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Kredslederen
Velkommen til en ny sæson, hvor vi håber at se rigtig
mange “gamle” medlemmer - og rigtig mange nye!
Af Lis Sørensen

FDF Tjæreborg har besluttet at gå
ind i et projekt med FDFs landsforbund, der hedder “Projekt Fokuskreds”.
Projektet går ud på at gøre FDF Tjæreborg til så god og spændende en
kreds, at vi dels får flere medlemmer, og dels flere ledere og en trimmet kreds med gode aktiviteter og
gode forhold for alle - en fremtidssikret kreds.
Vi glæder os til at starte op, og i november skal 4 af kredsens ledere på
det indledende kursus.
Vi har udlejet vores hytte Friheden
til Esbjerg Kommune til daginstitution i dagtimerne på hverdage frem

FDF Tjæreborg

til 21. december 2007. Vi har stadig
rådighed over huset i weekends og
aftentimer.
14 børn skal bruge huset som udebørnehave, og det er en god lejeindtægt for kredsen. Pengene skal bruges til redskabsskur og raftestativ.
På gensyn til en ny og spændende
FDF-sæson.
Inge Madsen og Lis Sørensen
Kredsledere
P.S.: Sæt allerede nu X i kalenderen
for weekenden 29. februar-1. marts
2008, hvor vi skal på kredsweekendtur til Vardeborg ved Vejers.



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
www.tsg.dk -post@tsg.dk

ERHVERVSUDLEJNING
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Bestyrelsen
FDF møderne er i fuld gang, og jeg fornemmer, at
lederne allerede har planlagt en del aktiviteter.
Af Klaus Schmidt

I Tjæreborg bliver der i disse år udstykket en del grunde og dermed
bygget huse. Vi må konstatere, at
det overvejende er børnefamilier,
der flytter til byen.
Det betyder imidlertid, at der er
”run” på børneinstitutionerne. Og
selvom Tjæreborg har 3 gode børnehaver, så kan de ikke trylle sig
større. De kan ikke tilbyde rimelige
pladsforhold i forhold til antallet af
børn.
Det er så her, FDF kommer ind i
billedet. Vi blev kontaktet af kommunen med henblik på, at de gerne
ville leje Friheden. Det er en løsning
for dem at leje, og benytte Friheden
som ”udflytterbørnehave”.

borg, da de stadig kan bruge hytten
om aftenen og i weekenderne.
Vi er selvfølgelig opmærksomme
på, at Friheden skal leve op til en vis
standard. Pt. arbejder Jens Øllgaard
på at få indkøbt gode solide bordbænke sæt. Jens sørger også for at få
slået græsset, og tilser Friheden med
jævne mellemrum.
Jeg håber hermed, at alle ”nye” såvel som ”gamle” medlemmer får en
rigtig god start, samt en indholdsrig
FDF-sæson med mange gode oplevelser.

I bestyrelsen havde vi et møde omkring længerevarende lejeaftaler,
vedligeholdelse og pris.
Vi er nu nået til enighed med kommunen, og Friheden bliver i dagtimerne brugt lystigt af en lille
gruppe børn – og her i blandt selvfølgelig kommende FDFere.
Udleje af Friheden skulle ikke komme til at berøre FDFerne i TjæreFDF Tjæreborg
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Støttekredsen
Posten er endnu et år udkommet som planlagt, og du har
haft mulighed for at læse om aktiviteterne ved FDF.
Af Kim Busch

FDF takker alle annoncører for sæsonen, der er gået. Samtidig vil vi
gerne byde velkommen til vores nye
annoncører.
Vi ser frem til endnu en spændende
sæson fyldt med aktiviteter for de
unge.
Posten er endnu et år udkommet
som planlagt, og du har derfor haft
mulighed for at kunne læse om aktiviteterne ved FDF. Det er lederne,
der udover deres daglige gøremål,
også står for Posten.
Vi er glade for, at de fortsat orker
at holde annoncører, forældre og
andre interesserede orienteret om,
hvad der sker ved FDF.

Vedr. hytten, så er den udlejet i dagtimerne hver dag de næste måneder til Esbjerg kommune. Så det er
besluttet at indkøbe nye udendørs
bænkesæt til hytten. Udgiften dækkes af Støttekredsen.
Derudover arbejdes der på at få lavet et ordentligt skur til brænde, haveredskaber og andet, der bruges
ved hytten.
Hilsen
Kim Busch

FDF Tjæreborg
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ÅBNINGSTIDER:
Mandag-Torsdag 6.00-17.30
Fredag
6.00-17.00
Lørdag-Søndag
6.30-15.00
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1. tumlinge
Når I kommer til FDF, skal vi lave en
helt masse sjove ting sammen.
Af Lis Sørensen

Hej 1. tumlinge
Nu er I også blevet FDFere - Tillykke
med det! Vi har glædet os til at møde
jer, og vi håber, vi får det rigtig rart
sammen.
Vi skal lave en hel masse sjove ting
sammen. Vi skal lære en masse sjove
sange, og vi skal lege, bage, save,
hamre, klippe, klistre og meget meget andet. I Solbjerg Plantage har vi
et hus, der hedder Friheden. Det skal
vi også besøge engang. Måske vil vi
bede jeres forældre hjælpe os med at
blive kørt derud, for vi kan ikke nå
at gå derud i vores mødetid.

FDF Tjæreborg

Når I kommer til FDF, skal I altid
have tøj på, så vi kan komme ud.
Vi har så godt af at komme ud, og
vi skal ud hver gang. Det skal helst
være tøj, som man må blive lidt beskidt i.
Når vi kender jer lidt bedre, så får I
en ny plan over, hvad vi skal lave.
I får også vores telefonnumre, så I
eller jeres forældre kan ringe til os,
hvis der er noget, I er i tvivl om.
Vi håber, I bliver rigtig glade for
at være FDFere, og at I vil få rigtig
mange sjove timer sammen med os.
Rigtig mange FDF-hilsener fra
Malene, Simon, Iben og Lis



2. tumlinge
Vi håber, efterårsvejret lader vente på sig,
så vi kan lave nogle aktiviteter udenfor.
Af Inge Madsen

De børn, der nu er startet i 2. klasse,
er 2. tumlinge. De har mødetid samme tid, som da de gik til FDF i sidste
sæson, nemlig tirsdage fra 16.3018.00. Det er stadig med Jens og Inge
som ledere, og heldigvis er det også
lykkedes os at få fat i nogle hjælpeledere til at give en hånd med.
Der var 13 børn fra holdet med på
sommerlejr, som var en Robin Hood
lejr i Høgild ved Herning. De klarede
det at være på sommerlejr for første
gang rigtig flot. De, der havde lyst,
fik endda prøvet at sove i bivuak en
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nat. Det gik også godt, bortset fra at
mange fik en masse myggestik.
Vi håber, efterårsvejret lader vente
på sig, så vi får godt vejr til en masse
udendørs aktiviteter.
Vi har endnu ikke fastlagt programmet, men der kommer helt sikkert til
at foregå en masse spændende ting.
Vi håber rigtig mange af de 24 piger
og drenge, der var 1. tumlinge sidste år, kommer igen i denne sæson.
Og vi glæder os meget til at se dem
igen, og nye 2. tumlinge er selvfølgelig også meget velkomne.

POSTEN

1. pilte
Nu skal der ske noget, vi er rykket op i rækkerne.
Vi skal tage knivbevis og lære at lave et godt bål.
Af Jesper Sørensen og Niels Ole Storm Nikolajsen

Start skuddet har lydt, og vi er rykker op i rækkerne. Nu skal der til at
ske noget, for vi er blevet 1. pilte.
Her gemmer sig et hav af udfordringer, som bare ligger og venter på at
blive taget op af skuffen. Vi glæder
os utrolig meget til at komme i gang.
Der er så meget i skufferne, at vi
helt sikkert vil få en masse lærerige,
spændende og sjove oplevelser sammen.
Nogle af de første møder vil gå med
at tage bål- og knivbevis. Her kommer piltene igennem noget teori omkring, hvordan man laver et perfekt
bålsted, og hvordan man bruger
en kniv rigtigt og forsvarligt. Vi er
sikre på, at piltene bliver mestre i
det hele. F.eks. når de tager tørv op,
så man efterfølgende ikke kan se,
at der har været et bålsted. Både til
bål- og knivbevis skal piltene gennemføre en lille prøve, som består af
lidt mundtligt og praktisk.
Mødeplaner og ekstra informationer
kan man finde på vores hjemmeside
www.fdf-tjb.dk. Husk altid at have
det rigtige tøj på, for hvem ved, om
hvad der kommer af overraskelser,
plus at det gode danske vejr ikke er
FDF Tjæreborg

til at regne med. Tjek hellere en ekstra gang på hjemmesiden.
Der kommet lidt udskiftning på holdet i år. Lis stopper som leder for os,
vi takker for mange gode og sjove
timer sammen. I stedet for kommer
friske Jesper Sørensen og Mikael
Tinghøj, som vi helt sikkert også vil
få en masse fede oplevelser sammen
med.
Mange pilte hilsner
Pilte-lederne
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2. pilte
Vi er klar til masser af sjove oplevelser!
Af Henrik Mathiesen

til et besøg på brandstationen.

Efter en god sommerlejr og forhåbentlig også en god ferie for alle,
er vi oppe i omdrejninger til en ny
spændende sæson.

Kort og kompas er også på programmet, så I kan lære at finde rundt, når
vi skal ud og vandre.

Det er ved at være tid til, at vi tager
hul på de mere udfordrende aktiviteter. Nu, hvor vi har lært om førstehjælp, er blevet stifindere og har
prøvet at bygge med reb og rafter,
gør vi det lidt sværere, men også
mere spændende.

Vi glæder os til et spændende
FDF’terår fyldt med sjov og spænding.
Mange FDF-hilsener
2. pilte lederne

Vi skal på nogle sjove weekendture,
hvor vi bl.a. skal vandre, være primitive og sove ude i det fri. Vi skal
også lave et lidt større byggeri med
reb og rafter – en bivuak, som vi så
vil prøve at overnatte i.
Som pilt er man altid klar til noget
frisk luft, så husk tøj der passer til
vejret. Vi lader os jo ikke slå ud af
lidt blæst eller regn, når vi skal være
udendørs.
Når det rigtigt bliver efterår, bevæger vi os indenfor på nogle af møderne. Vi skal være endnu bedre til
førstehjælp, så vi vil prøve at få en
Falck-mand ud at fortælle om førstehjælp. Måske bliver der også tid
12
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Væbnere
Vi skal lave mange spændende ting, blandt andet
skal vi på weekendture og tage nogle mærker.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Nu er I blevet væbnere og skal derfor til at lave nogle lidt anderledes
aktiviteter i forhold til, hvad I har lavet tidligere som tumlinge og pilte.
Vi har desværre i år mistet Lis som
leder på holdet, hun skulle være leder for et tumlingehold. Men bare
rolig Mikkel og jeg skal nok klare
det. Vi har allerede været rigtig godt
i gang med at planlægge sæsonen,
og har på nuværende tidspunkt fundet på møder frem til juleferien.
I kan godt gøre jer klar til at pakke
en taske, så I kan komme med på
weekendtur. Vi har allerede planlagt 2 af slagsen frem til jul. Bl.a. er
der planlagt juleweekend, hvor vi i
perioden 14. - 16. december skal afsted og fejre julen med julekalender,
juleklip, og hvad der ellers hører til.
Så det skal nok blive rigtig sjovt.

ting andre hold har syntes var rigtig
sjovt. Så mon ikke vi også kommer
til at synes om det?
I løbet af sidste sæson spurgte I om,
om I ikke kunne komme til at optage
en film. Det har vi taget til efterretning og planlagt at skulle bruge to
møder på det. Så I kan godt beynder
at overveje, hvad filmen skal handle
om.
Til sidst vil vi som ledere sige, at vi
håber, at der vil komme rigtig mange efter ferien, så vi kan få nogle
sjove og gode møder hver onsdag
aften.
Gode FDF-hilsener
Lederne

Til de ugentlige møder har vi også
en masse gode ideer. Inden for den
nærmeste fremtid har vi planer om
at skulle begynde på cykelmærket.
Mikkel vil lære os at lappe en cykel
og tage os med på en forhindingsbane. Vi skal også ud og tage nogle rigtig gode billeder til en fotoserie, en
FDF Tjæreborg
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Sommerlejr
Vi har i år været 48 FDFere afsted på
kredssommerlejr med Robin Hood tema.
Af Inge Madsen og Tom Grønkjær Nielsen

Lørdag, den 28. juli tog 48 tumlinge,
pilte, væbnere, seniorvæbnere, ledere og tanter på Robin-Hood lejr i
Høgild ved Herning.
Vi ankom med bussen kl. 14.30, hvor
tumlingene blev indkvarteret i sovesalene i hytten. Piltene slog telt op,
og væbnere/seniorer startede med
at etablere deres lejr – de startede
med at bygge bivuakker, så de havde ”tag” over hovedet til natten.
Efter vi var blevet indkvarteret og
havde set os lidt om på lejren, gik

14

tumlinge og pilte i gang med at lave
Robin-Hood kofter og bælter – grønne kofter til drengene og lyserøde til
pigerne.
Efter aftensmaden sang vi nogle
sange, og bagefter så vi Robin-Hood
tegnefilmen for lige at få temaet frisket op. Bagefter var det godnat og
i seng, men det blev dog lidt sent,
inden der blev ro.
Efter morgenmaden søndag gjorde
vi klar til at gå til Gudstjenesten i
Lind Kirkecenter. Men da der var
godt 6 km. hver vej, var der 5 biler der kørte i pendulfart ud til en
parkeringsplads udenfor Lind, hvor
børnene blev sat af. Så var der kun
et par kilometer at gå. Det fungerede
fint.
Eftermiddagen gik for tumlinge og
piltes vedkommende med at lave
Robin Hood hatte - grønne filthatte
med fjer for drengenes vedkommende, og Lady Marion huer til pigerne,
det var nærmest et pandebånd, hvor
der blev syet et slør på. De blev meget vellykkede.
Alle lavede også et sværd. Alle
klippede 2 sværd ud af nogle liggeunderlag. Sværdene blev så tapet
sammen med gaffatape, med et par
blomsterpinde i mellem, for at holde
dem stive. Så var alle klar til at gå til
POSTEN

var det et værre regnvejr denne formiddag, men alle poster blev løst.
Robin Hoods folk var godt våde, da
de kom tilbage til lejren.
Mandag eftermiddag skulle vi stege
vildsvinekøller over bål. Der blev
hængt en stor rist op over bålet på
en rafte, som man kunne justere op
og ned. De 4 vildsvinekøller blev
grillet ca. 3 timer, de blev faktisk
rigtig fine og smagte godt.
Om aftenen var vi p.g.a. vejret til aftenhygge i spisestuen, hvor vi sang,
og væbnerne lavede igen nogle festlige indslag.

kamp.
Væbnerne og seniorerne arbejdede
stadig med deres lejrplads, hvor der
blev bygget spisebord, komfur m.v.
Efter aftensmad og flagnedtagning
var der lejrbål på bålpladsen, hvor
vi sang nogle sange og væbnerne
underholdt med konkurrencer og
sketchs.
Mandag formiddag bød på Robin
Hood løb, hvor alle skulle bruge
deres dragter og sværd. Løbet var
lagt i en tilstødende skov. Der var
opgaver som at skyde vildsvin med
slangebøsser, finde guldpenge, gætte gåder, løse morsekoder, transportere vand, sværdkamp med posten
og skyde med bue og pil. Desværre
FDF Tjæreborg

Tirsdag skulle vi på udflugt. Kl. 9.30
blev vi hentet af bussen, der kørte os
til Baboon City i Herning. Det er et
kæmpe legeland for både store og
små. Der var ruschebaner, spillemaskiner, rodeotyr, radiobiler, karaoke,
massagestole, bordtennis, indendørs
golf og mange andre ting. Mange
lommepenge blev brugt i bamsekranen, hvor nogle vandt nogle store
flotte bamser.
Kl. 12.00 kom tanterne med frokost
til os, som vi kunne spise ved borde reserveret til os. Efter frokosten
kunne man igen muntre sig med de
forskellige ting.
Kl. 13.30 gik vi fra Baboon City til
Herning Svømmebad, hvor det var
meningen, vi skulle have en dukkert. Men desværre var familieafdelingen lukket p.g.a. renovering,
så der var kun dybe bassiner åbne.
Dem havde vi ikke lyst til at gå i
med tumlinge og pilte. Det var en
skuffelse. Vi måtte ringe efter bus15

sen, der kom og hentede os, og kun
væbnerne og seniorer fik sig et (tiltrængt) bad og en svømmetur.
Som et lille plaster på såret måtte
vi købe en is til alle, som vi kunne
nyde, da vi kom tilbage til lejren.
Tumlingene var blevet spurgt, om
der var nogle, der kunne tænke sig
at prøve at sove i bivuak. Det var
der en del, der kunne, så vi havde
mandag begyndt at bygge en bivuak, som vi byggede færdig, da vi
kom fra udflugt. Så natten til onsdag
sov en flok tumlinge i bivuak med 4
ledere. Det klarede de godt – men
nogle fik dog nogle store myggestik
på den kind, der havde vendt opad,
da de sov.
Onsdag formiddag var vi på guldtransport-øvelse. Det gik ud på, at
man kunne få noget guld fra nogle
guldtransporter. Det guld skulle
man så se, om man kunne få afleveret til nogle fattige personer, der gik
rundt på lejren. Dette uden at blive
anholdt af sheriffens mænd, som var
ude på at stjæle guldet. Væbnere,
seniorer, ledere og en tante var sheriffer, fattige og guldtransportører.
De havde et bånd om armen, der
markerede, om de var det ene eller
det andet. Katja (pilt), var den der
fik transporteret de fleste guldstykker.

pudekamp på en buk, sæbeboblepust, musefælde-fiskning, stangtennis m.v..
Forældrene dukkede op til forældredag i løbet af eftermiddagen, og
kunne, hvis de havde lyst, være med
til aktiviteterne efterhånden, som de
kom.
Om aftenen var der lejrbål med
FDFerne og deres forældre. Efter
lejrbål tog tumlingene hjem, medens
pilte og væbnere fortsatte lejren til
lørdag.
Torsdag var der fred og ro i lejren,
da der jo kun var pilte og væbnere
tilbage. Piltene brugte formiddagen
på at lave bålsted og et par bænke,
som skulle bruges til aftenhygge de
sidste dage af lejren. Væbnerne blev

Om eftermiddagen var der markedsdag, hvor man kunne blive spået af
en spåkone, skylde med bue og pil,
kaste med våde svampe mod én, der
sad med hovedet ud af et regnslag,
16
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udfordret af kommandokravl over
et stort mudderhul – naturligvis
lykkedes det enkelte at falde ned i
mudderet, mens de andre fint kunne
komme helskindet over.
Vejret blev bedre og bedre i løbet
af formiddagen, så hvad var mere
oplagt end at tage en tur til stranden. Hele flokken tog derfor over
middag af sted mod Søbysø, som
er en sø i nærheden med en kunstig
anlagt sandstrand. Det blev en dejlig
hyggelig eftermiddag med et par timers baden og pjasken i vandet.
Aftenen gik med hygge omkring bålet, hvor der blev ristet skumfiduser,
spist kage, drukket kaffe og saftevand samt sunget nogle sange fra
March & Lejr. Piltene nød, at de fik
lov til at blive oppe lidt længere, nu
hvor tumlingene var væk.
Fredag var den store madlavningsdag, vel at mærke primitiv mad.
Der blev lavet grill-spyd, bål-bagte
kartofler, snobrød og ristede pølser.
Det tager altid lang tid at lave mad
på bål, så inden vi var færdige og fik
ryddet op, var det midt på eftermiddagen.
Væbnerne brugte resten af dagen på
at pille deres lejr ned, rengøre gryder og andet køkkenudstyr fra deres
lejr samt få pakket det hele sammen
i lastbilen, der skulle køre det hjem.
Samtidig pakkede piltene deres telte
sammen. De skulle nemlig sove den
sidste nat under et enkelt telt overFDF Tjæreborg

sejl, mens væbnerne skulle sove under en presenning.
Om aftenen blev der igen hygget
omkring et lejrbål.
Lørdag skulle vi tidligt op, for kl.
8.00 skulle vi være oppe og færdige
med morgenmaden. Og så var det
ellers i gang med at pakke de sidste
ting ned, oprydning på området og
rengøring af hytten. Heldigvis fik vi
hjælp af de 2 kredsledere, som dukkede op ved otte tiden, til at gøre
rent i hytten.
Årets sommerlejr var slut, og vi kørte ved ti tiden hjemad mod Tjæreborg. Det var en rigtig dejlig Robin
Hood lejr med en god stemning.
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Seniorer
Seniorerne skal opleve mange forskellige ting i år.
Af Martin Søndergård

Så er sommeren ved at være forbi,
og det betyder jo, at vi skal starte
op på en ny sæson ved FDF. I denne
sæson er der sket en lille udskiftning
af lederne på senior holdet. Nu er
det Niels Ole og Martin, som skal
være ledere for holdet. Mødetidspunktet er også blevet flyttet, så vi
nu har møde hver anden søndag fra
klokken 13 til 17.
Den nye sæson er ikke helt plan-

lagt endnu, men af de ideer, som
vi har nu, kan nævnes: overlevelsestur, vandretur langs Holme Å,
pionerarbejde. Hvad vi ellers får af
sjove ideer til møder, som sæsonen
skrider frem, må tiden vise.
Vi håber, at se rigtig mange af dem
fra det gamle seniorvæbner hold, og
forhåbentlig også nogle af dem, som
har været væk et år på efterskole.
Med FDF’lige hilsner
Niels Ole og Martin

Friheden
Kommunen har lejet Friheden til skovbørnehave.
Af Jens Øllgaard-Nicolajsen

Der bliver flere og flere børn i Tjæreborg, og pladsen er derfor begyndt
at blive trang i børnehaverne. Esbjerg Kommune har af denne grund
henvendt sig til FDF Tjæreborg og
forhørt sig om muligheden for at
benytte Friheden og arealerne omkring, på Nordre Strandvej 72, til
skovbørnehave. Dette har vi indvilget i for, i første omgang, en periode på et halvt år. Derfor vil man i
fremtiden kunne se vores hytte blive
benyttet af legende børn hver dag.
18

Det glæder os, at andre også har fået
øjnene op for vores lille ”perle”. Vi
håber, at samarbejdet kommer til at
forløbe godt for alle parter.
På samme tid håber vi, at alle bilister, som kører forbi Friheden, vil
være opmærksomme på børnene.
Børnene leger godt nok bag et hegn,
men de skal også transporteres der
ud og hjem hver dag. Derfor: Vis
hensyn, når du kører forbi! Både for
skovbørnehavens, og for vore egne
FDFeres skyld.
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Billedsiden
Vi kigger tilbage på Julsølejr 2006.

FDF Tjæreborg
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Vision 2005
FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde
med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter.
På landsmødet blev der sidste år besluttet en vision som skal være retningslinier for alle kredse.

Synligt

* FDF vil i en balance mellem tradition og fornyelse fremstå som en
attraktiv fritidsaktivitet for børn og
unge.
* FDF vil til stadighed have fokus på
en klar og tydelig kommunikation
såvel internt som eksternt.
* FDF vil styrke samarbejdet med
myndigheder og andre organisationer.

Folkekirkeligt børne- og
ungdomsarbejde

* FDF vil gøre forkyndelsen til et
indsatsområde i kredse, landsdele
og landsforbund.

med børn og unge.

Livsvigtige fællesskaber

* FDF vil sætte fokus på de forskellige kompetencer, man tilegner sig
som frivillig leder.
* FDF vil være kendt for at skabe
personlige relationer og netværk.
* FDF vil på landsplan inspirere til
igangsættelse af familiearbejde i
kredsen, således at familierne bliver
en del af fællesskabet i FDF.
* FDF vil udvikle integrationsarbejdet og styrke det internationale arbejde.

Meningsfyldte aktiviteter

* FDF vil i samspil med børn og
unge udvikle spændende og anderledes møder, ture og events.

* FDF vil være børn og unges ambassadører i forhold til folkekirken
og inspirere til brobygning mellem
den enkelte kreds og den lokale folkekirke.

* FDF vil skabe et alternativ til kommerciel underholdning ved at udvikle vore digitale medier med anderledes og udfordrende aktivitetstilbud for alle børn og unge.

* FDF vil være synlig i den kirkepolitiske debat ved at deltage heri og
bidrage med erfaringer fra arbejdet

* FDF vil gennem lederuddannelse
sætte fokus på nødvendigheden af
kvalitet i kredsarbejdet.
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Robin Hood lejr
Glade og forventningsfulde tog alle mand afsted på
sommerlejr, hvor der skulle laves dragter m.m.
Af Eva Øllgaard-Nicolajsen

delsen til deres bivuakker.

Hej alle sammen!

Vi tanter, som i år var udvidet til
tre (Tante Søren er hjemvendt til
Tjæreborg efter “udflugt” til Fyn, og
vi håber bestemt ikke det er sidste
gang, vi ser ham i kredsen), gik i
gang med at bugsere al maden ind.
Værelset ved siden af køkkenet blev
beslaglagt til mad depot, for der
er meget, når man skal bespise 50
mand i det meste af en uge.

Så lykkedes det igen. Et stort arbejde
fra ledernes side med at tilrettelægge sommerlejr, blev kronet med en
dejlig tur.
Lørdag den 28. juli mødte vi alle op
ved FDF, klar til en tur til Høgild.
Da vi alle var ved at være der, kom
bussen endelig (han måtte køre lidt
frem og tilbage p.g.a. brohøjde contra bussens højde), og bagage, børn
og ledere blev proppet ind i bussen. Vejret var ikke for godt, der var
kommet meget regn, men glade tog
vi afsted.

Vi startede med safte og kage, og
derefter gik aktiviteterne igang. Der
blev løbende klippet og syet dragter, både til Robin Hood og Lady

Ved ankomsten til Hytten i Høgild
blev der læsset af, og tumlingene
tumlede ind i sovesalene for at finde
en køje.
Piltene tog deres sager og telte. Men,
men, men, vandet stod temmeligt
højt på teltpladsen, så der måtte findes et nyt område. De blev rykket
længere væk fra Hytten, hvor de
kunne bunde, og fik der slået teltene
op i en lille klynge.
Væbnerne fandt også vej til deres
område, hvor de hurtigt gik i gang
med at grave rafter ned som begynFDF Tjæreborg
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vet marked på fodboldbanen med
stangtennis, bueskydning, spåkone,
sæbebobler, svampekast, saftebod
og vælte af bom kamp.
Alt i alt en aktiv uge, hvor vi havde nogle dejlige rare børn, hvor vi
havde nogle små hidsigtrolde ind i
mellem, hvor vi havde nogle sultne
børn, som spiste stort set alt uden at
være for kræsne. Og hvor vi ingen
hjemsendte børn havde før forældredagen onsdag, hvor et par pilte
gerne ville med hjem.

Marion, lavet bælter, sværd, hatte
og slør, lavet løb med opgaver og et
løb, hvor man skulle indsamle guld.
Mandag skulle vi alle have vildsvin
lavet over bål, det stod leder Jens og
Tante Johannes for. Det blev bare
godt trods regn og snusk hele dagen.
Tirsdag var store udflugtsdag. Første
del blev tilbragt i et stort legeland,
hvorefter vi skulle i svømmebad.
Men ak og ve, selv om der i forvejen
var ringet og sagt, at vi kom ca. 50
personer fra FDF, var familiedelen
lukket. Kun det dybe vand åbent,
men der kunne vores små tumlinge
og pilte slet ikke bunde, så det endte
med hjemtur for alle, som hørte til
inde Hytten.

Torsdag var der ikke så mange tilbage, men jeg tror de hyggede sig,
dem der var. Jeg har hørt, at de tog
til den kunstige sø med sandstrand
og badede, lavede kommandokravl
og primitiv mad.
Alt dette i en stor sammenhæng gør,
at vi alle ledere og tanter møder op
år efter år, for at få en dejlig sommerlejr med FDF Tjæreborg.
De bedste hilsener og på gensyn
Tante Eva.

Onsdag skulle forældrene komme
og hente tumlinge, så der blev laFDF Tjæreborg
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www.danskebank.dk

Situation Mellem 15 og 17 r
¯nske Altid penge p lommen
L¿sning Maestro

Maestro-kortet kan bruges i
butikker og pengeautomater
bde i Danmark og udlandet.
Og du kan tjekke din saldo fra
mobilen.
Ring og h¿r mere.
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Eliten
En ny sæson er startet, og allerede nu er der
planlagt flere forskellige aktiviteter for Eliten.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Eliten er et hold oprettet for ledere,
bestyrelsesmedlemmer og andre,
som ønsker at være en del af FDF,
men ikke ”passer” ind på et af de
andre hold, vi har. Det primære formål med Eliten er at skabe nogle
sjove og anderledes aktiviteter, der
kan være med til at f.eks. en leder
ikke synes, det bliver kedeligt bare
at være leder. Et andet formål er at
skabe et godt sammenhold blandt
de personer, som ligger et stort stykke arbejde i FDF.
I denne sæson satser vi på at få stablet en lang række aktiviteter og ture
på benene. Der er allerede planlagt
flere forskellige ting frem mod jul.
Vi skal bl.a. holde juleaften, godt
nok lidt før tid, da de fleste nok er
optaget på selve aftenen, men det
skal nok blive sjovt og hyggeligt.
Men inden vi når helt frem til jul,
skal der ske lidt andet. Der er planlagt en weekendtur, hvor vi pakker bilerne og kører til FDFs store
lejrområde Sletten og laver forskellige aktiviteter. Vi skal bruge et par
søndage på at gå nogle ture ude i
naturen, og endelig skal vi også på
en weekendtur i vores egen hytte i
skoven.
FDF Tjæreborg

Jeg håber, at der vil komme rigtig
mange til de forskellige aktiviteter,
så vi kan få nogle hyggelige og sjove
dage sammen.
Skulle du nu sidde og læse dette
nummer af Posten, og have lyst til
at deltage på Eliten holdet, så skal
du endelig ikke holde dig tilbage. Vi
har altid plads til en ekstra person,
og alle er meget velkomne. En mere
præcis mødeplan kan ses på vores
hjemmeside under menupunktet
”Mødeplaner”.
Jeg håber, vi ses!
De bedste FDF-hilsener
Henrik Øllgaard-Nicolajsen

25

Støt FDF Tjæreborg
Køb en annonce i POSTEN
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KALENDER
Kredsaktiviteter:

28. - 30. september 2007
Uge 42
29. februar - 01. marts 2008

Holdaktiviteter:

05. - 07. oktober 2007
12. - 14. oktober 2007
26. - 28. oktober 2007
10. - 11. november 2007
16. - 18. november 2007
07. - 09. december 2007
14. - 16. december 2007

FDFnet #7  (www.fdfnet.dk)
Efterårsferie
Kredsweekend
Eliten weekendtur på Sletten
2. pilte weekendtur, primitiv
Væbner weekendtur
2. pilte overnatter ved FDF
Eliten weekendtur i Friheden
2. pilte juleweekendtur
Væbner juleweekendtur

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

GLEMTE SAGER
UDSALG er det ikke, men i glemte sager kunne vi
såmænd godt holde et kæmpe-udsalg.
Vi har masser af 1. klasses varer
i fleece-trøjer, forbundsskjorter,
bukser, bluser, sweatshirts, sure
sokker, underfjamsere, håndklæder, regntøj, gummistøvler, kondisko, vindjakker - jaaaaah..... sig
bare, hvad du mangler, så kan vi
„næsten“ grave det frem.
Vi giver det en chance frem til efterårsferien – det, der ikke er hentet til den tid, bliver givet 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.
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 12 år
2 stk. størrelse 16 år
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

24 49 34 29
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
Seniorer
Eliten

Onsdag
Tirsdag
Tirsdag
Torsdag
Onsdag
Hver 2. søndag

kl. 1630-1800
kl. 1630-1800
kl. 1830-2030
kl. 1900-2100
kl. 1900-2100
kl. 1300-1700
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

Lis Sørensen
Iben K. Sørensen
Malene Vognsen
Simon Martin Nielsen

75 17 56 38
60 24 56 38
26 19 74 07
26 20 83 55

2. Tumlinge

Inge Madsen
Jens Øllgaard-Nicolajsen
Mathias Schmidt
Rasmus Blåholm Nielsen

75 17 59 47
22 27 58 41
60 67 00 54
20 27 39 20

1. Pilte

Jesper Sørensen
Niels Ole Storm Nikolajsen
Mikael Tinghøj

22 71 06 67
26 35 68 56
22 66 37 63

2. Pilte

Søren Søndergård
Tom Grønkjær Nielsen
Henrik Søndergård Mathiesen

29 48 99 29
75 17 14 00
75 13 80 77

Væbnere

Mikkel Turner
Henrik Øllgaard-Nicolajsen

26 18 62 14
22 45 51 61

Seniorer

Martin Søndergård
Niels Ole Storm Nikolajsen

28 74 60 07
26 35 68 56

Jens Øllgaard-Nicolajsen

22 27 58 41

Ledere:

Hytteudlejer:
Hjemmeside

http://www.fdf-tjb.dk

FRITID MED INDHOLD

