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Kredslederen
Vores hytte er nu indviet. Vi fik til indvielsen
mange fine gaver, som vi siger tak for.
AF LIS SØRENSEN

Hej allesammen.
Den 30. april 2006 holdt vi indvielse
af vores nye hytte, der kom til at
hedde „Friheden“ - og samtidig
holdt vi vores 60 års jubilæum. Det
blev en dejlig dag. Der kom ca. 100
mennesker og gjorde dagen festlig
sammen med os.
Vi fik mange fine og meget brugbare
gaver. Vi siger rigtig mange Tak for
dem og for de mange hilsener, vi fik
på dagen.

takker alle de deltagende for
hjælpen. I skrivende stund skrider
arbejdet planmæssigt frem.
Endelig vil vi ønske vore
medlemmer og deres familier en
rigtig god sommer. Vi glæder os til
at se jer alle igen efter sommerferien
til fælles opstart onsdag, den 23.
august 2006.
Mange FDF-hilsener fra
Inge Madsen og Lis Sørensen
kredsledere

Ellers går meget af tiden og
aktiviteterne for pilte og væbnere
med at forberede sig til Landslejren,
der finder sted den 5.-14. juli ved
Julsø ved foden af Himmelbjerget.
Det bliver en stor oplevelse, som vi
ser meget frem til.
For tumlingene bliver der en lidt
mindre sommerlejr den 5.-8. august
2006 i hytten“Molyk“ ved Øster
Vedsted.
Lige for tiden arbejder både ledere
og forældre hårdt på et pakke-job, vi
har for 4N. Det er en stor mundfuld,
og kun ved en rigtig god fælles
indsats kan det gennemføres. Vi
FDF Tjæreborg
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Bestyrelsen
Vi vil benytte lejligheden til at takke vores ledere og andre
frivillige, for det arbejde de har lagt ved FDF i 2005/2006.
AF KIM BUSCH

Bestyrelsen i FDF Tjæreborg vil
indledningsvis gerne takke vores
trofaste annoncører for sæsonen,
der er gået, og håber på et fortsat
godt
samarbejde.
Uden
annoncører, intet kredsblad.
Vi vil også benytte lejligheden til at
takke vores ledere og andre
frivillige, for det arbejde de har lagt
ved FDF i sæsonen 2005/2006.
Uden ledere ingen FDF aktiviteter.
Vi er dog ikke helt færdige med
sæsonen endnu, idet 2006 er
landslejrår. Fra bestyrelsens side
håber vi, at alle uden undtagelse,
vil få en uforglemmelig landslejr.
Så har vi i kredsen endnu en gang
haft nedsat et lille udvalg. Denne
gang til gavn for hjælpeledere,
udnævnte ledere og for kommende
ledere. Vi har fået lavet en
lederhåndbog, som nemt og
tydeligt oplyser om alle aftaler i
Kredsen, herunder regler for ture
ud af huset, afregninger, hvordan
skal vi behandle hinanden og sidst
men
ikke
mindst,
hvilke
forventninger har bestyrelsen til
lederne omkring efteruddannelse
FDF Tjæreborg

og meget meget mere. Lederne har
adgang
til
håndbogen
fra
hjemmesiden.
Vi kan også glæde os over, at TDC
endnu engang har kontaktet kredsen
for omdeling af telefonbøger. Vi er
en af få kredse, der får lov til at
omdele direkte fra TDC. Det giver en
ekstra skilling, idet der ikke er nogen
til at skumme fløden, som det kan
siges.
Vi gør vores ypperste for at
imødekomme alles ønsker om ruter,
desværre er det ikke altid, det lykkes.
Vi håber og tror dog på, at vi igen til
oktober/november kan få hjælp til
omdeling af navnebogen.
Vi vil i den anledning naturligvis
også takke alle de forældre, som har
deltaget i omdelingen.
Med disse ord vil vi ønske alle en
rigtig god sommer.
På bestyrelsens vegne
Kim Busch
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1. tumlinge
Vi har fået kokkemærket, efter vi har lavet
svenskpølseret og minestronesuppe over bål.
AF IBEN SØRENSEN

Tumlingene har rigtigt haft travlt
siden sidst. De har været på en mini
hyttetur med en enkel overnatning
ude i FDFs hytte ”Friheden”. Det
var en stor succes. Der blev spillet
spil, og der blev tumlet rundt, så det
halve kunne være nok. Der blev
også spillet bold udenfor, selvom
det støvregnede en smule.
Om aftenen var vi alle ude og gå en
tur. Turen blev vist lidt for lang,
men det slog ikke tumlingene ud.
Der skulle en hel film til, før de faldt
i søvn. Næsten morgen fortsatte
tumleriet
og
legen,
indtil
tumlingene blev hentet af deres
forældre hen på eftermiddagen. Det
var en vellykket tur, som nok skal
blive gentaget efter sommerferien.

et par gange endnu. Det hele vil
slutte med en lille gåtur rundt i
Tjæreborg, hvor der skal svares på
spørgsmål om byen.
På ledersiden har vi lidt problemer,
idet Niels Ole ikke har tid længere.
Vi mangler derfor en voksen, der vil
hjælpe os ved møderne. Hvis nogen
har lyst til at hjælpe os hver gang
eller bare en gang i mellem, så snak
med os, eller ring evt. til en af
kredslederne.
Hilsen 1. tumlingelederne
Iben og Ulla

Tumlingen har også afsluttet
kokkemærket. Det foregik udenfor
over bål, hvor der bl.a. blev lavet
minestronesuppe
og
svensk
pølseret. Vi fik også lavet snobrød
en dag, hvilket satte en del af
tumlingene på prøve med deres
tålmodighed, men det blev glemt,
da snobrødet var færdigbagt.
Vi er startet på ”Kend din by”
mærket, og det vil vi fortsætte med
FDF Tjæreborg
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2. tumlinge
I det dejligste vejr cyklede vi ud til skydebanen, hvor
vi løb rundt og legede i det bakkede terræn.
AF INGE MADSEN

Før påske lavede 2. tumlingene
karsehoveder, de blev rigtig flotte.
Vi tog en nylonstrømpe og fyldte
savsmuld i, hvorefter vi bandt en
knude på strømpen, så vi havde et
hoved. Så lavede vi øjne, næse og
mund med knapper og perler, som
vi satte på med bindetråd. Til sidste
lagde vi karsefrø, som vi havde sat i
blød i noget vand, på hovedet som
hår. Hovederne stod i vand en uge
til næste møde, og alle hoveder
havde nu det fineste grønne karsehår.
Så har vi været ude på et lille
sporløb. Børnene blev delt i 2, hold
som skulle lægge spor ud, spor som
det andet hold bagefter skulle følge.
Sporene var henholdsvis cornflakes
og majs, men sporene var nu meget
svære at følge, kunne vi konstatere.
Filip havde fødselsdag denne
torsdag, så han havde lavet lagkage,
som vi fik et stykke af, inden vi
skulle hjem – dejligt. Vi sang en
fødselsdagssang som tak.
Så har vi været ude at cykle. I det
dejligste vejr cyklede vi ud til
skydebanen, hvor vi løb rundt og
legede i det bakkede terræn. Vi
FDF Tjæreborg

samlede lerduer, der ikke var ramt,
det var rigtigt sjovt. Vi havde vand
med i en ”sæk”, så vi kunne få et
glas saft, inden vi skulle hjem.
Vi har også tegnet kort over FDFs
område. Vi skulle parvis lægge et
par ting ud på området. Vi
markerede på kortet, hvor tingene
lå. Derefter skulle et andet hold se,
om de kunne finde tingene ud fra
mærkningen på kortet. Det var vi
rigtig gode til, og næsten alle ting
blev fundet.
På næste møde skal vi lave mad
over bål, hvad menuen kommer til
at stå på, ved vi ikke rigtig endnu.
Men det kommer sikkert til at
smage godt (især hvis man er
sulten).
Der er fælles sommerafslutning for
hele kredsen med forældre og
søskende onsdag den 14. juni, og fra
5.-8. august er der tumlingetur/
tumlingesommerlejr
i
Øster
Vedsted. Indbydelser er omdelt.
Inge
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Pilte
Vi gik igennem den rigtig smukke og forårsgrønne
Østskov, mens vi skrålede hjemmekomponerede sange.
AF LIS SØRENSEN

Hej Pilte
Har I fået pusten igen? Vi har været
ude at gå 10 km, og det blev en
forrygende tur: sjov, smuk, lystig,
mættende og helt igennem
vellykket.
Vi mødtes kl. 16.30 og drog så på
cykler ud til enden af cykelstien,
hvor vi parkerede cyklerne ved
bænkene. Så gik vi igennem den
rigtig smukke og forårsgrønne
Østskov,
mens
vi
skrålede
hjemmekomponerede sange - helt
ud til McDonalds..... Yes, og der
spiste vi for vores medbragte 50 kr..
Vi sad udenfor, for det var så dejligt
vejr.
Så gik vi tilbage igen - en anden vej.
Til at begynde med var maverne lidt
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fyldte, men vi traskede til, og
snakken og sangen gik igen livligt.
Der blev taget en masse fotos
undervejs med Jens’ digitalkamera.
Det kunne både få piltene til at stå
på hovedet og løbe op og ned af
skrænterne.... Endelig nåede vi
cyklerne igen, og så kunne vi cykle
hjem og få vores 10 km. mærke.
Lige nu laver vi strandstole. De
bliver ret flotte med blåt betræk. De
skal bruges på landslejren.
Vi har aflyst vores weekendtur til
„Friheden“ den 25.-27. maj, men vi
tager turen efter sommerferien.
Snydes vil vi ikke!
Mange PILTE-BASSE hilsener
fra
Jens - Mikkel - Lis
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Væbnere
Vi har været ude ved hytten for at lave mad
over bål på det nye bålsted.
AF CONNIE FRAUSING SØRENSEN

Så er denne sæson ved at lakke mod
enden. Det har været hyggelig at
have jer. Men inden det er
sommerferie, har vi lige et par
møder endnu, der skal afholdes.
Vi skal ud i skoven og klatre i træer,
så der håber vi, at der er sol og
sommer. Nogle af de ting vi har
lavet siden sidste gang, I fik Posten,
er, at vi har været ude ved hytten for
at lave mad over bål på det nye
bålsted. Det var fint vejr, og maden
blev god.
Vi har været på sms-løb og vi har
øvet nogle knob. Desværre har vi
også sagt farvel til Tobias, for han er
taget til livgarden. Men han
kommer nok tilbage til os, når han
er færdig. Han er savnet mellem
børnene, for nu skal de finde en
anden, der vil tumle med dem. Men
de skal nok klare sig.
Det var alt for denne gang. I må
have en god sommer.
Hilsen
Henrik, Tom og Connie.

FDF Tjæreborg
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Seniorvæbnere
Vi skal have fyret op under vores store gamle
komfur og lave noget rigtig godt mad.
AF MARTIN SØNDERGÅRD

Så er denne sæson desværre snart
ved at være slut. Men inden den er
helt færdig, skal vi lige nå at lave en
masse spændende ting.
Fra ide hatten har vi trukket en
vandretur frem, som vil blive
afholdt i starten af sommerferien,
hvis alt går vel. Ellers skal vi til at
lave en del ting uden for. Vi skal
have opfrisket alle knobene, så alle
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er super klar til at bygge, når vi
kommer på landslejr.
Ellers skal vi også til at have fyret op
under vores store gamle komfur og
lave noget rigtig godt mad. Vi ser
frem til at se jer alle efter en kort
sommerferie til en ny og spændende
sæson.
FDF-lige hilsen
Seniorvæbner lederne
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Julsølejr
Så er det igen blevet tid til lidt
nyheder om landslejren.
AF CONNIE FRAUSING SØRENSEN

Tiden nærmer sig til landslejr. Vi
har været på fortræningsweekend,
hvor jeg fik en masse informationer
om lejren, om hvor vi skal bo m.m.
Men det vil jeg ikke kede jer med.
Vores rådmand opfordrede os til at
spørge, om der var nogen forældre
eller andre voksne, der ville hjælpe
til som medarbejder på LL. Hvis I vil
vide mere om det, kan I kigge på
www.FDF.dk/landslejr.
Når vi skal køre til Sletten d. 5. juli,
er der undervejs Bus-Banko.
Formålet med banko spillet er, at vi
skal have samlet nogle penge ind til
vores missionsprojekt Made in

FDF Tjæreborg

India, samt at der skal være noget
underholdning på turen. Pladerne
sælges for 30 kr., hvis man køber en
og 50 kr. for to. Pengene går
ubeskåret til missionsprojektet. Nu
gælder det om, at landslejrdeltagerne skal lokke forældre,
søskende, bedsteforældre eller
andre venlige sjæle til at forære dem
1, 2 eller flere plader, som de kan
bruge på turen. Hovedpræmien er
en MP3 afspiller.
Søndag d. 9. juli, er der besøgsdag
på lejren, men I er også velkommen
til at komme en af de andre dage.
Lejren er åben for besøgene kl. 10-22
alle dage.
Hilsen - Connie Frausing Sørensen.
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Indvielse af Friheden
Vi havde inviteret FDF Tjæreborgs medlemmer med
familie, Tjæreborgs foreninger m.fl. til festen.
AF INGE MADSEN

Så skete det endelig, søndag den 30.
april indviede vi vores hytte i
Solbjerg Plantage, som nu er døbt
”Friheden”. En drøm gik i
opfyldelse – vi købte grunden i
1999, og efter at have fået ryddet op
efter orkanen og fået økonomien på
plads, tog vi det første spadestik til
hytten i efteråret 2004. Nu er den
helt færdig. Vi synes resultatet er
blevet en rigtig flot og funktionel
hytte, som vi kan få mange
hyggelige og sjove arrangementer
samt overnatninger i.
Vi havde denne dag inviteret FDF
Tjæreborgs
medlemmer
med
familie, Tjæreborgs foreninger og
andre støtter, for at markere

indvielsen og FDF Tjæreborgs 60 års
jubilæum. Omkring 110 mødte
frem, og vi havde nogle rigtig
hyggelige timer, hvor hytten og
grunden blev vist frem. Heldigvis
viste vejrguderne sig fra den pæne
side, det var tørvejr, mens
arrangementet stod på.
Dagens program var først velkomst
og flaghejsning. Derefter talte
Henrik Vallø, som er medlem af
byrådet i Esbjerg Kommune. Efter
endnu en sang talte Lis og Inge lidt
om udviklingen i FDF Tjæreborg
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gennem årene, om hvordan der i
starten var et drengeforbund og et
pigeforbund, der i 1981 i Tjæreborg
blev slået sammen til et fælles
forbund, om uniformens udvikling
fra grå skjorter/kjoler til acrylstrikbluser i forskellige farver og
over til den blå skjorte, vi kender i
dag. De talte også om byggeriets
afvikling, forhindringer undervejs
og om hvordan forventningerne til
ture og overnatninger i hytten holdt
gejsten oppe, når det var lidt sejt at
komme videre med byggeriet.

Derefter blev der serveret grillben
og pølser fra den store grill, sammen
med grøn salat og kartoffelsalat.
Brugsen
havde
sponsoreret
sodavand til alle.
Tak til alle der var med til at gøre
denne dag festlig for os, og tak for
de mange flotte gaver.
Inge

Derefter blev det afsløret, hvem der
havde vundet navnekonkurrencen
til Hytten – det blev pilt Anna
Katrine Simonsen, som havde
foreslået navnet ”FRIHEDEN”. Det
navn, synes vi alle, er meget
dækkende.

FDF Tjæreborg
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Fortræningsweekend
Vi byggede bord, vippe, hævet bålsted, køkken og
lærum, som blev bedømt af nogle dommere.
AF LIS SØRENSEN

Endelig – fredag, den 21. april var
dagen, hvor vi skulle på
fortræningsweekend til landslejren.
Nu begyndte det at ”lugte” af
landslejr, og endelig skulle vi på en
lejr med en masse masse andre
FDFere. Vi kørte fra Tjæreborg kl. 18
og ankom til Assenbæk Mølle
Spejdercenter ved Tistrup i øsende
regnvejr.
Vi fandt vores plads – i regnvejr – og
vi stillede telte op – i regnvejr – og
vi
gik
til
velkomst
og
underholdning – i regnvejr – og vi
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spiste boller og drak kakao inden
sengetid – i regnvejr. Filip var for
øvrigt med i underholdningen fra
scenen. Ved 23-tiden var de fleste af
os krøbet i de klamme soveposer.
Regnen stoppede i løbet af natten,
men huha det var koldt om natten. I
løbet af lørdag blev det endelig
bedre vejr. Det blev faktisk dejligt.
Vi spiste morgenmad, og så gik vi i
gang med de opgaver, vi havde.
Vores kreds var delt op i 5 patruljer:
Basserne 1 og 2, Dansk Lejemorder
Central, Skjulte Egern og Team
America. Vi skulle hver bygge noget
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i rafter – mindst 8 rafter og mindst 5
besnøringer. Vi byggede bord,
vippe, hævet bålsted, køkken og
lærum. Senere kom dommerne og
bedømte byggerierne. Alle hold fik
fine points. Hver patrulje skulle
også lave en dessert bestående af en
nybagt pandekage, fløde, frisk frugt
og en hasselnød. De blev også
bedømt og fik fine points – dog fik
”Basserne 2” trukket fra i points,
fordi deres dessert var vulgær! (p.gr.
af 2 strategisk forkert anbragte
jordbær, mente den kvindelige
dommer!) – Heldigvis fik „Basserne
1“ topkarakter.
Der var indlagt en ekstra
konkurrence, hvor hver patrulje
skulle lave et bål og så hurtigt som
muligt brænde en snor over, der var
spændt ud i 40 cm højde. Vinderne
tog 30 sekunder – taberne tog 55
FDF Tjæreborg

minutter, før de opgav!
Vi kunne også lave en lilla
”Australia-hat” af liggeunderlag.
Det glemte vi, så det må vi lave
hjemme i kredsen.
Ind i mellem var der god tid til at
kigge sig omkring og se, hvad alle
de andre patruljer lavede. Det var
vældig hyggeligt. Der var rigtig
gang i økser og dolke – også hos os
selv.
Vi valgte at spise varm mad ved
middagstid, fordi kl. 17.30 var der
JulsøMGP, hvor vi skulle høre de
udvalgte sange og stemme på dem.
Det var rigtig gode sange, og det var
vældig sjovt at være med til at
stemme.
Til middag fik vi Tanzania-kylling
med ris. Det forsvandt som dug for
17

solen. Efter MGP gik vi tilbage til
vores lejr og fik rugbrød til
aftensmad. Der var en formidabel
appetit.

morgenmad. Morgenmaden skulle
vi så spise samlet. Det var vældig
hyggeligt.
Senere
var
der
gudstjeneste.

Senere var der underholdning fra
scenen – igen var Filip med!
Undervejs i underholdningen var
der online-kontakt til Rysensten,
hvor vi var med i en smskonkurrence. Der blev vist sjove
filmklip med førstehjælpsopgaver,
og så skulle patruljerne sende sms
ind med deres bud på løsningen.
Faktisk så vandt ”Skjulte Egern”
sms-konkurrencen – tillykke!
Det blev lidt småsent, inden alle var
i seng – men det havde været en
rigtig god dag.

Efter gudstjenesten kunne man gå
rundt og prøve forskellige ting:
kaste
med
remouladetuber
(rekorden blev 9 underlags
længde!), længde på mayonnaise
presset ud af en tube, kaste med æg
(griseri siger jeg bare!), puste
balloner op med vand og gær (spøjs)
samt bygge en tetraede af
tændstikker og stearin.

Søndag kom vi først op kl. 8.30, men
vi nåede det for kl. 9 skulle alle
mødes ved scenen – medbringende
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Kl. 12 var der afslutning og derefter
oprydning og næsen hjemad. Det
var en rigtig god forsmag på
landslejren, og vi er nu alle helt
vilde efter, at det skal blive rigtig
landslejr.
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Arbejde
Vi arbejder på livet løs, men der er stadig
brug for en ekstra hånd.
AF EVA ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Kære forældre.
Et lille indlæg til Posten, som
fortæller, at vi i skrivende stund er
godt i gang med et kæmpe arbejde
for 4N. Det giver os naturligvis også
en MASSE penge, som senere er rare
at have. De kan bruges til at
forbedre hytten, til at købe nye
patrulje telte for, til at bygge sheltere
ude ved hytten, eller noget helt
andet, som alle FDFere kan have
glæde af på den ene eller den anden
måde.

sandelig også en fornøjelse at være
med. Prøve at være der, og lytte til
de dejlige unge mennesker, som
med glæde giver et nap for FDF,
både ledere, tidligere medlemmer,
enkelte forældre og bare flinke folk,
som gerne vil hjælpe en god sag.
Arbejdet er monotomt, men vi kan
alle finde ud af det, også uden de
store problemer. Man kan næsten
ikke undgå at komme i godt humør
derude. Så mød endelig op næste
gang, der er arbejde på trapperne.
Der er gode penge til FDF, og en
oplevelse til os alle.

Det er hårdt at stå nogle timer ekstra
efter normal arbejde, men det er

Tante Eva!

Vi er i skrivende stunder godt igang
med alt det arbejde, vi skal lave ved
4N. På nuværende tidspunkt er vi et
godt stykke over halvvejs. Men der
er stadig mange timers arbejde,
inden vi er helt færdige.

sommerferien. Kunne du tænke dig
at hjælpe, så kontakt
Henrik
Øllgaard-Nicolajsen på telefon
22455161 eller henrik@fdfnet.dk.
Der er ALTID brug for en ekstra
hånd, og alle kan være med!

Kunne du tænke dig at hjælpe os
med at gøre det helt færdigt, så det
ikke altid hænger på de samme
personer, så har du muligheden nu.
I weekenden den 17. og 18. juni har
vi den sidste omgang arbejde inden

På forhånd tak
Henrik

FDF Tjæreborg
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FDFnet
Fredag den 5. maj var det tid til at FDF Tjæreborg kunne
slå dørene op til det 4. netparty i de seneste 2 år.
AF HENRIK ØLLGAARD-NICOLAJSEN

Der var efterhånden gået 1½ måned
med planlæggelserne, der havde
involveret 8 personer fra FDF. Alle
havde brugt mange timer på at få
planlagt alt til det kommende
netparty. Nu var det tid til at slå
dørene op, tænde for strømmen og
vente på, at de ca. 45 tilmeldte
dukkede op.
Der var ikke gået ret lang tid, før der
var kommet en stor del af
deltagerne. Dermed var starten gået
for en weekend, som bød på en del
konkurrencer, alt for lidt søvn,
mange liter cola, og hvad der nu
ellers hører til ved et rigtigt
netparty.

der ikke havde været strøm eller
netværks problemer, sluttede
omkring kl. 14.00, hvor efter vi som
arrangører begyndte at pakke det
hele sammen og snakkede om,
hvordan vi kan gøre det hele meget
bedre til næste gang, som efter
planen bliver om ca. 6 måneder.
Du kan på www.fdfnet.dk finde
information om tid og sted for næste
FDFnet, så snart planlægningen går
igang.
Håber vi ses.
/Henrik part of the FDFnet crew.

Lørdagen gik med, at alle folk
spillede forskellige spil (de helt
store hit på var Counter-Strike og
World of Warcraft), så et par film
eller lavede nogle andre underlige
ting ved deres computer. Hen mod
kl. 3 om natten begyndte folk at
blive meget trætte og flere faldt i
søvn ovenpå eller under bordene.
Man så først liv i dem igen i løbet af
søndag formiddag.
En yderst vellykket weekend, hvor
FDF Tjæreborg
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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.

så slipper man helt for gebyret.
Bestil derfor i god tid, så der er tid
til at vente på at andre melder sig
med en bestilling. Det tager ca. 3-5
dage at få varerne hjem.
Hold øje med kataloget fra 55°
Nord, som udkommer nogle gange
om året, eller besøg butikken på
http://www.55nord.dk

Det koster ved hver bestilling et
ekspeditionsgebyr på 48 kr., men
hvis flere bestiller sammen, så deles
man
om
gebyret.
Kommer
bestillingen i alt op på over 750 kr.,

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:
3 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
Jens Øllgaard-Nicolajsen
Klaus Schmidt
Tom G. Nielsen

22 71 06 67
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
Pilte
Væbnere
Seniorvæbnere
Seniorer

Onsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag

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
Ulla Bank Jensen

75 17 56 38
51 60 12 61

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

20 86 53 85
22 45 51 61
51 88 82 05

Seniorvæbnere

Martin Søndergård
Christian Filipsen

28 74 60 07
26 18 98 58

Seniorer

Jesper C. Sørensen
Ulla Bank Jensen
Michael Pedersen

22 71 06 67
51 60 12 61
26 84 01 20

Ledere:

Hjemmeside

http://www.fdf-tjb.dk
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