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Kredslederen
Vi er godt i gang med at planlægge årets sommerlejr, og
vi håber, at rigtig mange kan komme med.
Af Lis Sørensen

Sommeren står for døren, og den 20.
juni holder vi fælles sommerafslutning for alle FDFere og deres familier. Afslutningen holdes ved vores
hus “Friheden”, og vi regner med
at tænde op i kæmpegrillen. Indbydelse følger.
Vi er også i gang med planlægning
af sommerlejren, som i år står i Robin Hoods tegn. Vi håber, at rigtig
mange børn har mulighed for at

deltage. Vi har tidligere holdt sommerlejr i samme hytte. Den ligger i
et rigtig dejligt område.
Lederne og bestyrelsen har nu besluttet, at vi vil deltage i Landsforbundets projekt “Fokuskreds”. Projektet har til formål at udvikle kredsen både til gavn for medlemmer
og ledere. Vi har ledermangel, og vi
håber via dette projekt på lang sigt
at komme over dette problem, ved
at gøre kredsen mere attraktiv.
Vi vil nu ønske alle byens FDFere og
deres familier en rigtig god sommer
- vi glæder os til at se rigtig mange,
når FDF starter op igen i uge 35.
Mange FDF-hilsener fra
Inge Madsen og Lis Sørensen
Kredsledere

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

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
Arbejdet ved Friheden fortsætter, og der er nu
påbegyndt opførelse af et skur.
Af Klaus Schmidt

Søndag den 20. maj havde vi bestyrelses møde i ”Friheden”. Vi mødte
alle op til aftalt tid på nær en enkelt,
som alligevel kom spurtende, da vi
ringede til ham…
Vi fik et indblik i kredsens daglige
gang.
Flere af vores ledere har været på
kursus oppe på Sletten, hvilket kommer alle FDFerne til gode, eftersom
det giver dem yderligere bedre ledere, og dermed endnu bedre FDF
oplevelser.
Bestyrelsen bestræber sig på, at alle
ledere kommer på ønskede kurser
og vil gerne støtte det – også økonomisk.

Endvidere har vi drøftet FDFs kommende rygepolitik, vi har nedsat et
lille udvalg af både rygere og ikke
rygere.
Vibeke, vores kasserer, gennemgik
økonomien, og det ser vist ganske
pænt ud. Så udsigterne til en ”shelter” ved ”Friheden” ser efterhånden
lovende ud.
Angående ”Friheden” er vi i gang
med opførelsen af vores brændeskur/skur. Der er gravet ud, trukket vand og el. Jens, vores trofaste
mand i ”Friheden” leder og fordeler
arbejde samt tjanser. Handymænd
M/K er velkomne til at give en hånd
med.

Vores 2 kredsledere, Inge og Lis har
været på kursus vedrørende ”fokuskreds”, det lød meget spændende.
Den endelige beslutning, om vi skal
være fokuskreds, vil blive taget senere, men mon ik’…
Kredsens ledere har været igennem
brainstorms og har planlagt sommerlejren for i år, lejren løber af
stablen i uge 31. Temaet for i år er
”Robin Hood”, noget for et hvert
legebarn. (bare det var mig)
FDF Tjæreborg
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1. tumlinge
Her er lidt om, hvad 1. tumlingene har lavet og
skal lave indtil sommerferien.
Af Inge Madsen

Vi har været en tur i skoven ude ved
”Friheden”. Vi skulle lave en rasleThorvald, som er en træ-mand,
nærmest lavet som en sprællemand.
Den er lavet af træstykker, der er sat
sammen med øjer og øskner, der er
skruet i træstykkerne. Det var nu
kun halvdelen af børnene, der fik
lavet en rasle-Thorvald, fordi resten var til begravelse. De fandt en
død fugl, som fik en meget værdig
begravelse med kors, blomster og
navneskilt – fuglen kom til at hedde
Valdemar-fugl.
Vi så også en masse fugleæg, da
der var reder med æg i mange af de
fuglekasser, vi har sat op derude.
Vi passede på med ikke at røre ved
reden og æggene, så fuglemor ikke
ville kendes ved æggene bagefter.

FDF Tjæreborg

Vi har også spillet rundbold og leget
nogle andre lege.
Så er vi lige gået i gang med naturmærket, hvor vi vil kigge på blade
og blomster. Vi skal også lære noget
om, hvordan man færdes i naturen.
Vi vil male nogle blomsterbilleder,
hvor vi regner med, at nogle af dem
skal ud at hænge i Friheden.
Vi skal også have et møde, hvor vi
laver bål og rister nogle skumfiduser.
Og den sidste gang inden den fælles
sommerafslutning, vil vi igen en tur
ud til Friheden, hvor vi måske vil
bygge nogle huler.
God sommer til jer alle.
Jens og Inge
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2. tumlinge
Vi har beskæftiget os med naturmærket, og har bl.a. været
ude at kigge på forårstegn i skoven.
Af Lis Sørensen

I den seneste tid har vi beskæftiget
os med at få naturmærket - og det
vil også blive en stor del af vore aktiviteter hen mod sommerferien.
Vi har været ude at kigge på forårstegn i skoven omkring “Friheden”,
og vi har leget med farver på tryk.
I den næste tid skal vi lave flere naturting, bl.a. ud at cykle. Det bliver
i form af en cykeltur til McDonalds,
hvor vi skal nyde turen og naturen
undervejs derud. Vi cykler ad markstier og gennem skoven. McDonalds-besøget er kun en biting på den
tur - selvom vi måske ikke er helt
enige om det....!

Ellers så har vi planlagt lagkagebanko - bare for sjov! - og så skal
vi have sommerafslutning på vores
eget hold. Der er mange gode ideer
til, hvordan det skal foregå.
Vi håber, at rigtig mange af jer har
lyst til at fortsætte efter sommerferien - vi er ihvertfald friske til det :-)
Mange 2.tumlinge-hilsener fra
Ulla, Niels Ole og Lis

Vi skal også en tur ud til Kaj Kristensens farm på Klintholmvej og
se nyfødte minkunger. Vi håber at
nogle forældre vil køre os derud, så
vi kan få god tid derude til at se på
alle herlighederne.
Efter sommerferien bliver vi pilte
- og det skal nok blive godt. Vi trænger til at få lært at bruge en dolk og
til at få lært at binde nogle knob.
Hvis vi får tid frem til sommerferien, så vil vi øve os på knob.

FDF Tjæreborg



1. pilte
Frisk luft og forårsvejr
– det er lige noget for 1. piltene.
Af Henrik Mathiesen

Efter vinterens mange inde-aktiviteter har vi bevæget os udenfor, for at
gøre det hele lidt sjovere.
Den første store udendørs-aktivitet
var en 10 km gåtur, der jo ikke er
nogen udfordring for en flok friske
pilte. Med mindre det altså er stormvejr. Turen startede med en god rygvind efterfulgt af kraftig sidevind,
der næsten skubbede os i grøften.
Efter en lille pause med saftevand
og chokoladekiks tog vi den sidste
del af turen i kraftig modvind langs
diget. Det er vist, hvad man kalder
frisk luft! Godt gået, pilte.
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Vi har også forsøgt os med lidt primitiv mad. Menuen bestod af lækre
trommestikker (små farsbrød) og
luksus flødekartofler. Nogle fik dem
vist døbt om til kul-kartofler, hvorfor vides ikke… Men der var rigeligt
til alle, og det var lige noget for en
sulten pilt.
For at komme på en lille udflugt, tog
vi til dyreskoven i Esbjerg. Efter et
par omveje, blandt andet nogle pilte
der absolut ville gå igennem mosen,
fandt vi en flok rådyr, som blev glade for både rugbrød og gulerødder.
Som pilt er det vigtigt, at man kan
finde vej i ødemarken, så vi har øvet
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os på at blive stifindere. Den første
opgave var et foto-løb rundt i Tjæreborg, hvor man skulle finde vej
mellem posterne ved hjælp af billeder. Et andet møde bestod i at finde
ingredienser til en lagkage og bagefter lave den bedste kage. Tredje omgang var en lille skattejagt, hvor man
skulle samle et kort. Det hele endte
med ”eksamen” i skoven, hvor ruten
var tegnet ind på et rigtigt kort. Et
hold fór vild i skoven, et andet blev
forfulgt af en farlig mand (det var
altså bare Tom, der samlede poster
ind). Men alle nåede i mål og kan se
frem til at få Stifindermærket.

vede piltene holdvis et lille byggeri,
for at prøve færdighederne i knob
og knuder. Efter sommerferien skal
vi prøve kræfter med et lidt større
byggeri, så vi kan blive rigtig gode
til det.
Vi glæder os til at se jer på sommerlejren og selvfølgelig også efter sommerferien.
Mange FDF-hilsener
1. pilte lederne

På de sidste par møder er vi gået i
gang med reb og rafter. Vi startede
med at genopfriske knobene, som
vi lærte i efteråret, og nogle havde
i hvert fald hørt efter. Derefter laFDF Tjæreborg
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Seniorvæbner weekend
Seniorvæbnerne har været afsted på weekendtur,
hvor overnatningen foregik i højden.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Efterhånden har vi på seniorvæbnerholdet prøvet mange forskellige
salgs weekendture, men en af de
mere udsædvanlige var vi afsted på
fra den 20. til 22. april.
Turen var en primitiv tur. Dette i sig
selv var ikke så specielt, men tilføjer
man, at vi skulle sove i en bivuak
bygget i ca 2,5 meters højde, og at
det samtidig var lige omkring frysepunktet hver nat, så bevæger vi os
væk fra det, vi er vant til.
Vi skulle alle mødes i vores skov kl.
19.00 fredag aften. Programmet for
aftenen var at få vores overnatningssted bygget færdig, inden vi kunne
komme i seng. Vi havde været igang
med at bygge det om onsdagen til
vores møde, og ved fælles hjælp lyk-

kedes det os at få det lavet færdig
kort inden midnat. Og så var folk
ellers ved at være klar til at skulle i
seng.
Dagen efter stod vi op og fik noget
morgenmad, og så skulle vi på en
lille gåtur i skoven. Det blev ikke ret
langt, da en eller anden fik øje på en
båd i kanten af søen ved Tjæreborg
Beton: Det tog kun omkring 5 min.,
så sad alle på nær lederne i båden,
og så så vi ellers ikke mere til dem,
inden det var tid til at tage tilbage til
Friheden.
Efter en god frokost, som blev lavet
i bedste primitive stil, mad over bål,
gik turen til Esbjerg hvor vi skulle
en tur i Svømmestadion Danmark
og nyde det et par timer, inden det
var tilbage i naturen.
Aftenen gik med hygge med pocorn
og snobrød omkring bålet, og efterhånden som folk blev trætte, gik de
i seng.
Om søndagen var det tid til oprydning, inden vi skulle hjem og have
varmen.
Tak for en god tur.
//Henrik
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Frivillig i FDF
Hvad er det, der gør, at mange
vil bruge deres fritid på FDF.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Arbejdet i de enkelte FDF-kredse
rundt om i landet bygger på frivilligt arbejde, hvor ingen er lønnet, og
folk gør tingene af lyst. Dette være
sig bestyrelsesmedlemmer, folk i
støttekredse, diverse udvalg og ikke
mindst ledere. Vi er i FDF Tjæreborg
ingen undtagelse på dette og alle,
som laver noget for FDF, er frivillige. Alle gør en stor indsats for at
få alt til at lykkedes, og for at få alt
til at hænge sammen. Men hvad er
det, der får en gruppe personer til at
bruge deres fritid på FDF?
Har du nogen siden prøvet at stå
med 20 børn, som bare venter på at
skulle lave nogle fede, sjove og godt
planlagte aktiviteter? Hvis ikke, så
skulle du næsten prøve det. Når
man har haft et vellykket møde, og
alle børnene går glade hjem fra FDF,
og allerede nu venter på, at de skal
af sted igen næste uge, så får man
en rigtig god fornemmelse inde i sig
selv. Det er bl.a. det, der gør, at man
bare bliver ved. Bare at vide at en
flok børn har sat pris på og nydt det,
man har forberedt, det er rigtig rart
at vide.

FDF Tjæreborg

Men det er ikke kun de ugentlige
møder, der skaber glæden og den
gode fornemmelse ved at være
FDFer. Det er også det rigtig gode
sammenhold og de gode oplevelser,
man har med alle, som er involveret
i en kreds, der gør det. Alle deltager
på lige fod, om man er formand for
kredsen, eller man ”bare” er leder.
Alle er med for at opnå et fælles mål:
At skabe nogle ideelle rammer for
børn, unge og en selv.
I bund og grund er det glæden ved
at være FDFer, der driver folk til
hver eneste uge at bruge timer på
at forberede og afholde de ugentlige møder. Deltage i weekendture
med det enkelte hold eller sammen
med hele kredsen. Når man først
har oplevet det, vil man ikke slippe
det igen.
Kunne du tænke dig at være med
til at skaber rammerne for et godt
møde eller være med til de enkelte
møder, så tag kontakt til en leder
eller et bestyrelsesmedlem. Vi kan
altid bruge flere folk i kredsen.
Venlig hilsen
Henrik Øllgaard-Nicolajsen
Leder
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Tumlinge weekend
De to tumlinge hold har været afsted
på en fælles weekendtur til Fanø.
Af Inge Madsen

Lørdag, den 14. april mødtes vi om
morgenen ved Fanø-færgen - alle
med pakket rygsæk og godt humør.
Tante Eva var med os. Hun havde
en bil og trailer med over, så vi slap
af med al oppakningen - og på Fanø
kunne vi så snakke og synge os de
ca 2 km igennem byen ud til hytten
“Fanø”. Den ligger mellem Nordby
og Rindby på en dejlig stor grund
med både skov, fodboldbane og terasse.
Vi indlogerede os på de 2 sovesale,
og så var det tid til frokost. Madholdet hjalp til og måtte også klare
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opvasken bagefter. Sikken appetit!
Imponerende!
Efter frokost og opvask var det afgang til stranden. Der er ca. 3 km
derud, men det gik derud i højt humør, og på stranden var der bare
dejligt. Alle blev våde! - og alle hyggede sig. Vi byggede i sandet, og
vi legede med bold, og vi soppede.
Vejret var pragtfuldt, og tøjet tørrede hurtigt igen.
Tante Eva kom sandelig igen, og
denne gang havde hun ikke trailer
med, men en masse kage og saftevand. Appetitten var igen imponerende!

POSTEN

holdet og bestod af alle de sikre
FDF-ting: havregryn, cornflakes og
franskbrød med ost eller marmelade. Imponerende appetit.
Formiddagen brugte vi på kartoffeltryk. Vi lavede flotte og imponerende mønstre i kartoflerne og trykte
dem på tørklæder. Indimellem blev
der spillet bold på banen.
Imens stod Jens for rengøringen, og
efterhånden som han kom til de forskellige rum, så blev vi jaget videre
ud med vores oppakning.

Da vi kom tilbage til hytten, var det
tid til at begynde på aftensmaden,
og madholdet måtte i gang under
kyndig ledelse af Tante Eva. Menuen var Millionbøf, skruer og gulerodssalat samt is til dessert.
Tom og Henrik kom på besøg og
legede med os og spiste med.
Aftenen brugte vi med sjove konkurrencer, sange og hygge. Det var
rigtig hyggeligt.

Efter frokost og den sidste rengøring
var det tid at tage afsted igen. Heldigvis kunne Tante Eva igen have al
oppakningen, så vi kunne gå frit og
frejdigt gennem byen til færgen igen
- efter en dejlig weekendtur. Den
gør vi om en anden gang!
Mange Tumlinge-hilsener fra
Inge, Jens, Filip, Lis og Tante Eva

Kl. 23 var der ro!
Søndag morgen var der ro kl. 6.33,
men kl. 6.34 var HELE hønsegården
vågen! Jeg lå i min seng og bemærkede roen. Der lød et pip, og vupti
var alle vågne. Man skulle tro, de
bare havde ventet på det pip!
Morgenmaden blev klaret af madFDF Tjæreborg
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FDF-kursus på Sletten
En flok ledere har været af sted på kursus. Det var
lærerigt og gav en masse motivation.
Af Inge Madsen og Tom Grønkjær Nielsen

5 af lederne i FDF Tjæreborg var den
sidste weekend i april på kursus på
Sletten ved Silkeborg. FDF-kursus,
som landsforbundets kursus kaldes,
består af en lang række forskellige
kurser/moduler, men indeholder
også nogle fælles aktiviteter. Af fælles ting kan bl.a. nævnes forkyndelsescafe, March & Lejr hygge og foredrag om forældre inddragelse.
Blandt de mange forskellige moduler deltog Lis og Inge i et kredslederkursus. Henrik M. deltog i kurset
”Den gale”. Endelig var Henrik Ø.
og Tom på kurset ”Målrettet lederrekruttering”.

Kredslederkursus

På kurset blev de fire elementer, som
er med til at skabe en god kreds,
behandlet. Det var følgende fire elementer:
Holdånd: Her blev der talt om rollefordeling, målsætninger, lederaktiviteter, motivation og om hvordan
man kan gøre en kreds attraktiv at
være med i. Fokus på det der går
godt, i stedet for det der ikke går så
godt.
Ledelse: Her blev der blandt andet
snakket definitioner på ledelse, om
at træffe beslutninger, populære
som ikke populære, og om kunsten
at blande sig og ikke blande sig.
Ambitioner: Om at have nogle ambitioner med kredsen og om at nå
dem.
Forenkling: Bl.a. hellere kvalitet end
kvantitet.
Det var et rigtig godt kursus med
nogle dygtige instruktører, og så var
det rigtig godt at høre noget om,
hvordan man gør i andre kredse.
Der var på kurset 24 deltagere, som
kom fra hele landet.

16
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Første del handlede om, hvordan
man kan gøre en FDF-kreds så attraktiv og velfungerende, at både
børn og ledere kommer mere eller
mindre af sig selv. Det er et langsigtet arbejde, der skal føre kredsen i
denne retning.
Lønnede ledere har vi jo ikke i FDF,
men del to drejede sig om, hvordan
man mere direkte kan rekruttere nye
ledere - i bund og grund minder det
meget om, hvordan man kan få fat i
nye medarbejdere i en virksomhed.
Lønnen består blot af fede oplevelser, et godt fællesskab, spændende
udfordringer og sjov & ballade i stedet for penge på bankkontoen.

Den gale

Skøre idéer, underlige lege og sjove
aktiviteter var nogle af de ting, der
prægede kurset. I løbet af weekenden blev der leget og afprøvet en
masse forskellige nye aktiviteter, der
naturligvis nu er bragt med hjem til
kredsen.
Nogle at de mere populære ting var
raketter bygget af 1,5 liters flasker, et
bord til airhockey samt en katapult.
Mon ikke nogle af tingene skal prøves af på et væbner- eller seniorhold
efter sommerferien?

Det var et rigtig godt FDF-kursus,
som både gav en masse ny viden,
nye kompetencer, nye idéer til møderne i kredsen og en god portion
motivation til arbejdet i FDF. Vi var
heldige med vejret, og maden var
absolut i top klasse. Alle ser vist
frem til næste gang, der kommer
et FDF-kursus, så vi kan komme af
sted igen.

Målrettet lederrekruttering

Kurset bestod af to forskellige dele,
der på hver sin måde kan være med
til at få lederflokken i kredsen til at
vokse.
FDF Tjæreborg
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2. pilte
Sommeren er over os, og det betyder, at vi er
mere og mere ude til vores møder.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

I den seneste tid har det gode vejr
været udnyttet til, at vi har været på
et par løb. Bl.a. var vi på et løb, hvor
vi ved en post skulle lave te-pose
kast, en anden post krævede, at vi
lavede kommandokravl mellem to
træer. Og der var en post hvor vi ved
hjælp af 4 rafter og noget snor skulle
have en spand fyldt med vand over
en snor som hang i 3 meters højde.
Vi har også afholdt en auktionsdag.
hvor man kunne købe alt mulig forskelligt. Det man så købte skulle
bruges til at bygge et tårn, som ville
blive bedømt ud fra følgende 3 kriterier: højde, hvor flot det var og
stabilitet. Der var tre hold, og uden
snyd og pædagogisk korrekthed fra
ledernes side, tilfaldt der en titel til
hvert af holdene. Flot klaret!
Vi har været udsat for en kidnapning. Midt i oplæget til et kort og
kompas løb stormede 2 maskerede
personer ind i lokalet og gav alle
bind for øjnene, hvorefter vi blev
kørt ud i en skov, inden bindene
blev fjernet igen. Her skulle vi så
gå en runde i mørket uden lygter
og med farer truende over alt, hvor
vi gik. Der kom på et tidspunkt en
FDF Tjæreborg

person hoppende ud fra buskene,
og midt på stien stod en gryde med
store flammer og brændte. Ikke alle
var lige glade for situationen, men
på trods af forskrækkelserne lykkedes det alle at gennemføre gåturen.
Til sidst viste det sig, at det var seniorvæbnerne og et par ledere, som
havde lavet løbet. Tak til dem. Alle
synes i sidste ende, det havde været
rigtig godt.
Det var et par uddrag, af hvad vi
har lavet, men vi skal jo heller ikke
glemme, at det er ved at være slut
med at være pilte. Vi vil gerne fra
ledernes side sige tak for en super
god sæson. Vi håber, at vi ser jer alle
sammen på sommerlejr og igen, når
vi starter en ny sæson efter sommerferien, denne gang som væbnere.
De bedste FDF-hilsener
Lis, Mikkel og Henrik
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Seniorvæbnere
Holdet har lavet deres helt egen film, og har selv stået for
alt fra finde på handling til at få den redigeret.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

5 prøve skud og så 15 skud i skiven,
det burde give 20 skud pr bane/
skive, eller har jeg misset noget? Vi
har været ude at skyde med seniorvæbnerne. Det gik egentlig meget
godt for de fleste, men ikke alle var
lige gode til at holde sig på sin egen
skive. I hvert fald burde skiven på
bane 2 have været blank, men der
sad et skud i den, da vi var færdige.
Kender du noget til det Simon? Vi
havde en sodavand på højkant til
den der klarede sig bedst. Ikke for
at prale, men det var undertegnede,
Henrik, som vandt.

Der er også blevet brugt en masse
tid på at lave en film. Det blev til
Skuret2, som seniorvæbnerne selv
filmede og redigerede, så den blev,
som de ville have den. Man kan så
diskutere, om den er god eller ej.
Men de har haft det sjovt med at
lave den og snakker stadig om den
til møderne. Vi brugte så to møder
på at se den, da de ikke kunne få
nok af at se den bare én gang.
Ellers har vi fået tiden til at gå med
en weekendtur, læs mere om den et
andet sted her i Posten, en omgang
lagkage banko og open-air biograf.
Lige nu er vi ved at bygge en fald-ivand-maskine.
Tak for en god sæson. Jeg håber, at
vi ses igen i den nye sæson.
På vegne af seniorvæbner-lederne
Henrik

FDF Tjæreborg
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KALENDER
Kredsaktiviteter:
20. juni
uge 31
uge 35

Sommerafslutning ved Friheden
Sommerlejr
Sæsonstart

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

FDF T-SHIRTS
Køb en FDF Tjæreborg t-shirt for kun 60 kr.
Inden vi skulle sted på landslejr sidste sæson, fik vi lavet nogle flotte
FDF Tjæreborg t-shirts.
Nu er der efterhånden kommet en
hel del nye medlemmer i kredsen, og
derfor vil vi tilbyde at man igen kan
købe disse t-shirts. De koster 60 kr.
pr. stk. og er røde med sort tryk.
Skulle du være interesseret i at købe
en t-shirt, kan du kontakte Eva Øllgaard-Nicolajsen (Tante Eva).
E-mail: lillemoster@spurvehoejen.dk
eller telefon: 40955841

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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STØTTEKREDSEN 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

STØTTEKREDSEN:
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. 1900-2100
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

