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Kredslederen
Hjælp søges, vi mangler en hjælpende
hånd på 1. tumlinge holdet.
AF LIS SØRENSEN

Hej allesammen.
Allerførst vil vi sige jer allesammen
rigtig mange tak for en dejlig
sommerlejr i uge 31 i „Kollen“ ved
Hedensted. Det blev en rigtig dejlig
lejr.
Nu
ser
vi
frem
til
kredsweekendturen den 26.-28.
oktober, hvor vi har lejet
„Dejbjerggården“ ved Skjern. Vi
skal have planlagt nogle rigtig sjove
og spændende aktiviteter til den
weekend, og vi er allerede ved at
forberede os. Det skal gerne være
nogle aktiviteter, som vi er fælles
om, og som passer både store og
små.
I hytten skrider arbejdet fremad.
Når I læser Posten her, så er der
forhåbentlig sået græs derude, så vi
får en dejlig legeplads til foråret.
Forhåbentlig har vi også fået sat
køkken op - eller er i hvertfald klar
til det. Jo, der er mange arbejdstimer
i den hytte, men alle er dejligt
opsatte på at få den færdig, så vi kan
tage den i brug. Alle vore unge
ledere har været fantastiske til at
arbejde i hytten - og mange andre
FDF Tjæreborg

har også givet et nap med. Det er
dejligt at mærke opbakningen, når
vi sender bud efter hjælpen.
I det daglige arbejde med FDF er der
rigtig god grøde i alle holdene, men
vi mangler en hjælpende hånd på 1.
tumlinge holdet. Hvis nogen har
lyst til at give en hånd med, så hold
jer endelig ikke tilbage. Man bliver
naturligvis ikke alene om holdet.
Der er altid flere ledere på hvert
hold. Mange forældre er kommet i
gang ved FDF på den måde. Holdet
har mødetid hver onsdag kl. 16.30 18.00. Kontakt os endelig hvis I
ønsker yderligere oplysninger.
Mange FDF-hilsener fra
Inge Madsen og Lis Sørensen
kredsledere
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Forældrekredsen
Lederne sørger for, at Posten udkommer rettidigt.
AF KIM BUSCH

Takker alle annoncører for sæsonen
der er gået, og ser frem til endnu en
ny spændende sæson fyldt med
aktiviteter for de unge.
Posten er endnu et år udkommet
som planlagt, og du har derfor haft
mulighed for at kunne læse om
aktiviteterne ved FDF. Det er
lederne, der har lavet Posten de
sidste par år. Vi er glade for, at de
fortsat orker at holde os forældre og
andre interesserede orienteret om,
hvad der sker ved FDF.
Særligt spændende har foråret jo
været med opførelsen af vores
hytte i Solbjerg Plantage, og når du

læser dette, skulle de sidste ting
gerne være ved at være færdige, så
hytten kan komme i brug.
Generalforsamlingen i marts 2006
skulle gerne give nogle nye ansigter
i kredsen. Vi, som sidder her i dag,
er ved at være ”godt slidt”, så vi
efterlyser forældre, som vil give et
nap med.
Forældrekredsen står bl.a. for
kontakten til annoncører og har
forskellige små overkommelige
opgaver.
Vi håber derfor, der er nogle, der vil
melde sig til at hjælpe, så tingene
ikke går i stå.
Hilsen
Kim Busch

UDSALG
er det ikke, men...
i „glemte sager“ kunne vi såmænd
godt holde et kæmpe-udsalg.

sig bare, hvad du mangler, så kan vi
„næsten“ grave det frem.

Vi har masser af 1. klasses varer i
fleece-trøjer,
forbundsskjorter,
bukser, bluser, sweatshirts, sure
sokker, underfjamsere, håndklæder, regntøj, gummistøvler,
kondisko, vindjakker - jaaaaah.....

Vi giver det en chance frem til
slutningen af oktober - det, der ikke
er hentet til den tid, bliver givet til
Frelsens Hær!

FDF Tjæreborg

5

6

POSTEN

1. tumlinge
FDFere er udefolk og bliver tit beskidte,
så husk tøj som også må blive det.
AF IBEN SØRENSEN

Hej alle nye Tumlinge.
Nu er vi i gang med en helt ny
sæson FDF for fuld udblæsning. Vi
har hele 18 nye ansigter, som rigtig
sætter liv i hytten.
I denne sæson skal Iben og Søren
være jeres leder. Iben er 20 år og har
været FDFer, siden hun var 7 år.
Søren er 23 år, og har også været
FDFer siden, han var 7 år. Da vi er i
mangel på ledere, vil der til hvert
møde komme en eller flere ekstra
ledere og give en hånd med.

Mens vejret stadigvæk er godt, skal
vi ud at se lidt på naturen, og hvad
den gemmer på af spændende ting
og sager. Hvis i ikke allerede har set
vores nye og flotte hytte, så kommer
I til det og lærer den at kende.
Vi har planer om at tage nogle flotte
FDF mærker til at sætte på skjorten.
Vi vil blandt andet se lidt på,
hvordan man kan lave mad over
bål, så det samtidig smager godt.
FDFere er ude folk og tumlinge ikke
mindst. Det er derfor vigtigt, at i
tager tøj på efter vejret,
og noget
som gerne må blive beskidt.
Med venlig hilsen
1. tumlinge lederne.

FDF Tjæreborg
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2. tumlinge
Den perfekte opskrift på et super
duper 2. tumlinge hold.
AF CHRISTIAN FILIPSEN

Ohøj 2. tumlinge (og andre
interesserede).
Vi håber, I er superklar til en ny
sæson.
Lederne (Inge, Jesper og Filip) er
allerede fundet frem til opskriften
på en garanteret fantastisk
tumlingesæson, se bare her.

Når stemningen er ved kogepunktet
tilsættes en lille håndfuld ledere ;-)
Tilsidst
pyntes
med
en
kredsweekend med alle de andre
FDFere
og
selvfølgelig
en
sommerlejr.
-Filip

Opskrift...
Følgende ingredienser blandes
grundigt...
-En halv kop godt humør
-Ca. 35 torsdag eftermiddage
-FDFs lokaler
-En fin lille hytte i Solbjerg
-Den anden halve kop med godt
humør
Under omrøring tilsættes en
håndfuld succes-møder fra sidste
sæson samt en masse nye idéer.
Det hele varmes op, og der tilsættes
et bål, en skov, en drage, en god
kage, en weekendtur og en 103-års
fødselsdag.
Derefter tilsættes alle tumlingene fra
sidste år plus 14 nye.

FDF Tjæreborg
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Agitationsdag
Solen stod højt på himmelen, og der var et bredt udvalg af
mennesker i alle aldre
AF LISE VIDE PETERSEN

Alle var interesserede i at se eller
endnu engang få bekræftet, hvad
det nu lige er, det vil sige at være
FDFer. Der var uden tvivl gjort
meget ud af arrangementet.

orienteringsløb, hvor det gjalt om at
finde ud af, i hvilke af FDFs lokaler
forskellige fotos var blevet taget.
Mange legede med, brød sin hjerne
og rendte forvirrede rundt, for at
finde netop de steder, hvor
billederne var blevet taget.

Man
kunne
bl.a.
få
klatreundervisning i ét af FDFs
træer og efter klatreturen, kunne
man selv forberede frokosten, og
dernæst glemme denne på bålet, så
kartoffelskiverne uden tvivl havde
fået nok! Sin kreative side kunne
man ligeledes udfolde, da der var
stillet et stort lærred til rådighed, så
børn, såvel som voksne kunne male
lige, hvad fantasien tillod. Mange
benyttede sig af dette og resultatet
blev et flot og farverigt kunstværk!

Alle de deltagende vil vist give mig
ret i, at det var et godt arrangement,
som viste blot en del af, hvad man
som FDFer kan lave af forskellige
aktiviteter. Forhåbentlig vil der i
den nærmeste fremtid blive afholdt
et lignende arrangement.

Der
kunne
ligeledes
laves
nøgleringe og diverse knob, knuder
eller hvad de ti forskellige, farverige
stykker tov nu blev til. For de
modige, var der mulighed for at gå
på glasskår eller kaste med bolde på
en ”flødebolle-kaste-maskine”, i
håbet om, at flødebollen derefter
ville lande i ens hænder. Der var
også mulighed for at deltage i en
lodtrækning. Sidst men ikke mindst,
havde lederne arrangeret et lille

Deltagere i lodtrækningen:
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Konkurrencer
Vinderen af oringteringsløbet blev
Malthe Larsen som har vundet
„Den lille spionbog“.
Rikke Holm Pedersen, Mathias Johnsen,
Henrik Øllgaard-Nicolajsen, Thue Hvid
Olesen, Jens Øllgaard-Nicolajsen, Søren
Rask Sønderborg, Lise Petersen, Tobias
Jensen, Søren Søndergård, Mikkel Turner,
Niklas Olesen, Camilla Josefsen, Cecilie
Josefsen, Malthe Larsen, Filip, Iben
Sørensen, Martin Larsen og Connie
Sørensen.

Tillykke til Søren Rask Sønderborg
som har vundet en lygte.
POSTEN

Hytteprojekt
Som noget af det sidste er vi nu
ved at få monteret køkken
AF HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Sommeren går på held, og det
samme gør arbejdet med hytten.
Inden længe er der ikke ret meget
mere at lave, og så kan vi tage den i
brug. Med det sagt kan vi tænke
tilbage på nogle af de ting, som er
lavet siden, vi sendte sidste nummer
af Posten på gaden.
Folk har været super aktive, og det
har resulteret i, at vi nu som noget
af det sidste er ved at få monteret
køkken. Inden dette arbejde blev
påbegyndt, havde vi rigeligt at lave
med at få færdiggjort arbejdet med
fliser i bad og toiletrum, få lagt
trægulv i opholdsrummet, monteret

indvendige døre, få lavet el arbejde
og få givet alt træ på væggene en
gang lak, så det er lidt mere
modstandsdygtig, når hytten bliver
indtaget af en flok beskidte børn.
Det er ikke kun inde i hytten, der er
blevet brugt en del timer. Også
udenfor har en gruppe ledere brugt
noget tid på at få klargjort området,
så vi kunne få sået græs. Det er nu
begyndt at spire rigtig godt så til
næste sommer, har vi en rigtig flot
græsplæne inde midt i skoven.

FDF Tjæreborg
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Sommerlejr
Humøret var højt og alle var forventningsfulde,
da de ankom til lejren.
AF HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Lørdag den 30. juli 2005, dette var
dagen hvor omkring 45 personer fra
FDF Tjæreborg skulle af sted på
årets sommerlejr. Denne gang gik
turen til Kollen, en hytte som ikke
ligger ret langt fra Hedensted.
Startskuddet for lejren lød kl. 13.00,
hvor alle mand tog af sted i bus fra
parkeringspladsen ved Fritidscenteret. Ankomsten til lejren blev
lidt senere end forventet, da der var
en del kø på motorvejen. På trods af
det mødte alle op med højt humør
og ingen sure miner.
Som så mange andre år var lejren
delt op i to grupper, en gruppe
bestående af væbnere og en anden
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af tumlinge. Væbnerne skulle bygge
deres egen lejr med bivuak,
spisebord, badefaciliteter og eget
køkken, mens tumlinge skulle sove
og spise inde i hytten. Desuden
skulle tumlingene beskæftige sig
med lejrens tema, som var eventyr.
En meget sjælden ting, når vi er på
sommerlejr, oplevede vi i år, nemlig
at vi havde dårligt vejr. Dette var
meget træls, da det gik ud over
nogle af de aktiviteter, som var
planlagt til ugen. Væbnerne gik
desværre glip af en lille hike, da
lederne syntes, det ville være synd
at tvinge dem ud i det dårlige vejr.
Måske det havde noget at gøre med,
at et par ledere og en væbner havde
fået en våd sovepose?

POSTEN

Temaet for lejren blev bl.a. brugt til
at skabe nogle rigtig gode teater
opførelser af de to kendte H.C.
Andersen eventyr, Prinsessen på
ærten og Klods Hans. De to
teaterstykker blev opført for
forældrene, da de var på besøg om
onsdagen, den samme dag som
tumlingenes lejr sluttede. Væbnerne
blev derimod til lørdag morgen,
hvor de fik pakket alle ting sammen
og drog mod Tjæreborg igen.
For at det hele ikke skulle gå op i
eventyr, var vi på en udflugt, hvor
vi startede med at besøge Økolariet
i Vejle. Her kunne vi lære en masse
om, hvad der levede i havet,
hvordan man renser vand og meget
meget mere. Efterfølgende drog vi
FDF Tjæreborg

af sted til en park, hvor vi spiste
madpakker og efterfølgende tossede
lidt rundt på en legeplads lige i
nærheden. Dagen blev afsluttet med
en tur i svømmehal, så alle kunne
blive vasket mindst éngang i løbet
af lejren.
Du kan på vores hjemmeside
http://www.fdf-tjb.dk
læse
dagbogen og se billederne fra lejren.
Der udover er der lavet en DVD
med en film fra lejren. Denne kan
bestilles via hjemmesiden til den
lette sum af 60 kr.
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Julsølejr 2006
Startskuddet til forberedelserne lød midt i september,
da der var landslejrkursus på Sletten.
AF TOM GRØNKJÆR NIELSEN

Selvom der stadig er mange
måneder til, så nærmer tiden til FDF
JULSØLEJR 2006 sig stille og roligt.
Som nævnt i forrige nummer af
Posten, skal både pilte, væbnere,
seniorvæbnere,
seniorer
og
naturligvis en flok ledere af sted til
FDFs store landslejr på Sletten.
Startskuddet til forberedelserne lød
midt i september, hvor 6 ledere her
fra Tjæreborg var af sted på
landslejrkursus på Sletten. Et
arrangement hvor 1.300 ledere fra
hele landet var samlet for at få en
masse information om landslejren.
Når man skal få en landslejr med
omkring 13.000 deltagere til at
fungere, er man nødt til at forberede
sig og lære nogle forskellige ting,
som er nyttige at kunne på lejren.
Derfor vil flere af møderne indtil
næste sommer komme til at gå med
fortræning til landslejren.

forberedelserne. For at gøre lejren så
god og vellykket som muligt, er de
nødt til inden længe, at få en mere
præcis idé om, hvor mange vi bliver.
Derfor skal vi allerede i december
aflevere en forhåndstilmelding, så
udvalgene kan få et cirka antal at
arbejde videre med. Den endelige
tilmelding finder sted i marts
måned. Har du ikke allerede sat et
kæmpe kryds i kalenderen d. 5. – 14.
juli 2006, så se at få det gjort. Du må
ikke gå glip af den kæmpe
oplevelse, det er at deltage på en
landslejr med FDF.
Du kan læse mere på hjemmesiden
for FDF JULSØLEJR 2006 på
adressen http://fdf.dk/landslejr

Det er ikke kun her i Tjæreborg, vi
skal lære noget og forberede os til
landslejren. Nej, landsforbundet har
nedsat et landslejrudvalg samt en
række underudvalg, som allerede
har arbejdet et års tid med
14
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En tante fortæller
Aftnerne med hygge efter børnene er lagt i seng,
er også en dejlig del af oplevelsen.
AF EVA ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Vel hjemkommet, men stadig en
smule træt efter en lille uge med
nogle friske, dejlige og livlige
FDFere, er det dejligt at se tilbage på
den forløbne tid.
Glade og forventningsfulde mødte
alle de dejlige børn og ledere op ved
bussen. Nogenlunde præcist kørte
vi alle afsted og forventede, at vi
efter ca. en halvanden times tid var
fremme, men det ville ferie trafikken
ikke være med til.

Dejligt er det også, at selv om man
ikke er daglig aktiv i kredsen, går
der ikke mange timer, før man er
fuldt accepteret på lejren, og bliver
„brugt“ som alle andre voksne.
Aftnerne med hygge efter børnene
er lagt i seng, er også en dejlig del af
oplevelsen ved at være med på lejr.

Vel fremme i lejren var der
indkvartering, og det var tid til
sodavand og kage, begge dele
medbragt fra velvillige forældre.
Ivrige børn tumlede rundt, og
flittige væbnere nåede rigtig langt
med deres byggeri allerede den
første dag.

Efter en hektisk forældre dag, hvor
nogle desværre tog hjem inden
lejrbålet, var det også tid for mig at
tage hjem. Underligt så stille der var
herhjemme, noget af et anti klimaks.
Dagen efter blev der dog brug for
mig. Telefonen ringede: Øh vi
forstår ikke de efterladte madvarer,
hvor er ...? og ... kan vi ikke finde.
UNDSKYLD der var lige noget, der
var smuttet for tanterne, men godt
der var nogle ansvarlige ledere til at
tage over i væbnerlejren, så de også
resten af ugen kunne blive mætte.

Som sædvanlig var der ved sengetid
lidt tumult og nogle få, der
opdagede, at det ikke er helt som at
gå i seng på sit eget værelse. Lidt
hjemve skal der normalt være på en
lejr, og vi er i år sluppet nådigt, dog
var der et par stykker, som måtte
give op undervejs. Vi håber, de er
friske tilbage efter ferien i uge 35,
hvor vi starter igen.

Alt i alt er det en dygtig lederstab,
som lægger evner og energi i
arbejdet omkring FDF, ofte godt
støttet af forældre til kørsel og lign.
Med mindet om en dejlig uge i
baghovedet ALT GODT FOR
KREDSEN FREMOVER. Vi ses
forhåbentlig mange år fremover på
sommerlejrene. Tak for nu.
Tante Eva.

FDF Tjæreborg
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Væbnere
De kommende aktiviteter byder på mange forskellige ting,
bl.a. skal vi en tur på Sletten.
AF HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Sæsonen er kun næsten lige gået i
gang, men allerede nu har vi på
væbner holdet været super aktive.
Det første møde, vi havde, gik med,
at vi fik lavet et bål, hvorpå der
skulle laves snobrød. Det tog lidt tid
for holdet at få tændt bålet på trods
af tørt brænde, rigeligt avispapir og
mange tændstikker. Så det endte
med, at vi kun havde ca. 15 min. til
at få lavet det perfekte snobrød.
Ugen efter skulle det ikke være helt
så stille siddende, så vi pakkede
vores klatreudstyr sammen og tog
ud i Solbjerg Plantage. Her satte vi
to klatrebaner op, og så var der
ellers den helt store konkurrence i at
se, hvem der kunne komme hurtigst
til tops i det ca. 13 meter høje træ.
Vinderen blev Tobias (leder) som
klarede det på kun 43 sekunder, han
var dog tæt på at blive slået af
Thomas, som nåede toppen kun 2
sekunder langsommere, lidt synd
for ham.

finde på resten. Filmen endte som
en stumfilm i sort-hvid, og det skal
nok blive sjovt at se den, når den
bliver klippet færdig i den
nærmeste fremtid.
De kommende aktiviteter byder på
mange forskellige ting, bl.a. skal vi
en tur på Sletten i en weekend og
leve lidt primitivt, og vi skal afholde
nogle konkurrencer i forskellige
FDF-discipliner.
Mit freundlichen grüßen
Lederne :0)

Efter disse aktiviteter blev det tid til,
at vi skulle bruge et par møder på at
indspille en lille film. Denne gang
havde vi ledere valgt at komme med
emnet, en del af handlingen og så
skulle holdet selv være med til at
FDF Tjæreborg
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Seniorvæbnere
Vi skal lave noget spændende og anderledes
pionerarbejde i højden.
AF MARTIN SØNDERGÅRD

Hej alle friske seniorvæbnere.
Så starter vi igen på en ny sæson
ved FDF. Vi håber, at I har haft en
rigtig god sommerlejr, for det har vi,
selvom vejret ikke helt var med os.
Her i den nye sæson vil der komme
til at ske en masse nye spændende
ting. Nogle af de ting, som vi har
tænkt på, vi skal lave er en masse
pioner arbejde, som skal foregå i
højden, blot for at det bliver lidt
mere spændende. Der er også
planlagt en tur ind på Bluewater
siloen, hvor vi skal abseile fra.

FDF Tjæreborg

I år vil vi se, om vi ikke kan få taget
en masse nye og spændende
mærker
til
skjorten.
Som
seniorvæbner er der rigtig mange
sjove og spændende mærker, som vi
kan tage, men det er noget, som I
skal være med til at bestemme. Til
sommer skal vi alle på Landslejr
2006, så for at komme i rigtig
landslejr stemning, vil der være
nogle arrangementer i landsdelen,
som vi gerne skal med til.
Med venlig hilsen
Seniorvæbnere lederne
Filip og Martin
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55º Nord
Butikken 55° Nord er stedet, hvor
du kan købe alt det udstyr, du har
brug for som FDFer. Det gælder alt
lige
fra
forbundsskjorten,
rygsækken og soveposen til dolken,
lommelygten og spisegrejet – og
naturligvis et væld af andre
spændende ting og sager.

lokale indkøber Lis Sørensen, hvor
der er mulighed for at spare lidt på
forsendelsen.
Hold øje med kataloget fra 55°
Nord, som udkommer nogle gange
om året, eller besøg butikken på
http://www.55nord.dk

Der findes ikke en fysisk butik, hvor
man kan kigge på varerne, men
butikken findes på internettet. Her
kan man selv bestille sine varer og
få dem tilsendt, men man kan også
vælge at bestille gennem vores

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:
4 stk. størrelse 16 år
1 stk. størrelse M
2 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
Pilte
Væbnere
Seniorvæbnere
Seniorer

Onsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Mandag

kl. 1630-1800
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.
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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

Iben Sørensen
Søren Søndergård

75 17 56 38
61 69 93 65

2. Tumlinge

Christian Filipsen
Jesper C. Sørensen
Inge Madsen

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

Pilte

Lis Sørensen
Jens Øllgaard-Nicolajsen
Mikkel Turner

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

Væbnere

Tom Grønkjær Nielsen
Henrik Øllgaard-Nicolajsen
Connie Sørensen
Tobias Jensen

75 17 14 00
76 12 51 61
51 88 82 05
75 17 59 72

Seniovæbnere

Martin Søndergård
Christian Filipsen

28 74 60 07
26 18 98 58

Seniorer

Stefan Johnsen

75 17 51 86

Ledere:

Hjemmeside

http://www.fdf-tjb.dk

FRITID MED INDHOLD

