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Kredslederen
Sommerlejren er ved at være planlagt,
og årets tema bliver eventyr.
AF LIS SØRENSEN

Sommeren står for døren, og vi er i
fuld gang med at planlægge
aktiviteterne til vores sommerlejr i
uge 31 i hytten „Kollen“ ved
Hedensted.
Det
bliver
en
eventyrlejr,
hvor
nogle
af
aktiviteterne vil tage udgangspunkt
i nogle af H.C. Andersens eventyr.
Vi har været ovre at se på lejren, der
ligger i et dejligt område og med
masser af plads omkring.
Vi håber, at rigtig mange har lyst til
og mulighed for at deltage i lejren.

Arbejdet i vores hytte i Solbjerg
Plantage skrider godt frem, og hvis
nogen har lyst til at give et nap med,
så henvend jer til Jesper på tlf. 7517
1727. Vi kan altid bruge en praktisk
hånd.
Vi holder fælles sommerafslutning
for hele kredsen i Østskoven på
Knudsens Plads tirsdag, den 14.
juni, hvor vi vil lave nogle
aktiviteter og derefter grille
sammen.
Der kommer en indbydelse med
FDFerne hjem.
Så vil vi slutte af med at ønske alle
en rigtig god, lang og varm sommer.
FDF starter op igen i uge 35.
Mødetiderne vil blive sat op rundt
omkring, så alle kan se dem.
Mange FDF-hilsener fra
Inge Madsen og Lis Sørensen
kredsledere

FDF Tjæreborg
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Bestyrelsen
Arbejdet med samværspolitikken er færdig, og den er
godkendt af både ledere og bestyrelsen.
AF KIM BUSCH

Som tidligere omtalt, har der i
kredsen været nedsat et ad hoc
udvalg til behandling af en
samværspolitik, idet vi i kredsen
ikke mente, at det at indhente en
børneattest i sig selv var nok.
På
et
fælles
leder
og
bestyrelsesmøde blev de fremsatte
retningslinier
behandlet
og
godkendt.
Det betyder, at lederne i deres
daglige omgang med de unge har
fået nogle retningslinier, de skal
forholde sig til.

på forhånd ville kontakte de
omdelingsansvarlige. Vi har denne
gang haft kontakt med rigtig mange
forældre. Alt arbejde i kredsen er på
frivillig basis, og vi har selv meget at
se til privat. Vi bruger rigtig mange
timer i forvejen, skal vi så bruge ca. 3
timer på at finde nogle hjælpere,
bliver man lidt frustreret. Så næste
gang der bliver sendt en seddel med
hjem, så skynd dig at give os besked,
hvis du kan hjælpe.

Samværspolitikken kan nu læses
på vores hjemmeside www.fdftjb.dk.
Vi vil også lave en folder, som vi
udsender
umiddelbart
efter
sæsonstart.
Vi håber at alle, såvel voksne som
børn, vil tage godt imod dette
tiltag, som primært skal beskytte de
unge, men også lederne mod
overgreb af krænkende karakter.
Så har der lige været omdeling af
telefonbøger og brochure fra BG
bank. Vi må erkende, at det vil
være en stor hjælp, hvis forældrene
FDF Tjæreborg
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Vi er som alle andre i den situation,
at alting stiger. Husleje, varme, leje
af hytter, ja selv at afvikle et møde
er blevet dyrere. Vi har derfor truffet
beslutning om en kontingentforhøjelse.
Kontingentet for 2005/2006 er
derfor sat til kr. 400,-. Vi befinder os
dog stadig i den laveste ende af
kontingentsatser.
Hytteprojektet, som er blevet støttet
af rigtig mange, private som
virksomheder og fonde, er også
langsomt ved at være ved vejs ende.
Vi forventer, at hytten er klar til
benyttelse efter sommerferien.

Læs på vores hjemmeside om
projektet, og om hvem der har gjort
det muligt for os at få opfyldt en
mangeårig drøm.
Vi har også skrevet til Miljø og
Teknik, for at sikre os at
hastighedsnedsættelsen på Nordre
Strandvej forbliver permanent. Det
er trods alt vores børn, der kommer
til at færdes fra midtbyen og til
hytten via Nordre Strandvej. Miljø
og Teknik har svaret positivt tilbage.
Med disse ord vil vi ønske alle en
rigtig dejlig sommer.

Eliten
Sker der noget?
Tja, det gør der vel.
AF CHRISTIAN FILIPSEN

Det er ved at være tid til en senior/
leder weekendtur.
Den 17-19 juni tager vi på (lidt
anderledes) vandretur, et eller andet
sted i det danske land.
Vi får brug for lidt hjælp til
transport. (Da vi ikke slutter samme
sted som vi starter, kan vi ikke selv
køre).

Hvis du kan køre os ud eller hjem,
eller kender nogen der kan, så ring
til en af lederne. På forhånd tak (-:
Har du ikke fået en indbydelse
endnu? Så ringringring hurtigst
muligt.
Med væmlig hilsen:
Lede(r)-Iben - 60245638
Lede(r)-John - 26715186
Lede(r)-Filip - 26189858

Fredag aften 18.30 & søndag
morgen/formiddag
(alt
efter
temperament) kl 10.00.
FDF Tjæreborg
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1. tumlinge
Inden ferien skal vi bl.a. en tur i skoven og bygge vores
huler færdige.
AF CHRISTIAN FILIPSEN

Siden sidste nummer af Posten har
vi lært at lave bål samt lavet
snobrød. Vi har været på en lang
laaaaaaaang 5 km vandretur, hvor
der blev sprunget over grøfter og
samlet snegle. Da vi holdt
madpakkepause, så vi en hel flok
duer, der blev skudt ned, kun et par
enkelte slap væk (lerduer altså).
Derudover har vi lavet en
”rasleTorvald”, og vi har været i
skoven og bygge huler (og være
nysgerrige i hytten hvor der stadig
arbejdes på livet løs). Og så har vi
selvfølgelig grinet, sunget, leget (og
banket lederne).
Nu er vejret efterhånden begyndt at
vise sig fra sin allerbedste side (-: og
vi er selvfølgelig udenfor ved vores
møder.
Inden ferien skal vi bl.a. en tur i
skoven og bygge vores huler
færdige.
Og
vi
skal
lave
fiskestænger og af sted på fisketur.
Efter sommerferien er vi selvfølgelig
klar med en masse nye og sjove
tumlingemøder.

kokke-, kendDinBy- og 5km
mærket. Mangler I et mærke? Så
spørg en af lederne.
Vi ses på sommerlejr i uge 31…!
Mvh:
1. tumlingelederne
Jesper, Anne, Inge & Filip

I løbet af året har tumlingene fået en
del mærker. Tjæreborg-, Tumling-,

FDF Tjæreborg
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2. tumlinge
Vi cyklede ud til diget for at fiske med vores
hjemmelavede fiskestænger.
AF LIS SØRENSEN

Hej 2. tumlinge
Ja, så er sæsonen snart slut, men
forhåbentlig skal rigtig mange af jer
med på sommerlejr - og efter
sommerferien, så bliver vi pilte!
Som pilte skal vi først og fremmest
have dolkebevis, så vi alle kan få lov
til at bruge dolk. Det har vi ofte
manglet i denne sæson, hvor vi
mange gange har arbejdet med bål
og træ osv.
I den sidste tid har vi lavet en masse
sjove ting. Vi har bl.a. cyklet ud til
diget med vores fiskestænger. Vi
fangede godt nok ingenting, men en
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del myg og andre insekter
„fangede“ os. Det var en rigtig
hyggelig tur.
Vi har også været på løb i byen, og
vi har lavet „Rasle-Thorvald“.
I den sidste tid har vi fået 5 nye
medlemmer, og det er dejligt, så nu
er vi 16. Det er helt fint. Vi håber de
5 nye bliver rigtig glade for at gå til
FDF.
Nu vil vi ønske jer en rigtig god
sommerferie og håber, at I er friske
til sommerlejren i uge 31.
Mange 2. tumlinge hilsener
Mikkel - Jens - Lis

POSTEN

1. væbnere
Vi skal abseile fra Blue Water. Det bliver
spændende at se, hvem der tør.
AF CONNIE F. SØRENSEN

Så er det ved og være sidste del
inden FDF holder sommerferie, men
inden det skal vi jo lige lave en
masse gode ting med 1. væbnerne.
Vi var en lille tur ude ved Survival
Training Center Esbjerg. Her fik vi
lov at prøve nogle forskellige ting.
Vi fik også en masse forskellige ting
af vide. Det blev en god og
spændende aften, så vi kom trætte
hjem.

Nu må vi håbe, vejret er med os, når
vi skal ud og abseil. Det bliver
rigtigt sjovt og en hyggelig aften
inde i Esbjerg, hvor vi skal abseil fra
Blue Water. Der er en god udsigt
der oppe fra. Det bliver spændende
at se, hvem der tør og ikke tør. Men
bare vi får en hyggelig aften, går det
nok med det.
Det sidste møde, vi har med holdet
er en aften, hvor alt kan ske. Det vil
blive sjovt og hyggelig, så vi kan
holde sommerferie med god
samvittighed.
Snart er der sommerferie, og vi ser
først nogle af jer på holdet, når der
er sommerlejr. Vi håber jo, at alle fra
holdet kan komme med. Vi skal selv
bygge en super lejr sammen med 2.
- 3. væbnerne, så det skal nok blive
en god tur.
Mange gode sommerhilsner fra:
1. væbnerlederne.

FDF Tjæreborg
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Hytte
Hvis vind og vejr holder, regner vi med at have en hytte
klar til efter sommerferien.
AF JESPER C. SØRENSEN

Smukt er det ved at blive, træer og
buske er efterhånden sprunget ud,
så det er blevet dejligt grøn omkring
hytten, og inde i hytten er alt
begyndt at tage form.
Hvis vi ser lidt tilbage i tiden, helt
tilbage til sidste Posten. Så havde vi
i februar en hytte med indvendig
isolering og ikke meget andet.
I dag er hytten rigtig begyndt at tage
form. El og vand tilslutning er
blevet etableret. Med El i huset har
det gjort tingene lidt nemmere. På
den simple måde, at vi er fri for at
bruge en generator. Jubii!! Væg
beklædning er kommet op over det
hele, samt loft i alle rum er lavet, alt
gips arbejde er også lavet, gulvet er
blevet lagt på loftrum og plus
mange andre detaljer. Man kan kun
sige, at tingene går fremad.
Alt det er blevet opsat af frivillig
arbejdskraft, eller rettere sagt af
ledere. Jeg synes, de har gjort et
mega stort stykke arbejde, og det er
samtidig med, at alle jo har hold en
gang om ugen plus weekendture.
Finn ”forældre” er nu i gang med at
lægge fliser i forgang og på wc. Vi
12
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håber på at få etableret toiletter, når
Finn er færdig med fliser.
Ulla, Jens og Jan er gået i gang med
at lægge fliser rundt om hytten, de
lægger selvfølgelig også en dejlig
terrasse.
Sand skal der jo til!! Der skulle en
masse sand til flise projektet, og alt
jord skulle også væk. Så endnu
engang måtte de aktive FDFere
lægge rigtig mange kræfter i. Ca. 25
kubikmeter jord skulle væk, og det
samme skulle jo til af sand. Næsten

FDF Tjæreborg

alt sammen er kørt væk og tilbage
igen med håndkraft og trillebør, da
det ikke var muligt med store
maskiner omkring hytten.
Hvis vind og vejr holder, regner vi
med at have en hytte klar til efter
sommerferien.
Mange tak for endnu en mega fed
oplevelse! At se FDF Tjæreborgs
medlemmer kan holde så godt
sammen og få stablet en næsten
færdig hytte på benene.
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1. væbner weekend
Regnen silede ned, men lejren skulle bygges,
før vi havde et sted at sove.
AF HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Vejret var ikke det bedste, man
havde oplevet, og vejrudsigten var
heller ikke ligefrem den, som skabte
de største forhåbninger om, at det
skulle blive det. Men det afholdte
ikke 7 glade børn og 4 super friske
ledere fra at tage på en primitiv
weekendtur ved Assenbækmølle.
Regnen silede ned, men der var ikke
nogen vej udenom, lejren skulle
bygges op, hvis vi ville have et sted
at sove. Så alle mand sprang i
regntøjet, og så var det bare i gang
med at slæbe rafter, grave huller og
binde de mange besnøringer, som
skulle bruges for at holde det hele
sammen.
Med
den
gode

arbejdsindsats som blev lagt i det,
gik der ikke meget mere end et par
timer, før vi havde bygget en bivuak
og en god stor overdækning. Så
kunne vi sidde i ly for regnen resten
af aftenen.
Lørdag morgen vågnede vi op til
fuglesang og solskin, hvilket man jo
ikke
kunne
klage
over.
Formiddagens aktivitet lød på, at vi
skulle have bygget et spisebord, så
vi ikke bare skulle sidde og
balancere med vores tallerkner. Vi
skulle have skrællet en ordentlig
stak kartofler, da vi skulle have
Svensk Pølseret til frokost.
Efter madlavning, spisning og
opvask gik vi en tur ned til de to

14

POSTEN

perfekt, når vi skulle til at pille vores
lejr ned. Nedbrydningen gik
temmelig hurtig, og da vi var
færdige med det, var det tid til
afslapning i solen og vente på, at vi
blev hentet, så vi kunne komme
hjem.
Mange tak for en god weekend
De super friske ledere

søer, som var i nærheden. Der
lavede vi en smule træklatring, og
så var vi så heldige at nogle andre,
som også var på weekendtur i
området
havde
bygget
en
svævebane, som vi måtte bruge.
Banen var lavet, så den kørte udover
en af søerne og endte på en lille ø.
Dette gjorde, at man skulle sejle i
kano, efter man var kommet der
over. Tror ikke det blev til ret mange
ture på svævebanen, men der blev
sejlet MEGET i kano. Da vi havde
brugt nogle timer på de to ting, gik
vi tilbage i lejren og begyndte at lave
aftensmad. Det endte ud med, at vi
fik lavet en portion Indunesisk
Scoresuppe, og så stod den ellers
bare på hygge resten af dagen.
Søndagen bød på noget rigtig godt
vejr, hvilket må siges at være helt
FDF Tjæreborg
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Survival Training Center
Der gik ikke lang tid før de 17 FDFere befandt sig midt i
en storm ude på havet.
AF TOM GRØNKJÆR NIELSEN

Hurtigt blev alle både børn og
ledere iført redningsveste, hvorefter
det var med at komme i
redningsflåden. Heldigvis var det
en stor og solid flåde, for der gik
ikke lang tid, før de 17 FDFere
befandt sig midt i en storm ude på
havet, hvor bølger, torden og lyn
fløj om ørene på dem.

små mørke gange alligevel.
Da tiden var til at drage mod
Tjæreborg igen, synes alle, at det
havde været et spændende besøg –
flere spurgte straks, om vi ikke
måtte komme igen næste uge…
Tak til Survival Training Center
Esbjerg og Stig for et interessant
besøg!

Scene foregik gudskelov under et
besøg hos Survival Training Center
Esbjerg (tidl. Esbjerg Brandskole) i
deres store søredningshal. 1.
væbnerholdet var så heldig, at vores
tidligere bestyrelsesmedlem Stig
Vide Petersen, som er daglig leder af
centret, ville give os en rundvisning
en onsdag aften.
Ud over turen i redningsflåden så vi
en kort video om, hvad de ellers
laver derude. Det drejer sig primært
om brandslukning og søredning. Vi
fik en god forklaring om noget af
det udstyr, som rederne bruger i
tilfælde af brand og røgdykning.
Vi sluttede af med at prøve en tur på
deres røgdykkerbane, hvor vi dog
slap for både røg og ilt-apparater.
Men det var sjovt at krybe rundt i de
FDF Tjæreborg
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Julsølejr 2006
Det bliver en rigtig stor oplevelse, hvor man forventer at få
samlet omkring 13.000 FDFere.
AF TOM GRØNKJÆR NIELSEN

Til næste sommer bliver der i FDF
afholdt landslejr. Lejren, som har
fået navnet FDF JULSØLEJR 2006,
finder sted på Sletten ved
Himmelbjerget, hvor de forrige otte
landslejre også er blevet afholdt.
Det bliver en rigtig stor oplevelse at
være med på denne lejr, hvor man
forventer at få samlet omkring
13.000 FDFere fra hele landet samt
nogle gæster fra udlandet. Som altid
er lejren for væbnere, seniorer og
ledere, men som noget helt nyt skal
piltene også med denne gang.
Landslejr har altid været noget, som
FDFere har set frem til, da det er en
kæmpe oplevelse at være med. Sæt
derfor allerede nu et stort kryds i
kalenderen d. 5. – 14. juli 2006, så du
ikke risikerer at planlægge anden
ferie oveni.

På en landslejr sover alle i telte og
laver mad over ild. Der bliver
masser af aktiviteter alle 10 dage,
hvor idérammen går på, at man skal
udforske nye sider af sig selv, af de
andre man kender samt af verden
omkring os.
Efterhånden som tiden nærmer sig,
vil I modtage meget mere
information. Også her i Posten vil
der løbende frem til lejren være en
side med de seneste nyheder og
informationer.
Tjek
desuden
landslejrens hjemmeside
http://www.fdf.dk/landslejr

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
skjorter, 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
4 stk. størrelse 16 år
2 stk. størrelse M
1 stk. størrelse L

FDF Tjæreborg
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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 Grønkjær 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 C. Sørensen
Christian Filipsen
Anne Stengaard

75 17 59 47
75 17 17 27
26 18 98 58
20 81 28 74

2. Tumlinge

Lis Sørensen
Jens Øllgaard-Nicolajsen
Mikkel Turner

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

1. Væbnere

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

75 17 14 00
76 12 51 61
51 88 82 05
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

Christian Filipsen
Stefan Johnsen
Iben Sørensen

26 18 98 58
75 17 51 86
75 17 56 38

Ledere:

Hjemmeside

http://www.fdf-tjb.dk

FRITID MED INDHOLD

