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Kredslederen
Vores kredsweekendtur til Fanø var rigtig god. Vi var 44
deltagere, og vi var ret så heldige med vejret.
AF LIS SØRENSEN

Efteråret er over os, og det er blevet
mørkere. De indendørs sysler
præger aktiviteterne, dog prøver vi
selvfølgelig stadig at komme ud, når
det er muligt.
Vores kredsweekendtur til Fanø var
rigtig god. Vi var 44 deltagere, og vi
var ret så heldige med vejret, der
viste sig fra sin allerbedste side. Læs
mere om turen inden i bladet.
Sæt allerede nu X i kalenderen
søndag den 9. januar 2005, hvor vi
alle - med familie - skal ud at skøjte.
Det er desværre ikke lykkedes os at
booke skøjtehallen for os selv, men
vi har bestemt os for at tage derud i

FDF Tjæreborg

den offentlige åbningstid. Invitation
til denne tur udleveres før jul.
Også i år har vi en stand på
Julemessen den 27.-28. november,
hvor vi håber, at rigtig mange vil
besøge os. Her starter kampagnen
for salg af „brædder“ til vores hytte,
der er under opførelse i Solbjerg
Plantage.
Derudover
vil
vi
sælge
„abehænder“, som vi har udset til at
blive årets julegavehit til familiens
kæledyr.
Vi ønsker alle FDFs trofaste støtter
en rigtig glædelig jul.
Mange FDF-hilsener fra
Inge Madsen og Lis Sørensen
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Bestyrelse
Der har været generalforsamling i FDF Tjæreborg, hvor to
nye bestyrelses medlemmer blev valgt ind.
AF HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

OG

TOM GRØNKJÆR NIELSEN

Torsdag den 4. november var
dagen, hvor der skulle være
generalforsamling i FDF Tjæreborg.
Vi var to nysgerrige ledere, som
havde aftalt, vi ville møde op, så vi
kunne se, hvad der foregik.
Generalforsamlingen startede med,
at vi blev budt velkommen til,
hvorefter der blev taget hul på
dagsordenen.

Efter
beretningen
gennemgik
kassereren Kim Busch regnskabet for
2003, som generalforsamlingen
godkendte.

Dirigenten Jan Christensen gav
hurtigt ordret til den fungerende
formand Jesper C. Sørensen, som
berettede om perioden siden sidste
gereralforsamling. (Beretningen
kan læses på hjemmesiden,
www.fdf-tjb.dk under forside
arkivet.)

Som sidste punkt på dagsordenen
var valg af medlemmer til
bestyrelsen. Der skulle vælges to nye
medlemmer, da Niels Vestergaard
og Finn Jensen begge var trådt ud, og
derfor heller ikke ønskede genvalg.
Klaus Schmidt og Jens ØllgaardNicolajsen
blev
valgt
uden
modkandidater.

Under gennemgangen kom der
hurtigt gang i en livlig debat om de
enkelte punkter. Et af de punkter
som der blev snakket mest om, var
„Udvalgsarbejde om principper“,
hvor hovedformålet er at lave et
regelsæt, som skal mindste risikoen
for pædofili mest muligt. Af andre
emner var der snakken om skoven,
som var aktuelt, da man var i opstartsfasen for byggeriet af en hytte.
FDF Tjæreborg

Da vi forlod gerenalforsamlingen,
havde vi større indsigt i, hvordan
generalforsamlinger afholdes i FDF
Tjæreborg.
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1. tumlinge
Vi har lige taget stifindermærket ved at løse forskellige
opgaver. Vi skal inden jul besøge kirken.
AF INGE MADSEN

Det er 11 friske 1. tumlinge, der
mødes hver torsdag eftermiddag, 4
drenge og 7 piger. Et rigtigt godt
hold.
Vi har lige taget stifindermærket
ved at løse forskellige opgaver, bl.a.
skulle børnene finde nogle poster
ud fra nogle billeder, der var taget
rundt omkring ved FDF både ude
og inde. Ved posterne var der nogle
bogstaver, de skulle tegne ind på et
kort. De var meget gode til at finde
posterne, det var dog lidt svært at
placere bogstaverne på kortet, men
med lidt hjælp gik det også.

FDF Tjæreborg

Lige nu er vi i gang med et
papmaché projekt, hvor vi har
dyppet
avispapirstrimler
i
tapetklister, og klistret disse på
nogle balloner. De skal så, når
ballonerne gangen efter er tørre,
males og dekoreres.
Vi skal også inden jul besøge kirken
og høre noget om den.
Så skal vi lave nogle lysestager til
fyrfadslys i ler, lære noget om koder
og hemmelig skrift samt have
julehygge med pakkebanko.
1. tumlinge lederne
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2. tumlinge
Vi har taget bålmærket, og er nu godt igang med at tage
nogle andre mærker.
AF LIS SØRENSEN

Hej tumlinge
Hos 2. tumlingene har vi nok at se
til. Vi tager nemlig mærker til at
pynte på vores skjorter. Vi er
færdige med bålmærket, som alle
nu har fået, men vi vil blive ved
med at øve os i at tænde bål og i at
omgåes bålet med respekt og
fantasi.
Så er vi begyndt på „kend-din-by“
mærket, hvor vi har været rundt i
Tjæreborg og se på en masse af
byens ældre huse, hvoraf mange
tidligere husede andre ting og
aktiviteter, end de gør idag. Vidste
I, at de første „bybusser“ i Esbjerg
blev produceret i Tjæreborg på
karetmager- og karosseriværksted,
der lå på Skolevej 1? - nej vel!!! De
lignede godt nok ikke de bybusser,
vi ser idag, men på den tid var det
nok det bedste på markedet. I den
kommende tid vil vi fortsætte med
at granske i Tjæreborg og dens
historie.
Vi er også startet op på
kunstnermærket bl.a. med at male
sten. Hvis de bliver flotte, kan de jo
pynte på vores stand på julemessen.
FDF Tjæreborg

Til julemessen vil vi også bage
pebernødder, så vi har nogen at
byde gæsterne, der besøger vores
stand. Bare vi ikke kommer til at
spise dem allesammen selv inden
julemessen!
Vi overvejer også at tage i teatret
sammen. Børne- og Ungdomsteatret
i Borgergade har flere forestillinger
på tapetet efter jul, så vi overvejer
lige, om der er noget for os.
Op til jul skal vi selvfølgelig også
jule lidt, men vi har ikke helt
bestemt os for hvordan. Måske kan
vi pynte ved FDF og samtidig gøre
os fortjent til kunstnermærket.
På ledersiden har vi fået en lille
ændring. Anne holder pause indtil
efter jul p.gr. af nyt arbejde, men til
gengæld har vi heldigvis fået
Mikkel Turner, som 2. tumlingene
gør alt for at nedlægge hver gang de
ser ham.
Mange 2. tumlinge hilsener
fra
Anne - Mikkel - Jens - Lis
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1. væbnere
Dagtimerne bliver kortere, men det betyder ikke, at der
ikke er aktivitet på holdet.
AF SØREN SØNDERGÅRD

Først og fremmest velkommen til
den nye leder på holdet, Tobias,
som før var leder for pilteholdet.
Med sig har han taget Mathias, som
nu også er blevet en del af holdet.
Når man ser i kalenderen, tager det
ikke lang tid at se, at dagtimerne
bliver kortere og kortere, men det er
nu ikke noget, som holder os
tilbage. De sidste to møder blev
brugt på at lave fakler bestående af
stearin og stofrester. Ved det næste
møde var vejrguderne med os. Vi fik
det bedste vejr, man kunne tænke
sig, når man nu lige står og skal
brænde 15 fakler af. Vi gik ud til den
gamle grusgrav ved Tradsborgvej,
hvor vi tændte faklerne og gik stille
og roligt ned til søen, hvor vi lod
dem brænde ud. Mens faklerne
slukkede sig selv mere eller mindre,
arrangerede Tom og Henrik noget
kakao, mens resten af os, forsøgte at
udnytte mørket og lege nogle lege.
Det sidste var dog med blandet
succes.
Lederne har været så dygtige, at de
har arrangeret en film kontrakt for
hele holdet med Fiasco Movie
Corp., så inden længe bliver FDF
10

lokalerne bygget lidt om, og der vil
komme til at være et teknologisk
vidunder
af
et
filmstudie.
Drejebogen
er
endnu
ikke
offentliggjort, men det bliver uden
tvivl en sikker oscar vinder.
Inden så længe går det jo hen og
bliver december, og det ved alle jo,
hvad det betyder. Jeps, det er rigtigt,
julekalender! Siden det er december,
vil der ikke blive set skævt til folk,
som render rundt med nissehuer
eller anden form for julestads (Røde
fletninger i håret, pebernødder med
til mødet osv).
I den nærmeste fremtid skal vi
bygge et tårn, lave en sauna, så selv
en finne bliver misundelig.
Hvad er en jul uden en
juleweekendtur med FDF? Ja, det
må jo næsten blive sidestillet med
en rigtig dårlig jul, hvor man kun får
bløde pakker. Naturligvis skal vi da
på juletur, og i år går turen til
Holmeåborg. Det bliver en tur, hvor
der vil blive overdrevet med alt,
hvad der hedder jul på den gode
måde.
Velmødt til alle vores møder.
Lederne
POSTEN

Hytteprojekt
Nu er startskuddet affyret, og byggeriet af vores nye hytte
er dermed påbegyndt.
AF TOM GRØNKJÆR NIELSEN

Vi har efterhånden længe puslet
med tanken om at opføre en hytte i
vores skov i Solbjerg Plantage. Stille
og roligt er alle brikkerne faldet på
plads, og sidst i oktober fik vi også
byggetilladelsen i hus, hvorefter alle
hindringer var ryddet af vejen.
Første spadestik blev taget fredag d.
12. november, hvor der blev gravet
ud til hytten og bunden blev gjort

klar. Resten af november vil
arbejdet dreje sig om sokkel, kloak
samt, hvad der ellers skal til for at få
hele fundamentet lavet. Vi håber
ikke, at vinteren begynder at vise
tænder alt for tidligt, så vi bliver
nødt til at holde pause.
Så snart vi er færdige med
fundamentet, vil opførelsen af selve
råhuset gå i gang. Råhuset bygges af
et byggefirma, hvorefter vi selv med
frivillig arbejdskraft vil udføre alt
indvendigt arbejde.
Det kniber med at få pengene til at
slå til. Så for at kunne få færdiggjort
alt det indvendige, har vi stadig
brug for flere midler. Vi håber
derfor meget på, at forældre,
bedsteforældre, gamle FDFere og
andre af byens borgere samt de
erhvervsdrivende i byen vil hjælpe
os på vej. Vi vil i løbet af vinteren
gøre en indsats at få indsamlet de
sidste penge til byggeriet.
Husk, at du kan følge byggeriet, og
se hvem der har støttet projektet, på
vores hjemmeside www.fdf-tjb.dk
under ”Hytteprojekt”.

FDF Tjæreborg
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Kredsweekend
Hele kredsen var midt i oktober afsted på weekendtur. En
tur som var fyldt med aktiviteter for alle.
AF INGE MADSEN

OG

HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Fredag aften mødtes en flok friske
FDFere (pilte, væbnere, seniorer og
ledere), for at tage af sted på den
årlige kredsweekend, denne gang
afholdt på Fanø. Turen startede med
en sejltur, hvorefter den fortsatte til
bens et par kilometer, inden vi var
fremme ved hytten, vi skulle være i.
Resten af fredagen gik med, at
lederne havde lavet nogle små
opgaver, som skulle løses i hold.
Disse var eksempelvis spørgsmål
om FDF, find fem fejl og meget
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andet. Efter opgave løsning fik vi
saftevand og kage, og så var det tid
til at gå i seng.
Lørdag morgen stod alle sammen
op fra morgenstunden og spiste
morgenmad, hvorefter dagens
aktiviteter startede. Aktiviteterne
bestod af et stuntkursus og et
STOMP kursus. På stuntkurset var
der rigelig med slag, spark og fald,
og hvordan dette blev gjort på den
rigtige måde. STOMP kurset gav
mulighed for, at alle kunne vise sine
rytmiske evner.
Lørdag formiddag var tidspunktet,
hvor det blev tumlingene og deres
lederes tur til at tage færgen til Fanø
for at være med resten af
weekenden. Efter en veloverstået
sejltur ventede Tom med en bil, så
de kunne få deres bagage op at køre.
Efter at have læsset bagagen i bilen,
gik de ud til hytten, der lå på
Sønderbavnen i udkanten af
Nordby, en tur på et par kilometer.
Efter ankomst mødtes de med pilte,
væbnere og seniorer.
Alle blev fordelt i et par soverum
(drenge/piger), fik fundet ud
hvilken køje de skulle sove i, og fik
pakket lagner, soveposer og
sovedyr ud, og redt køjen.
Så var det allerede tid til frokost.
POSTEN

Efter aftensmaden og opvask, gik
dem der havde lyst en lille tur med
lommelygter. Da vi kom tilbage fik
vi en slikpose og hyggede os, og der
blev serveret varm kakao og boller.
Derefter var det sengetid for en flok
efterhånden godt trætte børn.

Køkkenholdet måtte i gang med at
koge æg, skære agurk og tomater,
skære pålæg, åbne makrel, lave
saftevand og dække borde, så vi
kunne få sulten stillet, for sultne det
var vi.
Da vi var færdige med at spise, og
køkkenholdet havde vasket op, tog
vi alle varmt tøj på og travede de ca.
3 km. ned til stranden. Der var høj
himmel og solskin, så det var en
rigtig dejlig tur. På stranden satte vi
drager op, samlede skaller, byggede
nogle
flotte
sandslotte
og
pyramider, legede og hyggede os.
Inden vi gik tilbage til hytten, fik vi
noget kage at styrke os på, så vi
kunne klare tilbageturen.
Et andet køkkenhold skulle nu i
gang med at lave aftensmad,
millionbøf og skruer, og efter en
times tid var der aftensmad. Vi fik
et stykke kage til dessert, det var
nogle rigtig gode kager, vi havde
med – tak for det forældre!
FDF Tjæreborg

Søndag morgen kl. 07.30 blev alle
vækket, og kl. 08.00 havde
køkkenholdet morgenmaden parat.
Efter morgenmad, morgensang og
opvask var vi klar til formiddagens
aktiviteter.
Tumlinge og pilte kunne knytte
nøgleringe, lave halmkranse hvor
de indsamlede skaller blev limet på
- det blev en rigtig sød
dørdekoration - eller lave noget
andet kreativt med skaller eller
halm. Vejret var stadig fint, så vi
sad ude i gården og lavede tingene.
Væbnerne og seniorer gik ud på
boldbanen og lavede tricks og
stunts.
Kl. ca. 12.00 var der igen et
køkkenhold, der havde sørget for
frokost, og efter opvask og
oprydning var det allerede tid til at
pakke sammen, og igen trave til
færgen. Vi var i Esbjerg kl. 14.20,
hvor forældrene ventede på deres
trætte børn.
Det var en dejlig tur med flot vejr,
søde børn og en god hytte med et
godt udenomsareal.
Tak for en god tur!
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2.-3. væbner weekend
På rejser med FDF Tours skal man være forberedt på
meget - uventet gæster, soldater og meget mere.
AF MARTIN SØNDERGÅRD

Det startede i november en gang, da
de første kataloger satte hyggen i
gang. Hmm, det er vidst noget MC
Einer, men det passer nogen lunde
som starten på vores weekendtur.
Det startede ellers så fredeligt med,
at der kom et rejse katalog fra FDF
Tours. Det var ellers nogle vildt
spændende tilbud, de havde. Men
desværre var næsten det hele
udsolgt, så det bedste der kunne
klares var en tur til det natur skønne
område kaldet Marbæk Plantage i
det golde vestjylland.

skam fint, og vi nåede at gå vildt en
enkelt gang, inden det begyndte at
regne lidt. Så kloge som vi nu var,
syntes vi lige, at vi kunne stå i læ
ved nogle træer. Hvad vi ikke var
klar over var, at den mængde vand
og hagl som kom, var den samme
mængde vand, som normalt
kommer i hele november. Sådan
føltes det i hvert fald. Da vi kom
tilbage til hytten var alle mere end
gennemblødte så det var godt, at vi
havde masser af kakao med. Efter at

Da vi alle var kommet ud i den lille
hytte, 5 børn og 2 ledere, og næsten
havde fået os indrettet bankede det
på døren. Udenfor stod en anden
kreds som også påstod, at de
havdelejet hytten i den samme
weekend, som vi havde, og at vi
derfor skulle tage vores ting og
smutte. Men heldigvis efter lidt
mundhuggeri blev vi enige om, at
det nok var bedst, at begge kredse
delte hytten. I løbet af turen tror vi
dog, at ungerne fandt ud af, at det
hele var mere eller mindre aftalt. Da
Darum kredsen havde fundet sig til
rette, blev vi enige om at gå en lille
tur rundt i området. Starten gik
14

POSTEN

vi havde fået kage og kakao, var det
ved at blive sengetid.
Lørdagen startede stille og roligt
med morgenmad og opvask. Om
formiddagen
var
der
en
gennemgang af kort og kompas.
Man ved jo aldrig, hvad man får
brug for i Marbæk. Derefter var der
en god gåtur med kort og kompas,
hvor alle fik lov til at prøve at tage
pejlinger. Efter et par kilometers tur
kom vi tilbage til hytten og fik noget
middagsmad.
Om eftermiddagen var der
arrangeret endnu et løb, hvor
ungerne skulle ud på egen hånd og
finde rundt mellem posterne. Det
gik næsten fint, selv om det tog lidt
længere tid, end vi havde regnet
med, men alle kom dog hjem.
Aftenen stod på god mad, hygge og
pakke leg. Alle gik op i spillet med
liv og sjæl, og der blev skovlet ind
med gaver til nogle, mens andre
måtte gå tomhændet fra bordet.
Men sådan er spillet jo nu engang.
Da klokken var halv tolv, og de
første børn faktisk allerede var på
vej i seng, bankede det på døren, og
lige pludselig stod der en soldat
med krigsmaling og det hele i
døren. Vi fik alle at vide, at vi havde
nøjagtig 15 min. til at tage varmt tøj
på og finde nogle lygter og vand, så
ville de komme tilbage til os, for vi
skulle på natløb. Det vidste sig at
løbet var langt, rigtig langt, og at det
FDF Tjæreborg

lykkedes os endnu engang at fare
vildt i Marbæk. Under løbet blev en
masse af børnene ”kidnappet” af
soldaterne, og de fik noget af en
oplevelse. Da vi endelig kom
igennem løbet, var vi alle rigtig
trætte, så vi skyndte os hjem for at
få noget varmt kakao og så i seng.
Om søndagen sov næsten alle til kl.
10, hvor efter vi stod op og fik noget
morgen/middags mad. Hytten blev
gjort ren, og vi kørte hjem noget før.
Da vi kom tilbage til FDF, spiste vi
lidt kage og snakkede om, hvad der
var sket på turen af sjove ting.
Tak for en sjov weekendtur.
Hilsen
Væbner lederne
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Netparty
FDF Tjæreborg afholdt i uge 47 netparty for omkring 45
personer fra Tjæreborg, Esbjerg og omegn.
AF HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Fredag aften, det var nu den store
prøve skulle stå. Havde vi fået
planlagt det hele godt nok, og ville
det hele gå godt? Dette var nogle af
de spørgsmål som fløj igennem
hovedet på mig, da klokken
nærmede sig 19.00, hvor det officielt
var tid til at åbne dørene for de godt
45 personer, som skulle deltage i
FDFnet, FDF Tjæreborgs første
større netparty.
Efter nogle få timer var næsten alle
ankommet, og det var gået, som det
skulle. Der var pladser til alle,
netværket fungerede, som det skulle
og efter lidt hjælp med opsætning af
computere til nogle enkelte

personer, så de kunne komme på
nettet, kørte det der ud af. Nu var
startskuddet gået til omkring 40
timer
med
computerspil,
fremstilling af hjemmesider og
meget andet.
I løbet af weekenden var der
arrangeret en række konkurrencer
af forskellig art, nogle var i PC spil,
en enkel var spil på Playstation. Der
var også nogle lidt mere praktiske,
bl.a. sæt flest taster rigtig på et tomt
tastatur på 2 minutter.
Weekenden forløb godt både for
arrangører og deltagere, og flere
personer har allerede nu spurgt,
hvornår vi arranger en ny omgang
FDFnet. Til det kan vi svare, at det
bliver nok om ca. et halvt år. Så hold
øjne og øre åbne, så du ikke går glip
af det.
Tak for en god weekend. Håber vi
ses til næste omgang FDFnet.

FDF Tjæreborg
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2.-3. væbnere
Find den indre viking frem, vi skal i opvarmet boblebad
ude i den frie natur.
AF MARTIN SØNDERGÅRD

Så er halvdelen af denne sæson jo
desværre næsten gået. Inden længe
skal vi til at holde juleferie, men
fortvivl ikke da vi efter nytår er
super klar igen med nogle
spændende aktiviteter.
I den sidste tid har vi lavet lidt af
hvert. Vi har f.eks. taget 5 km.
baglæns-gå-turs mærket. Den
største udfordring ved dette mærke
er næsten, at få den vendt rigtigt på
skjorten og ikke snuble, når man går
baglæns. Der er også blevet tid til en
hyggeligt og vanvittig omgang
lagkagebanko, hvor lederne havde
været så flinke at komme
vingummibamser i kagerne. Nogle
mente selvfølgelig ikke, at det hørte

hjemme i en lagkage, men ned kom
den da. Vi har også været ude med
lodsedler, selvom det jo var en
smule koldt og blæsende, men det
hjalp åbenbart på salget af lodder, så
lidt godt var det da.
De næste par møder skal vi bruge
på at bygge et vikingeboblebad. Det
går i alt sin enkelthed ud på, at man
bygger noget som ligner en sauna
og vender den på hovedet. I
presenningen bliver der så fyldt
koldt vand, som forhåbentligt vil
blive varmet op af vores gode gamle
komfur. Til hele herligheden får vi
lavet nogle bobler enten ved hjælp
af en luftpumpe eller en masse
væbnere med gode lunger.
Når vi har lavet badet, er tiden
næsten ved at løbe fra os, så vi
finder på nogle små hyggelige
aktiviteter, inden vi skal holde jule
afslutning.
Mens vi holder en lille juleferie, vil
vi ledere lægge vores små hoveder i
blød for at finde nogle sjove, vilde,
underlige (find selv på flere
passende udtryk) møder.
Hilsen
Væbner lederne
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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:
1 stk. størrelse 12 år
2 stk. størrelse 14 år
3 stk. størrelse 16 år

FDF Tjæreborg
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FORÆLDREKREDSEN OG BESTYRELSEN
BESTYRELSEN:
Formand
Kasserer

Jesper C. Sørensen
Kim Busch
Lis Sørensen
Jan Christensen
Stig Vide Petersen
Jens Øllgaard-Nicolajsen
Klaus Schmidt
Tom Grønkjær Nielsen

75 17 17 27
75 17 60 95
75 17 56 38
75 17 18 80
75 17 54 38
75 17 58 41
75 17 00 54
75 17 14 00

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
1. Væbnere
2.-3. Væbnere
Seniorer

Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Mandag
Søndag

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

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

FDF Tjæreborg

23

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

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

2. Tumlinge

Lis Sørensen
Jens Øllgaard-Nicolajsen
Anne Stengaard
Mikkel Turner

75 17 56 38
75 17 58 41
75 17 59 24
75 17 62 14

1. Væbnere

Tom Grønkjær Nielsen
Henrik Øllgaard-Nicolajsen
Søren Søndergård
Tobias Jensen
Connie Sørensen

75 17 14 00
76 12 51 61
75 17 60 07
75 17 59 72
75 17 54 50

2-3. Væbnere

Martin Søndergård
Ulla Bank Jensen
Jeppe Billeschou
Stefan Johnsen
Peter Birk Jensen

75 17 60 07
51 60 12 61
75 17 53 39
75 17 51 86
75 17 04 06

Seniorer

Martin Søndergård
Stefan Johnsen
Jesper Sørensen

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

Ledere:

Hjemmeside

http://www.fdf-tjb.dk

FRITID MED INDHOLD

