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Kredslederen
Vi har lejet en hytte på Fanø, så det bliver spændende at
skulle på ø-lejr.
AF LIS SØRENSEN

OG INGE

MADSEN

Efter en vel overstået sommerlejr er
den nye sæson i gang, og vi er friske
til at give en masse gamle og nye
medlemmer mange spændende
oplevelser og aktiviteter ved FDF.
Som opstart på den nye sæson tager
hele kredsen på weekendtur den 8.10. oktober. Vi har lejet en hytte på
Fanø, så det bliver spændende at
skulle på ø-lejr. Tumlingene
deltager lørdag-søndag. Alle andre
deltager fredag-søndag.
Ellers er vi så småt gået i gang med
den nye sæson. Det har været en
svær kabale at få lederbemandingen
til at gå op, men nu håber vi, at det
kører. Vi vurderer situationen igen
om ca. 1 måned.

FDF Tjæreborg

I bestyrelsen er der sket en lille
ændring, idet Niels Vestergaard og
Finn Jensen har forladt den. Vi
takker dem meget for indsatsen i de
forløbne år og glæder os over, at de
stadig vil være med i arbejdet
omkring vort byggeri på vores
grund i Solbjerg Plantage.
Da vi således har 2 ledige pladser i
bestyrelsen, vil vi den 4. november
2004 kl. 19:00 i FDFs lokaler i
Fritidscentret
afholde
en
ekstraordinær generalforsamling,
hvor vi håber at få valgt de
nødvendige medlemmer. Der vil
komme opslag rundt i byen i god tid
før
den
ekstraordinære
generalforsamling.
Mange FDF-hilsener fra
Inge Madsen og Lis Sørensen
Kredsledere

3

4

POSTEN

1. tumlinge
Der er plads til flere, så går du i 1. klasse og kunne tænke
dig at gå til FDF, så kom bare ned og vær med.
AF INGE MADSEN

10 friske drenge og piger fra 1.
klasse, der godt kunne tænke sig at
være med i FDF, mødte op
sæsonens første torsdag kl. 16:30.
Der er plads til flere, så går du i 1.
klasse og kunne tænke dig at gå til
FDF, så kom bare ned og vær med
og se, om det også er noget for dig.
Vi startede med at fortælle hvad vi
hver især hed og tale lidt om, hvad
vi laver ved FDF. Derefter gik vi
rundt i FDFs lokaler for at se,
hvordan her så ud, og vi var ude for
at se, hvad vi havde i vores skur, se
bålpladsen og græsplænen.
Derefter gik vi i gang med at lave
nogle navneskilte af krympeplast,
børnene skulle tegne en tegning og
skrive deres navn på et stykke
krympeplast, så lavede vi hul i den
ene ende af plasten med en hultang
og satte en stykke snor i, derefter
kom plasten ind i ovnen nogle
minutter, hvor plasten krympede
til 1/3 og blev hård. Navneskiltene
blev meget fine.

stjerneløb i området, bage kager og
på et andet møde lave mad, som vi
spiser sammen – dette er en del af at
tage kokkemærket – og vi skal også
lave vores egen dækkeserviet, som vi
skal bruge, når vi skal spise den
mad, vi har lavet.
Vi håber fortsat at se mange friske 1.
tumlinge.
Venlig hilsen
1. tumlingelederne

På de kommende møder skal vi
blandt andet lege nogle sjove lege,
lave bål, bage et snobrød og riste
nogle skumfiduser, ud på et lille
FDF Tjæreborg
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2. tumlinge
På vores cykeltur vil vi cykle mod Ribe langs diget, og nå
så langt vi kan. Præmien for at nå til Ribe må være en is.
AF LIS SØRENSEN

Hej 2. tumlinge
Ja, så er vi startet igen efter
sommerferien, og nu har vi valgt at
skille 1. og 2. tumlingene ad, så de
får hver deres hold. Vi har også
byttet lidt rundt på lederne, men
hvis I var 1. tumlinge sidste år, så
kender I godt de nye ledere for 2.
tumlingene: Anne, Jens og Lis.

Til 2. tumlingene har vi planlagt en
masse spændende aktiviteter. Vi
skal gøre vores bålmærke færdig, vi
skal lave opgaveløb til hinanden og løse dem bagefter, og vi skal
bygge snemand - uden sne
naturligvis!!! - og så skal vi på
cykeltur til/mod Ribe. Derudover
skal vi selvfølgelig hygge os alt,
hvad vi kan. Det skal altid være rart
at komme til FDF.
På vores cykeltur vil vi cykle mod
Ribe langs diget, og nå så langt vi
kan. Hvis det bliver for hårdt, så
vender vi om, og hvis vi når helt til
Ribe, så tager vi toget hjem. Det skal
nok blive en rigtig god tur. Præmien
for at nå til Ribe må være en is, men
selvfølgelig skal vi også have
madpakke med.

Mange 2. tumlinge hilsener
fra
2. tumlingenes ledere
Anne Stengaard
Jens Øllgaard-Nicolajsen
Lis Sørensen

FDF Tjæreborg
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Pilte
En ny sæson er i gang, med mange gode ideer, men
desværre ikke ret mange børn.
AF MIKKEL TURNER

Ja, så er FDF startet. For 1.-2. piltene
begyndte det tirsdag den 24. august
kl. 18.30.
Det var planlagt, at der skulle laves
navneskilte og spilles rundbold.
Men da der ikke kom ret mange
pilte, så blev der besluttet, at det
måtte vente lidt. Så satte vi os til at
finde på noget andet at lave. Efter
ca. 20 sek. løb piltene over og
hoppede på hoppepuden. Og da
klokken var ca. 1 minut i syv, fandt
vi på at bage en kage. Så vi skyndte
os over i brugsen, da vi kom derover
var der næsten lukket, men vi nåede
det. Vi startede med at finde en
kakaomælk, hvor der stod en
opskrift på. Så fik piltene en opgave
at finde det, der stod på opskriften.
Da alt var blevet fundet og var bragt
over til FDF, blev det hurtig rørt
sammen til en kage.
Imens den stod i ovnen, spillede vi
klods major. Men det var ret svært,
for bordet var ikke så stabilt, og der
var ret mange humpler i det. Det var
dog kun med til at gøre det mere
sjovt at spille. Da kagen var færdig,
skulle den jo spises. Det viste sig, at
den kunne spises, men der var da
FDF Tjæreborg

lidt bundfald. Da den var spist, blev
der delt indbydelser til en Hemlig
Nemlig weekendtur ud.
En uge efter første møde var det tid
igen. Da klokken var 18.45, var der
ikke kommet nogen udover lederne
(minus Tobias), men kl. 19.00 var
alle samlet igen. Vi begyndte med at
lave drager af bagepapir og
grillspyd. Men det viste sig, at tape
ikke så godt kunne sidde fast på
bagepapir, så det gav ret mange
problemer. Faktisk var der ingen
drager, der kunne flyve.
Efter nedturen fandt vi på at bygge
et tårn af mælkekasser. Men vi
kunne ikke komme over 21-22
kasser, for der var ret meget blæst,
så det vældede hele tiden. Men vi
var dog ret stolte over os selv. Der
var også nogle, der fik klatret i træer
den dag. Da klokken var ca. 20.30,
skyndte vi os at pakke sammen, og
så var det slut for den aften. Der
kom også et ønske om, at der skulle
være piltedrik. Det er, hvad vi har
lavet indtil nu, så hvis du ikke er
FDFer, så kom ned tirsdag kl. 18.30
og prøv at være FDFer for en aften.
Mange pilte hilsner
Piltelederne
9

1. væbnere
Vi er ved at planlægge en lille vandretur langs Holme Å.
Dette vil finde sted sidst i september.
AF SØREN SØNDERGÅRD

Vi er nu lige startet på en ny og
forhåbentlig spændende sæson med
masser af nye aktiviteter. I dagene
op til opstart havde vejret ikke vist
sig fra sin gode side, men da det
endelig blev onsdag, og klokken
tikkede 19:00, var vejret perfekt. Vi
havde sat os for at bage nogle små
pizza’er med skinke og majs over
bål. Da vi endelig fik gang i det våde
træ, hvilket tog op til flere forsøg,
ville der jo gå et stykke tid med at få
lavet nogle gløder. Tiden blev
fordrevet med at skyde med
vandballoner, og jeg er næsten
sikker på, at Thomas Riis lærte
hvilken side af vandballonkasteren,
der er rarest at stå på. Vi sluttede
aftenen af med at tilberede vores
pizza og ellers nyde, at det for en
gangs skyld var godt vejr.
Nu har vi jo ikke planer om kun at
sidde omkring bålet og bage
pizza’er, så her kommer en lille
forsmag på nogle af de aktiviteter,
der er på planen i skrivende stund.
Du kan jo som sædvanlig finde
vores mødeplan ved at gå ind på
hjemmesiden.
Vi har jo været så heldige, at vi har
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fået
uddannet
nogle
flere
træklatreledere, så hvis vejret ellers
tillader det, så skal vi da ud og få set
Tjæreborg fra en lidt anden vinkel,
end vi er vant til.
Vi har også et projekt med at bygge
sæbekasse-biler, hvis vi ellers kan få
fat i de ting, som vi nu engang
mangler for at få lavet nogle
køreklare biler, men det er noget der
arbejdes på.
Vi er ved at planlægge en lille
vandretur langs Holme Å. Dette vil
finde sted sidst i september, så vi
må se om vejr guderne tillader det,
men mon ikke at vi kan få dem
overtalt.
Nu da I er blevet væbnere, betyder
det jo også, at I på den næste
sommerlejr skal bygge jeres egen
lejr, og af den grund skal vi til at
være rigtig skrappe til det med at
bygge med rafter. Vi har nogle små
sjove ting i baghånden, som I skal i
gang med at bygge.
Vi håber, at vi får en rigtig hyggelig
sæson med nogle gode oplevelser,
og at i ser frem til vores ugentlige
møde.
Mange hilsner
1. væbnerlederne
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2.-3. væbnere
Vi håber også at kunne nå at arrangere en super fed
journalist weekendtur for jer.
AF MARTIN SØNDERGÅRD

Så slår 2.-3. væbnerlederne dørene
op til endnu en fantastisk, vild og
sjov FDF-sæson. Vi håber, at I har
fået sovet lidt ud i sommerferien, så
I er super klare til endnu en gang
hæsblæsende væbner aktiviteter. Vi
har ikke hele programmet på plads
endnu, men det har vi meget snart.
Vi kan dog godt røbe nogle af de
højdepunkter, som vi har planlagt.
I skrivende stund er vi ved at gøre
klar til en weekendtur i højden,
hvor vi skal bo i højden, og de fleste
af vores aktiviteter vil også foregå i
højden. Vi håber også at kunne nå at
arrangere en super fed journalist
weekendtur for jer, hvor det bliver

alle væbner årgangene, som skal
med. Ellers har vi nogle ideer om, at
I skal ind og klatre på havnen, og
hvis vi er heldige også en gang
rapelling, men det kan godt være, at
det først bliver til foråret, da det jo
er sjovest med godt vejr.
Vi skal også til at have taget nogle
mærker til vores skjorte, og nu da I
er blevet seniorvæbnere, skal vi til at
kigge på noget så underligt som hul
i hovedet mærket og i hvert fald
også noget avanceret primitiv mad.
Ellers er vi meget åbne over for
nogle gode ideer fra jeres side, hvis
der er et eller andet I brænder for.
Det kunne f.eks. være at lave
strandstole
til
sommerlejr,
hængekøjer, eller hvad i nu lige kan
finde på, så længe det er en
ordentlig FDF-aktivitet.
Med venlig hilsen
Væbnerlederne
Ulla
Johnsen
Jeppe
Martin

FDF Tjæreborg

51 60 12 61
26 71 51 86
40 63 24 81
28 74 60 07
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Seniorer
Fortvivl ej,
senior-/lederholdet er på vej...
AF MARTIN SØNDERGÅRD

Vi må hellere starte med en kedelig
nyhed. Da der ikke er så mange
seniorer, laver vi ikke noget senior
hold i år. Fortvivl ikke, for i stedet
bliver der lavet et senior-/
lederhold, som vil lave nogle sociale
aktiviteter. Vi satser på at have
møde ca. 2 gange i måneden, hvor
vi så vil lave nogle aktiviteter. Vi har
allerede planlagt helt frem til
december, så der kommer til at ske
noget løbende. Af de ting som vi
kan tillade os at nævne er:
Rapelling, udflugt, weekendture,
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vandreture og alt det impulsive som
lige falder os ind.
I sommeren 2005 er der nogle
tanker, som går i retningen af, at vi
skal ud at vandre i fjeldene. Vi har
ikke helt fundet ud af, om vi skal
tage et smut til Norge, eller det
bliver lidt mere eksotisk som f.eks.
Østeuropa. Til denne tur vil der
selvfølgelig
blive
en
del
forberedelse i form af fortræningsweekender.
Vi håber at se en masse ledere og
også gerne alle vores seniorer.
Med venlig hilsen
Jesper, Stefan og Martin
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Sommerlejr
Temaet for tumlinge og pilte aktiviteterne var ”Nord – Syd
– Øst – Vest”. Væbnerne byggede hele deres lejr selv.
AF TOM GRØNKJÆR NIELSEN

I år var hele kredsen af sted på en
fælles sommerlejr i Håstruplejren
ved Fredericia. Det gennemgående
tema for tumlinge og pilte
aktiviteterne var ”Nord – Syd – Øst
– Vest”. I løbet af ugen skulle vi
”besøge” 4 lande, som lå i hver sit
verdenshjørne.
Væbnerne deltog ikke i det fælles
tema, da de i bedste pioner-stil
skulle bygge hele deres lejr op selv.
Efter at have slidt sig igennem alt
arbejdet, bestod deres lejr af både
bivuak, spisebord, køkken, bålsted
og badefaciliteter, men så var tiden
også til, at de rigtig skulle slappe af
og nyde livet.

FDF Tjæreborg

Piltene skulle sove i telte, mens
tumlingene fik den luksus at sove
indendørs i en sovesal. Begge
holdene fik maden serveret af vores
gode tanter. Ingen af holdene skulle
dog gå helt glip af det primitive liv,
så i løbet af ugen byggede
tumlingene en lille bivuak, så de
kunne sove udenfor den sidste nat.
Og heldig nok kunne piltene så
overtage den og sove deres sidste
nætter i den. Heldigt, at vi dermed
slap for at skulle pakke telte
sammen den sidste morgen, da
regnen både nat og morgen stod
ned i stænger.
13

På rejsen rundt i verden kom vi en
tur op til Samerne i Lapland, hvor vi
garvede råbukkeskind og forsøgte
at lære en sjov ”joike”-sang (Samisk
måde at synge på) på noget der
lignede volapyk sprog. Vi kom et
smut forbi Tanzania, hvor vi lavede
nogle farverige luftballoner af
silkepapir. Desværre lykkedes det
os ikke at få dem i luften, men så tog
vi på et bjergbestigerløb op af
Kilimanjaro, hvor der var masser af
poster undervejs. En dag nåede vi
også til Indien, hvor vi lærte en
sang, som er lavet til FDFs
missionsprojekt Made-In-India. I
Indien pynter man også pænt op,
når man får gæster, så da vores
besøg i Indien faldt sammen med
forældredagen, pyntede vi også
hytten flot op. Det sidste land, vi
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nåede til, var Mexico, hvor vi legede
en stor smuglerleg. Her prøvede alle
at
være
både
narko
og
menneskesmugler. Som alle ved, er
det jo ofte mægtig varmt i Mexico,
så det endte også med en stor
vandkrig, for at blive kølet lidt af.
Denne rejsen rundt til forskellige
lande var slet ikke nok, så vi tog en
dag på udflugt til Fredericia, hvor vi
efter en gåtur på volden hyggede os
i Madsby Legepark. Udflugten blev
sluttet af med et besøg i Fredericia
svømmehal og tropeland, hvor man
kunne boltre sig i vandlandet, mens
det værste lag skidt blev vasket af.
En af dagene, efter tumlingene var
taget med forældrene hjem, lavede
vi primitiv mad over bål. Menuen
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stod på bålfrikadeller, grillspyd,
flødekartofler og chokoladefondue
til dessert. Resten af aftenen gik
med hygge rundt om bålet.
Det var en rigtig god og hyggelig
sommerlejr med en god stemning.
Vi var helt forskånet for uheld, og
vejret var med os det meste af tiden.
Så alt i alt en dejlig lejr.
Mange tak til både børn, tanter og
ledere for en rigtig god lejr, håber vi
alle sammen ses i den nye sæson.

FDF Tjæreborg

Der blev på lejren skrevet dagbog,
taget en masse billeder og en del
videofilm. Dagbogen og mange af
billederne kan ses på vores
hjemmeside http://www.fdf-tjb.dk
under billedarkiv og sommerlejr.
Desuden er der ved at blive
produceret
en
DVD
med
videofilmen samt en CD-ROM med
alle billederne fra lejren, som kan
købes til rimelige priser. Se nærmere
info på vores hjemmeside samt side
23 her i Posten.
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Hytteprojekt
I dag er vi så langt, at hytten‘s første spadestik snart skal
tages.
AF JESPER SØRENSEN

FDF Tjæreborg vil gerne fortælle
lidt om, hvad fremtiden kan byde
på. For nogle år siden købte FDF en
grund på ca. 1 tønde land
beliggende i Solbjerg plantage lige
nord for Tjæreborg.
Formålet med at købe grunden er at
kunne tilbyde en lang række
aktivitetsmuligheder inden for
friluftsliv, fra traditionelt primitivt
lejrliv med bål, sheltere og
friluftshåndværk
til
sejlads,
naturkendskab og træklatring,
bueskydning og øksekast en række
attraktive fritidstilbud til børn og
unge i Tjæreborg. Disse aktiviteter
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skal give oplevelser i naturen
baseret på venskab og sammenhold.
Det har altid været og vil være en
meget vigtig del af FDF og for
børnenes opvækst.
Det vigtigste for projektet er at få
etableret vores hytte, som skal være
rammen om fællesskabet, der skal
skabe/virkeliggøre planerne for
skoven. Med hytten bliver der bedre
muligheder for at opholde sig
længere tid i skoven, ligesom
afviklingen af aktiviteterne bliver
meget lettere med en hytte til
rådighed.
I dag er vi så langt, at hytten‘s første
spadestik snart skal tages.

POSTEN

Hytten bliver på 70-80 m2
”grundareal” foruden en hems.
Hytten får et opholdsrum med
brændeovn, køkken, to toiletter og
et bad, depot og en gang. Hytten
har en størrelse, som gør det muligt
at overnatte med et mindre hold,
men alligevel ikke større, end at den
både passer til grundens størrelse
og til friluftsaktiviteterne.

arbejdskraft udfører indendørs
arbejde, og hvad vi ellers
hensigtsmæssigt kan lave.

Hytten opføres i træ og vil både
udvendig og indvendig være
beklædt med træ. Der etableres
kloak, el og offentlig vand.

Når byggeriet går i gang kan det
følges på hjemmesiden, hvor der
løbende vil blive opdateret med
status og billeder.

HJÆLP!!! Vi vil meget gerne høre
fra forældre eller andre frivillige,
som har lyst til at hjælpe os med det
indvendige. I kan kontakte Jesper
Sørensen på 75171727. Tak på
forhånd.

Hytten opføres i samarbejde med et
byggefirma. Selve råhuset opføres af
byggefirmaet,
mens
frivillig
FDF Tjæreborg
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En tantes synspunkt
Og dejligt er det da også, når man herefter møder
deltagere fra lejren, der råber: ”Hej tante Eva!”
AF EVA ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Efter en kort sommer, i hvert
tilfælde, hvad vejret angår, vil jeg se
tilbage på en dejlig oplevelse med
FDF Tjæreborg.
En lørdag i juli mødte mange
spændte unge, børn og forældre op
ved Fritidscentret i Tjæreborg.
Anledningen var afgang til årets
sommerlejr
i
Håstrup
ved
Fredericia. Vejret var ikke noget at
råbe hurra for, men dog rimelig
tørvejr på denne dag.

Lejren var beset inden, så dens
beskedne størrelse kom ikke bag på
os alle, og vejret derovre var også så
godt, at vi af to omgange kunne
spise udenfor ved havebordene. Der
skulle dog et bord ud indefra, og det
voldte en del besvær. Det
resulterede til sidst i, at et vindue
måtte afmonteres, så bordet kunne
komme den vej ud.
Søndag morgen var det absolut ikke
”ude vejr”, så alle måtte placeres i
spisesalen, hvor vi igen måtte flytte
rundt med bordene. Straks efter
morgenmad var der afgang til kirke
pr. gå-ben, og det var som sædvane
for FDF Tjæreborg i silende regn.
Der var som sædvanlig nogle, der
ikke havde regntøj med, så sorte
sække blev klippet til.
Lejrens
tema
var
de fire
verdenshjørner, hvor man tog
skiftevis mod nord, syd, øst og vest,
og oplevede noget fra de lande, der
er rundt omkring i verden. Selve
aktiviteterne var vi tanter ikke så
meget med i, men vi kunne dog
følge nogle fra køkkenvinduet.
Væbnerlejren blev langsomt bygget
op på græsmarken - derudover så vi
ikke så meget til dem i løbet af
lejrens ugelange forløb.

18
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Jeg er nok lidt forstokket fra mine
første år som ”tante” på
sommerlejre. Jeg har holdt nogle års
pause, mens andre nye friske
kræfter er blevet brugt, men jeg
synes stadigvæk, det er en herlig
uge at tilbringe med nogle af byens
børn og unge, og med nogle af de
samme leder-kræfter som dengang.
Og dejligt er det da også, når man
herefter møder deltagere fra lejren,
der råber: ”Hej tante Eva!” Hvis der
er brug for det, er jeg nok ikke
særligt afvisende overfor at tage
med en anden gang, eller at give en
hånd
med
ved
hjemlige
arrangementer.

Der var nogle få, der blev kede af
det og led lidt af hjemve. De så med
glæde hen til forældredagen
onsdag.

Man kan stadig se billeder fra denne
pragtfulde uge på http://www.fdftjb.dk
Tak for en dejlig uge
Tante Eva

Generelt synes jeg, det var en
harmonisk lejr, hvor der ikke var de
store brokkerier over mad, værelser,
hjælp til rengøring og opvask samt
hvad en sådan lejr nu bringer til os
alle. Dog synes jeg, at der er gået lidt
af den gamle lejrånd tabt, ved at der
ikke bliver holdt morgenandagt og
sunget morgensang, ved at
væbnerne ikke bliver vækket
uanmeldt til et natløb, og at der ikke
forlanges, at alle skal møde til flag
op og flag ned hele ugen. Ligeledes
mangler der nok lidt samling ved at
holde leder/tantemøde om aftenen.
FDF Tjæreborg
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Tjæreborg - Garn

V/Helga Herlufsen

Pilevænget 3, 6731 Tjæreborg, Tlf. 75 17 53 21
Åbningstider:
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Mandag, tirsdag
torsdag og fredag

10.00-12.30 og 14.00-16.30

onsdag

lukket

lørdag

10.00-12.00

POSTEN

Sommerlejr DVD/CD
Så er de her, CD og DVD med billeder og film fra
sommerlejr.
Føler du ikke, at du har hørt noget
om, hvad der er sket på dette års
sommerlejr. Eller vil du bare gerne
have mulighed for at se lidt af, hvad
lejren indeholdte, så har du en god
chance for det nu.
Vi har fået klippet en film sammen
og lavet en CD med de bedste af de
mange billeder, der blevet taget på
turen. Disse to ting har du mulighed
for at erhverve dig til nogle yderst
rimelige priser, hvoraf hele
overskuddet går til FDF.

Produkterne kan erhverves i
forskellige pakker. Første pakke
indeholder kun billed-CD og koster
40 kr. Filmen er lavet på DVD og
koster også 40 kr. Derudover kan
man købe en samlet pakke til 60 kr.,
som indeholder både billed-CD og
DVD-film.
Ønsker du at bestille en af
pakkerne, kan du gøre dette via
vores hjemmeside, eller du kan
ringe til Tom Grønkjær Nielsen eller
Henrik Øllgaard-Nicolajsen og
afgive din bestilling.

Glemte sager

UDSALG er det ikke, men i glemte sager kunne vi
såmænd godt holde et kæmpe-udsalg.
Vi har masser af 1. klasses varer i
fleece-trøjer,
forbundsskjorter,
bukser, bluser, sweatshirts, sure
sokker, underfjamsere, håndklæder,
regntøj, gummistøvler, kondisko,
vindjakker - jaaaaah..... sig bare,
hvad du mangler, så kan vi
„næsten“ grave det frem.
Vi giver det en chance frem til
efterårsferien – det, der ikke er
hentet til den tid, bliver givet til
Frelsens Hær!
FDF Tjæreborg
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55º Nord

FDF har i en del år haft en butik,
hvorfra der blev solgt skjorter,
knive, sangbøger, rygsække - you
name it... Der blev solgt alt, hvad
man kunne bruge som FDFer.

Man kan gå ind og se butikkens
varesortiment på deres hjemmeside
www.55nord.dk, men husk at det
stadig er billigst at bestille gennem
FDF.

Nu har FDF valgt at gå sammen
med KFUM-spejderne, og det er der
kommet en ny butik ud af: 55° nord

Kontaktpersonen i FDF Tjæreborg
er Lis Sørensen, tlf. 75 17 56 38. Ring
til Lis og bestil det du skal have, så
skaffer hun det hjem uden
portoudgift eller andre gebyrer.

Butikken ligger i Taulov og er en
postordrebutik. I butikken sælges
akkurat de samme ting som i FDFbutikken plus en hel masse mere.

Skjortebørsen
Står du lige og mangler en FDF
skjorte, eller har du en, du gerne vil
sælge, så kan det være, at vi kan
være dig behjælpelig.
Vi har ved FDF en kasse med brugte
skorter, som andre FDFere gerne vil
sælge. Prisen på en brugt skjorte

ligger typisk fra 75,- til 150,- kroner.
Du er altid velkommen til at kigge,
om der er noget, du kan bruge.
Er der ikke lige den skjorte, du står
og mangler, kan du kontakte Lis
Sørensen på tlf. 75 17 56 38 og høre,
om vi har fået en hjem for nylig.
Fortiden er følgende skjorter til salg:
2 stk. størrelse 14 år
2 stk. størrelse 16 år

FDF Tjæreborg
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FORÆLDREKREDSEN OG BESTYRELSEN

BESTYRELSEN:
Fungerende formand Jesper C. Sørensen
Kasserer
Kim Busch
Lis Sørensen
Jan Christensen
Stig Vide Petersen

75 17 17 27
75 17 60 95
75 17 56 38
75 17 18 80
75 17 54 38

FORÆLDREKREDSEN:
Formand
Kasserer

Jens Øllgaard-Nicolajsen
Meta Nielsen
Kim Busch

75 17 58 41
75 17 53 85
75 17 60 95

MØDETIDER
1. Tumlinge
2. Tumlinge
Pilte
1. Væbnere
2.-3. Væbnere
Seniorer

Torsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Mandag
Søndag

kl. 1630-1800
kl. 1630-1800
kl. 1830-2030
kl. 1900-2100
kl. 1900-2100
Efter aftale

Mødeplaner for de enkelte hold kan findes på
hjemmesiden under menupunktet mødeplaner.

FDF Tjæreborg
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TELEFONLISTE
FDF lokalerne

75 17 57 82

Kredslederråd:
Inge Madsen
Lis Sørensen

75 17 59 47
75 17 56 38

1. Tumlinge

Inge Madsen
Jesper Sørensen
Christian Filipsen
Anne Stengaard
Charlotte Hansen

75 17 59 47
75 17 17 27
26 18 98 58
75 17 59 24
75 17 17 27

2. Tumlinge

Lis Sørensen
Jens Øllgaard-Nicolajsen
Anne Stengaard

75 17 56 38
75 17 58 41
75 17 59 24

Pilte

Christian Filipsen
Peter Birk Jensen
Iben Sørensen
Mikkel Turner
Tobias Jensen

26 18 98 58
75 17 04 06
75 17 56 38
75 17 62 14
75 17 59 72

1. Væbnere

Tom Grønkjær Nielsen
Henrik Øllgaard-Nicolajsen
Søren Søndergård

75 17 14 00
76 12 51 61
75 17 60 07

Ledere:

2-3. Væbnere Martin Søndergård
Ulla Bank Jensen
Jeppe Billeschou
Stefan Johnsen

75 17 60 07
51 60 12 61
75 17 53 39
75 17 51 86

Seniorer

75 17 60 07
75 17 51 86
75 17 17 27

Martin Søndergård
Stefan Johnsen
Jesper Sørensen

Hjemmeside

http://www.fdf-tjb.dk

FRITID MED INDHOLD

