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Kredslederen
Lederne er for tiden i fuld sving med planlægning
af kredsweekend og sommerlejr.
Af Lis Sørensen

Det er blevet lysere. Foråret nærmer sig, og de første forårsblomster
pibler op af jorden - og vi FDFere
glæder os til at komme i gang med
de udendørs aktiviteter.
Lige for tiden arbejder vi på at organisere vores årlige kredsweekendtur,
der i år går til Vardeborg ved Vejers
den 29. februar - 2. marts. Vi håber,
der kommer rigtig mange med, for
det plejer at være en rigtig sjov tur,
hvor hele kredsen er samlet, og hvor
ideerne sprudler frem.

I Friheden har Esbjerg Kommune
forlænget lejemålet frem til den 31.
marts. Det er en god indtægt for os,
og det ser ud til, at børnehaven er
gode ved huset. Vi kan se, at der er
en masse gode aktiviteter for børnehavebørnene derude, for de har
sat både fotos og natur-collager op
i hytten.
Inge Madsen og Lis Sørensen
Kredsledere

Når vi har den tur overstået, så er
det tid at planlægge vores sommerlejr for tumlinge og pilte. Den skal
i år finde sted i Kristi Himmelfartsferien. Vi skal til Terp Spejdercenter,
der ligger nordøst for Bramming.
Også der håber vi på mange deltagere.
Den sidste søndag i marts har vi afsat til at arbejde videre med vores
fokuskreds-projekt. Alle lederne
samles den dag og går i dybden med
projektet. Landsdelssekretær Signe
fra FDF deltager også i dagen, og vi
forventer en udbytterig dag, hvor de
planlagte tiltag skal sættes i værk.
FDF Tjæreborg
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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
Året rundt er der gang i mange forskellige
aktiviteter i FDF Tjæreborg.
Af Klaus Schmidt

respektere alle mennesker.

Der bliver lavet kreative sæson aktiviteter såsom fuglemad, lygteløb og
foto-videooptagelser, som alt sammen er med til at udvide børnenes
horisonter samtidig med, at det sociale er i højsædet.

Som far til 3 FDFere kan jeg se, at
FDF præcis er en god kontrast til
konkurrence sporten, og er
medvirkende til at børnene forhåbentlig udvikler sig til hele mennesker en gang.

Udover patruljemøderne arrangeres der weekendture. Her bliver der
taget på overlevelseslignende ture,
hvor der bliver prøvet både fysiske
og psykiske grænser af.
Der bliver også taget på ”hyggeture”, hvor der absolut bliver hygget
og grinet igennem.

Ellers går arbejdet i bestyrelsen sin
gang med møder hver anden måned. Her prøver vi at få et overblik
over økonomi, forsikringer, lokaler,
div. renoveringer og vedligehold.
Så vi også i fremtiden kan tilbyde
vores børn og unge gode rammer i
FDF sammenhæng.

Året igennem er der en stor alsidighed, når det kommer til aktiviteter.
Det er netop det, vi i FDF Tjæreborg
kan tilbyde kontra andre fritidsaktiviteter.
Det er ledernes fortjeneste, at børnene kommer trætte, men især glade
og tilfredse hjem fra patruljemøder
og weekendture. Der er nemlig
plads til alle. Alle er lige gode til at
gå til FDF.
Det er et stort ansvar lederne har i
og med, at de skal give børnene den
sociale kompetence, det er, at kunne
FDF Tjæreborg
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Støttekredsen
En stor tak til alle ledere ved FDF for deres
store engagement og indsats.
Af Kim Busch

En særlig tak til Tom og Henrik for
deres ekstra indsats som redaktører
og ansvarshavende på kredsbladet.
Husk på, at alle lederne i forvejen
har fuldtidsbeskæftigelse enten i
form af uddannelse eller ved ordinær beskæftigelse. Det kræver derfor en særlig indsats også at være
leder ved FDF.
Succeshistorier findes der nok af.
Det er ofte kun et spørgsmål om at
være opmærksom og få dem frem i
offentligheden.
For Støttekredsen er det en succes,
at nye forældre har meldt sig på banen til bestyrelsen.
Som I måske husker, beskrev vi sidste år den kedelige situation, at vi
ikke kunne mønstre nye forældre til
bestyrelsen. Resultatet kunne blive,
at vi blev tvunget til at nedlægge
støttekredsen.
Sådan skulle det imidlertid ikke gå.
I den mellemliggende periode er 2
nye forældre kommet på banen og
har stillet sit kandidatur til rådighed på generalforsamlingen den
10. marts 2008. Vi takker Brian og
Martin for deres engagement. Det
FDF Tjæreborg

betyder jo ro i baglandet til FDF, og
samtidig at vi fortsat kan være det
fornødne økonomiske sikkerhedsnet
til FDF kredsen.
Jens Nicolajsen og undertegnede
udtræder af bestyrelsen ved denne
generalforsamling.
Friheden har det sidste år dannet
rammerne for de helt små i Tjæreborg. Kommunen har til deres vuggestue/børnehave haft lejet Friheden kontinuerligt siden september,
og lejer den frem til april 2008. Udover vi dermed kan give nogle gode
friluftsrammer for de små, så sikrer
det en økonomisk frihed i samme
periode og lidt til for FDF. Vi håber,
kommunen har været tilfreds, og vi
vil glæde os over at kunne hjælpe en
anden gang.
Til forældre og andre en lille bøn –
støt FDF med de 100,- kr. det koster
for en husstand for et helt år. Pengene går jo til et godt formål.
Med de ord vil jeg gerne takke støttekredsen for samarbejdet gennem
de sidste 7-8 år, og ønske alt godt i
fremtiden.
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Tjæreborg
Ved Martin Thygesen
Tlf. 7517 5017

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-Torsdag 6.00-17.30
Fredag
6.00-17.00
Lørdag-Søndag
6.30-15.00
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Tjæreborg
www.fdf-tjb.dk

Generalforsamling
FDF Tjæreborgs støttekreds
Mandag d. 10-3-2007 kl. 19.30
Friheden, Ndr. Strandvej 72

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
Endelig er det blevet lysere, og nu er det
slut med mørkelege. Nu skal vi ud!
Af Lis Sørensen

Hej 1. tumlinge
Vi har allerede været en tur ovre i
kirken og snakke med Mette, der er
præst derovre. Hun viste os kirken
og fortalte os en masse (bloddryppende!) historier. Måske skal vi en
tur mere derover, for Mette lovede
os, at næste gang måtte vi komme
op i kirketårnet.
Vi skal også have lært at lave bål.
Vi skal have lavet mad på bål, og vi
skal have lavet nogle ting på bål, så
vi både bliver gode til at tænde op
og bliver gode til at passe på! For
når vi tager bålmærket, så skal vi
lære en masse sikkerhedsregler ved
bål, men også lære at bruge et bål.
Senere skal vi ud at gå 5 km, så vi
kan få flere mærker til skjorten. Vi
får jo både et kirkemærke, et bålmærke og så også et 5 km mærke.
Det pynter så fint på skjorterne.
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I løbet af foråret skal vi også en tur
ud i vores hytte Friheden i Solbjerg
Plantage. Vi skal nok have nogle forældre til at køre os derud, for når vi
kun har 1½ time hver gang, så kan
vi ikke nå at gå derud.
I weekenden 1.-2. marts skal hele
kredsen på kredsweekendtur til
Vardeborg. Der håber vi, at I allesammen vil med. Hvis I ikke kan
komme med allesammen, så får I
chancen igen i Kristi Himmelfartsferien, hvor vi holder sommerlejr for
tumlinge og pilte på Terp Spejdercenter - nordøst for Bramming.
Efterhånden er vi 18 1. tumlinge, og
I er et dejligt hold. I er rigtig gode til
at lege sammen og til at være gode
ved hinanden. Bliv ved med det!
Rigtig mange FDF-hilsener fra
Malene, Simon, Iben og Lis
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2. tumlinge
Vi har været på lagkageløb og haft konkurrencer, hvor vi
skulle gætte, hvem der var bedst til tingene.
Af Inge Madsen

Efter en velfortjent juleferie afsluttede vi vores første møde i det nye år
med at fyre et par bordbomber af.
Så har vi holdt et møde, hvor der
var et lille løb, hvor tumlingene undervejs fik samlet lagkagebunder,
piskefløde og andre ting, så de til
sidst kunne lave en lagkage. Fløden
skulle piskes på den måde, at fløden blev hældt i en plastikpose sammen med en 2-krone. Posen skulle
så rystes, indtil fløden var stiv. Det
lykkedes rigtig fint, og noget fløde
blev rystet så grundigt, at det næsten blev til smør.
Vi har haft et møde, hvor alle børnene fik udleveret en tipskupon,
hvor der var nævnt en masse små
konkurrencer, og tre navne på nogle
af tumlingene ud for hver konkurrence. De skulle så gætte, hvem de
troede kunne vinde den pågældende konkurrence. Efter tipskuponen
var udfyldt, skulle konkurrencerne
så afholdes. Alle børnene deltog, og
på den måde fik man afgjort, hvem
der havde flest rigtige på tipskuponen. Konkurrencen kunne f.eks
være: Hvem kan hurtigst skrælle en
kartoffel? Hvem kan først springe
FDF Tjæreborg

en ballon ved at sætte sig på den?
Hvem kan rive den længste strimmel af en avisside? Hvem kan stå
på hænder op af væggen i et halvt
minut?
Så har vi lavet nogle flotte masker
og fastelavnsris samt malet en fastelavnstønde, fordi vi tirsdagen efter
fastelavn slog katten af tønden. Vi
fik kåret både en kattedronning og
en kattekonge samt stemt om, hvem
der var bedst udklædt.
Efter vinterferien skal vi i gang med
at tage kodemærket. Og så venter vi
på der bliver lidt mere forår i luften,
så skal vi blandt andet på cykeltur
ud til Lille-Mallorca.
Hilsen 2. tumlingelederne Jens, Inge
og Inge.
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1. pilte
At spise under åben himmel ved FDF, eller i skoven
ude ved hytten, er en oplevelse i særklasse.
Af Jesper Sørensen

Selv de ekstreme vejrforhold vi oplever for tiden, kan ikke holde os
indendøre, når vi har besluttet, at
der skal laves primitiv mad. At spise
under åben himmel ved FDF, eller i
skoven ude ved hytten, er en oplevelse i særklasse, især når man har
fået lavet et dejligt bål med masser
af gløder. Mini pølser i svøb, mini
pølsehorn, mini trommestikker, æbler i svøb med pandekage strimler
og snobrød i lange baner stod på
den primitive menu.
Inden den store menu skulle piltene
lige lege gemmeleg og sætte et par
rekorder i støvlekast. Der er knald
på, når vi skal nå så mange ting fra
kl. 18.30 til 20.30.

hjalp hinanden, fandt vi ud af, at vores hjemmelavede drager var yderst
flyve dygtige på jorden ;o) men vi
havde det sjovt.
Til vores smuglerløb, havde vi hyret
en rigtig politimand. Politimanden
var korrupt og uddelte smuglervarer, som så skulle smugles forbi røverne, som var ude på at få fat på
smuglervarene. Hvis vi kom forbi
røverne, fik vi point. Vi var ude på
skydebanen og havde endnu en god
aften.
Vi skal snart have et casinomøde, og
vi skal rigtig styles op til det. Vi skal
også have en gang med snekrig, hvis
der altså kommer sne :o)

Vi har også prøvet at lave vores egne
drager, og det giver begejstring, når
man nu selv har lavet sin drage.
Gangen efter skulle vi så se, om de
hjemmelavede drager kunne flyve.
Det skulle gå stærkt og en anelse
utålmodighed spredte sig, hvilket
resulterede i en der løb med vinden
med sin drage og slæbte den hen
over jorden. Det kunne en hjemmelavet drage altså ikke holde til. Men
da der kom ro over sagerne og alle
12
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2. pilte
Vi er klar til at springe ud,
når foråret kommer med lys og varme…
Af Henrik Mathiesen

På nogle af vores møder i januar har
vi lavet vores egen udgave af nyhederne - ”FDF nyhederne”. Videoen
er ikke helt færdig endnu, men kommer til at indeholde nyheder om
stole-besættere, spøgelses-bilister,
forsvundne tumlinge, vejret og selvfølgelig dronningens nytårstale. Den
skal nok blive et hit.
Vi har også fundet de kreative evner frem og har lavet nogle sjove
vægmalerier i mødelokalet. Der var
gang i alle regnbuens farver, og vi
fik lavet nogle sjove motiver.

billeder, sjove historier og andre
gode påfund.
Senere på foråret skal vi lave nogle
rigtig gode drager, bygge en kæmpe hængekøje, ud at bowle og lave
mange andre sjove ting.
Vi glæder os til at se jer til møderne
fulde af energi og godt humør.
Mange hilsner
2. Pilte lederne

Vandhundene havde gang i rugbrødsmotoren, da vi besøgte Svømmestadion, hvor vi svømmede adskillige kilometer og pjaskede rundt
i bølgerne, indtil vi var godt rynkede.
Nu hvor vi har hygget os inden døre
det meste af vinteren, skal vi snart
have afprøvet nogle af alle de udendørs-aktiviteter, vi har gået og gemt
til foråret.
Vi mangler bare et enkelt indendørs
møde først, vi skal nemlig prøve at
lave vores egen hjemmeside med
FDF Tjæreborg
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Seniorweekend
Det var en mørk og stormfuld aften. Sådan starter mange
weekendture, og denne var ingen undtagelse.
Af Martin Søndergård

Vi mødtes ved FDF kl. 19 for at køre
ud til en lille hytte i Marbæk plantage. Da vi ankom til hytten, blev al
bagagen stillet i stuen og gået efter
for SLIK, mobiltelefoner og MP3 afspillere. Alt det, der blev fundet af
disse ting, blev låst inde i en kasse.
Da det var overstået, gik vi ned på
stranden for at brænde vores fakler af, som vi havde lavet på mødet
forinden. Da vi kom hjem til hytten
senere godt frysende, fik vi popcorn
og varm kakao.
Lørdag morgen blev alle deltagerne
vækket med noget af Simons musik.
Det var vidst kun Simon, der syntes,
at det var en god morgen vækning.
Da alle havde fået morgenmad, blev
der delt et spillekort ud til hver deltager. De 2, som havde det laveste
kort, havde ”vundet” en opvask fra
morgenmaden. Da opvasken var
ovre var der planlagt et lille løb. Løbet gik ud på, at der var en liste med
en masse ting på, og alle disse ting
skulle findes i Marbæk plantage.
Når alle tingene var fundet, skulle
der laves en skulptur af dem foran
hytten. Under løbet skulle kassen
med alt deres slik og mobiltelefoner
bæres med rundt.
14

Efter der var blevet lavet en skulptur, var der frokost. Efter frokosten
var der igen lodtrækning om opvasken. Da den var overstået, var det
tid til endnu et løb rundt i Marbæk.
Dette løb foregik ved hjælp af kompasretninger. Undervejs på løbet
skulle seniorne løse nogle poster for
at få ting, som de skulle bruge til aftensmaden. Det endte med at aftensmaden kom til at bestå af kartofler,
gulerodssalt og pindsvin. Pindsvinet var heldigvis ikke et af dem med
pigge på, men et farsbrød med cocktailpølser stikkende op. Da der var
ryddet af efter aftensmaden, blev
POSTEN

der åbnet for seniornes kasse med
de forbudte ting i. Om aftenen blev
der hygget med kaffe, kage, kakao
og puslespil.
Søndag morgen blev alle vækket
omkring kl. 9 og efter lidt tid, var
der morgenmad. Efter opvasken fra
morgenmaden blev der ryddet op
og gjort rent i hytten. Da hytten var
i tip top stand igen, blev vores frokost pakket ned i en rygsæk, som
vi tog med ned på stranden. Da vi
kom ned på stranden, var der nogle
af seniorne, som syntes, at det ville
være en rigtig god ide at tage ud
og soppe, selvom vejret nu ikke var
vildt varmt. Efter lidt koldt hav vand
kom de dog alle op og fik noget fod
tøj på igen. Vi fandt et varmt sted i

FDF Tjæreborg

klitterne, hvor vi spiste vores frokost
og fik et stykke kage. Da vi havde
fået ryddet op efter vores frokost,
gik vi ned forbi Marbæk gård for at
ende ude ved hytten. Da vi havde
ventet lidt, kom der et par forældre,
som gerne ville køre os hjem til Tjæreborg igen.
Vi vil gerne sige tak for en rigtig sjov
og hyggelig weekendtur
Med venlig hilsen
Niels Ole og Martin
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Væbnere
Hvad har multimusik, hjemmeside, udklædning
og gåtur med hinanden at gøre?
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Svaret et faktisk meget simpelt: Det
er 9 væbnere og 2 ledere som trofast
møder op til det ugentlige møde for
at lave forskellige sjove, anderledes
og udfordrende aktiviteter.
På et af de sidste møder blev holdet
kastet ud i at skulle lave en hjemmeside omkring dem selv. Dette var i
forbindelse med, at vi er ved at tage
journalistmærket. Der skulle findes
billeder eller tages nye, som kunne
ligges der på. Nogen gik i gang med
at lave et spørgeskema, som alle
skulle udfylde. Sidst var en lille flok
godt i gang med at lave designet til
siden. Det hele gik også fint, men
når en computer kommer og spørger, om den skal gemme arbejdet,
inden programmet lukker, så er det
en god ide at svare JA og ikke NEJ!
Så der røg den aftens arbejde. Måske
prøver vi igen senere på sæsonen.

skindhold ind i møderne på forskellige måder.
Vi har også været ude at gå en lille
tur i mørket, hvor vi ud fra vores
hytte gik ind i skoven og en tur
rundt om den gamle grusgrav og
tilbage til hytten. Vi legede noget
gemmeleg i skoven bagefter.
Til vores møde kort efter fastelavn
var vi alle udklædte og slog katten
af tønden. Bagefter spiste vi det slik
og de mandariner, der var i tønden.

I gennem længere tid har specielt en
person på holdet ønsket, at vi skulle
tage multimusikmærket. Nu er det
så blevet til noget, og vi er godt i
gang med de ting, man skal kunne
for at få det. Så vi synger forskellige
sange fra March & Lejr og prøver ellers på at få blandet forskelligt musi16
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Seniorer
Den mørke tid har ikke holdt os inde.
Vi har bl.a. været ude at gå, lave bål og fakler.
Af Martin Søndergård

Så er vi kommet i gang med forårs
sæsonen, selv om der nu ikke er meget forår over den endnu. Vi startede det nye år med at være ude og
skøjte sammen med resten af kredsen, hvilket var en rigtig hyggelig
dag. På det næste møde gik vi om
i den gamle grusgrav ved Nørreled
for at varme kakao og riste pølser
over bål. Efter lidt bål halløj gik vi
videre ud i Solbjerg, hvor vi skulle
finde en lille båd i en sø. Den fandt
vi desværre ikke, men vi havde det
nu meget sjovt derude alligevel.

Vi har også lavet fakler, som vi
brændte af på vores weekendtur,
som vi havde i Marbæk.
Nu når vejret begynder at være, så
vi kan være udenfor og arbejde, har
vi nogle små projekter, som vi gerne
skal have gang i. Vi skal f.eks. gerne
have lavet et nyt rafte stativ, og muligvis også en indgangs portal til vores grund ved centret. Når vi får det
lidt varmere i vejret, skal vi formentlig også i gang med at smug træne
til turen til Østrig her til sommer.

FDF Tjæreborg
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Skøjtning
Så var det igen på med skøjterne for en kort periode.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Traditionen tro havde vi lejet skøjte
hallen i Esbjerg, og alle var inviteret
med til at bruge den. Også denne
gang må det siges at være en succes.

FDF Tjæreborg

Børn, forældre, ledere og andre som
havde tilknytning til kredsen mødte
op. Vi kunne i alt samle omkring 100
personer, som brugte 1½ time på
glat is, nogen i mere ”Bambi på glat
is” stil end andre, men fælles for alle
var, at vi alle havde det sjovt.
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FDF i verden
Selvom FDF er en dansk organisation, samarbejder vi
med andre foreninger på tværs af grænserne.
Af Landsforbundet

Mange FDFere har i årenes løb været på lejr eller kursus i udlandet,
og mange kredse har haft venskabskredse eller -compagnies i andre
lande. På hver eneste landslejr siden
den første i 1926 har der været udenlandske deltagere.
Nu om dage skabes de fleste af sådanne kontakter inden for Global
Fellowship (det tidligere "The World
Conference") eller dens europæiske
gren, European Fellowship. FDF
blev medlem af Global Fellowship
i 1968, hvilket var en naturlig følge
af mange års kontakt med især The
Boys Brigade i Storbritannien.
Der er i dag medlemsorganisationer
i mere end 60 lande, og medlemmerne er knyttet til mange forskellige
kristne kirker. Der er tale om et økumenisk fællesskab i praksis. Global
Fellowship er inddelt i ti regionale
fællesskaber, f. eks. West African eller European Fellowship.
Både globalt og regionalt foregår
der lederkurser, udveksling af unge,
deltagelse i hinandens lejre og stævner, lokalt kredsvenskab, besøg af
unge, der kommer forbi på deres
rygsæk-rejse osv osv. FDFere har
FDF Tjæreborg

været på landslejr i Finland i 2003
og på sommerlejre i Sydøsteuropa
. Flere af vores missionsprojekter er
foregået i samarbejde med søsterorganisationer i Global Fellowship,
f. eks. i Indien, Zambia, Nigeria og
Sydafrika. De seneste år har der været unge FDFere på praktikophold i
både Indien og USA.
Formålet med Global Fellowship lyder:
"The object of Global Fellowship is
the advancement of Crist´s Kingdom, the promotion of education,
and the relief of poverty amongst
the youth of the world by serving
and supporting member organisations".
Masser af personlige oplevelser men også megen inspiration til børnearbejdet har FDF i århundredets
løb fået ud af de internationale kontakter. Det gælder på så vigtige områder som organiseringen af arbejdet, musikken og friluftslivet. Der
er stadig inspiration at hente, men i
dag er der også nogen, der lærer af
os. FDF er centralt placeret i ledelsen
af Global Fellowship og European
Fellowship.
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Støt FDF Tjæreborg
Køb en annonce i POSTEN
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KALENDER
Kredsaktiviteter:

29. februar - 01. marts 2008
10. marts		
14. - 16. marts 2008		
1. - 4. maj 2008		
28. juni - 5. juli 2008		

Holdaktiviteter:

5. - 6. april 2008		
			
7. juni 2008		

Kredsweekend
Generalforsamling i støttekredsen
FDFnet #8
Sommerlejr for tumlinge og pilte
Østrig 2008 for væbnere og seniorer
Primitiv overnatning ved Friheden for
2. pilte
15 km gåtur for 2. pilte

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

MEDLEMSINFO
Hvordan får vi fat i jer?
Vi har ofte brug for at få fat i FDFere og deres forældre. Det kan f.eks.
være ved aflysning af møder/ture, praktisk information, ændring af mødetider mv. Det kunne også være praktisk at kunne maile indbydelser til
weekendture mv. til forældrene.
For at gøre denne kommunikation muligt for os, har vi brug for nogle
oplysninger fra jer. Vi opfordrer jer til at oplyse os:
barnets mobilnummer
forældrenes mobilnumre
familiens fastnet telefonnummer
barnets email-adresse
familiens email-adresse
Du kan sende oplysningerne via mail til posten@fdf-tjb.dk eller indtaste dem på FDF Tjæreborgs hjemmeside via adressen
http://www.fdf-tjb.dk/kontaktinfo.asp

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:
Der er pt. ingen brugte skjorter til salg.

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			
Tom Grønkjær Nielsen		

20 30 77 69
22 27 58 41
75 17 14 08
75 17 56 38
22 27 58 41
75 17 00 54
75 17 19 19
20 86 53 85

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 		
Onsdag 		
kl. 1630-1800
2. Tumlinge 		
Tirsdag 		
kl. 1630-1800
1. Pilte			
Tirsdag		
kl. 1830-2030
2. Pilte			
Torsdag		
kl. 1900-2100
Væbnere		
Onsdag		
kl. 1900-2100
Seniorer		
Hver 2. søndag
kl. 1300-1700
Eliten						
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

20 30 77 69
26 35 68 56

2. Pilte

Søren Søndergård
Tom Grønkjær Nielsen
Henrik Søndergård Mathiesen

29 48 99 29
20 86 53 85
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

