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Kredslederen
Alle medlemmer og deres familier ønskes en god sommer.
Vi håber, at se jer alle sammen i uge 35 til en ny sæson.
Af Lis Sørensen

Sommerferien nærmer sig, og vores
sæson 2007/08 er ved at være slut.
Vi slutter af med fælles sommerafslutning i Friheden den 18. juni, hvor
medlemmerne og deres familier er
inviteret til fælles hygge og grill.
Som bekendt skal vi jo ikke på sommerlejr i år, men til gengæld var vi
afsted med tumlinge og pilte i Kristi
Himmelfartsferien på Terp Spejdercenter (nordøst for Bramming), hvor
vi havde nogle rigtig dejlige dage.
Læs mere om lejren andetsteds i Posten.

Ellers er væbnere og ledere begyndt
at glæde sig til turen til Østrig i uge
27, hvor der er 25 tilmeldte fra FDF
Tjæreborg.
På Østrigs-turen skal vi ligge i telte.
Da der ikke er meget plads i bussen,
skal det være fjeldtelte, som hverken
fylder eller vejer meget. "Fonden
af 29. december 1967" (også kaldet
Tjæreborg-Fonden) har til indkøb
af fjeldtelte foræret os kr. 15.000, og
det er vi meget taknemmelige for.
Lige nu undersøger vi, hvor vi får
de bedste fjeldtelte til de bedste priser.
Næste sæson starter op i uge 35. Vi
håber, at vi ser jer alle igen til den tid
- friske på en ny sæson med FDF og
med et nyt hold friske 1. tumlinge.
Vi ønsker alle FDFere og deres familier en rigtig god sommerferie.
Inge Madsen og Lis Sørensen
Kredsledere

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
Vi arbejder for tiden med at få lagt planer for
renovering af lokalerne på Fritidscenteret.
Af Klaus Schmidt

I bestyrelsen har vi i den seneste tid
drøftet renoveringer af vores lokaler
i Fritidscenteret, så vi kan tilbyde
FDFerne tidssvarende og behagelige
forhold.
Det er ved at være mange år siden,
at der er sket nogle markante istandsættelser af lokalerne.
Der er siden Fritidscenteret blev
bygget lavet mindre ændringer,
f.eks. er toiletterne flyttet for at gøre
plads til et køkken, men der er aldrig foretaget en samlet renovering
af lokalerne.
Efter, at vi i bestyrelsen har snakket
om forskellige løsningsmodeller, er
vi blevet enige om, at det mest rigtige er at få ønsker og eventuelle
behov ind fra ledergruppen, som jo
har den daglige gang på stedet.

Sidst, men ikke mindst vil jeg, som
forælder til en 1. tumling, gerne takke ledere og tanter for en uforglemmelig sommerlejr i Kristi Himmelfartsferien.
Det var første gang, hun var væk
fra sin mor og far i flere dage. Vi
var yderst spændte og nervøse, men
dette helt uden grund. Hver dag
kunne vi følge med i lejren via hjemmesiden, som er uundværlig for os
pyldrede forældre…
Den ”lille” sommerlejr var i år lagt i
Kristi Himmelfartsferien, da det var
her sommeren kom!
De ”store” samt ledere smutter i uge
27 på vandretur til Østrig – heldige
kartofler!!
Hermed ønskes alle en rigtig god
sommer.

Gode ideer fra andre brugere og
deres forældre modtages gerne. Jeg
opfordrer alle til at se sig om i lokalerne, f.eks. når der hentes børn
fra møderne. Ideer kan luftes hos
lederne eller direkte til bestyrelsen.
Ellers går det lystigt for sig til bestyrelsesmøderne, såfremt man husker
det!
FDF Tjæreborg
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Støttekredsen
Generalforsamling i Støttekredsen er vel overstået.
Velkommen til de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Af Meta Nielsen

Ved generalforsamlingen i Støttekredsen mandag den 10. marts 2008
ønskede Jens Øllgaard-Nicolajsen
ikke genvalg, ligesom Kim Busch
gerne ville stilles frit midt i en valgperiode.
Vi havde heldigvis fået tilsagn fra
to nye, som gerne ville træde ind i
bestyrelsen.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Martin
Jul Nielsen valgt for 1 år og ved den
efterfølgende konstituering, blev
Martin valgt som ny formand.

Kontingentet blev vedtaget til uændret kr. 100 pr år, hvilket skulle være
overkommeligt. For der er vist ikke
mange foreninger, hvor et medlemskab kun koster kr. 100.
Regnskabet udviste et overskud på
kr. 6.894,12 for 2007.
En stor tak til Jens og Kim for et godt
samarbejde gennem 7 år.
Jeg vil endvidere gerne byde Martin
og Brian velkommen i bestyrelsen,
og håber på et godt samarbejde.
Med FDF hilsen
Meta Nielsen

Endvidere blev Brian Jul Hansen nyvalgt for 2 år og ved konstitueringen
valgt som ny sekretær.
Meta Nielsen, der ikke var på valg
i år, fortsætter som kasserer. Da jeg
er ved at have den alder, hvor jeg
måske kunne tænke at stoppe ved
næste generalforsamling, skulle vi
måske prøve at finde et nyt bestyrelsesmedlem inden.
Tom Grønkjær Nielsen blev genvalgt som suppleant for 1 år.
Flemming Nielsen blev genvalgt
som revisor for 1 år.
FDF Tjæreborg
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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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1. tumlinge
Det har været en dejlig sæson med jer. I er nogle dejlige
unger, der er rigtig gode til at lege sammen.
Af Lis Sørensen

Hej 1. tumlinge
Den seneste tid har det næsten været
sommer, og vi har nydt at være rigtig meget ude. Vi har cyklet helt ud
til Friheden og leget derude. Vi har
også gået 5 km - igen endte vi i Friheden. Det er egentlig sjovt at tænke
på, at det tog lige så lang tid at cykle
til Friheden, som at gå derud!
Enten cykler I langsom, eller også
går I hurtigt. Det er nok begge dele.
De sidste gange vi har tilbage før
sommerferien, skal vi bage boller,
som vi skal have med ud på cykeltur. Og så skal vi lave mad på trangia.

Det har været en dejlig sæson med
jer. I er nogle dejlige unger, der er
rigtig gode til at lege sammen. Lige
så snart vi har en pause i aktiviteterne, så leger I - og alle er med i
legen.
Det bliver spændende, hvem vi får
som hjælpeledere i næste sæson, for
både Malene og Simon skal på efterskole. Vi skal derfor gerne have fundet et par nye, der vil hjælpe os. Vi
siger rigtig mange tak til Malene og
Simon. Vi vil savne jer, og vi håber,
at se jer igen, når jeres efterskoleophold er slut.
Vi håber også at se jer alle igen efter
ferien. Til den tid vil vi have mange
nye spændende aktiviteter og oplevelser klar til jer.
Rigtig mange FDF-hilsener fra
Malene, Simon, Iben og Lis

FDF Tjæreborg
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2. tumlinge
Vi har været meget ude i naturen og
har flere gange været ude at cykle.
Af Inge Madsen

2. tumlingene tog i efteråret 10 km.
cykelmærke, og siden har vi været
ude at cykle flere gange. Børnene
bliver bare bedre og bedre til at cykle for hver gang, vi er på tur. Vi har
lige været en tur i Friheden, og alle
cyklede flot hele vejen og overholdt
vore cykelregler.
Vi skal en tur mere i Friheden inden
sommerferien, hvor vi bare nyder at
spille lidt bold, lege mellem træerne,
begrave en død fugl, eller hvad vi
nu kan finde på.
Vi har også malet billeder på lærred.
Børnene var sammen to og to om et
lærred, og skulle sammen male et
billede. De blev rigtig flotte og skal
ud at hænge i Friheden.
Så skal vi på et natur-stjerneløb, hvor
posterne vil handle om naturen.
Den 27. maj har vi fået en aftale med
præst Jens Jermiin. Vi skal ned i kirken, hvor han vil fortælle om kirken,
kirkelige handlinger og andet. Der er
også en organist til stede, så vi kan
synge et par salmer. Vi regner også
med, at de der har lyst kan komme
op i kirketårnet og nyde udsigten.
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Vi har taget kodemærket, hvor vi
har arbejdet med morse og andre
koder. Og vi er lige nu i gang med at
tage bålmærket. Sidst vi lavede bål,
ristede vi skumfiduser og fik kiks
til. Det er altid et hit. Vi har også
lavet mini-pizzaer på bål. Det er pitabrød, der bliver flækket. Bundene
bliver smurt med ketchup, og der
puttes skinke, pølseskiver og ost på.
Bundene lægges sammen igen med
fyldet imellem, pakkes ind i stanniol
og bages i kort tid på en plade, der
er lagt oven på gløderne. De smager godt, men man skal passe på, de
ikke får for meget varme, de bliver
nemt sorte.
Så har vi jo været i Terp Spejdercenter i Kristi Himmelfartsferien,
hvor der var 20 2. tumlinge med. Vi
havde en rigtig god tur, som du kan
læse om et andet sted i Posten.
Med venlig tumlinge hilsener
Inge, Jens og Inge

POSTEN

1. pilte
På få minutter havde vi forvandlet volleybanen til en
grusgrav med imponerende bygningsværker.
Af Jesper Sørensen

Så tager vi cyklerne frem, og så ryster vi dem lidt, og så drejer vi omkring, Åh buggy buggy. Lød det da
vi cyklede ud til vores sommerlejr i
Terp, en så god oplevelse at vi måtte
prøve at cykle lidt mere. Derfor cyklede vi ud til Friheden til et af vores
møder. Vi tog bare en lille omvej,
forbi Rideskolen på den lille sti og
henover åen.
1-2-3 og alle piltene var væk?? Ja,
da vi kom ud til Friheden var alle
piltene væk på 3 sek. De var spredt
ud over hele grunden, og havde slet
ikke tid til at lave aktiviteter. De var
i fuld gang med at lave deres egne
lege.
Hjem ad gik det igen, ud over skydebane med fuld fart over feltet. Vi
tænker over at bruge meget mere tid
ude ved Friheden, måske hver anden gang derude i stedet for. Vi vil
gøre det på den måde, at vi mødes
ved FDF 10-15 min før og så cykler
fælles ud til Friheden. Det vil vi arbejde videre på efter sommerferien.

je ovre på volleybanen. Vi havde på
få minutter forvandlet volleybanen
til en grusgrav med imponerende
bygningsværker. Men det er ikke
lige så let at lave sandslotte på en
volleybane som på stranden. For at
få alt sandet rystet godt ud at tøjet,
måtte vi tage en rigtig gang rundbold, hvor det var ungerne mod de
onde ledere… Og der er ingen nåde
at hente...
Tak for nogle gode timer på sommerlejr og til vores møder.

Sandslot ved FDF??? Det kan da vist
ikke passe. Der blev gravet og klappet og målt til den store guld medalFDF Tjæreborg

11

2. pilte
Nu er vi ved at være igennem forårets program, sommerlejren er overstået, og sommerferien nærmer sig.
Af Henrik Søndergård Mathiesen

På et af forårets sidste indendørs
møder var vi en tur i Esbjerg for at
bowle. Alle var faktisk ret gode til
at tage kegler – selv uden at bruge
puderne i siden :-) Og lederne tabte
selvfølgelig, øv.
For at blive endnu bedre til at binde
knob, har vi brugt en del tid på reb
og rafter. Vi startede med at lave
et køkkenbord til primitiv madlavning. Det var der nu ikke den store
udfordring i, så vi gik i gang med at
lave en lille legeplads. Det blev til
både gynge og vippe, som er blevet
brugt flittigt på både vores egne og
andre holds møder.
Vi har også lavet lidt primitiv mad.
For at prøve noget knap så svedent,
lavede vi en lækker chili-hvidløgspølse-gryde med spaghetti, som
selvfølgelig var tilberedt på vores
rafte-køkkenbord. Den var godt nok
en smule stærk, men blev spist af de
mest sultne!
Når man er pilt, er det altid godt at
slappe af. Så vi har forsøgt at lave
en hængekøje - 4 meter lang med
plads til det meste af pilteholdet.
Den kunne dog ikke helt bære væg12

ten, så der er plads til forbedringer.
Afslapningen endte med at nogle fik
en våd bagdel, da der lige kom en
vandkrig ind fra sidelinjen. Men det
var også lige vejr til det…
Det var dyrt, men vi måtte på Casino, FDFs eget altså. Sammen med
1. piltene blev der spillet roullette,
blackjack og terningspil. Alle var
blevet udstyret med en håndfuld
”FDF-dollars”, som kunne bruges
med håbet om den store gevinst. Afhængig af heldet var der også råd til
drinks i soda-baren.
På næste møde, som er flyttet til en
lørdag, skal vi ud at gå en lille tur,
så vi kan få 15 km mærket. Vi regner
med, at det bliver mindre blæsende
end vores 10 km tur, så det klarer vi
uden problemer.
Vi håber at se jer alle efter sommerferien, hvor I skal opleve en masse
spændende ting sammen med de
andre væbnere. Det bliver et noget
større hold, så der skal nok blive
gang i den.
God sommerferie
Søren, Tom og Henrik

POSTEN

Østrig 2008
Vi glæder os vildt til Østrigsturen og
håber på godt vejr og gode gå-ben.
Af Lis Sørensen

Den 28. juni til den 5. juli skal 25
væbnere, seniorvæbnere, seniorer,
bestyrelsesmedlem og ledere afsted
på en vandretur til Østrig. Turen er
arrangeret af FDF Landsdel 5.

Vi glæder os vildt og håber på godt
vejr og gode gå-ben!
Hvis du vil se mere om lejren og
området omkring lejren, kan du besøge FDF landsdel 5’s hjemmeside
på www.fdf.dk/landsdel5 og følge
linket Østrig 2008 i menuen.

Vi skal køre i bus frem og tilbage,
og busserne bliver nede i lejren hele
ugen. Lejren ligger ikke langt fra
Innsbruck med udsigt over Europabroen.
Selve lejren er bygget op omkring
målfeltet i en tidligere olympisk
bobslæde-bane.
Vi skal i løbet af ugen på vandreture
i 2400 meters højde - (evig sne?) prøve en kabelbane - se flot natur
- til aftenløb inde i Innsbruck - på
bytur - bade i en sø - bo i telte på "terasser" i bjerget - spise trangiamad
og simmel (østrigske boller eller
rundstykker med pålæg) og meget
andet, mens vi selvfølgelig skal bo
imellem ca. 700 andre FDFere fra
vores landsdel med alt, hvad dertil
hører: lejrbålshygge, forkyndelse,
musik - og rigtige "Milka-køer"

FDF Tjæreborg
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Ridderlejr
Tumlinge og pilte var i år på sommerlejr i
Kristi Himmelfartsferien.
Af Inge Madsen

Kristi Himmelfartsdag drog godt 50
tumlinge, pilte og deres ledere på
Ridderlejr i Terp Spejdercenter. Piltene og mange af tumlingene cyklede derud. Resten fik et lift i biler.
Efter en dejlig cykeltur ankom vi
sidst på formiddagen og fik os indkvarteret. Tumlingene i hytten og
piltene i de medbragte telte, som de
hurtigt fik slået op.
Da alle havde fået en køje/telt at
sove i og havde fået redt op, havde
tanterne frokosten klar.
Efter frokosten og efter at have handlet slik i Tutten, gik vi i gang med at
lave ridder-udstyr. Vi startede med
at lave stof-kofter, sværd og kæpheste. Kofterne lavede vi af velourstof,
hvor der blev klippet hul på midten,
så stoffet kunne tages over hovedet.
På koften trykkede børnene derefter forskellige riddertegn. Kæphestene blev lavet af en sok, der blev
fyldt ud, så det lignede et hestehoved. Hovedet blev derefter sat på en
kæp. Så blev der lavet ører af læder
og øjne af perler, der blev sat på sokken. Hesten fik også en manke af
garn. Mange af hestene blev rigtig
fine. Sværdene blev klippet ud af
liggeunderlag. Mellem 3 stykker lig14

geunderlag, der havde sværd-facon,
blev der lagt et stykke elektriker-rør
for at gøre sværdet stift. Omkring
det hele blev der viklet masser af
gaffa-tape, og så var sværdene klar,
og ridderne kunne gå i kamp.
Efter aktiviteterne var der aftensmad. Dagens menu var spagettiskruer og kødsovs m/gulerodssalat,
til dessert koldskål.
Kl. 20.00 havde vi et lille lejrbål. Efter det blev der leget lidt, inden vi
fik frugt, og så var det sengetid – alle
var ved at være godt trætte ovenpå
de mange aktiviteter.
POSTEN

Fredagen startede med morgengymnastik, hvor Jesper havde medbragt
noget festligt tyroler-musik, vi kunne lave gymnastik til. Kl. 8.00 hejste
vi flaget, og bagefter spiste vi morgenmad.
Efter morgenmaden gik vi i gang
med at færdiggøre vores ridderudstyr, hvor der ud over de andre
ting, vi startede med at lave torsdag,
også var mulighed for at lave et flot
skjold.

at ride, hvis de havde lyst. Næsten
alle prøvede at ride, og nogle sad
både forlæns og baglæns på hesten.
Piltene havde en hyggelig formiddag på Ridecentret, der lå ca. 2,5 km.
fra lejren, så piltene cyklede derud.
Mens piltene var på hesteryg, besøgte tumlingene de forskellige borge,
der var blevet bygget. Undervejs til
borgene var der nogle små dyste,
bl.a. kæpheste-ringridning og bueskydning.

Efter frokosten var der igen Tut og
kl. 14.30 frugt.
Eftermiddagen gik med, at de 5 ridderklaner skulle finde et godt sted i
skoven, hvor de skulle bygge en ridderborg. De skulle også have lavet
et klan-flag, der kunne hænge ved
borgen. Alle klaner fik bygget en
borg. Nogle borge blev bygget sammen med træer, der kunne bruges
som udsigtsposter. Én borg havde
våbenhus, og en anden var bygget
sammen med den udendørs kirke,
der var på lejren.
Til aftensmad fik vi kalkunbryst m/
bacon, ris, ærter og majs. Til dessert
fik vi fromage m/frugter.
Kl. 20.00 var der igen flag ned og
lejrbål.
Lørdag formiddag skulle piltene
hen til Bramming Ridecenter, hvor
vi havde lejet 5 heste i 2 timer, så alle
piltene havde mulighed for at prøve
FDF Tjæreborg

Lørdag eftermiddag var der markedsdag, hvor der var forskellige
boder, der kunne besøges. Der var
bl.a. en tatoveringsbod, hvor man
kunne få lavet en flot tatovering,
et skindværksted, hvor man kunne
lave en lille kræmmer-pung, bueskydningsbod , dåsekast, slå-søm-i
bod m.m.
Dagens menu var en rigtig riddermenu, hvor vi fik revelsben og medi15

ster. Medisteren skulle vi selv grille
over bål. Desuden fik vi kartofler,
brun sovs og salat. Alle spiste ude
omkring bålet.
Til dessert fik vi frugtsalat.
Igen var der lejrbål og lidt ridderfestivitas, inden vi trætte gik i seng.
Efter morgengymnastik, flaghejsning og morgenmad søndag, var
vi til en lille Gudstjeneste i den
udendørs kirke, der var på lejren.
Vi havde lavet en aftale med ungdomsgadepræst Maria Meinert om
at komme og holde en lille børnegudstjenste. Den udendørs gudstjeneste i den flotte natur var en rigtig
god oplevelse.
Efter gudstjenesten skulle børnene
ud på et lille ridder-stjerne-løb med
forskellige opgaver.

16

Efter frokosten, som vi i dag fik mjød
til (hvidtøl blandet med citronvand
– uha nogle drak så meget de næsten blev berusede :-)), var det tid til
oprydning, da der var inviteret til
forældrekaffe og afhentning af børn
kl. 14.00.
Vi havde en rigtig god lejr med masser af gode aktiviteter. Lejren lå i et
naturskønt område med et godt terræn, hvor børnene kunne boltre sig,
og vejret var heldigvis fint.
En stor tak til tante Anette, tante Søren og tante Johannes, der var travlt
beskæftiget med at lave mad til de
50 riddere, vaske op efter dem, skære frugt (tak for frugten forældre),
lave kaffe m.v.
Inge

POSTEN

Fokuskreds
– en kreds i fokus!
Af Signe Hemmet Jacobsen

Kender du det? Du sidder og bøvler
med din danske stil (eller engelske
eller…), og du kan ligesom ikke rigtig komme i gang. Du er helt klar
over, hvad pointen er, men hvor skal
du starte? Sådan har jeg det lige nu.
Det er dog ikke en stil, og forhåbentlig heller ikke noget, jeg får karakterer for (så skal jeg nemlig lige sætte
mig ind i den nye skala først). Næ,
jeg skal såmen bare skrive lidt om
det at være fokuskreds. Eller rettere
– FDF Tjæreborg som fokuskreds!
Og jeg er helt sikker på min pointe. Nemlig, at fokuskredsprojektet
handler om at give så mange børn
som muligt en god oplevelse i FDF.
Men lad os lige stoppe op et øjeblik!
Lad os smage på ordet! FOKUSKREDS… Man kan dele det i to, og
så får man FOKUS og KREDS! Hvis
man vender ordene om, så kommer
der til at stå KREDS (i) FOKUS. Og
det er, hvad en fokuskreds er – en
kreds i fokus. I fokus fra bestyrelsens
side, ledernes side, forbundets side,
min side, måske din side og alle de
andre i FDF Tjæreborgs side! Man
sætter simpelthen sin kreds under
fokus, ser på, hvad der fungerer og
ikke fungerer, finder en flok nye tilFDF Tjæreborg

tag og tilsætter en såkaldt forbundssekretær, som vi også kunne kalde
en konsulent, der arbejder fuldtid
for FDF. Men hvad skal der så blive
ud af det? Jo, der skulle gerne blive
en handlingsplan, som kommer med
svar på, hvordan man får flere medlemmer og fastholde de medlemmer, som der allerede er i FDF.
Men lykkedes det? Altså at få kredsen til at vokse! Det tror jeg bestemt… En engageret styregruppe,
en flok dygtige ledere, en god bestyrelse, og efter hvad rygtet siger en
flok rigtig søde børn :-). Vi er endnu
ikke langt nok til at se resultatet,
men det får I mere om i næste nummer af Posten. Så der er god grund
til at læse med næste gang og se, om
der er fremgang i projektet
Smil fra Signe Hemmet Jacobsen,
som er konsulent på projektet
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Væbnere
Så er sæsonen ved at være slut, og inden
længe skal vi af sted til Østrig på lejr.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Mens vejret er blevet bedre og bedre
i den seneste tid, er alle møderne på
væbner holdet efterhånden rykket
udenfor.
Et af de mere sjove møder vi havde,
var en aften med vand. Vi stillede
en tønde fyldt med vand frem på
græsplænen, og så blev der ellers
leget med vand. Det hele endte med
en stor vandkrig, hvor alle var godt
gennemblødte, inden vi var færdige.
Og så var det tid til en kop varm kakao, inden vi skulle hjem.

hvem der kunne klatre højest, klare
de sværeste baner, og hvem der var
hurtigst til at komme til tops.
Sæsonen er ved at være slut, men
det betyder ikke, at vi skal slappe af.
Om ganske kort tid skal vi til Østrig,
og næsten hele holdet skal med. Så
det skal nok blive sjovt. Og når vi
kommer hjem, går der ikke mange uger, inden en ny sæson starter.
Her håber vi selvfølgelig at se rigtig
mange af jer igen.

Et andet møde blev brugt til leg og
sjov på græsplanen. Her legede vi
”Afrikansk bombebold”, rundbold
og nogle andre ting. Alt i alt en rigtig sjov aften.
Et par af vores møder er også foregået i skoven, hvor vi har været ved
at tage lejrsportsmærket. Ved dette
mærke skal man kunne lave primitivmad, bygge en lejrplads med reb
og rafter og lidt andre forskellige
ting. Alle tingene har holdet vist, at
de har været rigtig gode til, og derfor har fortjent mærket.
Vi har også været en tur på klatrevægen i Esbjerg. Her blev det afprøvet,
FDF Tjæreborg
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Seniorer
I fremtiden har vi planer om at bygge raftestativ
og indgangsportal ved FDF.
Ja, nu skal vi skrive lidt om, hvad vi
seniorer har lavet det sidste stykke
tid ved FDF Tjæreborg.

sjove indfald. Vi har også været i
gang med at lave noget herligt mad
over bål, og til sidst har vi haft en
hyggelig film aften med storskærm
ved FDF.

I sidste indlæg i Posten fra seniorerne skrev vi, at vi skulle i gang med
at lave nogle projekter uden for ved
FDF. Blandt andet et nyt raftestativ
og en indgangsportal til vores grund
ved FDF. Dette er vi dog ikke rigtigt
kommet i gang med endnu. Men
vi har haft det sjovt med at lave en
film, som seniorerne kalder “Skuret
3”. Denne film er en blanding af seniorernes egne reportager og andre

I fremtiden har vi planer om at udfører vores små projekter med indgangsportalen og raftestativet ved
FDF. Vi skal også have trænet til
Østrigturen, som vi tidligere skrev,
så vi ikke falder sammen af udmattelse på turen. Vi skal også have lavet en dejlig sauna, som altid bliver en succes og selvfølgelig lave en
masse andre hyggelige og skøre indfald, som vi nu finder på undervejs.

Af Niels Ole Storm Nikolajsen

FDF Tjæreborg
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Støt FDF Tjæreborg
Køb en annonce i POSTEN
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KALENDER
Kredsaktiviteter:

18. juni 2008		
28. juni - 5. juli 2008		
23. august 2008		
Uge 35			
26. - 28. september 2008

Sommerafslutning
Østrig 2008 for væbnere og seniorer
Posten deadline
Opstart ny sæson
Kredsweekend i Pløk

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

FAKTA OM FDF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjæreborg FDF 1. kreds (kun for drenge) blev startet lige efter 2.
verdenskrig i 1946.
Tjæreborg FPF (kun for piger) blev startet 20 år senere i 1966.
FDF og FPF i Tjæreborg blev slået sammen til Tjæreborg FDF/FPF
i 1982.
I 1994 skifter FDF/FPF navn til FDF (Frivilligt Drenge- og PigeForbund).
Ved sammenlægningen i 1982 havde foreningen et rekord stort
antal medlemmer – nemlig 265 medlemmer.
De seneste år har FDF Tjæreborg haft en medlemsfremgang, og
har i dag omkring 100 medlemmer.
FDF har i alt omkring 24.000 medlemmer.
Der findes ca. 370 FDF-kredse.
FDF Tjæreborgs blad Posten er udkommet 4-6 gange årligt i 30
år.
Grunden og hytten Friheden i Solbjerg Plantage ejer vi selv, mens
vi lejer lokalerne på Fritidscenteret.
Friheden blev opført på frivillig basis i 2006.
FDF Tjæreborg har en støttekreds, som støtter os økonomisk i forbindelse med større anskaffelser.
FDF Tjæreborg har 17 ledere og 7 bestyrelsesmedlemmer.
Kredsen har haft sin egen hjemmeside siden 2001.
FDF Tjæreborg blev fokuskreds i efteråret 2007.

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				
Klaus Schmidt				
Ole Christensen			
Tom Grønkjær Nielsen		

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

STØTTEKREDSEN:
Formand
Kasserer
		

Martin Jul Nielsen			
Meta Nielsen				
Brian Jul Hansen			

75 17 63 03
75 17 53 85
75 17 18 05

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

27

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
Jonas Andreasen

20 30 77 69
26 35 68 56
20 74 78 43

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

