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Kredslederen
Efter vel overstået Landslejr og Tumlingetræf er vi
nu igang med de ugentlige aktiviteter.
Af Lis Sørensen

Velkommen til en ny sæson. Efter
vel overstået Landslejr og Tumlingetræf, som I kan læse mere om
inde i Posten, er vi nu igang med de
ugentlige aktiviteter.
Det har været en svær kabale at få
lederbemandingen til at gå op. På
nogle hold er vi ikke så stærkt bemandet, som vi gerne ville være bl.a. har vi et hold, der mangler kvindelig repræsentation blandt lederne.
Og på et par hold kunne vi brug et
par ekstra hænder. Hvis nogen, der
læser dette, har lyst til at hjælpe os,
så henvend jer til en af os.
Vi er meget glade for vores hytte,
som vi p.t. er ved at male - lige nu
ligger arbejdet stille pga. for meget
regn. Vi håber at blive færdige inden vinteren.

gennem 8 år som kasserer.
Samtidig byder vi velkommen til
vores kommende kasserer, Vibeke
Bendorff, som har lovet at overtage
jobbet. Vi glæder os til at lære Vibeke nærmere at kende.
Samtidig kan vi allerede nu meddele, at den 27.-29. oktober tager hele
kredsen på en fælles weekendtur til
hytten “Hjerrisager” lige udenfor
Skærbæk (syd for Ribe). Indbydelse
til turen udsendes omkring 1. oktober, men sæt allerede nu X i kalenderen.
Mange FDF-hilsener fra
Inge Madsen og Lis Sørensen
Kredsledere

I bestyrelsen står vi overfor en lille
udskiftning, da vores rigtig gode
kasserer, Kim Busch, har meddelt,
at han pga. stor arbejdsbyrde i sit
civile erhverv har ønsket at stoppe
som kasserer og bestyrelsesmedlem.
Vi takker Kim rigtig mange gange
for en utrolig ihærdig og flot indsats

FDF Tjæreborg



www.skouboe.dk

Udlejning
af industrihaller...

Højtloftede lager- og industrihaller
udlejes i centralt beliggende
område i Tjæreborg...
Regulære haller, - nyrenoverede,
isolerede og tilført fjernvarme,
udlejes til industri- og lagerformål.
Ideelle til- og frakørselsforhold,
uanset om man kommer fra

tsg

Esbjerg nord, Esbjerg havn, eller
med E-20 motorvejen.
Hallerne udmærker sig ved meget
fleksible opdelinger.
Yderligere er der opført nye tilkørselsramper.
Lejemål fra 1000m2

TJÆREBORG STEN & GRUS ApS
NDR. STRANDVEJ 47
POSTBOKS 6006
6731 TJÆREBORG

TLF. 75175201/75175213
FAX. 75 17 60 39
MOBILTELEFONER:
40 17 52 13 / 24 86 45 85
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Bestyrelsen
Startskuddet for den nye sæson har lydt, og nye
ansigter kommer til FDF i Tjæreborg.
Af Jesper Sørensen

Vi synes, at lederne gør et stort stykke arbejde hvert år til patruljemøderne. Men ikke nok med at lederne
har formået at skabe nogle gode
rammer og tråde til undervisningen
ved patruljemøderne, de knokler
også hårdt ved f.eks. 4N, for at skaffe ekstra penge til møderne m.m.
I dag er det sådan, at ca. ¾ af kontingent går til landforbundet, og resten
skal så finansiere møder, husleje
m.m. Ja! Det er nogle gange hårdt
arbejde at være ledere i FDF.
Fra bestyrelsens side vil jeg gerne
sige TAK til alle ledere for sidste års

FDF Tjæreborg

indsats. Et år hvor vi har formået at
indvie den nye hytte, arbejde hårdt
ved 4N og fået en kæmpe oplevelse
på Landslejren 2006.
Startskuddet for den nye sæson har
lydt, og nye ansigter kommer til FDF
i Tjæreborg. Vi vil i bestyrelsen byde
alle de ny små elever velkommen og
selvfølgelig også de nye elever, som
måske starter i de andre patruljer.
Vi håber på et lige så godt år som
det sidste med masser af oplevelser,
der kan komme i rygsækken, vi tager med på den videre vej.
Mvh. Bestyrelsen
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Kassereren takker af
Det er med vemod, jeg annoncerer mit farvel
som kasserer for FDF Tjæreborg.
Af Kim Busch

Kære ledere, bestyrelse, medlemmer
og forældre. Det er med vemod, jeg
annoncerer mit farvel som kasserer
for FDF Tjæreborg, men som tidligere nævnt, har et døgn kun 24 timer.
Vi har nu fundet min afløser, hvorfor
jeg vil benytte lejligheden til at bringe et sidste indlæg i Posten. Denne
gang skal det ikke være på vegne af
bestyrelsen, men på egne vegne.
Jeg begyndte i slutningen af 1998
som kasserer ved FDF Tjæreborg.
At jeg blev kasserer var nærmest en
tilfældighed. Faktisk blev jeg nærmest headhuntet af Jens ØllgaardNicolajsen en sensommerdag i Solbjerg plantage. Intet at snakke om
sagde Jens. Det tager en times tid
eller halvanden om måneden, det er
alt.
Efter at have overtaget posten kunne
jeg konstatere, at det ikke helt passede. Som tiden gik, viste det sig også,
at vi havde et hængeparti i skoven.
Et ønske fra lederne var at få opført
en hytte.
Det gav altså også lidt ekstra arbejde, men til gengæld blev vi knyttet

FDF Tjæreborg

endnu tættere sammen i bestræbelserne på at realisere drømmen.
Nu skal jeg ikke trætte jer med kedelige historier, men vende tilbage til
hvad jeg egentlig ville – nemlig takke alle ledere, forældre, bestyrelsen,
annoncører,
samarbejdspartnere
osv. for de timer, vi på den ene eller
anden måde har brugt sammen.
Min tid ved FDF har ført mig tættere
på især de unge mennesker - lederne. Uden jer ville FDF ikke være til.
Desværre nåede jeg ikke at deltage
i flere fællesarrangementer, end jeg
gjorde. Til gengæld, vil jeg altid huske de gange, hvor jeg har deltaget.
Min sidste opgave bliver at hjælpe
med koordinering af telefonbøger.
Herefter er kun tilbage, at vi får afholdt generalforsamlingen i oktober/november måned, så vi officielt
kan byde velkommen til den nye
kasserer Vibeke Bendorff.
Vibeke – Du kan glæde dig. Til I andre – Tak for denne gang.
Kim Busch, snart tidligere kasserer.
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Agitationsdag
Der var mange aktiviteter, man kunne prøve, samt en
informationsbod, hvor man kunne få lidt at vide om FDF.
Af Inge Madsen

Der var fælles opstart onsdag den
23/8 for alle medlemmer, kommende 1. tumlinge (børn der går i 1.
klasse), forældre m.v.
Der var mange forskellige aktiviteter, man kunne prøve. Der var bl.a.
bygget et gyngestativ med 4 gynger
af store bildæk, der var stangtennis,
der var et bål, hvor man kunne riste
bananer m/pålægschokolade og/
eller brun farin, der var en quiz med
FDF-spørgsmål, der var mulighed
for at knytte en nøglering eller lave
et navneskilt i krympeplast, man
kunne klæde sig ud og blive fotograferet og sidst men ikke mindst,
kunne man prøve en neger-bollekastemaskine, hvilket altid er populært. Kort sagt, der var masser at
give sig til.

Vi glæder os til at se alle gamle medlemmer samt nye 1. tumlinge. Velkommen til en ny sæson!

Vinderen af FDF-quizen

Efter agitationsarrangementet gennem gik vi alle de svar, vi havde
fået i vores konkurrence. Man skulle
svare på en lang række spørgsmål
om FDF, herunder bl.a. noget om
hovedforfundet, landslejr og om lederne i FDF Tjæreborg.
Vinderen af lommelygten, som var
sat på højkant, blev Emilie Jul Nielsen. Emilie blev udtrukket blandt
alle de svar, som var korrekte.
Tillykke til Emilie.

Der var også en informationsbod,
hvor man kunne få lidt at vide om
FDF samt hold-mødetiderne for den
kommende sæson.
Der var ikke det helt store fremmøde, men vi har muligvis været lidt
for sent ude med annonceringen.

FDF Tjæreborg



1. tumlinge
Vi håber, at mange nye børn vil starte i FDF, så vi
kan blive mange på 1. tumlinge holdet.
Af Inge Madsen

Vi glæder os til at se nogle nye
FDFere – nemlig nogle nye 1. tumlinge – børn der går i 1. klasse.
De første par møder vil gå med at
lære hinanden at kende, kigge på lokalerne ved FDF, synge nogle sange,
lege, måske lave nogle navneskilte i
krympeplast samt tænde et bål og
riste nogle skumfiduser.
Når vi har lært tumlingene lidt bedre at kende, og set hvor mange vi
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bliver, vil vi lave et program for efteråret. Det vil blive omdelt ved møderne samt lagt ind på vores hjemmeside. Men helt sikkert bliver der
en masse spændende både udendørs- og indendørs aktiviteter.
Mødetiden for 1. tumlinge bliver
tirsdage fra kl. 16.30-18.00.
Vi glæder os til at se jer.
Jens og Inge – ledere for 1. tumlinge
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2. tumlinge
Jeg hedder Usynlige Simon! Jeg glæder mig
rigtig meget til at komme i gang som 2. tumling.
Af Iben Sørensen

Hej 2. Tumlinge.
Jeg er også 2. tumling, men jeg
er usynlig. Jeg hedder Usynlige
Simon! Jeg glæder mig rigtig meget
til at komme igang som 2. tumling
- og ved I hvad? Jeg kom til at lytte
ved ledernes dør, da de sidst holdt
møde om, hvad vi skal lave fremover. Men.. shhh…. I må ikke sige
noget om det, da man jo ikke må
lytte ved dørene. Men en ting kan
jeg sige, og det er, at det lyder vildt
sjovt med de ting, vi skal lave.

Det var noget med, at vi skal tage
nogle flere mærker til vores skjorter.
Det er bare for sejt, og det glæder
jeg mig rigtig meget til. Der er også
noget med, at vi en dag skal ud til
skydebanen og lege, og vi skal også
lave bål og snobrød.
Med alt det sjov jeg hørte, vi skulle
lave, så skal I nok huske at tage tøj
på, der må blive beskidt hver gang!
Det er også vigtigt, at I hører, at
vores mødetid er flyttet til klokken
17.00-18.30.
Nå venner, jeg vil smutte ud og øve
mig på at lave snobrød. Jeg glæder
mig til at se jer.
Hilsen Usynlige Simon, og husk jeres ledere er de fantastiske 3:
Iben, Ulla og Niels Ole

FDF Tjæreborg
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Julsølejr 2006
Det var en fantastisk oplevelse at være på landslejr
sammen med 12.500 andre FDFere.
Af Lis Sørensen

Landslejren var den 5.-14. juli og
foregik på Sletten - et megastort område ved Himmelbjergets fod og lige
ud til Julsø ejet af FDF.
Vi har haft en forrygende og kæmpestor landslejr med ca. 12.500 deltagere! Det var en hel by med hospital,
butikker, kirke, cafeer, restauranter,
posthus, bank, slikhuse, ishus. Én af
cafeerne hed “Den hellige Ko” og
var etableret for at støtte FDFs indsamling til projekt “Made in India”,
som er FDFs missionsprojekt i disse
år. Fantasien til at skaffe midler til
“Made in India” var enorm: fødselsdagssang og lagkage mod betaling,
isyning af mærker mod betaling, en
lille butik, en cafe, taxakørsel i indisk cykeltaxa, indsamling af pantflasker og meget andet. De fik samlet rigtig mange penge ind.

par afmærkningspæle - og inden vi
går til ro om aftenen står der en hel
lejr med telte, køkkener, spisebord,
baderum og bivuak - og masser af
mennesker omkring os.
Om aftenen var der fælles lejrbålsunderholdning for alle lejrens 12.500
deltagere. Det var forrygende med
flot musik, spændende teater og
enormt flot sceneshow.

Onsdag, den 5. juli 2006

Endelig - langt om længe - afgang i
bus til Julsølejren. Undervejs spillede vi busbanko og hyggede os med
Darum-folkene.
Det var varmt at bygge lejren op,
men det er forunderligt at komme
til en flad mark med lidt træer og et
12
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Torsdag, den 6. juli  

Vi blev vækket, som hver morgen
skulle det vise sig, ved liflig hornmusik (og musik fra en sækkepibe
i det fjerne). Dagens program var
færdigbygning af lejren. Vi fik lagt
halm i bivuakken, så det blev lidt
blødere at ligge der. Vi fik tag over
spisebordet, og vi fik vores medbragte køleskab gravet ned, så vi
havde et sted at opbevare maden. Vi
fik også badet gjort færdigt, bålkomfuret stillet an og fik tag over køkkenet. Om aftenen var der underholdning i vores landsdel. Vi nød at se
Filip på scenen, som en af de faste
medvirkende.

Fredag, den 7. juli

Vi var færdige med at bygge vores
lejr, så nu skulle vi ud og se den
øvrige lejr. Vi delte os imellem melpaintball, snitte figurer og et GPSløb rundt på Sletten. Om aftenen
var der løb rundt i lejren, hvor vi
var inddelt i små hold og skulle løse
en forfærdelig masse sjove opgaver.
Alle opgaverne var en del af Væbnermesterskaberne, så det gjaldt om
at skaffe point. Kl. 23 gik vi igen til
fælles stort lejrbål med alle 12.500 og igen var det forrygende. Vi var i
seng kl. 2 og sov lidt længere lørdag
morgen.

Lørdag, den 8. juli

Vi brugte formiddagen til at komme
os ovenpå natteroderiet. Dog sang
vi først fødselsdagssang for Jens,
FDF Tjæreborg

der havde fødselsdag. Om eftermiddagen tog mange af os i vandland
- faktisk et vand-lege-land med rutsjebaner, mudderkamp, sprøjt med
brandslanger og cykler med indbygget vand-slange og 2 “både”, hvor vi
kunne smide med våde svampe fra
den ene båd til den anden. Det var
hammersjovt og dejligt afkølende.
Badetøj var absolut det bedste tøj
at have på. Andre tog et kursus i
GPS og walki-talki. Senere fik Jens
besøg af Tante Eva, der kom med
kagemand til hele vores lejr. Han fik
også fødselsdagsmusik og lagkage
fra “Made in India”.

13

Søndag, den 9. juli

Vi var til morgenandagt i vores
landsdel. Vi havde 4 præster til at
forestå morgenandagten, og i løbet
af lejren blev de bedre og bedre. Til
sidst var morgenandagten et helt tilløbsstykke, for alle skulle se, hvad
de nu havde fundet på. De fortalte
bibelhistorie, vi sang sange, og de
legede på scenen. Forrygende!
Søndag var besøgsdag, og vi fik
mange besøg i løbet af dagen. Om
eftermiddagen var der fælles kæmpe-gudstjeneste med ca. 20.000 deltagere. Vi sad som sild i en tønde,
men alligevel blev der holdt altergang, hvor alle lejrens præster var
rundt mellem deltagerne.
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Mandag, den 10. juli

Vi skulle arbejde med lejrens egentlige tema: Ny Sider. Vi skulle ud og
finde nye sider af os selv, af de andre,
af os alle og af Gud. Ved morgenandagten fik vi et lille klistermærke til
at sætte på vores tetraede. Tetraedet
er lejrens logo, og det er en gennemsigtig figur . Den har 4 sider, som
alle er trekantede. Der var 4 forskellige opgaver pr. dag. Mandagens
opgaver handlede om forhandling
og samarbejde.

Tirsdag, den 11. juli

Var vores “fridag”, hvor vi skulle ud
i “samfundet”. Vi valgte at gå de ca.
3 kvarter til Himmelbjerget - godt
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nok i silende regnvejr, men selv den
medbragte mad kan spises i regnvejr. Desværre var udsigten fra tårnet lidt sløret pga. regnen. Tirsdag
var også dagen, hvor vi var tilkendt
15 minutter i swimmingpoolen. Det
var godt nok lidt koldt, for poolen
ligger lidt åbent, men nogle vikinger
iblandt os hoppede i.

Onsdag, den 12. juli

Endnu en dag til at finde nye sider.
Vi fik et nyt klistermærke til vores
tetraede og fik bl.a. opgaver med at
bygge en båd af genbrugsmaterialer, og finde hinanden, selvom vi var
blinde.... Om aftenen var der lejrbål
i vores boområde, og vi holdt det
sammen med Esbjerg-kredsene. Det
var rigtig hyggeligt, og vi så både
sjove sketches og sang sjove sange.

Torsdag, den 13. juli

Vi skulle finde nye sider af os selv.
Vi fik det sidste klistermærke til tetraedet. Da der nu var klistermærker på de 3 af tetraedets 4 sider, så
kunne man kigge op i bunden af tetraedet og finde de 3 symboler: tro,
håb og kærlighed.
Dagens opgaver var løb på forhindringsbane, løsning af gåder (man
blev våd, hvis man svarede forkert
- og fik point hvis man svarede rigtigt), balancegang og røre ved kakerlakker. Jeg sad selv post ved kakerlakkerne, og det gjaldt om at få
en kæmpe-kakerlak (ca. 10 cm. lang)
til at vandre fra hånd til hånd. BagFDF Tjæreborg

efter skulle man løse en gåde ved
hjælp af nogle klatter, som var malet
på undersiden af 9 kakerlakker. Kakerlakkerne skulle løftes op for at se
farverne, og da de gik hele tiden, så
var det svært at holde styr på dem.
Nogen løftede dem bare op, mens
andre måtte virkelig kæmpe for at
overvinde sig selv til at røre dem.
Andre måtte give op! Jeg lærte at acceptere dem!
Om aftenen var der lejrens sidste
kæmpe-lejrbål med enormt flot lysshow, underholdning og musik - og
bagefter fortsatte musikken et stykke tid.

Fredag, den 14. juli

Lejrens sidste dag. Lige så forunderligt det var at komme til en tom
lejr og se lejren blive rejst, lige så
forunderligt var det at opleve, at da
vi stod op om morgenen, var der en
hel lejr. Til middag var alt tømt!
Det var en fantastisk oplevelse at
være på landslejr. 1000 Tak til alle
deltagerne. Jeg savnede hver og en
af jer, da jeg kom hjem. Det må vi
gøre igen om 5 år.
Hilsen Lis
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Tumlinge sommerlejr
Tumlingetræf i Øster Vedsted 5.-8. august 2006.
Af Inge Madsen

Lørdag

Vi tog toget fra Tjæreborg Station
kl. 11.15 - 20 tumlinge, 5 ledere og 2
tanter – med kurs mod Ribe.
Vi kom til Ribe ca. 11.45, derefter
gik vi et kvarters tid. Så var der heldigvis lige en græsplæne og en legeplads, hvor vi kunne spise vores
medbragte madpakke og lege lidt.
Derefter gik vi videre mod Øster
Vedsted, hvor tanterne var ankommet og tog imod os.

16

Vi fik os indkvarteret i sovesale og i
telte, bagefter var der saftevand og
kage.
Så gik vi igang med at farve t-shirts.
Vi bandt noget snor om t-shirtsene
forskellige steder, det skulle skabe
et mønster, når de var blevet farvet.
Herefter blev de farvet henholdsvis
blå og orange. Det blev nogle fine tshirts.
Efter køkkenholdet havde vasket op
efter aftensmaden, tog vi flaget ned
kl. 20.00.
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Bagefter var der lejrbål med sange,
konkurrencer og en sketch.

Søndag

Mere eller mindre vågne hejsede vi
flaget kl. 08.00, og derefter var der
morgenmad.
Klokken godt 9.00 startede vi turen
på gå-ben mod Ribe Domkirke, hvor
der var gudstjeneste kl. 10.00. Der
var højmesse, hvor de fleste børn
benyttede sig af lejligheden til at få
“rødvin og brød, der smager som
pizza”!!
Efter gudstjenesten gik vi ud til Ribe
Vikingecenter i Lustrup udenfor
FDF Tjæreborg

Ribe. Vi ankom lidt i 12, og der var
tanterne klar med rugbrød og pålæg, så vi kunne få tanket depoterne
op. Anders og Christian prøvede at
holde os hvepse-frie, da de havde
lavet en saftevands-hvepse-fælde,
hvor de gjorde det af med adskillige
hvepse.
Derefter så vi falkoner-opvisning
hvor vi så et par falke og en ugle i
aktivitet. Bagefter gik vi rundt og
så på de forskellige vikinge-aktiviteter på centret. Især vikinge-forhindringsbanen, hvor man skulle
hoppe på sten over en lillle sø, klatre
og til sidst igennem en lille rutschebane, var populær.
Ved 16-tiden gik vi tilbage til lejren,
17

hvor vi hyggede og hvilede os indtil, vi skulle have aftensmad.
Efter endt lejrbål, safte og kage var
det tid til at gøre sig sengeklar ved
21-tiden. Da var der en del børn, der
var ved at se lidt trætte ud.

Mandag

Efter morgenmaden gjorde vi os
klar til Mandø-turen. Vi startede bilerne kl. 10.00, og kørte et par gange
for at få børnene transporteret ud til
Vadehavscentret. Her skulle vi med
Mandø-traktoren kl. 11.00. Vi fik
heldigvis alle en plads ovenpå dækket, så vi kunne nyde den specielle
tur, hvor vi halvdelen af vejen kørte
i vand. Jens blev fuldstændig opstemt, da han så en koloni sæler. Det
viste sig dog, da vi kom nærmere, at
sælerne havde 4 ben og uld. Måske
skulle Jens få taget en synsprøve.

fik soppet lidt.
Da vi kom hjem, blev der leget, og
derefter fik vi aftensmad - forloren
hare med kartofler og brun sovs.
Mathias sagde tidligere på dagen,
det var hans livret. Dette troede vi
på, da han havde konfirmeret 7 skiver. Også Rikke havde fået appetit.
Hun kom på 2. pladsen med 5 skiver
hare.
Igen lejrbål med sang og underholdning, og så fik vi da også lige ristet et
par skumfiduser.

Da vi kom til Mandø, startede vi
med at spise vor medbragte mad på
bænkene ved siden af Brugsen. Igen
var der en legeplads lige ved siden
af, så det var bare fint. Birgitte fik
dog en så voldsom karruseltur, at
hun bagefter var helt bleg og havde
kvalme, men det gik da heldigvis
hurtigt over.
Så gik vi op og så kirken, hvor der
var en dame, der fortalte lidt om kirken og om tilværelsen på Mandø.
Bagefter gik vi en tur ned på stranden, hvor vi så stormflodssøjlen og
18
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Tirsdag

Efter morgenmaden gik vi i gang
med at lave kæder af hesteskosøm.
Børnene skulle bøje den flade side af
sømmet rundt ved hjælp af en hammer, så de fik et øje, hvor man kunne trække en snøre igennem. Det
var lidt svært, men det gik. Sammen
med perler blev det en flot og rustik
kæde.
Da kæderne var lavet skulle hvert af
de 4 køkkenhold lave en fælles kæphest, de skulle have med på cowboyløb om eftermiddagen. Det blev
nogle rigtig søde og flotte heste.
Efter frokost, siesta, safte og kage
skulle alle på cowboyløb.
Det var et løb i området. Man skulle
finde poster, hvor man bl.a. skulle:
Teste sin skydeevne, vande hesten,
drikke whisky og spytte, kaste med
lasso, spille kort, finde guld, lede efter ting i en hestepære (havregrød
tilsat sovsekulør og lidt græs – ikke
så lækkert).

Vi havde alle nogle rigtig hyggelige
dage i Øster Vedsted, hvor vejr-guderne heldigvis var med os.
Inge

Da løbet var færdig sidst på eftermiddagen, begyndte de første forældre at ankomme. Gensynsglæden
var stor.
Efter at have taget flaget ned 19.30,
og derefter et lille lejrbål med alle
forældre og børn, var det tid til et
glas farvel-saftevand og tak for denne gang.
FDF Tjæreborg
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1. pilte
Vi glæder os utroligt meget til at komme i gang med en
masse lærerige, spændende og sjove møder.
Af Jesper Sørensen

Et hav af nye udfordringer venter på
kun at blive taget op af skuffen, nu
da vi er blevet 1. pilte. Vi glæder os
utroligt meget til at komme i gang
med en masse lærerige, spændende
og sjove møder.
Ikke nok med, at vi er blevet pilte,
vi har fået to nye ledere på vores
hold. Det vil give holdet nyt liv og
forbedre mødernes indhold.
De første par møder vil gå med at
tage bål- og knivbevis.
Her kommer piltene igennem noget
teori omkring, hvordan man lavet
et perfekt bålsted, og hvordan man
bruger en kniv rigtig og forsvarlig.
Vi er sikre på, at pilte bliver mestre i
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det hele. F.eks. når de tager tørv op,
så vil man efterfølgende ikke kan se,
at der har været et bålsted.
Både til bål- og knivbevis skal piltene gennemfører en lille prøve, som
består i lidt mundtligt og praktisk.
Mødeplaner og ekstra informationer
kan man finde på vores hjemmeside
www.fdf-tjb.dk. Det er en god ide
lige at tjekke, hvad der skal ske til
møderne. For nogle gange kan det
jo være nødvendig at tage skifte tøj
med eller tage tøj på, som må blive
beskidt. Det kan selvfølgelig også
forekomme, at der skal en cykel
med. Jeps!! God ide at tjek tjek.
Mvh. 1. Pilte lederne.

POSTEN

2. pilte
Vi skal lære noget om FDF og FDFs historie, og så skal vi
hjælpes ad med at planlægge vores aktiviteter fremover.
Af Lis Sørensen

Hej 2. Pilte
Vi har lært alt det, vi skulle for at
være med på Landslejren. Vi har
været på fortræningstur til Landslejren.
Hvad skal vi så lave nu?
Vi har fået en ny leder i stedet for
Jens. Det er til at overse, for det er
Jens’ søn Henrik (i daglig tale: Ølle),
der er vores nye medleder. Vi kommer til at savne Jens, men ser frem
til at drille Ølle lige så meget, som vi
har drillet Jens!
Vi har også fået ny mødetid. Nu
mødes vi nemlig kl. 18.30 -20.30. Det
skal udnyttes! Det giver os rig mulighed for mørke-leg og bål-hygge.
Det vil nok være en god ide at have
lommelygte med hver gang, når vi
kommer længere hen i efteråret.

og FDFs historie, og så skal vi hjælpes ad med at planlægge vores aktiviteter fremover.
Vi har glædet os helt vanvittigt til at
komme igang med jer igen.
Mange 2. PILTE hilsener
fra
Henrik Ølle - Mikkel - Lis

Meeeennn, vi skal også lave andet
end bare hygge, vi skal nemlig lære
noget: vi skal lære mere om at binde
rafter, og vi skal være bedre til at
lave bål samt lave mad på bål. Vi
skal også lære noget mere om FDF

FDF Tjæreborg
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Seniorvæbnere
Der venter seniorvæbnerne mange forskellige aktiviteter i
den nye sæson, bl.a. skal de tage nogle mærker.
Af Martin Søndergård

Hej alle friske Væbnere og Seniorvæbnere.
Så er sommerferien ovre, og vi skal
i gang med en ny sæson ved FDF.
Efter en rigtig god landslejr håber
vi, at I har fået smag for nogle af de
ting, som vi kan lave ved FDF. På
ledersiden er der sket en lille ændring, da Tobias jo er inde at passe
på dronningen, og Tom er blevet
pilteleder. For at Connie og Henrik
ikke skal være helt alene om jer, er
Martin fra det gamle seniorvæbner
hold også blevet leder for jer.
Her i sensommeren skal vi være
ude, så længe som vejret tillader
det. I starten af sæsonen skal vi have
os en lille landslejr stemnings aften, hvor vi ser billeder og video fra
landslejren.

FDF Tjæreborg

I år skal vi også have taget nogle
mærker til vores skjorte. Et af de
mærker, som vi har tænkt på, at vi
skal tage, er brændemærket. I det
mærke skal vi beskæftige os med
nogle møder som f.eks. Pyromanmøde og Løb i ilden.
Som noget nyt vil vi prøve at have
seniorvæbnerne med til at gøre vores kredshus klar til vinter. For at
I ikke helt skal glemme, hvordan
vi bygger med rafter, bygger vi en
sauna, når det bliver koldt nok i luften til det. Hvis I skulle have nogle
gode ideer til nogle aktiviteter, som
I kunne tænke jer at lave, skal I være
velkommen til at foreslå dem. Vi ser
alle frem til en rigtig god sæson.
Med venlig hilsen
Connie, Henrik og Martin
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En tante på lejr
Glade og forventningsfulde mødte alle nogle og tyve
personer op på banegården i Tjæreborg.
Af Eva Øllgaard-Nicolajsen

Hej til alle børn og forældre!
Så er sommeren ved at være forbi,
og en ny sæson nærmer sig. Forhåbentlig kommer der mange “nye”
FDFere i form af “små” tumlinge.
Men der kan også stadig være flere
nye medlemmer på de andre hold.
Den super aktive lederstab har igen
i år formået at invitere alle på sommerlejr. De “store” fik en kæmpe
oplevelse på landslejren, hvor jeg/
vi kun besøgte dem, men de så da
ud til at have det vældig rart med
mægtigt varmt vejr og endda mest
tørvejr.
Vi andre ventede lidt længere, og
tog så på en dejlig lejr i Øster Vedsted i hytten Molyk. Glade og forventningsfulde mødte alle nogle og
tyve personer op på banegården i
Tjæreborg. Til Øster Vedsted er det
meget nemt at tage toget til Ribe, og
så gå resten af vejen. Undervejs blev
den medbragte mad fortæret. Ivrige
kom der en flok børn og ledere til
hytten midt på eftermiddagen. Vi
“Tanter” havde da fået tømt bilerne
for det meste medbragte grej, og safte og kage var klar.

FDF Tjæreborg

Det meste af lørdagen gik med at
installere sig i soverum og telte, søndag i kirke og Vikingecenter, mandag gik turen til Mandø, og tirsdag
var der smykke arbejde og O-løb.
Hver aften fik vi besøg fra Tjæreborg. De unge mennesker havde arrangeret, at forældrene kunne kigge
med ved computeren, hvor der dagligt blev lagt dagbog og billeder ud,
og omvendt bragte de også post leveret over computeren.
Det var nogle søde og dejlige børn,
vi havde med. Selvfølgelig havde vi
de sædvanlige problemer med lidt
hjemve, men det meste var let klaret - ind til de “gamle” at sove, og så
var det ovre. Dog var der desværre
to, der gav op under vejs. Vi håber,
de vender friske tilbage til næste
år, hvor vi allerede nu er begyndt
at glæde os til en KÆMPE inde-lejr
med rigtig mange deltagere. Men
her allerførst tusind tak for i år, og
for lån af de pragtfulde unger.
På forventningsfuld
genkig Tante Eva

sommerlejr
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KALENDER
Kredsaktiviteter:
27.-29. oktober
05.
november

02.-03. december

Holdaktiviteter:

22.-24. september
08.-10. december

Kredsweekend ved Skærbæk
Generalforsamling i FDF
afholdes i Friheden kl. 1500
Besøg vores stand på julemessen

Eliten weekend
1. Pilte julehyggeweekendtur

Har du nogle ting, som skal i kalenderen i fremtiden, så send en mail til posten@fdf-tjb.dk

OPGAVEN
Løs de to rebusser og send løsningerne til posten@fdf-tjb.dk
eller afleverer den til din leder senest den 1. november, og du
er med i konkurrencen om en aluminiums drikkeflaske.

FDF Tjæreborg
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Lad os gi' et bud på
din byggeopgave,
- vi klarer alt
med projektering og ansøgninger...

• Nybyggeri
• Om- og tilbygninger
• Bygningsrenovering
• Reparationer
• Tagrenovering
• Køkkenmontering
• Vinduer og døre

• Snedkeri
• Glasskader
• Isolering og fugning
• Montage
• Træbearbejdning
• Opstillingsarbejde

R
RK VO
BEMÆDRESSE
A
NYE

75171406•21461406

TØMRER- & SNEDKER
V/ERIK BENDORFF
LILLEBÆLTSVEJ 69
6715 ESBJERG N

www.bendorff-byg.dk - post@bendorff-byg.dk
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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.

peditionsgebyr på 48 kr., men hvis
flere bestiller sammen, så deles man
om gebyret. Kommer bestillingen
i alt op på over 750 kr., 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 eks-

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.

FDF Tjæreborg

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
1 stk. størrelse M
1 stk. størrelse L
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FORÆLDREKREDSEN OG BESTYRELSEN
BESTYRELSEN:
Formand
Kasserer

Jesper C. Sørensen
Kim Busch
Lis Sørensen
Jens Øllgaard-Nicolajsen
Klaus Schmidt
Tom Grønkjær Nielsen

22 71 06 67
75 17 60 95
75 17 56 38
22 27 58 41
75 17 00 54
75 17 14 00

FORÆLDREKREDSEN:
Formand
Kasserer

Jens Øllgaard-Nicolajsen
Meta Nielsen
Kim Busch

22 27 58 41
75 17 53 85
75 17 60 95

MØDETIDER
1. Tumlinge
2. Tumlinge
1. Pilte
2. Pilte
Væbnere
Seniorvæbnere
Eliten

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag

kl. 1630-1800
kl. 1700-1830
kl. 1800-2000
kl. 1830-2030
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
Kredslederråd:
Inge Madsen
Lis Sørensen

75 17 59 47
75 17 56 38

1. Tumlinge

Inge Madsen
Jens Øllgaard-Nicolajsen

75 17 59 47
22 27 58 41

2. Tumlinge

Iben K. Sørensen
Ulla Bank Jensen
Niels Ole Storm Nikolajsen

60 24 56 38
51 60 12 61
28 78 56 15

1. Pilte

Jesper Sørensen
Christian Filipsen
Tom Grønkjær Nielsen
Henrik Søndergård Mathiesen

22 71 06 67
26 18 98 58
75 17 14 00
75 13 80 77

2. Pilte

Lis Sørensen
Henrik Øllgaard-Nicolajsen
Mikkel Turner

75 17 56 38
22 45 51 61
26 18 62 14

Seniorvæbnere Martin Søndergård
Connie Sørensen
Henrik Øllgaard-Nicolajsen

28 74 60 07
41 60 65 01
22 45 51 61

Eliten

22 45 51 61
29 48 99 29

Ledere:

Hjemmeside

Henrik Øllgaard-Nicolajsen
Søren Søndergård

http://www.fdf-tjb.dk

FRITID MED INDHOLD

