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Kredslederen
Vi ønsker FDFere, ledere og deres familier en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Af Lis Sørensen

Efterårssæsonen er ved at være slut,
og i år vil vi holde fælles juleafslutning for alle FDFere og forældre. Det
bliver den 12. december i Samlingssalen på skolen, hvor vi håber at få
nogle hyggelige timer med både
sang, underholdning og æbleskiver.
Indbydelse er udsendt tidligere.
Vi bibeholder vores sædvanlige
skøjtearrangement i januar måned
- denne gang den sidste lørdag i januar (den 27. januar) kl. 16.30 - 18.00,
men det får I indbydelse til senere.

Vi vil hermed ønske FDFere, ledere
og deres familier en rigtig glædelig
jul og et godt nytår. Vi takker for en
rigtig god indsats i et meget travlt
FDF år, og ser frem til et godt og
aktivt 2007.
Mange FDF-hilsener fra
Inge Madsen og Lis Sørensen
Kredsledere

Traditionen tro har vi også en stand
på julemessen den 2. og 3. december, hvor I bl.a. vil kunne se billeder
fra årets Julsølejr og tumlinge-sommerlejren.
Efter nytår starter vi igen fra uge 2 og alle hold har planlagt spændende
aktiviteter, som vil blive lagt ind på
vores hjemmeside www.fdf-tjb.dk.
På hjemmesiden kan man også se en
masse billeder fra Kredsweekendturen sidst i oktober til Hjerrisager
lejren ved Skærbæk. Det var en forrygende lejr med 70 deltagere - den
største kredsweekendtur vi har afholdt indtil nu.
FDF Tjæreborg
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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
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Bestyrelsen
Vi har netop afviklet generalforsamling og er nu
klar til to nye års bestyrelsesarbejde.
Af Lis Sørensen

Vi fik indvalgt 2 nye medlemmer til
bestyrelsen, nemlig Ole Christensen
og Vibeke Bendorff, begge som
forældrerepræsentanter. Ole har 2
børn ved FDF - en 2. tumling og en
2. pilt. Vibeke har også 2 børn ved
FDF - en 1. tumling og en 1. pilt.
Vi byder både Ole og Vibeke velkommen i bestyrelsen og ser frem til
et godt og givtigt samarbejde.
Vibeke og Ole overtager pladserne
efter Kim Busch - vores kasserer - og
Jan Christensen, der stoppede sidste
vinter. Kim fortsætter som kasserer
indtil nytår, og han færdiggør regnskabet for 2006. Fra 1. januar bliver
Vibeke vores nye kasserer. Vi håber,
Vibeke vil trives med jobbet og vil
holde os lige så meget i ørerne, som
Kim har gjort.
Både kredsen og bestyrelsen siger
Kim tak for de år, han har givet til
FDF. Han har været en meget fin
kasserer, der aldrig har været bange
for at tage fat - også omkring ting,
der ikke har noget med økonomien
at gøre. Kim har været utrolig engageret og ivrig.

FDF Tjæreborg

Derudover består bestyrelsen af
Claus Schmidt, der også er forældrerepræsentant, og Jens ØllgaardNicolajsen som er repræsentant
for menigheden. Tom Nielsen er
repræsentant for seniorerne, og
Jesper C. Sørensen er lederrepræsentant.
På vores næste møde i januar skal
bestyrelsen så konstituere sig. I den
seneste periode har Jesper været formand, og det må vi se, om vi kan
overtale ham til at fortsætte med.
Bestyrelsen arbejder p.t. meget med
kredsens økonomi og aktiviteter,
herunder selvfølgelig også vores
hytte “Friheden” ude i Solbjerg
Plantage. Derudover har bestyrelsen
en praktisk opgave omkring telefonbogsomdelingen. Det er en rigtig
god og stabil indtægt for kredsen.
Mindst én gang om året holder vi
fælles leder- og bestyrelsesmøde,
hvor vi gennemgår aktiviteterne, og
hvad der ellers måtte dukke op.
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1. tumlinge
Der er travlt på tumlingeholdet, da de
skal nå rigtig meget inden jul.
Af Inge Madsen

Vi er meget glade for at holde møde
med de 24-26 friske 1. tumlinge hver
tirsdag. Børnene er nogenlunde
ligeligt fordelt drenge/piger, og
vi er efterhånden ved at lære alle
navne at kende. Vi (Jens og Inge) har
heldigvis fået en hjælpende hånd af
Iben, foreløbig til jul. Iben er også
leder for 2. tumlingene.
Vi er p.t. ved at tage kokkemærket.
Første projekt var bagning af chokolademuffins, hvilket gik meget
fint. Børnene var delt i 5 hold, der
hver lavede en portion muffins. Der
blev pisket og rørt på livet løs, og de

fik lavet nogle rigtig dejlige muffins.
På grund af tidsnød spiste vi dem
først den efterfølgende tirsdag, så de
måtte lige en tur i fryseren i mellemtiden, men det tog de ingen skade
af. De smagte rigtig godt. På næste
møde skal vi lave mini-pizzaer. Det
er planen, de skal laves over bål,
men hvis det regner, må vi putte
dem i ovnen. Sidste opgave, før vi
kan få kokkemærket, er bagning af
brune kager. Det vil vi gøre først i
december måned.
Så har vi lavet nogle hoveder og dyr
i papmaché, som vi også har malet i
festlige farver, og som lige nu ligger
til tørre.
Vi har også lavet klovnenæser og
klovne”hatte”, som vi regner med
vi skal bruge i nogle små optrin, vi
vil lave ved den fælles juleafslutning
den 12. december.
Vi skulle også have været en tur i
kirken, men det har vi udsat til januar måned.
Rigtig glædelig jul til jer alle.
Inge

FDF Tjæreborg
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2. tumlinge
Posten bringer igen en hilsen fra Jeres
usynlige ven Simon.
Af Iben Sørensen

Hej 2. Tumlinge.
Så er jeg tilbage igen. I kan tro, at det
har været sjovt, at se alt det, I har
lavet. Kan jo ikke mødes med jer, da
jeg er usynlig, men så kan jeg skrive
et brev til jer i Posten i stedet for.
I har godt nok haft travlt med at tage
mærker. Det var specielt spændende
at se det store maleri, I fik lavet, da
i tog kunstnermærket. Det var bare
flot! Og nu er I jo i gang med at tage
hjælpermærket. Det er jo en god
ting at have, hvis der nu skulle ske
et uheld omkring bålet eller andre
steder. I skulle måske have taget
hjælpermærket inden cykelturen ud
til skydebanen, for det var da noget
værre noget. Men I kom da alle sikkert tilbage til FDF igen.

FDF Tjæreborg

I skal for resten lige høre, hvad min
sovebamse hedder. Den hedder Artur, og er en stor hvid bamse med
grønt tørklæde. Jeg mødte jo alle
jeres sovebamser og legetøj, dengang I havde legedag. Det var spændende at høre jeres historier om jeres
bamser, og se hvad det var I sov
med om natten.
Jeg er meget spændt på, hvad I vil
vise jeres forældre og søskende til
juleafslutning. Det skal nok blive
godt. Det er jeg sikker på. Jeg skal
nok klappe og heppe højt af jer.
Hav en super god juleferie.
Hilsen Usynlige Simon og 2. Tumlingelederne
Iben, Ulla og Niels Ole



1. pilte
Piltene har taget knivbevis og fået mørkemærket.
Nu er de i gang med førstehjælp.
Af Tom Grønkjær Nielsen

mørke og leget i mørke.

Holdet har været i gang med mange
forskellige aktiviteter i løbet af efteråret. De har taget knivbevis, hvor
de har lært, hvordan man bruger og
behandler en dolk. Efter at have arbejdet med bål på et par møder, kan
de også grave et fint bålsted, tænde
bål samt rydde op efter sig. Når de
er færdige, kan man slet ikke se, at
der har været et bål.

Kommer en af os til skade, er det jo
vigtigt, at vi kan hjælpe hinanden.
Så derfor er vi nu i gang med at lære
noget førstehjælp. Piltene er allerede
gode til at lave armslynger, lægge
kompres-forbindinger og lægge hinanden i aflåst sideleje.

Inden længe sidder der et mørkemærke på alle piltenes skjorter. De
har nemlig lavet en masse mørke aktiviteter. F.eks. træklatring i mørke,
lavet morsekoder til hinanden i
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I december skal vi på en rigtig jule
weekendtur i Marbæk. Det bliver
en rigtig hyggelig tur, hvor de fleste
ting kommer til at handle om jul.
Mange FDF-hilsener
1. pilte lederne

POSTEN

2. pilte
Vi holdt en formidabel fest, og vi hyggede os
rigtig meget, mens vi fejrede Magnus.
Af Lis Sørensen

Hej 2. Pilte
Der er ikke så meget at fortælle piltene med hensyn til vores fremtidige
aktiviteter, for de har selv planlagt
dem!!!
De er nemlig ved at tage FDF mærket, og så skal man selv planlægge
sine aktiviteter en periode frem.
Man skal også vide noget om FDFs
formål, historie og skjorter. Det har
vi været igennem.
Lidt sjov skal vi nu også have, så vi
har holdt fødselsdagsfest for Magnus. Magnus blev ved med at tale
om sin fødselsdag. Vi ville gerne
med til fødselsdagen, men det var
ikke meningen, så vi blev nødt til
selv at holde fødselsdagsfest for
Magnus. Magnus’ mor var skrap,
og han fik ikke selv lov til at komme
med, for han havde jo fødselsdagsgæster derhjemme.
Vi holdt en rigtig sjov fødselsdagsfest. Vi havde fint tøj på, og Magnus,
der åbenbart var ked af, at han ikke
skulle med, sendte i stedet sin store
bamse med et billede af hans eget
ansigt klistret foran. Så på den måde
var han alligevel lidt med. Bamsen
FDF Tjæreborg

var iklædt Magnus’ FDF-skjorte.
Vi bagte kage, og vi lavede skattejagt med forhindringer. Gevinsten var chokolade-Guldbarrer, og
“Magnus-bamsen” fik en med hjem
i skjortelommen.
Alle skulle også have en gave med
til Magnus - ikke en almindelig
gave, men noget sjovt til festen: en
sang, en tale, en leg eller som nogen
havde med: et lille teaterstykke. Vi
fandt godt nok ikke ud af, hvad det
handlede om, men sjovt var det!
Det blev en formidabel fest, og vi
hyggede os rigtig meget med både
taler og sange. Bagefter kunne vi
lige nå at gøre rent, for vi havde
rengøringen denne uge også.
Nu skal vi til at arbejde lidt mere
med mørke-mærket. Vi skal have
kigget på stjerner, og vi skal cykle
ud i “Friheden” og lege mørkelege
- og hvad vi ellers finder på. Vi skal
også snart have fundet ud af, hvad
vi vil have med til underholdningen
ved juleafslutningen, så vi har nok
at tage os til.
Mange 2. PILTE-BASSE hilsener
fra Henrik Ølle - Mikkel - Lis
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Kredsweekend
Vi var 70 personer afsted på den årlige kredsweekend,
som denne gange foregik i Skærbæk.
Af Inge Madsen

Spændende - og nyt... Vi skulle for
en gangs skyld med tog til lejren.
Pilte, væbnere og seniorvæbnere tog
toget kl. 19 fredag aften fra Tjæreborg station. En time senere var vi
i fuld trav på vej - i regnvejr - fra
Skærbæk station og ud til “Hjerrisager” ca. 2 km fra stationen. Heldigvis fik vi det meste af oppakningen
kørt i bil.
Lejren var rimelig stor og med god
plads til alle mand - ihvertfald denne
første nat. Alle blev indlogeret, og vi
brugte resten af aftenen til at hygge
os med boller og varm kakao. Det

12

blev ret sent, inden alle mand var i
seng.
Lørdag morgen stod vi op, og efter
morgenmaden lavede vi et rask lille
“stjerneløb” med en masse poster,
som vi alle skulle besøge og løse opgaver ved.
Tumlingene tog toget ca. kl. 9 fra
Tjæreborg. Kl. ca. 10.30 var de også
ved lejren, og så var det slut med
freden. Vi var efterhånden blevet 70
i lejren, og godt nok er lejren rimelig
stor, men når den invaderes af 70
personer, så er der tøj, sko, madrasser og børn overalt.

POSTEN

Vi fik frokost, og snart gik vi i gang
med at lave bannere. Vi var inddelt
i hold og alle hold skulle lave deres
banner og finde sig et navn. Det blev
fantasifulde navne og flotte bannere.
Vi håber ikke, at alt for mange fik
ødelagt deres tøj af malingen, for
bestemt ikke al malingen kom på
bannerne :-( Husk, at nyt tøj ikke
hører hjemme ved FDF!
Bagefter dystede vi i nogle sjove
opgaver: fodbold med kæmpebold,
stafet i damekjoler, samle os i en
mindre og mindre ring - og havde til
sidst så lidt plads, så vi måtte kravle
ovenpå hinanden.
Det regnede mere og mere, og vi
blev rigtig dyngvåde. Efterhånden
som gummistøvlekast blev færdig,
så forsvandt vi ind.
Aftensmaden var farsbrød, ris, revet
gulerod med rosiner og flutes. Til
dessert fik vi is. De, der bestemt ikke
kunne lide farsbrød, fik frikadeller
og var ganske tilfredse med det. Gad
vide hvad forskellen var??? :-)
Aftenen brugte vi til at hygge os
med “Gæt og Grimasser”, sange,
slik, kage og lidt konkurrencer. Alle
var trætte, så ved 23-tiden var der ro
på de 2 store sovesale.
Søndag var der uro allerede kl. 6.30.
Måske fordi vi fik foræret en time
ved overgangen til vintertid. Efter
morgenmaden smurte vi madpakker, pakkede sammen og gik mod
svømmehallen. Det var en deFDF Tjæreborg

jlig svømmehal med 3 bassiner og
kæmperutsjebane. Vi fik ca. 1 time
i vandet, så var det op. Det gik lidt
trægt med at komme op, så vi nåede
faktisk ikke at spise vores frokostmadpakker, inden vi måtte skynde
os til toget, samle bagagen og hoppe
på toget. I toget fik vi lidt frugt, og
nogen fik en lille lur. Ca. kl. 14 var vi
i Tjæreborg, hvor vi blev modtaget
af vores familier.
Nogle af lederne måtte tilbage til
lejren og gøre rent efter os. Det var
nok ikke så slemt, for nu var lejren jo
tom, og alt skulle bare ryddes.
Det var en dejlig tur, som vi helt sikkert gentager til næste år. Gad vide,
hvor vi så skal hen?
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Seniorvæbnere
I den kommende tid skal vi have gjort vores
lokaler lidt mere hyggelige at være i.
Af Connie Sørensen

Så er vi kommet godt i gang med
denne nye sæson. Efter at fodbold
sæsonen er ovre, er der kommet flere
kendte ansigter tilbage på holdet,
hvilket jo er dejligt.
I den kommende tid skal vi have
gjort vores lokaler lidt mere hyggelige at være i. Vi har allerede startet med at lave nogle fine tegninger
på toiletterne, og inden længe bliver
opslagstavlen ude i gangen skiftet
ud med en ny og pænere, som vi
selv laver.
Når det bliver rigtig koldt udenfor,
skal vi også have lavet os en sauna,
som plejer at være en succes. Der
bliver også tid til en rigtig hyggelig
jule weekendtur, som denne gang er
i FDF Ribe’s kredshus.
I tiden op til nu har vi også lavet
rigtig mange sjove aktiviteter. Vi
har bl.a. været ude og lege med ild.
Den første gang vi gjorde det, var
der lidt teori om, hvordan man laver et super godt bål. Og bagefter
en konkurrence om først at brænde
en snor over, som var over bålet.
Mødet efter legede vi med fireballs,
lærte at slukke ild i en friture gryde
FDF Tjæreborg

og fandt ud af, hvorfor man ikke
skulle hælde vand i.
Som noget nyt ville vi prøve at få
seniorvæbner holdet med til vinterklargøring af vores værktøj i skuret.
Alle deltog med stor ildhu, især da
der blev tændt bål, så alt det træ,
som ikke mere skulle bruges, kunne
blive brændt af. Ideen med mødet
var, at seniorvæbnere skulle lære,
hvordan værktøjet skal behandles,
når det ikke bliver brugt i gennem
længere tid.
Vi ser frem til at få en rigtig fed
vintersæson med jer, hvor der helt
sikkert vil komme til at ske nogle
spændende ting.
Med venlig hilsen
Connie, Henrik og Martin
15
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FDFnet
Hvad er nu det for noget? Det er FDF, der arrangerer et
netparty, deraf navnet FDFnet, ganske snedigt.
Af Christian Filipsen

Netparty?

Det er en flok unge mennesker med
en fælles interesse for computere
og/eller spil, som mødes i en weekend og nyder den gode stemning,
spiller en smule og drikker en Cocio
eller to eller ti.

FDFnet #5

I weekenden 10. – 12. november var
det (”endelig” sagde nørden) tid til
FDFnet, den 5. i rækken.
Vi havde, som tidligere, planlagt at
afholde FDFnet i skolens samlingsal,
men blev forvist til fagfløjen, da et
andet arrangement kom i vejen )-:
Efter en god indsats af crew (arrangørerne) fredag eftermiddag og
aften, var vi klar til lukke folk ind kl.
19.00 fredag aften.
Efter et mindre problem med strømmen fredag aften kørte det problemfrit.
Der var arrangeret flere konkurrencer, men kun en konkurrence
kan RIGTIG vække interesse hos
nørderne, nemlig konkurrencen i
CounterStrike 1.6 hvor over halvdelen af de 45 ”nørder” deltog. Konkurrencen blev vundet suverænt af
holdet ”Lasse owns”.
FDF Tjæreborg

Der var arrangeret fælles aftensmad
lørdag aften. Appetitten var ”under
middel”, og en flok valgte Blichers
Kro i stedet (ikke et dårligt valg)…
Vi smed ca. 280 kg kogt pasta ud
den weekend. (-:
Tak til crew for en god arbejdsindsats. Og tak til deltagerne ved FDFnet #5 for god ro og orden. (-:
Jeg håber, vi ses til FDFnet igen i det
nye år.

FDFnet – en succes?

…Både og. Det er godt at se mange
deltagere vende tilbage igen og igen.
Til gengæld så vi gerne mange flere
nye ansigter. Der er plads til mange
flere på Tjæreborg Skole (-:
Det viser sig, at et netparty i Tjæreborg godt kan løbe rundt og endda med en lille skilling i overskud.
Overskuddet vil blive brugt til at
købe udstyr (som vi tidligere har
måttet låne), så vi fremover kan lave
netparties af højere kvalitet.
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KALENDER
Kredsaktiviteter:
02.-03.
12.
27.
04.
uge 31

december
december
januar
marts

Holdaktiviteter:

08.-10. december
08.-10. december

Besøg vores stand på julemessen
Juleafslutning
Skøjtetur
Sogneindsamling
Sommerlejr
1. Pilte julehyggeweekendtur
Seniorvæbner juleweekendtur

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

FORBYTTET TØJ
Har du fået det forkerte tøj med hjem fra kredsweekendturen? - og har du fået det hele med?
Nogle af deltagerne har fået noget forkert tøj
med hjem. Lige nu mangler vi en sort regnjakke af mærket AquaTec- str. 14. En anden
mangler et par mørke regnbukser med refleksstriber på, ca. str. 10 år.
Kig lige efter om I har fået det rigtige med
hjem? Ejermændene vil gerne have deres
eget tøj igen :-)
Derudover har vi en MASSE glemt tøj fra
turen. Det ligger i gangen ved FDF. Vi lader
det ligge indtil juleafslutningen, så ryger det
ud til Frelsens Hær.

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:
2 stk. størrelse 16 år
1 stk. størrelse M
1 stk. kasket
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FORÆLDREKREDSEN OG BESTYRELSEN
BESTYRELSEN:
Formand
Kasserer

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

22 71 06 67
75 17 60 95
75 17 14 08
75 17 56 38
22 27 58 41
75 17 00 54
75 17 14 00
75 17 19 19

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
Iben K. Sørensen

75 17 59 47
22 27 58 41
60 24 56 38

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

