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Kredslederen
Vi vil gerne ønske vore ledere, medlemmer og
deres familier en rigtig glædelig jul.
Af Lis Sørensen

Julen nærmer sig med hastige skridt,
og vi har alle gang i juleforberedelserne - også ved FDF. Traditionen
tro har vi en stand på julemessen,
hvor vi håber, at rigtig mange kigger
forbi og måske laver lidt julepynt
hos os.
Onsdag, den 12. december holder
vi fælles juleafslutning i FDF Tjæreborg for alle ledere, medlemmer,
søskende og forældre. Det foregår
i skolens samlingssal, hvor vi håber
på en rigtig hyggelig aften.
FDF får ny kasserer, da vores nuværende, Vibeke Bendorff, er blevet
nødt til at stoppe pga. tidsnød, da
hun tager en ny uddannelse samtidig med, at hun har arbejde og familie. Vi takker Vibeke for tiden, hvor
hun har været en rigtig god og interesseret kasserer for os. Vores nye
kasserer er Jens Øllgaard-Nicolajsen, som i forvejen er et kendt ansigt
i kredsen, både som leder, formand
for støttekredsen og medlem af bestyrelsen.
I FDF Tjæreborg er vi startet op på
et nyt projekt. Vi er blevet Fokuskreds, og det betyder, at vi sætter
fokus på alle elementer af kredsen:
FDF Tjæreborg

medlemsudviklingen, ledersituationen, det daglige kredsarbejde og
kredsen udadtil. Vi er opsatte på det
nye projekt, som vi håber og tror bliver til gavn og udbytte for kredsen i
årene fremover.
Med disse ord vil vi gerne ønske
vore ledere, medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul - og sige
stor Tak for året, der er gået.
Holdene starter op igen i uge 2 efter
nytår.
Glædelig jul og godt nytår fra
Inge Madsen og Lis Sørensen
Kredsledere

Vi ses til
juleafslutning
den
12. december
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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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Fokuskreds
I november var fire ledere afsted på fokuskredskursus
for at danne en fremtidig vision for FDF Tjæreborg.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

I gennem længere tid har vi skrevet
her i Posten om fokuskreds projektet
ved FDF. Om at vi overvejede, at vi
ville være fokuskreds. Nu kan vi så
komme med noget fra projektet.
I november var vi fire ledere af sted i
København på opstartskursus, hvor
vi skulle finde frem til nogle punkter, som i fremtiden kan være med
til at gavne kredsen. Vi fandt på kurset frem til 4 visionspunkter, som vi
vil arbejde hen i mod.
I 2010 har vi 115 medlemmer med
en fornuftig fordeling på alle årgange.
En del af at være fokuskreds er at få
flere medlemmer. Vi mener, at vi i år
2010 kan opnå at være 115 medlemmer fordelt udover alle årgange. I
dag er vi i alt 95 medlemmer, med
bestyrelse, ledere og børn.
Skabe en kreds, hvor det er attraktivt at være frivillig.
Alt arbejdet i kredsen bliver lavet at
frivillige. Derfor er det vigtigt, at vi
har nogle frivillige, som også
har lysten til at være i kredsen. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi
FDF Tjæreborg

gør det attraktivt at være frivillig,
og dermed give folk lyst til at hjælpe
i kredsen.
Det er desuden vigtigt, at vi har en
god gruppe frivillige for, at vi har
kapaciteten til at være 115 medlemmer i fremtiden.
Forbedring og evt. udvidelse af faciliteter.
Vi ønsker, at vi i fremtiden har faciliteter både udendørs og indendørs
samt udstyr, som lever op til en vis
standard, for at vi kan sikre et godt
arbejde med børn og unge. Derudover giver det os mulighed for at
være samlet alle personer på et hold,
uden vi føler os presset sammen.
Udfordrende aktiviteter der fremmer selvstændighed og fantasi.
Vi mener, at FDF skal være med til
at udfordre børn og unge, så de bliver mere selvstændige og ikke altid
bare får serveret en række aktiviteter, men selv skal bruge deres fantasi for at aktivere sig.
Vi glæder os til at arbejde med projektet og få skabt fokus omkring områderne nævnt ovenfor.
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1. tumlinge
Vi er kommet godt fra start, og har på nuværende
tidspunkt taget kokkemærket og idrætsmærket.
Af Lis Sørensen

Hej 1. tumlinge
I har nu været FDFere i en halv sæson, og I er bare blevet et rigtigt godt
hold. I er nogle rigtig søde børn, og
vi har bemærket, at I er rigtig glade
for hinanden og gode til at lege sammen alle sammen.
Vi er 15 børn på holdet, men vi vil
gerne være lidt flere. Derfor vil vi
i den kommende tid agitere lidt for
holdet. Så hvis du kender andre i 1.
klasse, der kunne tænke sig at være
med, så tag dem endelig med til vores møde om onsdagen kl. 16.30 18.00. De må gerne prøve at komme
med og så senere bestemme sig for,
om de vil meldes ind.
Indtil nu har vi taget både kokkemærket og idrætsmærket, men vi
har endnu ikke fået mærkerne udleveret. Det får vi på vores sidste
mødegang inden jul. Den dag vil vi
holde fest, hygge os og lege - og udlevere mærkerne. Det skal være en
festdag, for I har været rigtig dygtige.

den” ude på Nordre Strandvej. Når
det bliver lidt lysere i vejret, så skal
vi ud at gå 5 km. Vi har planer om at
tage kirkemærket og bålmærket.
Husk også at sætte X i kalenderen
den 1.-2. marts, for der skal vi - sammen med hele kredsen - på weekendtur til Vejers, hvor vi har lejet
“Vardeborg” - en stor hytte, hvor
der er plads til os alle. Det bliver
hylesjovt.
Nu ønsker vi jer alle en rigtig glædelig jul. Vi håber, I får en masse julegaver, og at vi får en masse dejlig
sne i juleferien.
Rigtig mange FDF-hilsener fra
Malene, Simon, Iben og Lis

Efter nytår starter vi op i uge 2 igen,
og så skal vi tage flere mærker, og vi
skal en tur ud i vores hytte ”FriheFDF Tjæreborg
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2. tumlinge
Tirsdag eftermiddag når klokken bliver halv fem,
dukker 25 friske 2. tumlinge frem.
Der er søde piger der har lidt snue,
og kække drenge der måske slås om en hue,
og 3 ledere der prøver at aktivere dem,
indtil de klokken seks igen tager hjem.
Af Inge Madsen

Og hvad har vi så gang i: Jo, vi har
lavet fugle-foder-himstregimser, det
bestod af et stykke træstamme ca.
18 cm langt. I træet borede vi et hul
med et kop-bor. Vi satte en krog i
hver ende af træet. I den ene krog
bandt vi snor, så vi kan hænge himstregimsen i et træ, og i den underste krog kan man så hænge en mejsekugle. Det hul vi borede, fyldte
vi op med fuglemad, som bestod af
smeltet palmin med fuglefrø.

også et par poster med opgaver, der
skal løses undervejs.
Så nærmer julen sig, så vi skal vist
også have lavet lidt juledekorationer, julepynt og julehygge, og hvad
der ellers hører sig til.
Glædelig jul til alle.
Hilsen 2. tumlingelederne Jens, Inge
og Inge.

Så er vi i gang med hjælpermærket.
Vi har snakket lidt om, hvad man
skal gøre, hvis man ser en ulykke,
og hvad man skal sige, hvis man
ringer 112. Vi har prøvet at lægge
hinanden i aflåst sideleje, snakket
baderegler og brandsår. Næste gang
skal vi snakke lidt om sår og brud.
Nu hvor det er mørkt allerede sidst
på eftermiddagen, skal vi også ud
på et lille refleksløb, hvor vi skal ud
at gå med lommelygter og finde vej
efter ophængte reflekser. Der er nok
FDF Tjæreborg



1. pilte
Vi har i sæsonens første del lært rigtig meget, og vi
arbejder hele tiden på at blive bedre til det, vi har lært.
Af Jesper Sørensen

Hej pilte.
Først en hilsen til Michael, vores
hjælpeleder som er stoppet. Mange
tak for nogle gode møder, vi mangler dig meget, du var en god hjælpeleder.

Fokus

Vi sætter til møderne meget fokus
på at børnene kan samarbejde, forstå at vi er forskellige, have det sjovt,
møde uden lederne skal skælde ud,
få de rigtige oplevelser med hjem og
måske endda lære lidt af det.

Knivbevis

Har vi taget og alle klarede den store kniv prøve. Husk på vi holder
skarpt øje med jer. Hvis man ikke
overholder kniv reglerne, kan knivbeviset blive inddraget.

Dyrehaven

Brøl kom det fra den store han kronhjort i dyrehaven. Eller rettere sagt,
lød det som luften, var ved at fise ud
af et dæk. Det var meget spændene
at fodre dyrene i haven, og piltene
er rigtig dygtige til at være stille og
rolige, så hjortene kunne komme
helt hen og spise af hånden. Selvfølgelig holdt vi os langt væk fra
den store han. Han larmede jo også
så meget. Efter turen i haven, gik vi
gang med at lave ballon dyr. Et rigtig godt møde.

HUSK:

Kodeordet er tøj, der må blive beskidt. Tjek vores mødeplan på
www.tjb-tjb.dk
Vi gerne vil have jeres email-adresse
eller mobil, så vi kan sende en besked, hvis vi ændrer et møde eller
andet.

Hytten

Vi nyder at være derude. Man kan
klatre, bygge huler og få en masse
frisk luft, der giver en positiv energi
til at klare dagens hektiske liv. Sidst
vi var i hytten, hyggede vi os med at
lave lidt huler, se på stjerner og lege
nogle gode lege. HÅBER vi snart
skal der ud igen.

10
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Østrig 2008
Eventyret venter sommeren 2008
– Tag med FDF til Østrig.
Af Tom Grønkjær Nielsen

Til sommer har alle væbnere, seniorvæbnere, seniorer og ledere
mulighed for at komme med på en
fantastisk tur til de østrigske alper.
Flere hundrede FDFere fra Syd- og
Sønderjylland skal med på turen,
som er en lejr af en uges varighed.
Destinationen er en lejrplads ved
landsbyen Igls, der ligger tæt på
byen innsbruck. Vi kommer til at
bo på en utrolig skøn bjergside i 900
meters højde. Vi kommer til at bo i
telte på lejrpladsen, som har både
toiletter og badefaciliteter - maden
tilbereder vi på trangia.
Der bliver hver dag mulighed for at
få masser af gode oplevelser sammen med de andre deltagere både
fra FDF Tjæreborg og fra de andre
kredse i vores landsdel. Vi bliver
tilbudt et væld af forskellige aktiviteter og udflugtsmuligheder. Vi kan
f.eks. tage svævebanen til 2000 meters højde, eller selv bestige bjerget
og gå helt op til 2400 meters højde.
Vi kan også tage på bustur op til den
”evige sne” i 3000 meters højde. Der
er mulighed for byture til Innsbruck
eller Hall i Tyrol. Man kan tage på
tur i alpelandskabet til f.eks. Igls eller Patsch. Eller hvad med en tur til
FDF Tjæreborg

en spændende badesø? Der er masser af muligheder!
Du må absolut ikke gå glip af turen
og de mange oplevelser, som du får
med hjem i bagagen. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen d. 28.
juni – 5. juli 2008 og hold øje med
indbydelsen, som bliver uddelt til
foråret.Hvis du vil vide mere om
turen, er du velkommen til at tage
fat i din leder.

Fakta om turen:

Destination: Igls i Østrig
Transport:
Busser, som vi har til
rådighed dernede
Tidspunkt: 28. juni – 5. juli 2008
Deltagere:
FDFere fra hele landsdelen
Pris:		
1690 kr. incl. alt (bortset fra lommepenge)
Tilmelding: 1. maj 2008
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Senior weekend
I oktober var vi alle på en lille weekendtur i Friheden, hvor
vi bl.a. fik bygget sauna og skudt med bue og pil.
Af Martin Søndergård

Vi mødtes alle i Friheden fredag
aften kl. 20. Da vi havde fået stillet bagagen og tændt lidt op i hytten, skulle vi ud på en ”lille” gåtur.
Turen skulle have været fra hytten,
gennem skoven ned til beton, og så
endt nede ved FDF. Turen blev dog
ændret til at gå fra hytten, til skoven,
lidt mere rundt i skoven i 1 times tid,
for til sidst at ende ved beton. Efter
den lidt længere gåtur gik vi op til
Emils forældre for at få et glas vand
og et stykke kage, som de tilbød os.
Da vi havde fået stillet sult og tørst,
begav vi os mod FDF. Vi var nede
på centret omkring kl. 23, hvor vi så

12

en film, for så at gå tilbage til hytten
og komme i posen.
Næste morgen blev seniorerne vækket med et gas horn, dem man kender fra fodbold. Da de var kommet
ud af soveposen, var der en seddel
til dem med en plan for, hvad der
skulle ske om formiddagen. På planen stod der, at de skulle få sig noget
morgenmad og ellers i gang med at
bygge en sauna. Da de havde fundet
sten til saunaen, kom lederne tilbage
for at hjælpe dem med at bygge saunaen færdig. Efter frokosten blev der
varmet vand til kakao og lavet kaffe,
så vi havde lidt at varme os på, når
vi skulle ud på en lille gåtur, hel-

POSTEN

digvis denne gang i dagslys. Turen
gik igen ind i skoven og rundt om
en af de store søer. Midt på turen
blev der holdt en lille pause, hvor
der blev tid til at lege med kamera,
da vi havde et par stykker med. Det
blev til nogle rigtig gode billeder.
Da vi kom tilbage til hytten, blev
nogle af billederne brugt til at lave
et powerpoint diasshow, som viste,
hvem der var med på turen, og hvad
vi havde lavet.

så var det ellers bare hygge resten af
aftenen.
Søndag morgen blev alle vækket
på en lidt mere human måde. Efter
morgenmaden og lidt oprydning gik
vi udenfor for at lege med Jesper’s
bue og pile, hvor der blev skudt til
måls. Efter middagen blev der gjort
rent i hytten, og vi tog hjem der ude
fra kl. 13.

Til aften var der blevet lavet en 3 retters menu bestående af nachos med
oksekød og ost til forret. Lasagne til
hovedret og pandekager med is til
dessert. Efter aftensmaden var der
ikke rigtig nogen, der havde lyst til
deres slik og sodavand. Da der var
blevet vasket op, blev der tændt bål
og gjort klar til en tur i saunaen. Stenene blev varmet godt igennem og
så lagt ind i saunaen, hvor der blev
hældt rigeligt med vand på dem.
Det stod næsten ud med damp fra
den lille sauna. Da der ikke var mere
varme i stenene, blev alle vasket, og
FDF Tjæreborg
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Holmeåborg
Sidste weekend i oktober tog 3 væbnere og 2
ledere af sted på weekendtur ved Holme Å.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Klokken er lige omkring 19.00 fredag aften, og den første af 3 deltagere på en weekendtur ankommer ved
FDF og hjælper med at få pakket
de sidste ting i traileren. Lidt efter
mødes vi med de sidste to deltagere
på parkeringspladsen, og herefter er
det ellers af sted mod Tofterup og
Holmeåborg. Resten af aftenen gik
med hygge og spil, inden det var tid
til at hoppe i seng, så vi kunne blive
klar til en ny dag.
Lørdagen startede ca. kl. 8.00, hvor
det var tid til at stå op og få noget
morgenmad, inden vi skulle i gang
med at lave fakler. Alle 3 drog ind
i skoven for at finde en egnet fakkel-pind, mens vi ledere begyndte
at gøre stearinen klar til, at vi kunne
dyppe stof heri til at vikle om pindene. Efter nogen tid var alle klar
til at gå i gang, og så blev der ellers dyppet og viklet, så man fik helt
ondt i fingrene. Lige omkring middag havde vi fået fremstillet nogle
rigtig fine store fakler.

vi satte talebobler. Det blev en god
historie om aben Knud, der mødte
nogle flinke mennesker som blev
dens venner.
Efter aftensmaden, som bestod af en
god gang musaka med flutes, tog vi
varmt tøj på og gik en tur med vores fakler. Da vi kom tilbage, fik vi
varmt kakao og så en film.
Søndag formiddag fik vi gjort rent
og ryddet op, inden vi pakkede trailer og bil samt tog tilbage til Tjæreborg.
Tak for en rigtig god hyggelig tur.
Lederne.

Efter engang frokost skulle der tages billeder, for der skulle laves
en ”tegneserie”, hvor tegningerne
skulle være rigtige billeder, hvorpå
14
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2. pilte
Julen nærmer sig, men inden vi når der til, skal vi dyste i
forskellige jule-dicipliner og finde den, der juler bedst.
Af Henrik Mathiesen

Vi er ved at være igennem efterårsprogrammet, men har stadig
nogle varme og hyggelige møder
tilbage.
Mange 2. pilte havde set frem til at
tage skovmandsmærket, hvor de
skulle lære alt om, hvordan man
bruger ”skov”-værktøj som kniv,
økse og sav. Efter undervisning i,
hvordan man bruger værktøjet på
en sikker måde, kunne alle bestå
prøven.
Hvad siger koen? - ”Muuuh”. Det
blev ordsproget efter et spændende
”KO-løb” med nogle lidt anderledes KOnkurrencer. Posterne bestod
bland andet af ko-driver prøven,
malkespande-løb og indhegning af
græs på tid. På hver post fik man så
nogle KO-kort, som kunne bruges til
at dyste med i KO-spillet.

en klatresele på og kunne så hjælpe
hinanden op på en af de 12 baner
med forskellige sværhedsgrader.
På de sidste par møder har vi lavet
nogle flotte fakler af bomuldsstof og
stearin. For at få dem afprøvet, gik
vi en tur ud i mørket og tændte alle
faklerne. Det så rigtig flot ud.
Nu er der næsten kun julehyggen
tilbage i denne sæson, men det er
jo heller ikke nogen dårlig beskæftigelse. Vi skal dyste i alverdens
jule-discipliner, så vi kan finde ud af
hvem der juler bedst. Jo, Julehygge
skal der til.
Mange FDF-hilsener
Tom, Søren og Henrik

Vi har også været lidt indendørs her
i efterårets rusk og regn, uden at det
blev kedeligere af den grund.
En af de store udfordringer var et
besøg på klatrevæggen i Esbjerg,
hvor vi prøvede kræfter med en næsten 10 meter høj klatrevæg. Vi fik
FDF Tjæreborg
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Væbnere
Vi har lavet film, taget cykelmærket og er nu i fuld
gang med at tage journalistmærket.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Sæsonens første halvdel er ved at gå
på hæld, og vi har på væbnerholdet
fået lavet mange gode og sjove aktiviteter.
I den seneste tid har vi været kreative med at lave film, og det er blevet til 2 stk. af slagsen. I begge film
handlede det om en lille gruppe
personer, som skulle til en Anna
Montana koncert, og så skete der ellers flere forskellige ting, som gjorde
dem mindre gode. Hvis du kunne
tænke dig at se filmene, kan de findes på vores hjemmeside www.fdftjb.dk under menupunktet film.

Vi er også været ved at tage lidt
mærker. Indtil videre har vi fået færdig gjort cykelmærket, hvor vi lærte
en helt masse om regler for, hvad
der skal være på cyklen af udstyr, og
hvordan man lappede et dæk. Endelig var vi til den store cykel prøve,
hvor vi skulle cykle rundt på cykelbanen i skolegården for at vise, hvor
gode vi var til det.
Vi er også i fuld gang med at tage
journalist mærket. Indtil videre har
vi skrevet et par artikler her til Posten.
Endelig har vi haft og skal have et
par hygge møder. Vi har bl.a. været
en tur i Svømmestadion Danmark
og inden vi siger god jul til hinanden
skal vi holde juleafslutning, hvor der
nok skal spilles pakkespil og spises
æbleskiver.
Vi glæder os til at se alle piger og
drenge til den sidste del af sæsonen, når vi er kommet vel over jul
og nytår.
De bedste FDF-hilsener
Mikkel og Henrik
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Seniorer
Vi håber på at få en sjov vintersæson, hvor vi
bl.a. skal lave strandstole og videofilm.
Af Martin Søndergård

Så er vi kommet godt i gang med
denne sæson. Vi er begyndt at have
møde hver anden søndag fra kl. 13
til 17, da nogle af seniorerne er startet som hjælpeledere. Det fungerer
rigtig godt. Vores første møde efter
sommerferien blev brugt på at lave
noget pioner arbejde, hvor der blev
bygget noget, som minder lidt om
en katapult. Den kunne nu ikke rigtig skyde med noget, men vi havde
det meget sjovt med at få den bygget.

til Svømmestadion Danmark for at
bade. Vi har også haft tid til en hyggelig weekendtur, som der kan læses mere om i bladet. Her i vinter
halvåret skal vi blandt andet lave
strandstole, messe stand til julemessen og en videofilm.
Vi håber at få en lige så sjov vinter
sæson, som vi har haft her i efteråret.
Med venlig hilsen
Niels-Ole og Martin

Vi har også været ude og sælge lodsedler, hvilket gik rigtig godt. Det
ene hold fik solgt alle de sedler, som
de havde fået med ud. Det andet
hold havde kun nogle enkelte lodsedler med tilbage. Efter vi havde
solgt lodsedler, var der lagkage
banko som afslutning.
Vi har også været ude på et kort og
kompas løb, som startede ved FDF.
Da seniorerne mødte nede ved kreds
huset, var der en seddel og et kompas til dem. På sedlen var der angivet en kompas retning, som fortalte,
hvor den næste post kunne findes.
Løbet endte ude omkring skydebanen, hvor vi samledes og kørte ind
FDF Tjæreborg
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Kongeådalens Efterskole
I november måned var væbnerholdet afsted på
weekendtur på Kongeådalens Efterskole.
Af Anna, Line og Emilie

Fredag

Da vi ankom til Kongeådalens Efterskole, fik vi til opgave at synge en
sang til aftens MGP. Senere skulle vi
på natte løb. Vi fik et kort, som viste
området. Vi skulle gå meget langt for
at komme til vores første post. Ved
den første post skulle vi finde en
spand, hvor der lå nogle sedler i. Vi
skulle så tage en seddel og løbe hen
til de voksne og give dem sedlen.
Ved næste post skulle vi lave nogle
papir skibe, og så skulle vi brænde
dem af via sukkerknalder med sprit
på, vi ramte begge to skibe.
Så kom vi hjem, vi fik natmad. Der
stod hotdog på menuen, senere kom
afgørelsen om, hvem der vandt i
nattens natte løb. Vi fik 41 point ud
af 50....p.s vi kom først i seng kl.3.00
om natten.

som skulle vises lørdag aften. Niklas fik foto værkstedet (han var ved
at kysse grisen på hans billed haha!)
kl. 16.00 skiftede vi hold Emilie,
Anna og Line fik idræt. Martin og
Niklas fik musik. Og det gik dagen
endelig med

Søndag

Vi fortsatte med idræt og musik. Senere skulle vi rydde op, og vi var
de første, der blev færdige. Bagefter
skulle alle sammen mødes og synge
og sige farvel, og så skulle vi hjem.

Lørdag

Vi stod op og fik morgen mad kl.
10.00. Efter morgenmaden fik vi
fortalt om, hvad det var for nogen
værksteder vi var kommet på, da vi
på tilmeldnigs sedlen havde skrevet
3 ønsker, vi godt kunne tænke os.
Anna og Line fik metal/sløjd værkstedet ( SNORK!!!)
Emilie og Martin fik underholdning,
FDF 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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Væbner holdet
I forbindelse med at holdet er begyndt at tage
journalistmærket, har de skrevet til Posten.
Af Alexander, Andreas og Magnus

Vi har lavet en film, der hedder:
Anna Montana. Den er meget god,
den handler om at to piger, der
vandt to billetter til en Anna Montana koncert, inde på computeren. De
kørte nu i byen, for at købe noget
nyt tøj. De tog lang tid, om at finde
deres tøj. Lidt senere tog de hen til
koncert, for at se Anna Montana.
Men hun kom ikke, for hun skulle lave en stil til skolen. Så derfor
kom Martin Larsen, og sang et par
sange. Det var meget godt, sagde
mange mennesker. Efter Martin Larsen, kom Rollo og King. Og sang et
par sange, folk gik helt amok. Og til
sidst ødelagde de, deres guitar.

de hørte sangen. Og der vandt FDFer, helt selv. Vi har også set filmene
på tv. Det var sjovt at se os selv på
tv. Det fik vi mange grin af. Og det
var de film, vi har lavet.
Vi har også fået cykel mærket. Vi
har været ude og cykle mange gange. Og vi har lært, at lappe en cykel.
Det var ikke så svært. Vi har også
været ude på en cykelbane. Der var
mange, der ikke kunne finde ud af
det. Men det var sjovt. Nu har vi fået
mærket, så det er bare super. Vi har
lært, hvad der sidder på en cykel.
Vi har det bare så sjovt, her hos FDF.
Men der er hele tiden nogen der
glemmer, deres FDF skjorter. De er
bare så dumme.

Vi har også lavet en anden film, og
den hed: Anna Montana bliver ond.
Den er ikke så lang, men den er ok.
Det er også med en koncert. Det var
en god koncert, indtil at nogen døde
ishockey spiller. Og tog Anna til fange, de gjorde hende ond. Da Anna
kom tilbage til koncerten, begyndte
hun synge en ond sang. Så alle folk
blev onde, ishockey spillerne kom
tilbage og dansede nede foran. Så
kom der en FDFer, og skubbede
Anna ned. Han begyndte at synge,
en FDF sang. Alle folk faldt om, da
FDF Tjæreborg
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Støt FDF Tjæreborg
Køb en annonce i POSTEN
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KALENDER
Kredsaktiviteter:

12. december 2007
21. januar 2008
29. februar - 01. marts 2008
1. - 4. maj 2008
28. juni - 5. juli 2008

Juleafslutning
Skøjtning for kredsen
Kredsweekend
Sommerlejr for tumlinge og pilte
Østrig 2008 for væbnere og seniorer

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

SKOVTROLDENE
Hej
Vi hedder skovtrolde, det er os der bruger Friheden hver dag. Vi er rigtig
glade for, at have denne mulighed. Vi nyder at kunne lege her i skoven,
og følge med i naturens gang. Det er dejligt, at der er så højt til loftet, så
vi har virkelig mulighed for at boltre os og blive godt beskidte. Vi håber,
vi får nogle dejlige timer herude, og glæder os hver dag til, at bussen
kører os herud.
Vi har en lille bøn til jer, der kører forbi: Vær opmærksom på os, når vi
går tur i området.
Med venlig hilsen
Skovtroldene

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 år
1 stk. størrelse 16 år

FDF Tjæreborg
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STØTTEKREDSEN OG BESTYRELSEN
BESTYRELSEN:
Formand
Kasserer

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

24 49 34 29
22 27 58 41
75 17 14 08
75 17 56 38
22 27 58 41
75 17 00 54
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
Inge Schults Jørgensen

75 17 59 47
22 27 58 41
75 17 62 33

1. Pilte

Jesper Sørensen
Niels Ole Storm Nikolajsen

22 71 06 67
26 35 68 56

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

