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Kredslederen
Året 2005 vil efter alle beregninger bringe meget
fornyelse og en del arbejde til FDF Tjæreborg.
AF LIS SØRENSEN

Selvom det allerede er februar, og
der for længst er taget hul på året
2005, så vil vi alligevel starte med at
ønske vores ledere, medlemmer og
deres familier et rigtigt godt nytår.
Året 2005 vil efter alle beregninger
bringe meget fornyelse og en del
arbejde til FDF Tjæreborg.
Vores hytte i Solbjerg Plantage er
nemlig nu godt på vej, og vi har
holdt rejsegilde. Huset er opført, og
der er tag, vægge, døre og vinduer i,
men alt det indvendige mangler, og
det arbejde skal gerne udføres af en
masse frivillige hænder.
Vi må alle give en hånd med, så vi
kan få vores hytte helt færdig.
Hytten har vi ønsket os i mange år,
og nu er den ved at blive en realitet.
Vi må næste knibe os selv i armen
for være sikre på, at vi ikke
drømmer. Vi glæder os utrolig
meget til, at den står færdig.
Hvis du har lyst til at give en hånd
med så kontakt skovudvalget, der
samler det praktiske. I udvalget
sidder Tom, Henrik, Jesper, Finn,
Jan og Niels. De har styr på sagerne.

sommerlejren. Det bliver i uge 31,
og i næste nr. af Posten kan vi nok
fortælle, hvor det bliver. Det er
nemlig ikke helt afklaret endnu.
Mange FDF-hilsener fra
Inge Madsen og Lis Sørensen
kredsledere

Hvis vi ser længere frem i 2005, så
sæt allerede nu X i kalenderen til
FDF Tjæreborg

3

4

POSTEN

Bestyrelsen
FDF har lige nu årets tilbud til dig
– køb et bræt og støt byggeriet.
AF KIM BUSCH

Indledningsvis kan vi oplyse, at der
på generalforsamlingen i november
2004 har været en lille udskiftning
af bestyrelsesmedlemmerne.
FDF vil gerne takke de fratrådte
bestyrelsesmedlemmer
Niels
Vestergaard, Stig Vide Petersen og
Finn Jensen for deres enorme
indsats og engagement gennem
årene i bestyrelsen.
Niels og Finn bliver dog siddende
en tid endnu i vores byggeudvalg.
FDF vil også her officielt byde
velkommen
til
de
nye
bestyrelsesmedlemmer,
Jesper
Sørensen valgt som formand,
forældrerepræsentant
Klaus
Schmidt og Seniorrepræsentant
Tom G. Nielsen.
Så har 2004 på mange områder
været et spændende år med mange
udfordringer.
Efter at have søgt et hav af fonde
om midler til hytteprojektet,
mistede vi næsten troen på, det
kunne lade sig gøre. Men midt i
den sorteste tid, kan der altid findes
et
lyspunkt.
Vi
fik
en
tilkendegivelse. Nye ansøgninger
FDF Tjæreborg

blev sendt af sted, og endelig
lykkedes det.
Ved udgangen af oktober kunne vi
konstatere, at vi havde de
nødvendige midler til at bygge
råhuset. Langsomt, og i takt med den
sidste planlægning, kom yderligere
midler til.
Bl.a. har FDF været på en del arbejde
gennem året, der gik, og som har
indbragt et betragteligt beløb. Tak til
alle som har deltaget i arbejderne, og
tak til alle der har tilbudt os arbejde.
Annoncørerne er også en vigtig del
af vores ansigt udadtil.
De muliggør udgivelsen af Posten,
hvorfor vi naturligvis ikke vil
glemme deres bidrag.
Resultatet kender de fleste. Vi er i
fuldt sving med byggeriet, og vi
mangler nu kun mellem 40-50.000 kr.
for, at det hele kan gøres færdigt
indvendigt.
FDF har derfor lige nu årets tilbud –
køb et bræt og støt byggeriet.
Giroindbetalingskort
er
husstandsomdelt her i starten af
marts. Privatpersoner kan erhverve
sig et bræt for kr. 500 og
virksomheder et bræt for kr. 1.000.
Udover, at blive nævnt på
hjemmesiden, tildeles et bevis på
5
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støtten. Mange bække små giver et
færdigt hus.
Så var 2004 et år med megen fokus
på samværspolitik og børneattester.
Umiddelbart efter lovens vedtagelse
om at bl.a. foreninger, der havde
med unge at gøre, skulle indhente
børneattester, og længe inden
forbundet besluttede, at kredsen
skulle tage vare på dette, havde
bestyrelsen ved FDF nedsat et ad
hoc udvalg, til at udarbejde
skriftlige politikker på området.
Bl.a.
indstiller
udvalget
til
bestyrelsen, at der indføres en
bestemmelse om indhentelse af
børneattester. Derudover går FDF
Tjæreborg et skridt videre. Vi mener
nemlig, en attest alene ikke er meget

værd. Der skal mere til. Det kan du
læse meget mere om på vores
hjemmeside www.fdf-tjb.dk under
”samværspolitik”. Har du ikke
internetadgang, informeres du på et
senere tidspunkt i Posten.
Vi er også i gang med omlægning af
lederrepræsentationen på de enkelte
hold. Et arbejde vi er klar med til
den nye sæson, og som vi forventer
os meget af.
Med ønsket om at rigtig mange vil
finde vej til FDF og de nye
udfordringer, vi snart kan tilbyde,
ser bestyrelsen frem til et
spændende år 2005.
På bestyrelsens vegne
Kim Busch

Forældrekredsen
Forældrekredsen for FDF Tjæreborg
oplyser hermed om, at der torsdag
den 14/4 2005 kl. 19.00 i FDFs
lokaler
afholdes
ordinær
generalforsamling.
Indkaldelse med dagsorden vil blive
offentliggjort 14 dage før afholdelse.
Vel mødt,
Jens Øllgaard-Nicolajsen
Formand for Forældrekredsen

FDF Tjæreborg
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Fastelavn
Efter en tur i kirken til fastelavnsgudstjeneste slog vi
katten af tønden.
AF TOM GRØNKJÆR NIELSEN

I FDF Tjæreborg holdt vi
fastelavnssøndag
et
fælles
arrangement for alle kredsens
medlemmer. Det er efterhånden
blevet en god og hyggelig tradition.
Vi startede dagen ved FDF, hvor vi
mødtes for at drage i fælles flok over
til Tjæreborg Kirke. Her skulle vi
deltage i fastelavnsgudstjenesten.
Der var ikke ret mange andre end os
til gudstjenesten.
Tilbage ved FDF efter gudstjenesten
skete der ting og sager. Både børn
og voksne blev i løbet af få minutter
forvandlet fra helt almindelige

FDF Tjæreborg

FDFere til de mest underlige
skabninger. Der var blandt andet
spillemaskiner, ghostbusters folk,
skeletter, riddere, prinsesser,
mexicanere, bier,
hekse og
julemanden.
Den meget blandede skare tog over
på Tjæreborg Skole, hvor vi havde
lånt gangen ved fagfløjen samt
skolekøkkenet. Her slog vi katten af
tønden og kårede kattekonger samt
kattedronninger.
Vi sluttede af med at spise
fastelavnsboller med varm kakao til.
Det var et hyggeligt arrangement,
som vi sandsynligvis gentager til
næste år.
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1. tumlinge
Lige nu er vi startet på kend din by mærket, hvor vi har
været på en lille gåtur rundt i byen.
AF INGE MADSEN

Vi har det fortsat rigtig godt på 1.
tumlingeholdet, hvor alle deltager i
aktiviteterne med frisk gå-på-mod.
Januar måned har været en måned
med mange indendørsaktiviteter. Vi
har
blandt
andet
malet
fastelavnstønderne, som vi brugte
til vores fastelavnsarrangement. De
blev rigtig flotte. Medens nogle
malede, var der tre, der bagte
chokoladekage, som vi kunne hygge
os med at spise, inden vi skulle hjem
– dejligt.
Vi har også bygget kuglebaner af
toiletruller. Det krævede en del
færdighed at få kuglen til at rulle
hele vejen igennem uden at stoppe.
Det går bedst med lidt fald på
banen!
Lige nu er vi startet på kend din by
mærket, hvor vi har været på en lille
gåtur rundt i byen. På næste møde
skal vi ud og løse nogle små
opgaver rundt i byen sammen med
lederne.

”MARBÆK” på Kommunegårdsvej
i Marbæk, hvor vi regner med at få
en rigtig sjov og hyggelig weekend.
Ellers kommer der forhåbentligt
snart lidt forår i luften, så vi kan
komme ud og få lavet bål og bagt
snobrød, og lavet nogle flere
udendørs aktiviteter.
Hilsen 1. tumlingelederne

Den 12.-13. marts er der arrangeret
en fælles weekendtur for 1. og 2.
tumlinge. Vi har lejet DUI-hytten
10
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2. tumlinge
I weekenden 12. - 13. marts skal vi på weekendtur til
Marbæk sammen med 1. tumlingene.
AF LIS SØRENSEN

Hej 2. tumlinge
Hos 2. tumlingerne har vi nok at se
til. Vi er nemlig ved at tage „kenddin-by“mærket. Vi har tidligere
været rundt i Tjæreborg og se os om.
Om et par uger skal vi over i kirken,
hvor vi skal møde den nye præst Mette Hviid Olsen. Hun har lovet at
vise os kirken og fortælle om alle de
flotte ting i kirken, altertavlen,
kirkesølvet, prædikestolen osv. Det
glæder vi os til.
Vi har også gjort kunstnermærket
færdigt. Vi har som det sidste malet
to „malerier“, hvor vi har forestillet
os, hvad der kan være ved vores
hytte ude i Solbjerg. Vi glæder os
nemlig rigtig meget til at få hytten
færdig. Derfor har vi også planlagt
en cykeltur derud, så vi selv kan se,
at arbejdet skrider frem.
I weekenden 12. - 13. marts skal vi
på weekendtur til Marbæk sammen
med 1. tumlingene. Det skal nok
blive sjovt. Vi vil øve nogle sketches,
så vi kan optræde for de andre, og
måske vil vi også finde på nogle
lege til aftenunderholdningen
derude.
FDF Tjæreborg

I sidste uge lavede vi mad på bål:
minestronesuppe med nudler. Det
smagte rigtig godt - og det var
ihvertfald stærk nok - og dejlig
varm. Vi var nemlig heldige at have
bål en dag, hvor det var
hammerkoldt, men til gengæld helt
vindstille.

Vi har også lært om kompas, så nu
er vi blevet rigtig gode til at finde
vej - ihvertfald på papiret. Mikkel
har vist os, hvordan vi selv kan lave
et kompas. Det var sjovt, vi må så
bare håbe, at vi har alle tingene
med, den dag vi står ude i en skov
og skal finde vej!
Heldigvis er Anne kommet tilbage
som leder på vores hold - så nu har
vi endnu flere, vi kan drille.
Mange 2. tumlinge hilsener
fra
Anne - Mikkel - Jens - Lis
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Hytteprojekt
Det næste, som skal ske, er, at vi skal have beklædt
væggene med ubehandlet rustikbrædder.
AF HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Siden sidste nummer af Posten kom
på gaden, har aktiviteten været stor
i skoven. Der gik ikke ret lang tid,
før der var gravet ud til sokkel. Kort
efter var støberi af denne samt gulv
i fuld gang. Herefter var det tid til
at
overlade
arbejdet
til
byggefirmaet, som skulle opføre
råhuset.
Vi var knap begyndt på det nye år,
før man kunne se, at opførelsen af
råhuset var i gang. Inden der var
gået en uge, var skelettet til
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ydervæggene sat op, og der var ved
at blive gjort klar til at sætte spær
op. Denne proces gik lidt hurtigere
end forventet, så inden vi fik os set
om, var spærene oppe. Vi havde
ikke nået at arrangere noget
rejsegilde på dagen, men rejsegilde
skulle der til, så om lørdagen den 15.
januar stillede bestyrelsen for FDF
Tjæreborg med pølser, brød og
sodavand. Hytten blev denne dag
besøgt af omkring 75 personer, som
nok alle sammen på en eller anden
måde var lidt nysgerrig for at se,
hvordan byggeriet var skredet
fremad.
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de indvendige ting færdige. Det
næste, som skal ske, er, at vi skal
have beklædt væggene med
ubehandlet rustikbrædder.
I den nærmeste fremtid vil der blive
hustandsomdelt en folder som
forklarer, hvordan man har
mulighed for at støtte byggeriet og
derved hjælpe os til at samle midler
til at kunne færdiggøre byggeriet, så
vi kan komme til at bruge den længe
ventede hytte.
Husk desuden at det er muligt at
følge byggeriet etape for etape på
vores hjemmeside www.fdf-tjb.dk
under menupunktet ”Hytteprojekt”.
Resten af januar arbejdede
byggefirmaet videre på at gøre
råhuset færdigt, og få dage inde i
februar kunne vi så konstatere, at
det var sket. Der var nu sat
beklædning på ydervæggene,
tagrender var monteret og det
eneste, som manglede, var to døre.
På denne dag var det så vores tur til
at bruge mange timer på arbejdet i
hytten. De første timer blev brugt af
vores 2 elektrikere på at trække
kabler til stikkontakter, loftlamper,
udendørs lys og meget andet. Efter
følgende var det blevet tid til at
isolere væggene, sætte dampspær
op og beklæde loftet med
ludbehandlet rustikbrædder.
Som situationen er nu, venter vi på
at få etableret strøm i hytten, og
derefter skal vi videre med at lave
FDF Tjæreborg
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1. væbner juleweekend
Inden vi gik i seng, så vi ca. 9 afsnit af Jul på Vesterbro,
og så var det til køjs.
AF SIMON MARTIN NIELSEN (1.

VÆBNER)

Fredag
Vi startede som altid i Tjæreborg,
hvor vi hoppede ind i bilen og kørte
af sted mod lejren, Holmeåborg. Da
vi kom derhen, flyttede vi ind, men
da det var ledernes rum, så vi
flyttede ud igen. Vi pakkede ud og
gik ind i det kølige kolde
opholdsrum. Inden vi gik i seng, så
vi ca. 9 afsnit af Jul på Vesterbro, og
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bagefter gik alle rundt og sagde „hip
hurra for løøøj“, og så var det til
køjs.

Lørdag
Vi vågnede alle ved at Ølle og
Tobias kom ind og vækkede
morgenholdet, der skulle lave
morgenmaden.
Den stod på cornflakes og
rundstykker (det var heldigt, da jeg
troede den stod på vand og brød).
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der ikke er nogen, der vil sove ved
siden af ham, fordi han lugter af
løg).

Søndag
Rasmus og jeg startede dagen med
at drille Tobias. Så han bandt
Rasmus ind i tape. Jeg prøvede at
hjælpe med at få Rasmus fri, men så
blev jeg også bundet helt ind i tape.
Vi lå og vred os på gulvet, inden vi
fandt på at bide i hinandens tape, så
vi kunne komme fri. Simon fik sin
første arm fri og efter en halv time,
var vi begge helt fri.
Da der ikke var mere, skulle vi ud
på en lille udflugt. Vi blev delt op i
hold, og så skulle vi ud og finde
poster og svare på dem (Jeg var
sammen med H.C. og lille Mathias).
Nogen af spørgsmålene var bl.a.,
hvad de tre nisser i „The
Julekalender“ hed, hvad skulle
Benny drikke for at blive til en
nossor osv.
Da vi kom hjem, var der lidt hygge,
og vi skulle deles op i hold igen, for
vi skulle lave pebbernødder og
boller.

Så legede vi håndklædekrig. Både
ledere og børn, det var Ølle og
Tobias mod Simon, Mikkel, Rasmus,
Jimmi, Henrik og Lund.
Vi fik alle sammen nogen prygl af al
den svirben. Tobias, Mikkel og
Mathias var helt færdige, da vi
stoppede.
Vi ryddede op, pakkede sammen,
spillede lidt, og så kørte vi hjem.
Tak for en god tur
Simon Martin Nielsen (1. væbner)

Vi kiggede lidt i softgun blade, og så
skulle vi i seng.
Det sjoveste, der var sket den dag,
var da Mathias kunne slippe for
opvasken ved at spise en hel dyb
tallerken med rå løg. Han sagde
selvfølgelig ja (dumt nok), og
bagefter åd han en tallerken fuld
mere. Det hele kom ned efter 1,5 til
2 timer. Det så sjovt ud! Nu kalder
de ham løgmesteren (nok mest fordi
FDF Tjæreborg
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2.-3. væbner weekend
Støvler og vanter blev fundet frem, og det var tid til en
gåtur i den dunkle skov.
AF MARTIN SØNDERGÅRD

Det var en mørk og regnfuld aften,
to ledere havde en mission: De
skulle hente NØGLEN. Ikke bare en
almindelig nøgle, nej det var nøglen
til den hytte, som 2.-3. væbnerne
ved FDF Tjæreborg skulle bruge i en
weekend i starten af februar.
Lederne var jo super gode til kort og
kompas, så de fandt hurtigt stedet,
hvor udvekslingen af NØGLEN
skulle finde sted.
Da de efter næsten flere hundrede
kilometers rejsen kom til stedet,
opdagede de præcis kl. 18:23, at den
butik, som nøglen var i, lukkede kl.
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18:00….PANIK!!!! Heldigvis for de
to ledere var personalet ikke blevet
færdig med at lukke butikken, så
weekendturen blev heldigvis
reddet.
Da klokken havde sneget sig om til
kl. 19:30, kom alle væbnerne og
turen kunne rigtig begynde. Efter
alle havde fået sig indrettet, blev
støvler og vanter fundet frem, og
det var tid til en gåtur i den dunkle
skov. Gå turen startede fint uden
lommelygter, men da vi havde
brugt 5 min. bare på at komme ned
til vejen, blev vi alle enige om, at det
nok
var
klogest
at
finde
lommelygterne frem. Turen fortsatte
ud af en snoet grusvej, men det
mente Peter, var en rigtig kedelig
rute, så han fandt en genvej ind i
skoven. Det blev til en spændende
tur, hvor der skulle forceres store
brusende floder over gamle spinkle
broer, og det meste af turen var i et
sumpområde, hvor man næsten gik
i mudder til midt på lårene. Efter et
par små udskridninger og pauser
undervejs fik vi efter et par
kilometers vandring fast grund
under fødderne og kunne så
heldigvis finde vej til hytten, det var
jo dejligt.
Tilbage i hytten skulle der så leges
POSTEN

og Martin J), blev der smeltet stearin
til fakler. Efter der var blevet
fabrikeret
fakler,
blev
middagsmaden fundet frem, og
efter al den friske luft blev der
virkeligt gået til den.
Efter en kort siesta var det tid til at
få lavet fastelavns kostumer. Temaet
var Ghostbuster, men desværre
havde ikke alle udklædnings ting
med, men dem, som havde husket
det, fik lavet nogle flotte kostumer.

lidt lege og rigtig hygges. Vi
startede ud med at lege min moster
er syg. Da klokken havde sneget sig
om til omkring kl. 01:00, var det vist
ved at være på tide at komme i
posen og få sovet.
Lørdag morgen blev vi vækket af
Peters kæmpe radio, så efter lidt tid
var alle kommet i tøjet, og
morgenmaden kunne blive serveret.
Hen på formiddagen skulle vi ud og
se lidt på naturen igen, så det blev
til endnu en god lille gåtur.
Undervejs på turen blev der fundet
pinde til fakler, som skulle laves
efter gåturen. Da alle var kommet
hjem (to væbnere havde valgt at
tage en alternativ rute - der skal ikke
nævnes navne, det har vi lovet Emil
FDF Tjæreborg

Til aftensmad blev der lavet lasagne
med chili, og det må siges at være
noget af en succes, da der ikke var
så meget som en krumme tilbage til
en halvfed skibsrotte. Da vi allerede
skulle af sted om aftenen, blev der
vasket op og gjort rent i hytten, så vi
var klar til at blive hentet kl. 21.
Som aftalt kom der en forælder og
en ekstra leder og hentede os og
kørte os tilbage til Tjæreborg. Nede
ved FDF blev der hurtigt stablet et
bål op, men alle var for trætte til at
lave snobrød og skumfiduser, så der
blev slappet af inden for.
Om søndagen stod vi alle tidligt op
og fik os noget morgenmad. Vi
skulle i kirke og til fastelavnsfest
med kredsen bagefter. Og der
sluttede vores lidt forkortede
weekendtur.
Hilsen
Nogle meget glade væbner ledere.
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1. væbnere
Der er stadig fuld gang i samtlige 1. væbnere, hvilket er
kanon dejligt.
AF SØREN SØNDERGÅRD

I den kommende tid skal der ske
mange forskellige aktiviteter. Siden
kalenderen fortæller os, at det er
ved at være forår, betyder det, at en
masse af vores aktiviteter kommer
til at foregå udenfor. Husk derfor
lige at se vejrudsigten i TV eller på
nettet, så du er forberedt på det, vi
skal lave.
Vi er blevet fortalt, at der i
lokalområdet er begyndt at være
noget besynderligt beplantning. Det
er nogle buske, der har noget frugt,
som er særdeles velegnet til lagkage.
Det er jo en chance, vi ikke vil lade
gå forbi os. Så vi skal ud og se, om
vi kan finde frem til dette vidunder.
På den kommende sommerlejr vil
det være første gang, hvor
væbnerne skal bo i væbnerlejren.
Det betyder, at vi skal til at være

supergode til det der med rafter. Vi
har sat nogle aftner af til pioner
arbejde, så vi lige kan få de sidste
færdigheder på plads. Desuden har
vi i tankerne at lave en tur, hvor vi
skal bygge vores egen lejr op. Der
skal både bygges soveting og
køkken område og laves mad over
bål. Man skal jo lige vænne sig til
den brændte smag.
Vi har også planlagt nogle
weekendture, så der skal nok
komme til at ske en masse
spændende aktiviteter. Vi har
planer om en tur til Assenbæk
Mølle, da det lyder til, at det bare er
stedet, man skal hen. Hvad der
kommer til at ske på denne tur, er
nok lidt for tidligt at sige endnu.
Men det bliver helt sikkert en tur,
der kommer til at tage kegler.
Som du sikker har hørt nogle rygter
om, så er FDF Tjæreborg igang med
at bygge en hytte ude i Solbjerg
Plantage. Nu bygger man jo ikke en
hytte for sjov, så vi skal da helt klart
ud og have en overnatning i den,
når den engang står klar.
Det var alt fra 1. væbnerne i denne
omgang.
Hilsen lederne
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2.-3. væbnere
Når det bliver lidt varmere udenfor, skal vi til at bygge
lidt, for at få styr på knobene til sommerlejr.
AF MARTIN SØNDERGÅRD

Hejsa alle 2.-3. væbnere, eller dem
som læser den lille klumme. Her
kommer lige lidt nyt om, hvad der
sker på 2.-3. væbner holdet.
Lidt af det, vi har foretaget os her i
begyndelsen af det nye år, er at have
taget mediemærket. For at kunne få
mærket skulle man have fremstillet
et medie, enten som avis, artikel
eller
hjemmeside.
I
den
sammenhæng er der blevet lavet en
lille hjemmeside, den er ikke blevet
lagt op endnu, og desuden en side
til Posten.

For at gøre lokalerne lidt mere
spændende nede på centeret har
holdet også været med til at lave et
kæmpe vægmaleri, og to mindre
ude på toiletterne. Desværre blev
dem på toiletterne ikke så gode, så
der var en leder, som kom til at male
dem over med hvidt igen.
Her efter vinterferien begynder vi
igen snart at kunne være udenfor og
lave nogle spændende aktiviteter. I
foråret skal vi både på en
weekendtur og en rigtig god
vandretur. Når det begynder at
blive lidt varmere udenfor, skal vi
også til at bygge lidt, for at få styr på
knobene til sommerlejr. Inden det
bliver rigtig varmt i vejret, skal vi
også have bygget en tømmerflåde
og ud at sejle lidt på Sneum å.
Ellers håber vi, at i er friske på nogle
sjove udfordringer, som vil komme
i løbet af året.
Hilsen
De væbner lederne

FDF Tjæreborg

19

20

POSTEN

Eliten
Nu da foråret er på vej, vil der komme godt
gang i Eliten igen efter en stille periode.
AF JESPER SØRENSEN

Hvad er Eliten? Det er seniorerne og
lederne, der har slået sig sammen til
et hold. Det giver dem bedre
muligheder for at lave aktiviteter,
hvor vi er flere deltagere. Det giver
selvfølgelig også bedre muligheder
for at sammensætte arrangementer,
hvor sammenholdet og oplevelserne
vil være af første klasse.

Hvis du gerne vil være med og ikke
har fået tilbudet, kan du blot gå ind
på
www.fdf-tjb.dk
under
mødeplaner og ledere. Her finder
du de nødvendige oplysninger om
møder og ture.
I fremtiden håber vi at kunne
udvide aktiviteterne for Eliten, og
bl.a. tage på en fjeldtur.

Eliten har haft en stille periode med
kun få aktiviteter. Nu da foråret er
på vej, vil der komme godt gang i
Eliten igen.
Vores mål for i år, er at få bygget
vores hytte færdig og få anlagt
græsplæne m.m. i skoven. Det
kommer til at tage det meste af
vores tid, men vi har alligevel lavet
en Elite plan.
Plan:

11/3 weekendtur i hytten.
17/4 Paint-ball
22/5 Abseil fra Blue water.
10/6 Kanotur

Hvis vi får mere tid tilovers, har vi
en ide om en forlænget weekend i
Sverige. Temaet skal være action.

FDF Tjæreborg
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Mediemærket
2.-3. væbnerne har taget mediemærket. En af opgaverne
var at skrive til Posten. Det er blevet til disse artikler.
AF SØREN, PETER

OG

EMIL (3.

VÆBNERE)

Vi er tre FDFere: Søren, Peter og
Emil. Vi vil fortælle om vores syn på
alt det sjove, vi har lavet til FDF.
Det er egentlig svært og fortælle, for
vi har lavet så mega, utrolig og
fantastisk meget spas til FDF.
Her er nogle eksempler på, hvad vi
har lavet de sidste 3 år med de
fantastiske, underlige og sindssyge
væbnerledere.
AF MARTIN J., MARTIN S., ANDERS

OG

MICHAEL (2.-3.

VÆBNERE)

Det her har vi skrevet fordi vi er ved
at få mediemærket hvor vi skal lave
en hjemmeside og skrive en side til
posten.

Her er 5 eksempler på det
allerbedste af det mega kodylt fede,
vi har lavet:
5. De mange sommerlejre, vi har
været har på. De er blevet bedre og
bedre.
4. Alle de mange weekendture.
3. I 3 år har vi holdt mange hygge
aftener.
2. Væbnermesterskabet.
1. Natløb.

2) Hvad synes du er sjovt ved FDF?
Julie: Alt.
Magnus: Lære at bage småkager,
og drille Jens og Mikkel.
Rasmus: Lave sauna.
Henrik: Løb, Fotografere.

Vi har snakket med:
Julie Jensen, 1. tumling
Magnus Nielsen, 2. tumling
Rasmus Nielsen, 1. væbner
Henrik Jensen, 1. væbner

3) Hvad skal ændres ved FDF?
Julie: Ingenting.
Magnus: Ikke noget.
Rasmus: Turene skal være
længere.
Henrik: Tider fra 8:30 til 11:30.

1) Hvad synes du om FDF?
Julie: Det er meget godt det hele.
Magnus: Det vildt sjov!
Rasmus: Det er godt.
Henrik: Det er det sejeste.

4) Har du ønsker til FDF?
Julie: Nej.
Magnus: Lege mere.
Rasmus: Nej.
Henrik: Nej.

Hvad synes FDFere om FDF?

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.

FDF Tjæreborg

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 8 år
1 stk. størrelse 10 år
2 stk. størrelse 14 år
4 stk. størrelse 16 år
2 stk. størrelse M
1 stk. størrelse L
25
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FORÆLDREKREDSEN OG BESTYRELSEN
BESTYRELSEN:
Formand
Kasserer

Jesper C. Sørensen
Kim Busch
Lis Sørensen
Jan Christensen
Jens Øllgaard-Nicolajsen
Klaus Schmidt
Tom G. Nielsen

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

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

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

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

