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Kredslederen
Velkommen til sæson 2008/09 i FDF Tjæreborg.
Af Lis Sørensen

Vi siger velkommen til både gamle
medlemmer og nye medlemmer
samt til nogle nye ledere. Vi er meget
i bekneb for ledere, så det er dejligt,
at nogle forældre og nogle af vores
væbnere/seniorer vil hjælpe os.
FDF Tjæreborg er med i et fokuskredsprojekt, hvor vi sætter fokus
på kredsen - både medlemstallet,
trivselen, udviklingen og rammerne
for kredsen. Vi vil i sæson 2008/09
arbejde vores målsætninger ind i det
daglige arbejde, så FDF Tjæreborg
bliver et rigtig godt sted at være
både leder og medlem.

hytte Friheden. Ved Friheden er vi
p.t. ved at få lavet et brændeskur og
redskabsrum. Det næste projekt ved
Friheden er at få bygget en shelter,
så vi har mulighed for nemt at overnatte udendørs.
Som sædvanlig kan man følge med
i kredsens arbejde ved at gå ind på
vores hjemmeside: www.fdf-tjb.dk
God fornøjelse i FDF Tjæreborg
Inge Madsen og Lis Sørensen
Kredsledere

I weekenden 26.-28. september tager
hele kredsen på weekendtur i Pløk,
som er en stor hytte beliggende i
Marbæk Plantage på Øen. Vi glæder
os til turen, hvor vi sandsynligvis
bliver rigtig mange, der skal afsted.
I Pløk er der 76 senge, og vi regner
med, at der bliver fuldt hus. Vi har
endnu ikke helt bestemt, hvad vi
skal lave på turen, men vi har nedsat
et lille udvalg, som nok skal finde på
noget både spændende og sjovt.
Også i denne sæson vil nogle af holdenes møder foregå i vores dejlige
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 tager i bestyrelsen hatten af for de frivillige
ledere og den kæmpe indsats, de gør.
Af Jesper Sørensen

Denne gang blev det min tur til at
skrive lidt fra bestyrelsen. Derfor vil
jeg ikke kede jer med de store visioner og prædiken om, hvor sundt og
godt det er at gå til FDF. Alle ved,
hvor godt det er. I stedet for vil jeg
benytte lejligheden til at skrive lidt
om vores lederstab; nogle mennesker der betyder meget for FDF Tjæreborg, nogle mennesker bestyrelsen tager hatten af for, da de yder en
kæmpe indsats af frivillig arbejde.
Bare lige lidt info til jer derude, der
ikke er klar over, hvor meget arbejde
der er i at holde en kreds som FDF
Tjæreborg kørende.
I FDF Tjæreborg har vi et fint højt
medlemstal og ikke mange falder fra
i løbet af året. Samtidig kommer der
nye ansigter på holdene hele tiden.
Dette er noget, vi kan være stolte
af, da medlemstallet på landsplan
bliver mindre og mindre. Der kan
ikke være tvivl om, at dette er takket
være vores ledere, som er med til at
skabe en god stemning, sammenhold, rammer og værdier ved FDF
Tjæreborg.

i år. Vi har sågar været så heldige at
have fået 3 nye ledere det sidste år.
Anette Vogensen, en gammel kending ved FDF Tjæreborg, er blevet
leder for 1. tumlinge. Solveig Uhre
Jensen har også før været ved FDF
og er også leder for 1. tumlinge. Jonas Andreasen startede som leder
sidste år, han har i år 1 pilte og senior holdet. Vi byder dem alle tre
meget velkommen. Vi har fået 3 nye
hjælpeledere, som vi også byder velkommen.
Ledere og hjælpere hænger ikke på
træerne, og vi kan altid bruge en
hjælpende hånd.
FDF Tjæreborg er blevet udvalgt til
fokuskreds i år. Et at fokusområderne er en forbedret fastholdelse af
ledere. Dette område prioriterer vi
meget højt i bestyrelsen. Det gælder
om at kræse for de ledere, der allerede er og kommer til.
Jeg vil hermed gerne takke lederne
for de mange timer de bruger på at
gøre FDF Tjæreborg til et godt fritidstilbud for børnene.

Lederstaben er igen på plads, og alle
hold har fået nogle gode ledere igen
FDF Tjæreborg
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1. tumlinge
I denne her del af sæsonen vil vi forsøge
at være udenfor så meget som muligt.
Af Martin Søndergård

Så er vi kommet i gang med et nyt
frisk hold unge FDFere. Vi har på
vores 1. tumlinge hold 13-15 friske
børn, der alle er fyldt med energi.
Udover nye medlemmer har vi også
fået nogle nye ledere til at hjælpe
med på holdet. De nye, som vi har
fået på holdet, er Anette Vognsen
og Solveig Jensen, som begge tidligere har været med i kredsen. Som
hjælpeleder har vi Line Vognsen og
Emilie Nielsen.
I denne her del af sæsonen vil vi
forsøge at være udenfor så meget
som muligt, hvor vi blandt andet
skal have taget naturmærket, når
vejret er til det. Der er også planlagt,

FDF Tjæreborg

at vi skal have taget 3 km mærket
og lidt andre mærker til skjorten.
Der er dog også sat tid af til, at vi
kan få leget en masse lege og sunget
nogle af alle sangene i March og Lejr
sangbogen.
Sidst i september måned har vi en
kredsweekendtur, hvor vi håber, at
rigtig mange af vores 1. tumlinge vil
med på. Turen kommer til at blive i
hytten Pløk, som ligger ude i Marbæk lidt uden for Esbjerg.
Vi håber alle ledere, at vi vil få en
rigtig sjov sæson.
Med venlig hilsen
Anette, Solveig, Line, Emilie og
Martin
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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

STØT FDF
HER ER PLADS TIL
DIN ANNONCE
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2. tumlinge
Velkommen til en ny sæson i FDF. Vi har glædet os og
har fundet på en masse spændende ting, vi skal lave.
Af Lis Sørensen

Kære 2. Tumlinge
Velkommen tilbage til en ny sæson i
FDF Tjæreborg. Vi har glædet os til
at være sammen med jer, og vi har
derfor fundet på en masse spændende ting, vi skal lave.
Først skal I dog lige høre om vores
2 nye ledere. Malene og Simon er jo
taget på efterskole, og vi skulle jo så
finde 2 andre, der vil hjælpe os.
De 2, vi har fundet, er Tina, som er
Nicolas’s mor. I kender jo Nicholas
fra holdet, og derfor kender I jo nok
også hans mor. Hun har et par gange været med os på cykeltur. Tina
har ikke været FDFer før, så hende
skal vi lære at blive rigtig god. Den
anden leder er Alexander, som er 2.
væbner og går i 7. klasse. Ham kender I jo nok også fra skolen. Alexander har været FDFer, siden han gik
i 1. klasse, så han kender en masse
til FDF. Ham skal vi lære at blive en
rigtig god og sjov leder – der ikke er
for skrap!

vi i gang med at tage nogle mærker
til vores skjorter. Vi skal have taget
både stifindermærket, kirkemærket
og kodemærket og for at tage disse
mærker, så skal vi være rigtig gode.
Vi skal på opgaveløb, og vi skal lære
at bruge vores evne til samarbejde
og til at være gode ved hinanden. Vi
skal på opgaveløbene bruge det, vi
har lært om hemmelige koder, og vi
skal lære at følge spor, så vi kommer
de rigtige steder hen.
Når vi tager kirkemærket, skal vi
lige en tur i kirken igen. Sidste gang
vi var derovre, gik det lidt for hurtigt, så vi tager lige en snak med
Mette igen og håber, hun vil vise os
og fortælle os noget mere om kirken.
Vi glæder os rigtig meget til sæsonen og håber, at vi får en masse fornøjelige timer sammen.
HUSK, vi mødes allerede kl. 16.15!
Mange hilsener fra
Tina, Alexander, Iben og Lis

Vi byder de to velkomne på vores hold og glæder os til at lave en
masse sjov med dem. Når vi lige
får hilst på hinanden igen, så skal
FDF Tjæreborg
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1. pilte
Så er vi klar til en ny sæson. De, der var
2. tumlinge før sommerferien, er nu 1. pilte.
Af Inge Madsen

I år har vi lavet lidt om på lederbemandingen. Jens har valgt at drosle
lidt ned med hensyn til at være leder. Så i år er han vikar på holdet
og vil træde til, hvis én af vi andre
er forhindret i at komme. Heldigvis
har vi i stedet fået Jonas på holdet.
Jonas var også leder for 1. pilte sidste år. Martin Jensen har været et
par år på efterskole, men er nu igen
frisk på at være med i FDF. Martin
træder til som hjælpeleder, og det er
vi glade for. De 2 x Inge fortsætter
som sidste år.
I efteråret skal vi have lavet nogle
pilte-rekorder og leget nogle samarbejdslege. Vi skal også have lavet en
mini-rasle-Thorvald til at hænge på

skjorten. Så skal vi også have lavet et
stort bål, hvor vi kan bage snobrød
over gløderne. Måske skal vi lave
en konkurrence om, hvem der kan
bage det flotteste snobrød.
Sidste år tog vi 10 km cykelmærket,
så vi skal også ud at cykle, mens det
endnu er lyst. Vi cykler en tur ud til
diget og leger og dyrker noget digerulning.
Vi skal nok også have taget et par
pilte-mærker, f.eks. lejrkokmærket,
hvor man lærer at lave mad over
bål og på trangia. Man lærer, hvor
maden kommer fra, og hvad der er
sundt/usundt. Vi skal sikkert også
have taget 8 km vandremærket samt
lære at binde et par knob, blandt
andet flagknobet, så man kan binde
det, når flaget skal op.
Vi skal selvfølgelig også en tur ud
i Friheden. Det er altid dejligt at
komme derud og gå på opdagelse
mellem træerne, eller spille bold på
græsplænen.
Vi glæder os til at se gamle såvel
som nye hoveder på holdet.
Hilsen 1. piltelederne: Jonas, Martin,
Inge og Inge
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2. pilte
Vi er klar til en ny sæson og har samlet alle
vores gode idéer, så det skal nok blive sjovt.
Af Henrik Søndergård Mathiesen

Efter en velfortjent sommerpause,
hvor alle forhåbentlig har haft en
god ferie, er vi klar til en ny sæson.
Lederflokken er ændret siden sidst Jesper er stadig med, mens Tom og
Henrik er kommet til. Vi har samlet
alle vores gode idéer, så det skal nok
blive sjovt.
På vores første møde hyggede vi
os med tossede lege og konkurrencer. Mens nogle løb i ”minefelter”
med bind for øjnene, rendte andre
rundt med vat på næsen og papirsposer over hovedet. Vi sluttede af
med handicap-rundbold, hvor man
fik ben og arme tapet sammen, hvis
man ”døde”.

Vi skal til at lære, hvordan man bruger en sav og en økse på en sikker
måde, så hverken vi eller andre kommer til skade, når vi skal til at save
og kløve brænde. Vi skal også have
knivbeviset frisket op igen. Bagefter
skal vi prøve at bruge, hvad vi har
lært, så vi kan tage Skovmandsmærket.
Af andre spændende ting på programmet kan nævnes: kredsweekend, førstehjælp, 15 km gåtur, SMS
løb og meget andet.
Vi håber at se jer alle til møderne.
2. Pilte lederne
Jesper, Tom og Henrik

Vi har også været på et lille løb, hvor
det handlede om at samarbejde. Posterne kunne ikke løses uden holdkammeraten. Det gik også rigtig fint,
da alle havde fundet ud af, hvordan
det skulle gøres. Men samarbejde er
ikke altid nemt :-)
På efterårets møder har vi planlagt
at være udenfor, når vejret ellers tillader det. Derfor er det en god idé at
have regntøj og godt fodtøj med. I
regn og slud – Piltene skal ud…
FDF Tjæreborg
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Kredsweekend
Det var sidste weekend i september. Mange børn
og ledere glædede sig til at komme afsted på tur.
Af Søren Søndergård

Rammerne var sat til den helt perfekte kredsweekend. DMI havde lovet godt vejr hele weekenden. Der
var masser af børn og ledere, der
glædede sig til en god weekend med
sjov og ballade. Velmødt omkring
kl. 19:00 ved FDF var der optælling
på alle 37 deltagere, og derefter var
retningen Marbæk.
Efter ankomst til hytten var der fordeling af sovesale, og efter et par
flytninger gik det hele ellers op. Efter alt maden var kommet på plads,
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stod den på en gåtur i området med
lommelygter. 10 min. efter stod alle
udenfor i varmt tøj med nye lommelygter. Alt tyder på at der er kommet
en ny model på markedet, da mange
af lygterne lyste så kraftigt, at man
skulle tro, at det var taget ud af en
Harry Potter bog. Efter en gåtur til
stranden gennem skov og krat, var
vi tilbage ved hytten. Her blev der
hurtigt og rutineret varmet noget
kakao og smurt boller til det sultne
folk. Derefter blev tænderne børstet,
og så ellers ned i soveposerne.
Næste morgen blev lederne væk-
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ket af meget morgenfriske børn, der
mente, at nu var det tid til, at der
blev lavet morgenmad. Efter en solid omgang havregryn og cornflakes
skulle vi spille handicap rundbold.
Nogle fik tildelt et handicap fra starten, andre slap lidt billigere. Som
spillet skred frem, var der flere og
flere, der fik tapet arme og ben ind
til kroppen. Man kan roligt sige, at
der blev opfundet op til flere forskellige gang arter. I løbet af formiddagen kom tumlingene, og derefter
var der udsolgt i køjepladser.
Udenfor blev vi delt op i 6 grupper, der hver især skulle lave et kort
over området. Der blev tegnet kort i
alle afskygninger, nogle med trækul,
andre med grene, mos, alt sammen
holdt sammen af brunt pakketape.
Efter en god frokost var der løb i
området. Til de første 6 hold var der
gemt en skat, der skulle findes med
et skattekort. Til aftensmad var der
pasta og kødsovs med tilhørende
gulerodssalat, og til at slutte det hele
af med, fik vi is til dessert. Efter aftensmaden var der ca. 140 tallerkner, der skulle vaskes af. Så mens
nogle af lederne gjorde det, var der
bræt spil og gåtur på programmet.
Til aften var der hygge i opholdsrummet med sang, konkurrencer og
dans. Derefter blev alle sendt i seng,
og Mikkel fortalte godnat historie til
de heldige.

for at lege. Der blev bygget flotte
sandskulpturer i sandet, leget med
mudder og fjernstyret biler. Efter
frokost blev det sidste tøj pakket
sammen, og alle tasker stillet udenfor, så sovesalene kunne blive gjort
rent. Mens lederne fik styr på hytten, blev der spillet rundbold, indtil
vi blev hentet.
Fra alle lederne lyder der en stor tak
for en rigtig god weekendtur med
mange glade børn og hjælpsomme
forældre, der ikke har noget imod at
køre os på lejr.

Søndag formiddag blev brugt på at
pakke tasker og finde de sidste sokker, hvorefter vi gik ned til stranden
FDF Tjæreborg
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Østrig 2008
Vi har været afsted på lejr med
675 andre FDFere fra Landsdel 5.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen og Lis Sørensen

Det hele startede for ca. 1 år siden,
hvor vi begyndte at høre snak om,
at Landsdel 5 ville arrangere en tur
til Østrig, hvor kredsene i landsdelen kunne tage med. I uge 27 blev
turen så afholdt. Der var 700 FDFere med på turen, hvoraf 25 kom
fra FDF Tjæreborg. Rejsen til og fra
lejren foregik med bus og under hele
lejren, blev busserne på stedet, så de
kunne bruges på de mange udflugter, vi kunne komme ud på.
Turen begyndte egentlig allerede i
uge 26, hvor vi lørdag eftermiddag
mødtes ved FDF super veloplagte
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til en rigtig god FDF-oplevelse de
næste 8 dage. Fra Tjæreborg gik turen til Tiroler Pfadfinderzentrum
ca. 10 km syd for Innsbruck. Det er
et spejdercenter, som ligger smukt
placeret i 900 meters højde med små
græsområder placeret undervejs op
ad en bjergside. Undervejs inden vi
nåede helt så langt, gjorde vi et par
stop i Bramming og Vejen for at tage
nogle FDFere med derfra.
På lejren var vi på flere forskellige
ture, hvor vi kom ud og oplevede
den Østrigske natur både i rigtig
godt vejr og i knap så godt vejr. Fælles for dem alle var, at vi havde en
rigtig god tur, og en ting lærte vi

POSTEN

om det Østrigske vejr: man kan ikke
have godt vejr hele tiden, men vi var
heldige i den uge, vi var af sted og
havde faktisk kun regn om natten.
De næste fem dage skulle vi så af
sted på forskellige ture. Det skulle
vise sig at blive alt fra turistture,
hvor vi kørte med bus ud til Stubeier-Gletscher-banen for at komme
op til evig sne i 3000 meters højde
og til ture, hvor vi var på vandring
på smalle bjergstier op og ned af
bjerge.
Hver aften var der på lejrområdet
underholdning og andagter. Det var
noget rigtig godt underholdning
med historie fortælling, overlevelsesråd, sketchs, sang og meget andet. Til andagterne læste de to medbragte præster historien om Gungadin og Halvmånesmykket for os.

Udflugterne

Hver dag skulle vi vælge en tur, vi
gerne ville på, så der var rig mulighed for at komme ud og opleve den
Østrigske natur og kultur.
Søndag, hvor vi lige var ankommet
til lejren, tog vi en kortere gåtur ind
til en nærliggende by, hvor vi fra
en god højde kunne nyde en super
udsigt indover Europa-broen og ned
gennem Brennerpasset.
Mandag gik vi til den nærliggende
by Lanse, hvor der ligger en dejlig
sø, som vi kunne bade og cykle på
vandcykler i. Vores seniorvæbneFDF Tjæreborg

re kunne score piger ved at kalde
sig "danish sailors" - det tog kegler!
Det koster penge at bade i søerne
i Østrig, men vi fik fat på en slags
turist-klubkort, vi så kom gratis ind!
Vi snuppede også lige svævebanen
fra byen Igls op til lejren, som ligger
lige ved midt-stationen på svævebanen.
Tirsdag kørte vi med bus fra lejren
til Stubeier-Gletscher-banen, hvor vi
med svævebane kom højt op. Men
det var ikke nok for os, så vi skiftede
til næste svævebane og kom helt op
i 3000 meters højde og med evig sne.
Det var dejligt med madpakker i
sneen og bagefter kælketure på sorte plastikposer. Der var dejligt vejr
og mange var i sandaler med bare
15

fødder og i kortærmede bluser! Det
blev dog lidt koldere, når man blev
våde af sneen. Vi ville være gået noget af vejen ned, men tidsplanen var
stram, så vi måtte med de 2 svævebaner ned igen.
Onsdag tog vi så på vores overnatningstur. Vi forlod lejren kl. 10.30
og tog svævebanen op til ca. 2250
meters højde. Derfra gik vi så ad
en "Adlerweg" (Ørnevej) til Glungezer-hytten, som ligger i 2672 meters højde. Der er kun et par kilometer i fugleflugtslinje, men det er
de længste kilometer, vi nogensinde
har gået. Sammenlagt blev det nok
til ca. 9-10 km. Det gik op og ned
og i zig zag hele vejen. Og stien var
mange steder meget svær at følge.
Somme tider kunne man slet ikke
se stien, men så var nogle af stenene
malet, så man kunne se, at man var
16

på rette vej. Til gengæld så fandt vi
Edelweiss. De var små, men smukke
og betagende. Det må være sejlivede
blomster, som kan overleve så højt
oppe. Vi var over trægrænsen, og
der var ikke meget andet en klipper
og sten.
De sidste nåede hytten kl. 16.30 om
eftermiddagen. Som det sidste før
man nåede hytten, skulle man lige
forcere et 100 meter bredt stykke
med sne og slutte af med at kure på
bagdelen ned af sneen ca. 6 meter:-)
Vi hørte senere, at andre tidligere
havde opgivet at nå hytten, men vi
nåede alle frem! Godt gået FDFere!
Værten i hytten stod med en dejlig
3-retters menu til os, og det var dejligt at få maden serveret!
Vi sov på en stor sovesal og næste
morgen, var der morgenbord med
brød, cornflakes og varm kakao.
POSTEN

Lige noget, der passede os.
Så gik turen nedad igen. Vi valgte at
gå en anden vej ned, og det var godt
nok stejlt det første stykke vej. Senere fladede det lidt ud, og vi kunne
igen nyde udsigten, som var ualmindelig smuk. Kl. 17 om eftermiddagen var de sidste tilbage i lejren
godt trætte og møre!

med bjerge og dale, lyn og torden,
badeture og evig sne. For ikke at forglemme de spændende oplevelser
og et formidabelt kammeratskab. Vi
kunne ønske, at mange andre skulle
få mulighed for at få sådan en oplevelse.
Vil du se billeder fra turen, kan du
finde ca. 700 på vores hjemmeside.

Fredag valgte vi at tage bybussen
ind til Innsbruck, så vi kunne få
købt lidt souvenirs. Bagefter tog vi i
udendørs svømmeland, så vi kunne
komme rene hjem.
Vi havde en rigtig god tur, hvor vi
fik oplevet meget forskelligt og kunne tage hjem med syn på nethinden
fra det smukke og betagende Østrig

FDF Tjæreborg
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Væbnere
Så starter vi op igen efter en lang sommerferie,
forhåbentlig super klar til en ny sæson FDF.
Af Søren Søndergård

Vi er tre ledere på holdet, og sammen skal vi nok give jer nogle rigtig
gode væbneroplevelser. De vil være
alt lige fra friluftsliv, rekorder der
kan gøres endnu bedre, samt en lille
smule ”Finland”. Vi skal også blive
rigtig gode til at bygge med rafter så
væbnerlejren bliver helt speciel på
dette års sommerlejr.
I år vil der komme et par nye ansigter på holdet. I denne sæson vil
de ”gamle” 2. Pilte blive en del af
væbnerholdet. Med dem kommer
Søren for at give en ekstra hånd med
på holdet.
Udover de ugentlige møder vil vi
arrangere nogle weekendture og hå-

FDF Tjæreborg

ber på rigtig god opbakning hertil.
Allerede nu er det planlagt, at vi
skal på kredsweekend sidst i september og håber på, at vi får rigtig
mange med.
Husk, at I kan altid finde de seneste
informationer om holdet på vores
hjemmeside (www.fdf-tjb.dk), hvor
der vil være en mødeplan, der kan
udskrives og hænges op på køleskabet.
Med det sagt – så velkommen til en
rigtig god FDF sæson, og vi håber, at
vi alle får nogle rigtig gode oplevelser sammen.
Gode FDF-hilsener
Lederne
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Seniorer
Vi sørger for, at seniorerne får nogle af de bedste,
sjoveste og vildeste tider ved FDF.
Af Niels Ole Storm Nikolajsen

Nu er det tiden, flaget skal op. Eller… Det er nærmere tid til, at vi
skal starte op med en ny sæson for
det super duper, crazy og vilde Seniorhold. I år er der lidt ændringer
i lederstaben. Som sidste år vil Niels
Ole være med igen i år. Martin stopper som leder, og i stedet overtager
Jonas Andreasen tjansen som en del
af lederstaben.
I år vil møderne være om lørdagen i
stedet for søndag. Vi vil gerne have,
at alle seniorerne kan være med, da
nogle er startet på efterskole. Det
første møde starter lørdag d. 6 sept.
Kl.13 ved FDF Tjæreborg. Fremover
vil møderne ellers være lagt med
14 dages mellemrum, nemlig hver
anden lørdag med forbehold for ændringer undervejs.

kun kan lave det, er bare nogle af de
ting, vi allerede kan løfte sløret for,
vi kommer til at lave hen af vejen.
Vi kan da heller ikke lade være med
at love 112%, at vi sørger for seniorerne for nogle af de bedste, sjoveste
og vildeste tider her ved FDF Tjæreborg denne sæson.
Hvis der er spørgsmål angående
seniorholdet denne sæson, er I velkomne til at kontakte enten Jonas eller Niels Ole. Kontaktinfo kan findes
på www.fdf-tjb.dk under ledere.
Ses vi ? Det tror jeg nok, vi gør ;)
Jonas og Niels Ole

Vi starter op med at snakke lidt om,
hvad der vil være den perfekte plan
for sæsonen. Så er alle med til at bestemme, hvad der er det sjoveste og
vildeste, vi kan føre ud i verdenen
af dumheden, mærkelige påfund og
lign. Det plejer vi at være gode til.
Men masser af gåture, hytteture,
vidunderlige raftebyggerier, bål på
højt plan med primitiv mad, som VI
FDF Tjæreborg
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E-MAIL: ESBJERG@THIELE.DK
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KALENDER
Kredsaktiviteter:
Uge 31 2009		

Sommerlejr

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

FDFs struktur
Strukturen i FDF består primært af
kredse, faste netværk, landsdele,
hovedbestyrelsen og landsmødet.
Kredsen (f.eks. FDF Tjæreborg) er
grundstammen i FDF, hvor lederne mødes med børn til de ugentlige møder, ture og lejre. Der er
omkring 440 selvstændige kredse,
som hver især ledes og styres af en
kredsledelse og en bestyrelse.
Faste netværk er en gruppe af typisk 4-8 kredse, som geografisk ligger tæt på hinanden. Der er f.eks. 2
netværk for kredsene i Esbjerg området. Formålet med netværkene er
erfaringsudveksling, fælles arrangementer, ungdomsarbejde og andre former for støtte, der kan lette
hverdagen for den enkelte kreds.
Landsdelen fungerer som bindeled
mellem FDFs hovedbestyrelse og
de faste netværk. Der er 8 landsdele, som tilsammen dækker hele landet. Landsdelen ledes af en lands-
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delsledelse på mindst 3 personer.
Herudover har hver landsdel en af
FDFs fastansat forbundssekretær
tilknyttet. Formålet er primært at
støtte og rådgive kredse samt netværk. Herudover gennemfører de
landsdelens lederuddannelse.
Hovedbestyrelsen består af 11 medlemmer, som vælges af landsmødet.
Opgaverne er bl.a. at lede landsforbundet som helhed, føre tilsyn med
de enkelte kredse, godkende lederudnævnelser, udgive landsforbundets blade, forestå lederuddannelse
og i det hele taget føre landsmødets
idéer ud i livet.
Landsmødet er landsforbundets højeste myndighed og består af representanter fra kredsene, medlemmer
af landsdelsledelserne samt hovedbestyrelsen. Landsmødet afholdes
hvert andet år, og det er bl.a. her,
der træffes beslutninger om FDFs
arbejdsplan, der angiver retningslinier for det fremtidige arbejde.
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Lad os gi’ et bud på
din byggeopgave,
- vi klarer alt med
projektering og
ansøgninger...
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s 4AGRENOVERING
s +KKENMONTERING
s 6INDUER OG DRE
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s -ASKINSNEDKERI
s 'LASSKADER
s )SOLERING OG FUGNING
s -ONTAGE
s /PSTILLINGSARBEJDE

751714Ý21461406
TØMRER- & SNEDKER
V/ERIK BENDORFF
ODDESUNDVEJ 27
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 8 år
1 stk. størrelse 16 år
1 stk. størrelse S

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
61 27 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 		
Mandag 		
kl. 1630-1800
2. Tumlinge 		
Onsdag 		
kl. 1615-1745
1. Pilte			
Tirsdag		
kl. 1700-1830
2. Pilte			
Torsdag		
kl. 1900-2100
Væbnere		
Onsdag		
kl. 1900-2100
Seniorer		
Hver 2. lørdag		
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
61 27 56 38

1. Tumlinge

Martin Søndergård
Anette Vognsen
Solveig Uhre Jensen
Line Vognsen
Emilie Jul Nielsen

28 74 60 07
75 17 57 53
61 10 25 15
20 82 96 82
50 93 35 75

2. Tumlinge

Lis Sørensen
Iben K. Sørensen
Alexander Estrup

61 27 56 38
60 24 56 38
27 47 23 99

1. Pilte

Inge Madsen
Inge Schults Jørgensen
Jonas Andreasen
Martin Jensen

75 17 59 47
75 17 62 33
20 74 78 43
29 61 58 39

2. Pilte

Jesper Sørensen
Tom Grønkjær Nielsen
Henrik Søndergård Mathiesen

20 30 77 69
20 86 53 85
75 13 80 77

Væbnere

Mikkel Turner
Henrik Øllgaard-Nicolajsen
Søren Søndergård

26 18 62 14
40 34 28 59
29 48 99 29

Seniorer

Niels Ole Storm Nikolajsen
Jonas Andreasen

26 35 68 56
20 74 78 43

Jens Øllgaard-Nicolajsen

22 27 58 41

Ledere:

Hytteudlejer:
Hjemmeside

http://www.fdf-tjb.dk

FRITID MED INDHOLD

