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Kredslederen
Vi er igen i år tovholdere i Tjæreborg ved
Landsindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp.
AF LIS SØRENSEN

Hej allesammen.
Det er en mørk tid, som vi lever i
alle
går
rundt
og
fryser,
men vi har det da nogenlunde her,
her ved FDF.
Vi har nemlig travlt. Alle hold har
spændende planer for resten af
vinteren og hen i foråret.
Den
26.
februar
holdt
vi
Fastelavnsfest ved FDF - læs om det
her i bladet.
Den 5. marts er vi tovholdere ved
Landsindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp. Temaet i år er
„Stop den stille sult“, og man kan
læse mere om det på hjemmesiden
www.noedhjaelp.dk. Tag godt imod
indsamlerne når de kommer.
Pengene går til et godt formål, og vi
skal gerne have indsamlet mange
penge, som er vores lille bidrag til at
stoppe den stille sult.

FDF Tjæreborg

Vores hytte ude i skoven er ved at
være færdig. Det er blevet en dejlig
hytte, men det har også været et
stort arbejde for vores ledere og alle
de, der har givet en hånd med. Vi
regner med at holde indvielse i
slutningen af april, og det ser vi
naturligvis meget frem til. Vi vil
invitere en masse mennesker til
indvielsen. Det skal nemlig være en
festdag.
Ellers så har holdene fra pilte og
opefter travlt med at forberede sig
til landslejren. Der er et helt
program for temaet på landslejren,
som vi skal være dus med - helst
inden der holdes landslejr-kursus
for alle deltagerne i vores distrikt
den 21.-23. april ved Assenbæk
Mølle.
Mange FDF-hilsener fra
Inge Madsen og Lis Sørensen
kredsledere
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Bestyrelsen
Tak til alle virksomheder, forældre, ledere og andre
der har støttet vores byggeri.
AF KIM BUSCH

Fra bestyrelsens side vil vi godt
starte med at takke alle vore
trofaste annoncører.
Uden støtten var det ikke muligt for
FDF at udgive Posten, og dermed
sikre en løbende information til
forældrene.
Et par annoncører har i 2005 valgt
at sige stop. Vi takker for deres
støtte gennem årene.
Sidder der nu en eller flere og læser
dette, som kunne tænke sig at støtte
FDF ved at annoncere i Posten.
Eller kender du en, der måske blot
skal kontaktes, vil vi også meget
gerne have en melding, så tager vi
fluks kontakt. Husk, at Posten

FDF Tjæreborg

udkommer 4 gange årlig, heraf
husstandsomdeles den ene i
Tjæreborg.
Vi arbejder også hele tiden på at
forbedre kvaliteten af bladet. Bl.a.
har støttekredsen sikret, vi har fået
ny og tidssvarende kopimaskine. Vi
ser også frem til at få et digitalmodul
fra Canon, som gør, at vi kan kopiere
digitalt. Det vil forhåbentligt
forbedre billedkvaliteten væsentligt.
Som I alle ved, er hytten nu også
brugsklar. Det vil sige, vi stadig
mangler nogle småting, som skal
hjælpe os i dagligdagen.
Tak til alle virksomheder, forældre,
ledere og andre der har støttet dette
projekt såvel økonomisk som med
frivillig arbejdskraft. Uden jer var
drømmen ikke blevet realiseret.
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Når vi så er ved det der med frivillig
arbejdskraft, så bliver vi også nødt
til at gøre opmærksom på, at den
siddende bestyrelse ikke holder
evigt. Nogle af bestyrelsesmedlemmerne har endda ikke børn
ved FDF længere.
Så selvom alle søger frivillige, så en
klar opfordring. Kan du afse et par
timer om måneden til FDF, så
kontakt en fra bestyrelsen.
FDF har også en støttekreds. Også
her mangler der frivillige. Arbejdet
i støttekredsen er ikke så
tidskrævende som arbejdet i
bestyrelsen, men vi kan ikke
undvære støttekredsen, som bl.a.
har det overordnede ansvar for
Posten mv. Husk også at støtte med
ordinært medlemskab. Læs mere
herom i det medfølgende brev.

skiftende udfordringer for de unge.
Og arbejde er der nok af. Vi har igen
sagt ja til TDC til, at vi vil omdele
telefonbøger her i april måned. Vi
håber derfor, at hvis du kan afse tid
til at hjælpe den 22. april 2006 i
tidsrummet fra kl. 10.00 til ca. 12.00
med omdeling af fagbogen, så
kontakt Kim på telefon 75 17 60 95
allerede nu. Så er vi fri for at bruge
ekstra tid på at ringe rundt.
Med disse ord vil vi slutte med at
ønske alle et godt forår, samt pøj pøj
med de udfordringer der nu
kommer forud for landslejren 2006.
På bestyrelsens vegne
Kim Busch

Endelig en tak for det store arbejde
lederne lægger ved FDF. Det er i høj
grad deres fortjeneste, at FDF
fungerer i dagligdagen med
FDF Tjæreborg
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1. tumlinge
Det hele endte i et rigtigt godt eventyrsdisko, hvor alle var
klædt ud som en figur fra et eventyr.
AF IBEN SØRENSEN & NIELS OLE STORM NIKOLAJSEN

Vi har efterhånden fået samlet os et
rigtigt godt hold på hele 18
tumlinge, så der er godt gang i
møderne.
Vi har lige taget det nye
eventyrmærke, hvor der til hvert
møde blev læst et nyt eventyr op og
snakket om figurerne. En af dagene
blev der også bygget eventyrs
snemænd i al sneen. Det hele endte
i et rigtigt godt eventyrsdisko, hvor
alle var klædt ud som en figur fra et
eventyr.
Ugerne op til jul byggede vi et

FDF Tjæreborg

julelandskab, som nogle måske har
bemærket, da det stod på bordene
hos FDF. Der blev både lavet en
tilfrossen sø, huse med sne og nisser
over alt. Det var kun fantasien, der
satte grænser.
På de kommende møder skal vi bl.a.
male fastelavnstønder, da det jo
snart er fastelavn. Vi skal også på en
mini weekend tur i FDFs nye hytte
d. 25.-26. marts, så det glæder vi os
meget til.
Mange hilsner fra
1. tumlinge lederne
Iben og Niels Ole
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2. tumlinge
Vi har været på refleksløb med lommelygter,
det blev en glat tur, da der faldt isslag.
AF INGE MADSEN

Det er fjorten friske, fornøjede og
fjantede 2. tumlinge, der mødes
hver torsdag eftermiddag - dejligt.
Hvad har vi egentlig lavet?
Vi har været på refleksløb med
lommelygter, hvor der også var
nogle små spørgsmål, der skulle
løses undervejs. Det blev en glat tur,
da der faldt isslag, medens vi var
ude at gå. Men alle klarede det med
godt humør.
Vi har spillet spil.
Så har vi knyttet nøgleringe og lavet
krympeplast.

malet et stort fællesbillede, og på
sidste møde lavede vi figurer i
saltdej. Det blev nogle rigtig fine
figurer, blandt andet blev der lavet
nogle fine damer, med fint hår lavet
af saltdej kørt igennem en
hvidløgspresser, og der blev lavet
heste, hjerter, mumifamilier og
lysestager. På et af de næste møder
skal vi igen lave noget, der har med
kunstnermærket at gøre.
Vi har også planer om at lave
bolcher på et møde eller to, det
synes tumlingene er en rigtig god og
sød(tand) ide.
Inge

Vi har også tænkt på fuglene - vi har
lavet fuglemad. Vi smeltede noget
palmin og svinefedt og puttede
fuglefrø i. Da blandingen var stivnet
lidt, puttede vi den i nogle
plastkrus. Forinden havde vi sat en
snor i krusene, så de kunne hænge i
et træ. Vi havde også klistret tørre
blade udenpå krusene, så de faldt i
et med naturen.
Vi er nu begyndt at tage
kunstnermærket. Vi har i efteråret
10
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Julsølejr 2006
Der bliver landslejr for pilte, væbnere og seniorvæbnere
på Sletten i år.
AF CONNIE F. SØRENSEN

Forhåndstilmeldingerne er talt op,
og der er mere end 10.000
tilmeldinger fra FDFere rundt om i
landet. Plus at der er tilmeldt ca. 600
internationale deltagere. Så det ser
jo rigtig godt ud…

Vi har lige fået af vide, at Dronning
Margrethe, som er FDFs protektor,
vil komme onsdag den 12. juli.
Connie

Hvis der er nogen, der gerne vil
hjælpe til som medarbejder på
landslejren, mangler forbundet
stadig nogen til at hjælpe. Der er
også familie camping på landslejren,
hvis der er nogle forældre, der
skulle have lyst til det. Der ligger
lidt informationer om medarbejdere
og familie camping ved FDF, eller I
kan kigge inde på www.fdf.dk/
landslejr, hvor der også er
informationer.
Alle i kredsen skulle gerne have fået
den endelige indbydelse af deres
ledere. Hvis der er nogen, der ikke
har fået en indbydelse endnu, må I
gå til jeres leder.
Vi håber, at alle kan komme med,
for det bliver en god lejr, hvor man
kommer til at møde andre FDFere
og får nye venskaber med nogen fra
en anden kreds og en anden by.

FDF Tjæreborg
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Væbner weekendtur
Væbnerholdet har skrevet til Posten, og her beretter de
om deres weekendtur i januar måned.
AF SIMON, MATHIAS S.

OG

MATHIAS O.

Vi startede med at køre ud til
hytten... Det var køligt udenfor.
De Skøre (red. Mathias S. og Simon)
tjekkede rummene ud (inkl. toilet).
Der var ikke så mange!!!
Vi fandt hurtigt hemsen, og det var
der, vi skulle slås med Gebisse.
Da vi havde banket ham
tilstrækkeligt mange gange, skulle
vi ud og spille dødbold...
Mathias og Simon vandt stort
(YEAR) :-) ... ... ... ... ! Ølle var færdig
efter ca. 20-30 sekunder.
Så skulle der laves sauna. MEN
INDEN DET skulle ”Den Første
Brændte-Connie-Nazist” dræbes.
Det var bandelederen Tordenskjold,
der skulle ofres Det var koldt for
fødderne. Det var på grund af
tempraturen. Så gik De Skøre ind og
spillede Vikingespil. Vi nakkede
Malene/udryddede racen. Så synes
vi, det var kedeligt derinde, så vi løb
ud i sneen med nummergøjen bar.
Vi løb ud i det ukendte/mørk skov,
og
dyppede
nummeren
i
sneen............ (det var gur).
Så skulle ”Overleverne” ud og
overnatte på Indlandsisen. Så vi
pakkede vores grej (Sovepose +
12

liggeunderlag) og lagde det derude.
Vi sagde farvel til lederne, men de
gad ikke og sige farvel. De sagde
ingengang held og lykke eller
”håber i kommer tilbage i god
behold“. Men nej nej, det ville de
ikke. Men det var også lige meget,
De Skøre ville ikke give op, så vi
dragede ud på Indlandsisen og slog
os ned. Vi lå der cirka i 24 fisketimer
(0,5 mennesketimer) og så kommer
det spændene.
Men noget puslede ude i mørket.
Og ved du, hvad det var? Det var
selvfølgelig: FLYDENDE JENSES
ÅND KOM OG SAGDE TIL OS, AT
DET VAR EN DÅRLIG IDÉ.
Så vi pakkede sammen igen og gik
ind igen.
Lederne var selvfølgelig så dumme,
at de mobbede os, fordi de troede, vi
gik ind, fordi det var koldt. Men så
fortalte vi dem, at det var flydende
jenses ånd. De troede godt nok ikke
på det, men det gjorde vi, og det var
det, der tæller.
Næste dag skulle vi pakke sammen
og tage hjem.
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Pilte
Vi skal forberede os til landslejr og skal derfor på en
weekendtur, hvor vi skal sove udenfor i telte.
AF LIS SØRENSEN

Hej PILTE-BASSER!
Har I fået bejsen af jeres fingre? Vi
er nemlig i gang med at bejse træ til
knobtavler, og det bejse, vi får på
fingrene, skal slides af.... nemlig.
Til gengæld så bliver knobtavlerne
flotte. Jens har lavet én, vi kan kigge
efter, så vi ved, hvad vi arbejder
efter!
Ellers så har vi jo nok at gøre med at
forberede os til landslejr. Vi skal ud
i hytten og se landslejr video. Vi

cykler selvfølgelig derud. Skulle vi
komme galt afsted, så klarer vi også
det, for vi er nemlig blevet færdige
med førstehjælpsmærket nu.
Vi har også planlagt en tur til
hytten. Vi skal sove derude den 18.19. marts, og det glæder vi os til. Vi
har også planlagt overnatning
derude 25.-27. maj, men det bliver
en udendørs tur. Vi skal sove i telt
og bo udenfor. Hytten bliver bare til
pynt de dage! Måske inviterer vi
vores familier derud at spise én af
dagene. Det kunne være hyggeligt.
Som I kan se, så har vi fået nyt navn.
Vi vil hedde BASSERNE, så nu skal
vi have fundet et logo, der passer til.
Mange PILTE-BASSE hilsener
fra
Mikkel - Jens - Lis

FDF Tjæreborg
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Skøjtning
Der blev skøjtet på livet løs, nogle skøjtede,
som om de aldrig havde gjort andet.
AF INGE MADSEN

Søndag formiddag den 8. januar
havde FDF Tjæreborg arrangeret en
tur til Skøjtehallen i Esbjerg for hele
familien, vi havde lejet Skøjtehallen
1½ time.
Der var heldigvis stor tilslutning til
arrangementet, skønt Idrætsparken,
som står for udlejningen af
Skøjtehallen, 6 dage før vi skulle af
sted ændrede tidspunkt og
varighed. Vi var omkring 80-85 børn
og voksne, der skøjtede plus 15-20
forældre, der valgte at se på. Så det
var et rigtigt flot fremmøde.
Der blev skøjtet på livet løs nogle
skøjtede, som om de aldrig havde
lavet andet, og kunne lave
avancerede ting på skøjterne, mens
nogle måtte ”bide i isen” et par
gange, heldigvis uden at slå sig. Og
selv julemanden havde valgt at
møde frem og stå på skøjter, selvom
julemandssæsonen for længst var
ovre. Alle havde det sjovt og
hyggede sig, og nogle af julens
kalorier blev forbrændt.
Lis og Inge havde bagt boller, så
undervejs var der mulighed for at

styrke sig med en bolle med smør,
samt medbragt drikkelse.
Det er 4. år FDF har arrangeret en
skøjtetur først i januar måned. Hvert
år har der været mange deltagere, så
det vil vi foreløbigt fortsætte med,
såfremt det er muligt at leje
Skøjtehallen.
Inge
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Fastelavn
Fastelavn er mit navn, boller vil jeg have,
hvis jeg ingen boller får, så laver jeg ballade.
AF LIS SØRENSEN

Vi mødtes kl. 10 og gik i samlet trop
i kirke. Der var mange, rigtig mange
mennesker i kirke, men der var også
4 barnedåb.
Efter kirke gik vi tilbage til FDF, og
så skete forvandlingen: alle de blå
skjorter blev til drager, hekse, feer,
cowboys, trolde, tryllekunstnere,
optometrist,
badende
pige,
troldmænd, superman, klovne og
meget meget andet.

Det var et flot og farverigt syn at se
alle gå over til skolen, hvor vi kunne
slå katten af tønden. Det blev gjort
med fynd og klem, og selvom
tumlingene havde malet tønderne
flot, så var der ingen vej udenom: de
blev banket ned.
Der var 2 kattekonger: Martin
Winther, pilt og Thue, tumling. De
2 kattedronninger blev Julie,
tumling og Andreas, pilt. Tillykke til
dem.
Så sang vi et par sange, spiste
fastelavnsboller og drak saftevand
til. Ca. kl. 13 gik vi hjem, men da var
der lavet mange aftaler om at
„rasle“ resten af eftermiddagen, så
der er sikkert mange hjem i
Tjæreborg, der har fået besøg af de
fantasifulde figurer.

FDF Tjæreborg
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Hytteprojekt
Så er hytten endelig blevet færdig og er allerede blevet
brugt af flere hold.
AF HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Der er sket meget i hytten siden
sidste nummer af Posten udkom i
december måned sidste år. Vi er
blevet helt færdige med køkkenet,
og Tante Eva har været på stor
indkøb, så vi nu har alle de ting, vi
kan få brug for i vores køkken. Der
er blevet købt borde og stole til
opholdsrummet, Jens har været i
gang med den helt store omgang
male og lakere arbejde på hemsen,
inddækninger ved vinduer og på
trappen op til hemsen.

afholdt en weekendtur i hytten, og
flere hold har brugt den til et eller
flere af deres ugentlige møder.
Nu mangler vi kun en ordentlig
indvielse, som vi håber rigtig mange
vil være med til at holde. Det er
bestemt, at indvielsen skal slås
sammen FDF Tjæreborgs 60 års
jubilæum, som vil blive afholdt den
30. april 2006.

Derudover har vi fået færdiggjort
toiletterne, fået monteret fire skabe i
entreen, der er blevet lavet orden i
teknikrummet i form af nogle
hylder, som er blevet hængt op og
alle andre ting, som manglede.
Nu kan vi så sige, at vi er 100 %
færdige med hytten, og dette er
efter, vi nu i lidt over et år har brugt
mange eftermiddage, aftener og
weekender i vores fritid på at få
lavet alt det indvendige arbejde. Det
er super lækkert, at vi nu kan
begynde at bruge hytten til det, vi
gerne vil, og denne mulighed er
også blevet benyttet nogle gange
allerede. Der har bl.a. allerede været
16
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Væbnere
Vi skal forberede os til Julsølejr 2006, og skal have
genopfrisket en masse færdigheder.
AF TOM GRØNKJÆR NIELSEN

Foråret og udendørs sæsonen er lige
om hjørnet. Vi satser derfor på godt
vejr i de kommende måneder, så vi
kan lave en masse aktiviteter
udenfor.
En del af møderne skal vi forberede
os til Julsølejr 2006, som vi jo skal på
til sommer. På lejren får vi brug for
en masse færdigheder, som vi bliver
nødt til at lære eller i det mindste
genopfriske, inden vi tager af sted.
Der kommer f.eks. til at gå nogle
møder med reb og rafter samt
brandslukning.
I weekenden d. 21.-23. april skal vi
på landslejr fortræningsweekend
ved Assenbæk Mølle. Her skal alle
landslejr deltagerne fra vores
landsdel mødes, så vi bliver rigtig
mange. Der kommer snart en
indbydelse ud, men sæt allerede nu
kryds i kalenderen.

vores skov, hvor vi laver nogle
aktiviteter.

For ikke at få landslejr kuller inden
sommer, vil vi også lave helt andre
ting i foråret. Vi skal gøre
journalistmærket færdig – vi har
været i gang, som du kan læse andre
steder i dette nummer af Posten. Vi
holder også et par af møderne ude i

Mange FDF-hilsener
Væbnerlederne

FDF Tjæreborg

Husk altid praktisk tøj, som må
blive beskidt og er varmt nok til at
være udendørs. Man ved aldrig, om
vi bliver nødt til at ændre planerne
for et møde i sidste øjeblik.
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Seniorvæbnere
Der blev brugt nogle møder på at lave en spillefilm.
Der blev lagt sjæl i det fra holdet.
AF MARTIN SØNDERGÅRD

Sidste nyt fra seniorvæbnerne. Vi er
kommet godt i gang efter en kort
jule ferie, og hvad har vi så lavet i
det nye år.
De første mange møder er blevet
brugt på at lave en spillefilm. Det er
ikke just en film, som rydder
forsider i den danske presse, men
der er lagt sjæl i den fra holdets side.
Når filmen engang bliver klippet
sammen, vil den kunne hentes på
vores hjemmeside, hvis vi er
heldige.

er udenfor.
Det er også snart tid til, at der skal
en lille weekendtur på programmet.
Turen er endnu ikke helt planlagt,
men det kunne være, at vi skal ud i
vores nye hytte og se lidt nærmere
på den.
Vi håber, at vi kan få en rigtig sjov/
fed forårs sæson sammen med jer og
lave nogle rigtig gode FDF ting.
Med venlig hilsen
Seniorvæbner lederne
Filip & Martin

Sidst i februar har vi hjulpet Darum
FDF med et lille løb. Her har
seniorvæbnerne været med til at
planlægge løbet, for at få en lille ide
om, hvad det kræver at få lavet det
perfekte løb. Det bliver spændende
at se, om FDFerne fra Darum kan
lide løbet, eller det bliver en kæmpe
fiasko.
Med tiden nærmer vi os Landslejren
2006, så her i foråret skal vi have
opfrisket de ting, som vi kan få brug
for på lejren. Vi skal f.eks. ud og
have opfrisket knob, madlavning
over bål, og hvordan man nu
håndterer madvarer, specielt når vi
18
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Hyttenavn
Efterlysning, efterlysning, efterlysning vi mangler
et godt navn til vores hytte.

Afgiv dit bud på et godt navn til hytten og vær med i
konkurrencen om en god præmie.
Bestyrelsen fra FDF Tjæreborg vælger hvilket bud, der vinder.
Navnet og vinderen af konkurrencen vil blive offentliggjort ved
indvielsen den 30. april.
Bud afgives ved udfyldelse af talonnen, som afleveres til
Tom Grønkjær Nielsen, Østre Strandvej 1A, 1. th. eller
Jens Øllgaard-Nicolajsen, Spurvehøjen 9.
Du kan også give et bud via vores hjemmeside www.fdf-tjb.dk.
Alle bud skal være afgivet senest den 16. april. Der må gerne
afgives flere bud af samme person.

Forslag til hyttenavn: __________________________________
Navn:

____________________________________________

Adresse:

____________________________________________

Telefon:

____________________________________________

Evt. hold: ____________________________________________
FDF Tjæreborg
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Landslejr
Væbnerholdet har skrevet til Posten, og her beretter
de om hvad de glæder sig til ved landslejr.
AF MALENE, MIKKEL G. OG RASMUS

Vi glæder os rigtigt meget til
landslejr. Vi glæder os til at synge
den evigt øvede landslejr sang,
sidde ved lejrbål, og besøge de
andre lejre. Vi håber, at der ikke
kommer noget natløb.
Vi var til info aften til landslejr, de
fortalte bl.a., at vi skulle bo i
patruljetelte, der er plads til 5
personer i hvert telt. Vi skal have en
lilla farve for vores område. ”De
Skøre” (red. Mathias S. og Simon)
holder kæmpe fiskeshow (deres
hjemmeside
er:
www.desk.spejdersider.dk) P.s der er gratis
snoller.

FDF Tjæreborg

Der kommer et Julsø MGP, og
mange andre aktiviteter. Vi skal
finde vores nye sider, vi skal lære os
selv bedre at kende og andre.
Landslejren starter den 5. juli og
slutter den 14. juli 2006.
I september var lederne på
fortræning. Den 21.-23. april 2006 er
der fortræning for alle.
Vi er så heldige, at vi får festivalstoiletter, så vi er fri for at tømme
lukummer(jubiiiiiiiiiiiiii!!!!).
Der er ca.13.000 FDFer samlet på et
sted nemlig sletten.
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Nanny McPhee
Væbnerholdet har skrevet til Posten, og har her lavet en
film anmeldelse af en aktuel biograffilm.
AF MIKKEL K., HENRIK OG THOMAS

Den handler om, en far der har syv
børn, som er virkelig uopdragne.
Han har prøvet alle barnepigerne
nede ved bureauet, men der er ikke
flere tilbage.
Men dørsprækken nede ved
bureauet åbner sig, og den siger at
den barne pige han søger, er Nanna
McPhee. En aften ringede det på
døren, det var Nanny McPhee.
Hun kom og sagde, hans børn er
uopdragne. Og at hun nok skulle
tage sig af børnene og opdrage dem,
så han kunne gå på arbejde, og tjene
penge.
De skulle have fem lektioner. Han
gik på arbejde og hun gik straks i
gang med at opdrage dem. Børnene
troede, at de kunne komme af med
hende.
Men det kunne de ikke, hun var
nemlig en heks. Hun gav dem
lektionerne, og de blev faktisk gode
og opdragne børn. Deres far skulle
sælge huset, hvis han ikke fandt en
kone. Det var nemlig hans tante, der
betalte husets regninger.
Men da han endelig skulle giftes, fik
han kolde fødder. Han fik på en
eller anden måde gjort sådan, at han
skulle giftes med anden i stedet for.
Så alt endte med, at det gik godt.
FDF Tjæreborg

Mikkel: Jeg synes, at den var god.
Den var også sjov og underholdene,
så det var godt. Den var måske lidt
underlig, men ellers var alt godt ved
den. Men den var med dansk tale,
og det er træls. Det var godt, at den
havde humor, og at den var
underholdene. Det er en børne/
familiefilm. Så lad være med at tage
ind og se den hvis du ikke er til den
slags film!!!
Den får 3 ud af 5 stjerner.
Henrik: Den var mega dårlig. Total
skod film fordi den var med dansk
tale, og mundene passede ikke.
Den får 1 ud af 5 stjerner.
Lund: Det var ikke den bedste
humor film. Men lidt god, fordi der
var nogle uartige børn der
smadrede alle ting i deres hjem. Det
var med Dansk tale, det var træls!!!
Den får 2 ud af 5 stjerner.
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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
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:
2 stk. størrelse 16 år
2 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
Jens Øllgaard-Nicolajsen
Klaus Schmidt
Tom G. Nielsen

75 17 17 27
75 17 60 95
75 17 56 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
Væbnere
Seniorvæbnere
Seniorer

Onsdag
Torsdag
Onsdag
Torsdag
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

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 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

Seniorer

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

Hjemmeside

Jesper C. Sørensen
Ulla Bank Jensen
Michael Pedersen

http://www.fdf-tjb.dk
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