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Kredslederen
Vi overvejer, om vi skal blive fokuskreds. Det lyder spændende, men vil også betyde en øget arbejdsindsats.
Af Lis Sørensen

Foråret nærmer sig, og selvom vi
ikke har haft en så kold vinter, kan
vi nu mærke, at dagslyset tager til.
Det giver en masse muligheder for
udendørs aktiviteter.
Kredsen har haft besøg af landsdelssekretær Signe Hemmet, der
på et fælles leder- og bestyrelsesmøde fortalte om mulighederne
for, at FDF Tjæreborg kan blive en
fokuskreds.Dvs., at man vil hjælpe
os med at sætte fokus på medlemstalsudvikling, lederuddannelse, ledertilgang og aktiviteter. Det var
spændende at høre om, og vi overvejer nu, om det er vejen frem for os.

FDF Tjæreborg

Det vil nemlig også betyde en øget
arbejdsindsats i kredsen, og det er
svært, når vi i forvejen har ledermangel. Foreløbig afventer vi indbydelsen til et lederkursus på Sletten
ultimo april.
Vi har også bestilt en sommerlejr.
Det bliver en sommerlejr for hele
kredsen i uge 31 - så sæt allerede nu
X i kalenderen. Vi har lejet HøgildHytten - en dejlig hytte, der ligger
lidt syd for Herning.
Mange FDF-hilsener fra
Inge Madsen og Lis Sørensen
Kredsledere
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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

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
www.tsg.dk -post@tsg.dk
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Bestyrelsen
Vi arbejder på at skaffe flere ledere til kredsen, så vi kan
håndtere den positive fremgang i medlemstallet.
Af Klaus Schmidt

Sidst i januar havde vi bestyrelsesmøde i ”Friheden” med efterfølgende ledermøde.
Det fælles arrangement skyldtes, at
vi havde besøg af Signe Hemmet
Nielsen, som er forbundssekretær i
Landsdel 5.
De har i forbundet kunnet se, at vi i
Tjæreborg de sidste par år, har haft
en yderst positiv tilgang af nye medlemmer. På landsplan er man faldende i medlemmer, derfor er vi i
Tjæreborg blevet spurgt, om vi kunne tænke os at være fokuskreds.

Endvidere arbejder bestyrelsen
med at skaffe midler til kredsen,
herunder omdeling af telefonbøger.
FDFerne vil modtage nærmere information vedrørende dette.
I fremtiden er der også planer om
opførelse af skur og måske senere
separate overnatningshytter ved
”Friheden” i Solbjerg Plantage.

At være fokuskreds handler bl.a. om,
at forbundet får indblik i, hvorledes
vi opnår vores medlemsfremgang.
Ligeledes vil vi kunne trække på
nyttig viden om løsninger til f.eks.
øget ledertilgang.
Det vil sige, at FDF Tjæreborg er i
positiv udvikling, det er især indsatsen fra vores dygtige ledere, der
ligger til grund for dette. Men da
det efterhånden kniber med at få
nok ledere, opfordres alle, der har
lyst til at tilbringe lidt tid sammen
med dejlige Tjæreborg børn, til at
melde sig.
FDF Tjæreborg
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Tjæreborg
www.fdf-tjb.dk

Generalforsamling
FDF Tjæreborgs forældrekreds
Mandag d.19-3-2007 kl.19.30
FDFs lokaler, Skolevej 44

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Beretning v/formand
Regnskab v/kassereren
Indkomne forslag
Valg i henhold til § 8
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
under punkt 4, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde,
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen

FDF Tjæreborg

Protektor:
Hendes Majestæt
Dronningen
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1. tumlinge
Efter en del af sæsonen med indendørs aktiviteter,
glæder vi os til at kunne komme ud igen.
Af Inge Madsen

Der er heldigvis stadig et stort fremmøde af friske 1. tumlinge hver tirsdag. Som regel er der et sted mellem
20-24 børn. Det er vi meget glade
for, selv om støj-niveauet med så
mange børn selvfølgelig kan blive
lidt højt. Jens har den fordel, at han
kan skrue ned for høreapparatet.
Vi glæder os til det forhåbentlig
snart bliver lidt mere tørt vejr, så vi
kan komme ud og lave nogle aktiviteter. Vi har planlagt bål og snobrød
på et af de kommende møder, så vi
håber vejret bliver klart og fint, og at
græsplænen ikke er alt for smadret.

skattekortet var fundet, kunne vi se
skatten var gemt i vores mødelokale
ved FDF. Anne Sofie fandt skatten i
skrivebordsskuffen – flødeboller.
Vi har også malet fastelavnstønder
og knyttet nøgleringe. På det første møde efter vinterferien skal vi
slå katten af tønden sammen med 2.
tumlingene. Så må vi se, om vi kan
få kåret en kattekonge og en kattedronning.
Inge

Efter jul har vi gjort kokkemærket
færdigt. Vi sluttede af med at lave
svensk pølseret. Inge havde dog
forkogt kartoflerne, så vi kunne nå
både at lave maden og smage på
den, inden vores møde sluttede. Det
smagte rigtig godt, og næsten samtlige børn kunne lide det.
Vi har også været ude på et lille fotoløb i området lige omkring FDF.
Børnene blev delt i 5 hold, og holdene var rigtig gode til at finde posterne. Ved hver post lå et lille stykke af
et skattekort, og da alle 6 stykker af
FDF Tjæreborg



2. tumlinge
Der er sket store lederændringer på vores hold, men det
er et dejligt hold, og vi skal nok få det godt sammen.
Af Lis Sørensen

Hej 2. tumlinge
Iben er stoppet for at påbegynde sin
uddannelse, og Niels-Ole har for en
tid arbejde i udlandet. Vi håber, han
vender næsen hjemad igen, men
indtil videre er han væk. Ulla har
været på kursus, men er nu tilbage
- og Lis er startet på holdet. Connie
har også lovet at hjælpe os et par
gange. Hvis nogen af forældrene har
lyst til at hjælpe os ind i mellem, så
lad os det endelig vide. Vi kan godt
bruge en hjælpende hånd, for det er
et livligt hold!

Vi har også aftalt med 1. tumlingene, at vi holder fastelavnsfest sammen med dem. Vi håber, det bliver
hyggeligt og med en masse sjov udklædning. Gad vide, hvem der bliver kattekonge og kattedronning?

Vi har gjort signal-mærket færdigt
og er nu rigtig skrappe til at morse.
Nu har vi så bestemt os for at få lært
nogle forskellige knob og besnøringer. Vi træner lidt hver gang, vi ses.

Vi planlægger også - sammen med
1. tumlingene - at tage på en lille
weekendtur fra lørdag til søndag.
Men det hører I nærmere om, når vi
har fundet en hytte og en dato.
Frem til påske har vi planlagt både
cykeltur, fødselsdagsfest og olympiade! Vi får det rigtig skægt :-)
Mange 2. tumlinge hilsener
Ulla og Lis
(og måske ind imellem Niels-Ole)
(og nogle gange også Connie)
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1. pilte
Vi har taget hul på et nyt år fuld af oplevelser,
hvor vi skal være ude meget af tiden.
Af Henrik Mathiesen

Til årets første møde lagde vi hårdt
ud med Pilteprøven. Piltene skulle
vise, at de havde hørt efter på efterårets møder og blev prøvet i førstehjælp, bål, morse og brug af dolk.
Heldigvis bestod alle med glans.
Vi har i januar forsøgt os med dragebygning. Desværre var vinden ikke
med os den dag, så dragerne kom
ikke rigtig til vejrs – vi morede os
dog med at prøve.
1. piltene har fået afprøvet deres viden om ting og sager i Tjæreborg.
For eksempel skulle de svare på,
hvad en bestemt pizza koster i pizzaria’et, eller hvad ”knofedt” koster
i DK kiosken. Det sidste kunne de
ikke svare på…

FDF Tjæreborg

Det er også blevet til lidt indendørsaktiviteter. Som forberedelse til
weekendturen i Marbæk har vi lavet
masker til rollespil. Fantasien fik frit
spil, og det gav nogle flotte og faretruende masker. De blev brugt flittigt, som du kan læse om i Posten.
Det seneste møde foregik i ”Friheden”. Vi havde planlagt at se på
stjerner, men skyerne drillede lidt,
så vi tog en gang gemmeleg i mørket. Der blev også tid til en sneboldkamp. Lederne havde sørget for kakao og chokoladekage.
Nu, hvor vi snart går foråret i møde,
skal vi til at bevæge os lidt mere
udendørs. Blandt andet skal vi tage
10 km mærket.
Mange FDF-hilsener
1. pilte lederne
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Seniorvæbner weekend
Pas på hvad du siger eller gør på en weekendtur.
Det bliver husket i lang tid.
Af Connie Sørensen

Vi startede ud ved FDF, hvor vi efter
en god gå tur, endte vi ved vores hytte (Friheden). Der var en god varme
i hytten, da vi kom, så vi fik hurtigt
varmen. Vi lavede også varmt kakao og fik kage. Søren kom forbi og
hyggede med os fredag aften. Der
blev hurtigt ordnet sovepladser, og
lederne gjorde klar til, at vi kunne se
en film inden sengetid.
Lørdag morgen stod vi op, og Henrik kørte efter franskbrød. Da han

12

kom tilbage spiste vi morgenmad.
Efter vi havde fået ryddet op, gik
vi ud for at lave en forhindringsbane. Da vi have fået lavet en god
forhindringsbane, gik vi ind og spiste frokost. Bagefter hyggede vi, og
det endte med sækkepude krig på
hemsen - alle mod alle.
Inden vi skulle ud at skøjte, gik vi
ud, for så skulle Simon, Rasmus,
Lund, Mathias og Martin prøve forhindringsbanen på tid. Alle på nær
en kom igennem banen, men det var
Mathias, der vandt med en suveræn
tid.

POSTEN

Efter det kørte vi ind til skøjtning
og skøjtede med resten af kredsen.
Da vi kom hjem der inde fra, gik vi
straks i gang med at lave mad, Tom
kom på besøg og spiste med. Efter
maden hyggede vi os, Ulla kom også
på besøg. Vi så en film og fik popcorn, efter filmen var det sengetid.
Søndag morgen stod vi op og fik
morgenmad. Efter det gik vi ud for
at pille forhindringsbanen ned igen.
Så fik vi frokost og begyndte at pakke vores tasker, og så stod det på
rengøring og hjemtur til FDF. Så var
weekendturen slut for denne gang.

To sjove
Af henrik Øllgaard-Nicolajsen

Når vi er af sted på weekendtur, sker
det, at nogen kommer til at dumme
sig. Eller at nogle planer viser ikke at
være helt så gode, som vi som ledere
mente/håbede, at de var. På denne
weekend tur have vi to eksempler
på dette.
Hvem skal vaske op?
Da vi, lederne, havde haft lidt travlt i
tiden op til weekendturen, havde vi
ikke lige fået tid til at lave en madholdsplan. Vi blev enige om, at der
skulle trækkes kort om opgaverne.
Det vil sige, at alle, både ledere og
børn, trækker et spillekort, og de tre,
som fik de højeste kort, skulle lave
mad og vaske op efter det. Ideen
var god nok, indtil Lund, Thomas
FDF Tjæreborg

Schau, trak et kort, så han for tredje
gang ud af tre mulige kom til at vaske op. Det resulterede i, at han med
det samme pakkede sine ting og gik
hjem. Han kom dog tilbage sammen
med Tom kort efter. Sådan kan det
jo gå…
Bonderøv?
Man kan sagtens komme til at sige
noget forkert, og som et eksempel,
kan nævnes, at Rasmus under morgenmaden søndag morgen kaldte
Simon for en bonderøv. Det var der
egentlig ikke noget galt i, udover at
Simon bor så centralt i Tjæreborg by,
som det næsten er muligt. Rasmus
selv bor på landet. Derfor spurgte vi
Rasmus, hvorfor han var en bonderøv. Forklaringen var, at Simon tit
opførte sig mærkeligt. Men nu ved
vi det, en person som opfører sig
mærkeligt, hvad enten han bor på
landet eller i byen, er en bonderøv.
Det mener Rasmus i hvert fald. Hvis
man ikke helt kan forstå det, kan
man jo altid bare spørge ham.
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Pilte weekend
Kampen mellem de gode og onde
blev udkæmpet i Marbæk.
Af Henrik Mathiesen

Fredag den 2. februar drog 9 gæve
krigere og deres hærførere til Marbæk for at slå lejr. Denne weekend
skulle slaget stå mellem de gode
og onde og alle var væbnet til tænderne… Lyder det farligt? Det var
det såmænd ikke, bare en flok 1. og
2. pilte og deres ledere der havde
rollespil på programmet for en hel
weekend.

par ledere havde også travlt med at
lave skjolde til lørdagens ”kamptræning”.
Lørdag formiddag kom de 2 vilde
trænere i kampteknik, Jesper og
Mikkel, på banen. Først blev alle
klædt ud efter alle kunstens regler.
Der var både riddere, hekse, orker,
konger og dronninger. Piltene lærte
at kæmpe med sværd, og om hvordan de skulle lave nogle tricks for
at snyde fjenden. Da alle efterhånden var blevet ret gode, skulle hvert
hold øve sig på en opvisning, hvor
de med skrig, kampråb og sværdslag skulle lave en ridder- eller monster-kamp. Det hele blev filmet, så vi
senere kunne lave et lille eventyr.
Efter middag fortsatte slagets gang
nede på stranden. Der blev også lavet endnu en opvisning af kamp-

Fredag aften, efter at vi havde fundet os til rette i hytten, gik vi en tur
ned til stranden. Der var dog ikke
så meget vand at se, vi havde lige
ramt lavvande. Men vi fik en god
tur i den friske luft. Senere hyggede
vi os i hytten. Nogle så på de flotte
masker, vi havde lavet på de sidste
2 møder. Andre de spille sjove spil
eller hyggede sig foran pejsen. Et
14
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trænerne. De der var modige nok
lavede stunts på skrænterne ned til
stranden, og alle fik en chance for at
blive filmstjerner. Da vi løb tør for
idéer, var vi kommet et godt stykke væk, så vejen hjem var lidt lang.
Det gav os en rigtig god appetit til
aftensmaden, der blev i hvert fald
spist helt op!
Lørdag efter aftensmaden blev der
spillet spil, snakket og leget, og lidt
senere så vi video på storskærm. Lederne havde lavet nogle små film
ud fra dagens optagelser. Der var
både monsterangreb, ridderkamp
og stunts blandet med kampråb,
skrig og hyl. Det var næsten som at
være i biografen til den sidste nye
eventyrfilm…

FDF Tjæreborg

Da de fleste var begyndt at falde lidt
i staver, gik vi en lang aftentur til
udkanten af Marbæk, blandt andet
forbi Jens Granes hus. Hjemturen
gik ad stranden, så vi rigtigt kunne
blive blæst igennem, før det var sengetid. Der var nu nogle, som allerede
gik og halv-sov på vej til hytten.
Søndag sov vi lidt længe, som man
nu skal sådan en kølig søndag i februar. Efter at have fået morgenmad
blev de sidste slag kæmpet foran
hytten. Alle nåede vist at vinde en
kamp eller tre.
Da vi havde ryddet op og gjort rent,
kørte vi hjem, godt trætte efter en
weekend med masser af frisk luft og
fri fantasi.
15

FDFs værdigrundlag
Hvilke værdier er vigtige for FDF?
Læs den forkortede udgave her.
Det kristne menneskesyn
Vi tror på, at mennesker har brug
for et udgangspunkt for deres pejling i livet, og at kristendommen
er det bedste udgangspunkt. FDF
skal derfor møde børn og unge med
evangeliet om Jesus Kristus og samtidig pege på folkekirken som FDFs
kirkelige tilhørssted.
Leg og fantasi
Vi tror på, at de egenskaber, som vi
har brug for i legen, er vigtige egenskaber i et menneskeliv. Egenskaber
som mod, selvtillid, kreativitet, ansvar, nysgerrighed, respekt, glæde
og spontanitet.

Udholdenhed og robusthed
Vi tror på, at denne verden har brug
for mennesker, der er i stand til at
holde ud og følge opgaver helt til
dørs, og at børn og unge har brug
for robusthed i en hurtigt omskiftelig verden. Samtidigt er det en vigtig
egenskab at kunne tage livet, som
det kommer, samt erfarer, at modgang kan overvindes.
Ansvar for den verden, vi lever i
Vi tror på, at denne verden har brug
for mennesker, der vil tage ansvar,
socialt og økologisk. FDF skal i sit
arbejdsstof og samværsform bygge
på ansvarligheden.

Høre til i et fællesskab
Vi tror på, at et menneskes personlige identitet udvikles bedst i samspil
med andre. I FDF har den enkelte
stor værdi. Børn, unge og voksne er
del af det samme fællesskab.

Visioner og drømme
Vi tror på, at forudsætningen for at
kunne have indflydelse på egen tilværelse og mulighed for forandring
af denne verden er, at man er i stand
til at drømme og få visioner.

Selvstændighed
Vi tror på, at mennesker udvikler
selvstændighed gennem medansvar
og medindflydelse. I FDF skal børn
og unge have mulighed for at tage
stilling, føle medansvar, kunne tale
ud og tale for sig og deltage i demokratiske processer.

Brugbare færdigheder
Vi tror på, at børns og unges identitet også skabes gennem en række
brugbare færdigheder, som er til
gavn for dem selv og andre. Børn og
unge skal mærke, at der er noget de
er gode til, og at deres færdigheder
kan bruges.

16
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Skøjtning
Det var nogle rigtig hyggelige timer, da alle
FDFere med familie var ud at skøjte.
Af Inge Madsen

Lørdag den 27. januar havde vi lejet skøjtehallen fra kl. 16.30 – 18.00
og inviteret alle FDFere med familie
med ud at skøjte.
Der var et rigtigt godt fremmøde,
med over 100 på skøjter og 20-25
tilskuere, og vi havde nogle rigtig
hyggelige timer.
Der var mange forskellige måder at
skøjte på, nogle var lidt usikre på benene ligesom Bambi på glatis, nogle
skøjtede som om de aldrig havde
bestilt andet, og nogle måtte ned at
bide i isen flere gange. Heldigvis var
der ingen der kom til skade, alle var

FDF Tjæreborg

godt polstrede med tykt tøj og en
del med cykelhjelme.
Som tidligere år havde Lis og Inge
bagt boller, som Johannes og hjælpere smurte derude. Alle fik en
friskbagt bolle, som de kunne nyde
til deres medbragte drikkelse. Det
var dejligt at få lidt at styrke sig på
undervejs.
Kl. 18.00 havde alle vist kolde tæer,
og det var tid at tage hjem. Fejemaskinen kom og fejede isen ren til næste hold skøjteløbere, mens vi fik
skøjterne af og fik pakket sammen.
Inge
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2. pilte
Et par timer forlod vi kolde våde Danmark og tog til
de varme lande for at holde beach party.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Så kom vi ind i sæsonens sidste halvdel, og aktiviteterne er godt i gang
på holdet. Der er blevet brugt et par
møder på at lære, hvordan man bruger kort og kompas til at finde vej.
Alle blev rigtig gode til det.
På det ene af møderne skulle det
testes om lærdommen fra tidligere hang fast. Piltene blev delt op i
3 hold, og så fik hvert hold et kort
over Tjæreborg, et kompas, en kuglepen og en kompas retning, som
skulle bruges for at finde den første post. Her var så den næste posts
placering angivet med nogle nye
kompas retninger, og sådan fortsatte
det, indtil holdet havde været ved 5
poster. Alle hold var rimelig gode
til det, og det lykkedes dem at finde
alle posterne, næsten uden hjælp fra
lederne.

Fornøjelsen var kort, fordi 2 timer
senere var vi alle tilbage i kolde,
våde, triste Danmark.
Til de kommende møder vil vi ledere også prøve at blive overrasket
over, hvad der skal ske. Vi har fordelt et møde til hver af os, og så er
ideerne og planerne ellers hemmelige. Så det bliver spændende at, se
hvad der sker.
Glade 2. pilte hilsener
Lederne!

Det danske vejr er ikke helt så godt,
som man kunne ønske sig. Det har vi
dog forsøgt at råde lidt bod på, ved
at holde beach party en kold våd
februar dag. Alle på holdet mødte
op i shorts og T-shirt og nød tanken
om en varm strand med en kold eksotisk drink i hånden, dejligt!

FDF Tjæreborg
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Seniorvæbnere
På planen i foråret er fald-i-vand-maskine,
tømmerflåde og overlevelsestur.
Af Martin Søndergård

Så er vi kommet godt i gang efter en
lille juleferie. I den forgangne tid har
vi lavet en del aktiviteter inden døre.
Sidste år brugte vi et par møder på
at gøre lidt ved vores lokaler.
Ude på toiletterne er der blevet lavet nogle tegninger på væggene, så
det ikke er så kedeligt at være på
tønden. I gangen har vi fået pillet
vores gamle opslagstavle ned, som
efterhånden var blevet lidt medtaget efter alle de år ved FDF. I stedet
har seniorvæbner holdet lavet en ny
tavle, som vi meget snart skal have
hængt op på væggen.

med pølser, og boller bagt på trangia. Næsten alt lykkedes, dog var
der et par enkelte boller, som blev
lidt meget sorte i bunden.
Nu når vi kommer ind i foråret,
skal vi til at være lidt mere udenfor.
På planen er der ideer som faldivandmaskine, tømmerflåde, overlevelsestur og meget andet. Det
bliver bestemt ikke nogen kedelig
forårs-/sommersæson, vi går i
møde.
Med FDF-lige hilsener
Connie, Henrik og Martin

Selvom det er koldt, og det er noget
træls vejr, stopper det ikke seniorvæbnerne for at komme på løb. Indtil videre har der været 2 løb uden
for. Første gang var et kompas løb,
men grundet dårligt vejr blev der
i stedet for holdt en gang lagkage
banko. Et par møder efter, hvor vejret artede sig lidt bedre, blev løbet
da prøvet af.
I vinter halvåret har vi også haft tid
til at prøve vores færdigheder af
med at lave mad på trangia. Retten,
som blev kreeret, bestod af nudler
FDF Tjæreborg
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KALENDER
Kredsaktiviteter:
04.
marts
19.
marts
uge 14
26.-28. maj
uge 31

Holdaktiviteter:
18.

marts

Sogneindsamling
Generalforsamling i Forældrekredsen
Påskeferie
FDFnet #6
Sommerlejr
10 km. gåtur - 1. pilte

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

FORBUNDSSKJORTEN
Sådan skal mærkerne sidde
Det er ikke ligemeget,
hvordan du syr mærkerne på forbundsskjorten.
Du kan se på tegningen,
hvordan de forskellige
mærker skal placeres.
Kredsbetegnelsen sys på
1 cm over højre brystlomme, i hele lommens
bredde.

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.
I butikken på nettet kan man selv bestille sine varer og få dem tilsendt,
men man kan også vælge at bestille gennem vores lokale indkøber Lis
Sørensen. 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., 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

SKJORTEBØRSEN
Står du lige og mangler en FDF skjorte, eller har du en, du gerne vil
sælge, så kan det være, at vi kan være dig behjælpelig.
Vi har ved FDF en kasse med brugte skjorter, som andre FDFere gerne
vil sælge. Prisen på en brugt skjorte ligger typisk fra 75,- til 150,- kroner.
Du er altid velkommen til at kigge, om der er noget, du kan bruge.
Er der ikke lige den skjorte, du står og mangler, kan du kontakte Lis Sørensen på tlf. 75 17 56 38 og høre, om vi har fået en hjem for nylig.
Fortiden er følgende skjorter til salg:
1 stk. størrelse 14
2 stk. størrelse 16
1 stk. størrelse M
1 stk. størrelse L
FDF Tjæreborg
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FORÆLDREKREDSEN OG BESTYRELSEN
BESTYRELSEN:
Formand
Kasserer

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

22 71 06 67
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. 1830-2030
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

Lis Sørensen
Ulla Bank Jensen
Niels Ole Storm Nikolajsen

75 17 56 38
51 60 12 61
28 78 56 15

1. Pilte

Jesper Sørensen
Søren Søndergård
Tom Grønkjær Nielsen
Henrik Søndergård Mathiesen

22 71 06 67
29 48 99 29
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

Henrik Øllgaard-Nicolajsen
Søren Søndergård

22 45 51 61
29 48 99 29

Jens Øllgaard-Nicolajsen

22 27 58 41

Ledere:

Hytteudlejer:
Hjemmeside

http://www.fdf-tjb.dk

FRITID MED INDHOLD

