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Kredslederen
Sidst i oktober var vi 50 personer afsted på kredsweekend
i Dejbjerggården lidt nord for Skjern.
AF LIS SØRENSEN

Hej allesammen.
„Nu falmer skoven trindt om
land....“ - ja mere end det. Det er
faktisk på vej til at blive vinter. Ved
FDF har vi fuld gang i aktiviteterne,
og ofte er vi nødt til at være
indendørs på grund af vejret,
mørket eller kulden.
I weekenden 26.-28. oktober var vi
på
kredsweekendtur
til
„Dejbjerggården“ lige nord for
Skjern. Det blev en rigtig sjov
weekend, hvor vi havde en masse
sjove aktiviteter, og hvor der var
leben i hytten. Vi var 50 ialt, så der
var ikke mange ledige køjer i lejren.
På turen havde vi både natløb for de
store, og vi havde olympiade for alle
mand. Det var godt nok en lidt
alternativ olympiade med sækkeløb
i kæmpesække, „vælte af pinden“,
tovtrækning
på
sæbeglat
presenning og meget andet. Det var
en rigtig sjov og dejlig tur, som vi
helt sikkert vil gentage til næste år.
Ved hytten i skoven går det godt
fremad. Der er nu sat køkken ind, og
hemsen er ved at være færdig. Vi
forventer at kunne holde indvielse
FDF Tjæreborg

af hytten omkring 1. marts, hvor vi
samtidig kan fejre vort 60 års
jubilæum.
Vi har haft problemer med at få
ledere nok på 1. tumlingeholdet,
men efter jul regner vi med, at det
kører. Der er 3 faste ledere på, og de
må så sende bud efter andre, hvis de
får brug for ekstra hjælp. Men stadig
gælder det, at hvis en forælder har
lyst til at give en hånd med, så sig
endelig til. Vi vil meget gerne have
én mere til at hjælpe.
Søndag, den 8. januar 2006 har FDF
Tjæreborg booket skøjtehallen fra kl.
10.00-11.30, så der arrangerer vi, i
lighed med de sidste par år, en
skøjtetur for hele familien. Sæt
allerede nu kryds i kalenderen.
Indbydelse følger i december.
Vi vil slutte af med at ønske alle en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Mange FDF-hilsener fra
Inge Madsen og Lis Sørensen
kredsledere
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1. tumlinge
Vi skal lave et stort julelandskab, der skal være nisser,
kælkebakker, skøjtebaner og meget meget andet.
AF SØREN SØNDERGÅRD

Nyt fra 1. tumlinge.
Nu er det så blevet efterår, og inden
længe bliver det også jul. I den
næste tid skal vi udforske vores
sanser og udfordre vores kreative
evner. Det meste kommer til at
foregå indenfor, da det jo er
begyndt at blive både koldt og
mørkt udenfor. Men husk alligevel
ikke at tage de fine kjoler på, hellere
en bluse der godt må blive beskidt.

bunden af en dåse, hvor der står et
lys og brænder neden under. Det
skal nok få mundvandet til at stige
med op til flere meter.
Der er kommet en nye leder til
holdet. Dette er Niels Ole, der også
har sin baggrund i FDF Tjæreborg.
Han kommer for at overtage Sørens
plads, da han desværre ikke længere
har tid til det.

Vi har så småt varmet op med at
lave nogle flotte papmache figurer,
der mødet efter er blevet malet i alle
regnbuens farver. Det helt store hit
var at lave bamser, så hvis man ser
godt efter, kan man se op til flere
stykker gemme sig nede ved FDF.
Som sagt nærmer julen sig, og vi vil
derfor lave et stort fælles
julelandskab. Der skal være nisser i
alle afskygninger, kælkebakker,
skøjtebaner og alt, hvad der nu
ellers hører til.
Vi skal til at afslutte vores
kokkemærke, og dette gøres i
bedste stil med at lave pandekager
over en dåse. Vi rører noget dej
sammen og hælder det så ud over
FDF Tjæreborg
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2. tumlinge
Der er travlt på tumlingeholdet, da de
skal nå rigtig meget inden jul.
AF INGE MADSEN

Hvad går 2. tumlingene egentligt og
laver?
Jo, nu skal I høre. De har blandt
andet leget spioner, hvor de har
klædt sig ud til ukendelighed og sat
fingeraftryk alle vegne.
Se
billederne hvor de er helt
ugenkendelige.
Så har vi været på pære-plukke-tur.
Vi var omme på Vestre Strandvej
ved Mai-Britt og Claus og plukke
pærer. Dem brugte vi på mødet
ugen efter til at lave pæretærter af.
Så har vi malet et stort billede på
stof, det skal vi måske have
hængende ude i vores nye hytte.

På de kommende møder inden jul
skal vi lave mini-pizzaer over bål og
have kokkemærket, som vi har
taget.
Så skal vi have et Casino-møde,
hvor vi spiller en masse spil, for
eksempel banko.
Vi skal også lave appelsin-lygter,
lidt ligesom græskarlygter, bare
med appelsiner.
Og så skal vi selvfølgelig have julehygge-jule-afslutning-jule-knasmøde.
Vi starter igen efter jul torsdag, den
5. januar.

FDF Tjæreborg
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Pilte
Vi træner til landslejr ved at øve os på at binde
knob og bygge med reb og rafter.
AF LIS SØRENSEN

Hej til Tjæreborgs bedste pilte
Nu er vi endelig færdige med
skovmandsmærket og har fået vores
knivbevis. Vi er meget stolte af det,
så hvis du læser dette her, så spørg
lige om du må se det!!!
Samtidig med, at vi har fået
knivbevis, er det jo ved tiden, at vi
også får lært noget førstehjælp. Det
vil vi for alvor gå i gang med nu. Vi
har forsøgt os lidt frem indtil nu,
men nu.... skal det være.
Vi har også bygget Slettebord - et
dejligt bord, hvor vi fik serveret
boller og varm cacao, da det
endeligt var færdigt. Det er næsten
en skam, at vi skal pille det ned
igen. Vi har brugt 3 mødegange på

FDF Tjæreborg

at bygge det, fordi vi kun kan bygge
30 - 45 min. hver gang, inden det
bliver så mørkt, at vi ikke kan se
noget mere. Til gengæld har vi også
lavet Slettebord i mini-format nemlig i grene og i størrelse 30 x 25
cm. Det er rigtig sjovt at lave
besnøringer i tyndt snor. Og det er
sjovt at bordene ligner hinanden,
selvom
der
er
så
stor
størrelsesforskel.
Vi skal også igang med at lave en
knobtavle. Vi trænger til at få lært
nogle flere knob.
Men først skal vi på en cykeltur ud
til hytten, og da det er så mørkt nu,
er tiden inde til et rigtigt mørkeløb
Uhhhhhhh......
Mange pilte-hilsener
Mikkel - Jens - Lis
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Seniorvæbner-weekend
Deltagerne blev vækket af en stemme, som de ikke
kendte, nemlig vores computer på kontoret.
AF MARTIN SØNDERGÅRD

Alle seniorvæbnere ankom til
kredshuset fredag aften omkring
klokken 20. Mens der blev ventet på
de sidste, begyndte deltagerne at
undre sig over, hvad det nu var
lederne puslede med inde på
kontoret. Det eneste, de kunne høre,
var noget MEGET underlig musik.
Da alle var kommet, blev der
fremstillet store fakler. Som det jo så
ofte sker, når Emil er med til at lave
fakler, er der mere stearin på Emil,
end der er på faklen. Da alle havde
fået lavet en flot fakkel, var det på
med noget varmt tøj, og ud til
Roborg for at brænde dem af.

Da vi kom tilbage til FDF, blev der
tændt op i bålstedet, og der blev
lavet snobrød med pølser som
godnat mad. Da klokken havde
sneget sig op til kl. 2, blev der sagt
go’nat, og alle gik frivilligt i seng.
Næste morgen havde lederne sneget
sig af sted kl. 06:30, men det vidste
seniorvæbnerne ikke noget om, de
sov jo. Da klokken så blev 7:15, blev
deltagerne vækket af en stemme,
som de ikke kendte, nemlig vores
computer på kontoret. Den fortalte
dem, at det ville være en god ide at
stå op og få noget at spise og ellers
lytte til, hvad den havde at sige. Det
endte med, at de skulle cykle ind til
Esbjerg for at finde deres ledere og
udføre nogle opgaver.
Efter et langt „find-lederne-løb“, var
der frokost inde ved Martin(leder).
Bagefter var det tid til at hvile
benene, mens der blev vasket op.
Efter en solid frokost var det af sted
til svømmehallen for at bade i et par
timer.
Da alle var kommet ud af
svømmehallen, var det af sted på
jernhesten igen for at cykle ud i
østskoven og lave aftensmad. Efter
aftensmaden var det af sted mod
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Tjæreborg igen for at slappe af foran
dejligt varmt bål. Da klokken
nærmede sig 21, var de første
seniorvæbnere på vej i seng. Dette
er dog ikke en normal opførsel for
en seniorvæbner. Men det kan jo ske
for selv den bedste, at man bliver
lidt træt.

Lederne vil gerne sige tak for en
rigtig hyggelig/anderledes tur.
Filip og Martin

Da alle var kommet op søndag
morgen, stod programmet på
morgenmad,
rengøring
og
træklatring. Desværre var alle for
trætte til træklatring, så det må vi
gøre en anden gang.

Arbejde
Meget forskelligt arbejde er blevet udført
for at tjene penge til kredsen.
AF HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

I en lille FDF-kreds som Tjæreborg
er det nødvendigt, at man kan tjene
nogle penge på en eller anden måde,
for at økonomien kan løbe rundt. Vi
har i FDF Tjæreborg været så heldig,
at vi igennem længere tid har haft et
godt samarbejde med både den
tidligere og den nuværende ejer af
en lokal virksomhed, 4N a/s. De har
skaffet os en del opgaver gennem
tiden, som har givet nogle gode
penge til kredsen.
FDF Tjæreborg

Af ting vi har lavet, kan der bl.a.
nævnes pakning af ca. 8000 æsker
med diverse brochurer, pakning af
videobånd i æsker, tømning af
papkasser med brochurer fra B&O
og en hel del indstik i nogle
kataloger.
Vi håber meget, at vi fortsat vil blive
tilbudt nogle opgaver. Og vi håber
samtidig på, at vi kan få hjælp af
nogle forældre til at løse dem, og på
den måde være med til at holde FDF
Tjæreborg kørende.
11

Kredsweekend
Klanerne dystede mod hinanden i flere
forskellige discipliner.
AF INGE MADSEN OG TOM GRØNKJÆR NIELSEN

Den sidste weekend i oktober tog vi
alle – i alt 50 – på kredsweekendtur
til Dejbjerggaarden lidt nord for
Skjern.
Fredag aften nåede væbnerne, en
enkelt pilt og ledere frem til lejren
kl. ca. 20.30. Efter indkvartering var
der arrangeret et lille natløb. I
mørket rundt omkring hytten var
der 4 poster, som man skulle besøge.
F.eks. skulle man ved en af dem,
træde ned i nogle spande med nogle
ulækre ting i – uden at kunne se,

hvad det var. Ved en anden var der
nogle mystiske lyde, og man fik sig
en forskrækkelse. Efter løbet var der
varm kakao og boller, men så var
det også ved at være sengetid.
Lørdag morgen stod vi op og fik
noget morgenmad. Vi kunne ikke nå
nogen aktiviteter, for kl. 10.00
ankom resten af piltene, tumlinge
og flere ledere til lejren. Efter de
også var blevet indkvarteret, gik vi i
gang med aktiviteterne. Der blev
lavet 4 ”klaner”, der skulle i gang
med at lave deres kendetegn i form
af trofæer og vartegn. Fantasien
kendte ingen grænser, der blev
fabrikeret
bannere,
trofæer,
troldehaler, spøgelser og tandbriller til den store guldmedalje.
Da vi var ved at være færdige, gik
køkkenholdet i gang med at lave
frokost til os. Appetitten var stor,
imponerende at små tumlinge kan
spise 5-6 hele stykker rugbrød.
Efter frokost og opvask gik vi i gang
igen. Nu skulle hvert hold lave et
par ski, der kunne stå 4 personer på
(brædder
med
bindere
af
cykelslange), buer og pile samt
kampstave.

12
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Da alle var færdige med det, var det
godt med et stykke hjemmebagt
kage (hurra for de kagebagende
forældre).
Så skulle klanerne i gang med at
dyste mod hinanden. Der var
stafetløb på skiene med 4 børn på
hver sæt ski. Der var kamp om
hvilket hold, der kunne skyde
længst med deres bue og pil. Der
var kæmpe-sækkeløb med 3 børn i
hver sæk. Der var kamp med
kampstavene - det gik ud på, at man
skulle støde modstanderen ned af
en ”planke”. Og til sidst var der
tovtrækning, hvor man sidder i en
sort affaldssæk på hver side af en
stor presenning. Man skal så trække
hinanden over presenningen, der er
smurt ind i sæbe. Alt var meget
underholdende, alle gik op i
aktiviteterne med liv og sjæl.
Da dysten var færdig, var vi igen
sultne, og køkkenholdet havde lavet
kylling, gulerodssalat og ris samt is
til dessert.
Efter aftensmad gik vi en lille tur
med knæklys i forskellige farver.
Derefter var der hygge med
slikposer, kage, sange og små
sketches i pejsestuen. Godnat kl.
21.45 og ro kl. 22.45.
Søndag
morgen
morgenmad kl. 08.00.

spiste

vi

Formiddagens aktivitet var et
opgaveløb med 7 poster rundt i
FDF Tjæreborg

området og ind på Dalgas Hede dejligt område. Opgaverne bestod
blandt andet i at lave en så lang
tøjkæde som muligt. Tage noget tøj
på, medens man holder en ballon
svævende i luften. Nævne nogle
ting der hører skoven til, der
begynder med nogle bestemte
bogstaver. Holdet står på et
liggeunderlag og skal vende det
uden at røre jorden. Kaste
negerboller med vores negerbollekastemaskine o.s.v.
Efter frokost, pakning, oprydning
og rengøring kom der nogle flinke
forældre og kørte os hjem igen.
Vi havde en rigtig god og sjov
weekend med flot vejr.

13

Julsølejr 2006
Julsølejr 2006 er fra onsdag d. 5. juli til
fredag d. 14. juli 2006.
AF CONNIE F. SØRENSEN

Onsdag den 9. november afholdte vi
infomøde om Julsølejr 2006. Her
fortalte vi om lejren, om de ting vi
ved på forhånd, og om hvordan vi
skal bo.
Vi kommer på lejren til at bo kreds
vis, hvor vi selv bygger bruser,
køkken, spisebord og nok også en
indgangsportal. Vi skal på lejren
sove i telte, og vi skal selv lave mad
over bål. Vores boområde hedder
Australia, som betyder sønder. Alle
i vores landsdel får farven lilla.
Da vi skal bo primitivt, vil det være
en god ide at anskaffe sig en god
sovepose, et liggeunderlag, bestik,
krus, tallerkner ( dyb og flad), gode
vandresko,
FDF-skjorte
og
selvfølgelig March og Lejr.
Lejren starter den 5. juli for alle
mand, men da piltene ikke er så
gamle, vil det være muligt for dem
at komme den 8. juli i stedet. Vi
anbefaler dog, at de tager afsted
sammen med resten af kredsen, den
5. juli. Ellers kommer de til af gå glip
af opbygningen af lejren samt det
første store lejrbål. Transporten til
lejren foregår med bus helt til
14

Sletten.
For at forberedelserne til lejren kan
komme til at forløbe så godt som
muligt, skal alle, som er sikre på de
vil med, forhåndstilmelde sig senest
den 25. november til Lis eller mig.
Det koster 150 kr. i depositum, som
så fratrækkes ved den endelige
tilmelding. Prisen for at deltage på
lejren er 1520 kr., hvis man tager
afsted den 5. 1390 kr. hvis man som
pilt vil afsted den 8. i stedet. Men
igen kan vi kun opfordre til at alle
deltager fra den 5. juli.
Hvis fristen for forhåndstilmelding
og endelig tilmelding overholdes,
vil der opnåes en rabat på 100 kr. pr.
barn. Dette beløb håber vi, der er
forståelse for at kredsen beholder og
benytter til indkøb af udstyr til
lejren.
Der vil løbende kunne findes nye og
flere informationer om lejren på
http://fdf.dk/landslejr.
Med venlig hilsen
Connie F. Sørensen
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Hytteprojekt
Græsset er grønt, og vimplen
flagrer i vinden.
AF TOM GRØNKJÆR NIELSEN

Der er sket meget i og omkring
hytten siden sidst. Og det på trods
af at arbejdet i en periode har ligget
stille. I nogle måneder har især
lederne haft svært ved at afse tid til
byggeriet, men heldigvis har især
Finn kæmpet videre, for at få hytten
færdig. Nu er der igen for alvor
kommet gang i byggeriet.
Starter vi en tur ude, så nåede
græsset at komme godt op, inden
kulden meldte sig. Det er fint grønt
rundt om hytten. Men ikke nok med
det, vi har af forældrekredsen fået
en flagstang med tilhørende flag og
vimpel. Flagstangen er sat op i
græsplænen tæt på fliseområdet, så
det ser rigtig hyggeligt og idyllisk
ud.

plads
med
lampeudtag,
stikkontakter, el-radiatorer, lamper
mv. Døre, greb og dørgerigter er
blevet købt og monteret.
Ovenstående betyder, at vi nærmer
os afslutningen på byggeriet. Ja, der
mangler stort set kun diverse lister,
lidt lak/maling samt noget VVSarbejde. Så snart de sidste ting er på
plads, skal vi have gjort grundigt
rent og have skaffet noget inventar
til hytten. Men så er den også klar
til, at vi kan tage den i brug. Vi
glæder os rigtig meget til at kunne
afholde møder og weekendture i
vores helt egen hytte.

Indendørs er der sket endnu mere. I
køkkenet
har
vi
fået
sat
køkkenelementerne op, klæbet
glasvæv op og har desuden lagt
trægulv i rummet. Der mangler stort
set kun at blive monteret greb på
lågerne samt at blive malet på
glasvævet. Opholdsrummet er nu
også næsten færdig, da trappen op
til hemsen er kommet op. Elarbejdet i hytten er næsten også på
FDF Tjæreborg
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Væbnere
Julen nærmer sig, men aktiviteterne er
stadig mange på væbnerholdet.
AF HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Den første halvdel af sæsonen er
ved at være forbi, men inden vi når
helt så langt, har vi da lige lidt flere
ting, vi skal have lavet. Som en af
tingene skal vi på den årlige
juleweekend, som denne gang går
til en hytte i Marbæk, hvor vi skal
julehygge og se masser af julefilm og
julekalender.
De ugentlige møder frem mod jul vil
komme til at gå med, at vi skal en
tur i svømmehallen. Derudover skal
vi have afviklet et lille løb, hvor vi
skal have afgjort, hvem der er den
bedste FDFer på holdet. Måske er
der en lille præmie til ham/hende.

Som en naturlig ting, skal vi den
sidste gang inden jul have en
juleferie-hygge-møde.
Men for at vi ikke kun skal nævne,
hvad vi skal lave i fremtiden, så vil
vi da også lige kaste et blik tilbage
og se, hvad der er sket siden sidste
nummer af Posten. Vi har bl.a. i den
seneste tid været ved at bygge en
indgangsportal, så det kan komme
til at se super godt ud, når man skal
ind på FDFs græsplæne. Det gik
ikke så godt, da ikke alle på holdet
var lige gode til at bruge et
målebånd. Så de rafter som skulle
have været 1,80 m, var mellem 1,50
og 2,00 m. UPS! Men færdig skal
den jo nok blive engang.
Derudover har vi også været ved at
genopfriske vores kendskab til
førstehjælp, og vi tror faktisk, at alle
nu er ved at have godt styr på, hvad
man skal gøre, hvis man opdager en
ulykke, samt hvordan man lægger
en forbinding. Så det er bare super!
De bedste jule-væbner hilsner
Lederne

FDF Tjæreborg
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Seniorvæbnere
Mange af de ting, vi skal lave i det nye år, vil komme til
at bære præg af, at vi skal på landslejr.
AF MARTIN SØNDERGÅRD

Nu er vi allerede halvvejs i sæsonen,
og den har været spækket med sjove
møder. Nogle af de mere anderledes
ting, vi har lavet, er at bygge et
kæmpe tårn, som vi alle kunne
sidde oppe i og spise primimad.
Da vi til sommer skal på landslejr
2006, er der en masse ting, som vi
skal have forberedt. En af de ting er
førstehjælp, hvor vi allerede har
taget et flot mærke til skjorten.
Til foråret skal vi på en
fortræningstur ved Assenbæk mølle
sammen med alle FDFere fra vores
landsdel, som også skal med på
landslejr. Mange af de ting, som vi
skal lave i det nye år, vil helt sikkert
komme til at bære præg af, at vi skal
på landslejr.

FDF Tjæreborg

Igen i år skal vi også på en
juleweekendtur. Denne gang går
turen til Marbæk, hvor vi har fundet
en rigtig lille hyggelig hytte. Der er
vidst ikke så meget at sige om sådan
en tur andet end, at det bliver rigtig
hyggeligt.
Med venlig hilsen
Seniorvæbner-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.
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
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

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:
1 stk. størrelse 14 år
4 stk. størrelse 16 år
2 stk. størrelse M
2 stk. størrelse L
1 stk. kasket
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POSTEN

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
Eliten

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.

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

Iben Sørensen
Niels Ole Storm Nikolajsen

75 17 56 38
28 78 56 15

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 F. Sørensen
Tobias Jensen

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

Ledere:

Seniorvæbnere Martin Søndergård
Christian Filipsen

28 74 60 07
26 18 98 58

Eliten

75 17 17 27
26 84 01 20
51 60 12 61

Hjemmeside

Jesper C. Sørensen
Michael Pedersen
Ulla Bank Jensen

http://www.fdf-tjb.dk

FRITID MED INDHOLD

