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Kredslederen
Lederne har løbende mulighed for at få opdateret
deres kompetencer via forskellige kurser.
Af Lis Sørensen

Vinteren er over os. Det er den mørke tid, og vi har mange indendørs
aktiviteter. Der har været koldt i en
periode, men ikke så koldt så vi kunne få en frisk sneboldkamp eller en
slædetur. Men det kan nås endnu….
måske skal vi have lidt sne i denne
vinter. Vi kan stadig håbe.
Alle lederne skal nu have genopfrisket deres viden om førstehjælp.
For en del år siden tog vi alle et førstehjælpskursus, men nu trænger vi
til at få rusket op i vores viden. Det
får vi på en kursusaften i marts, som
vi ser meget frem til. Vi har hyret
nogle kompetente fagpersoner til at
klare det.

FDF Tjæreborg

I øvrigt udbydes der en del kursus
gennem FDF, både lokalt og regionalt. For nylig var en del af os på et
lokalt kursus i konflikthåndtering.
Det foregik på Kvaglundskolen. De
har en pædagog ansat, som dels er
FDFer og dels ved en del om konflikthåndtering. Han arbejder med
det til daglig på Kvaglundskolen,
hvor det er en del af deres program
helt fra 1. klasse. Vi fik en masse nyttig viden, som vi nu må prøve at få
arbejdet ind i vores hverdag også –
og det gælder om både at forhindre
konflikter i at opstå, men også om at
håndtere det på en god måde, når
konflikten er der. Det var en rigtig
spændende aften.
Inge Madsen og Lis Sørensen
Kredsledere
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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
FDF Tjæreborgs hjemmeside er blevet samlingsstedet for
en masse informationer om kredsens daglige virke.
Af Klaus Smith

Så har alle FDF hold taget hul på år
2009, i skrivende stund er der fuld
knald på aktiviteterne, f.eks. ser familien og jeg frem til det årlige skøjte arrangement.
Der kan læses på FDFs hjemmeside,
hvorledes alle hold har en nøje planlagt aktivitetsplan, som indeholder
masser af sjov, men også lærerige
oplevelser.
Hjemmesiden er nem og overskuelig at gå til, her findes meget nyttig
information. Det er en god ide at
holde sig orienteret omkring, hvilken påklædning der er passende for
det planlagte FDF-møde. Det kan
tænkes at FDFerne skal medbringe
cykel, lommelygter, mad el. lign.
Dette er en nem måde for os forældre at bakke lederne op i alt det
gode arbejde, de laver med at planlægge aktiviteter og oplevelser for
vores FDFere.

Selvom der sikkert findes fordomme
omkring, at FDF kun handler om
reb, rafter og Vorherre, så bliver der
også taget udgangspunkt i moderne
virkemidler, som er en del af børneog ungdomskulturen i dag.
FDFerne kan som før nævnt holde
sig orienteret via hjemmesiden, og
lederne er gode til at give de lidt
større FDFere beskeder over SMS.
På generalforsamlingen d. 9. nov.
blev Ulrik Blom valgt ind i bestyrelsen. Velkommen til Ulrik, som er
far til FDFerne Christian og Caroline samt til en kommende FDFer,
Andreas. Ole Christensen gik af, vi
takker for Oles indsats.
Til sidst ønskes alle et godt og lykkebringende nytår!

I øvrigt er hjemmesiden også med
helt fremme på beatet, man kan bl.a.
blive medlem af FDF Tjæreborggruppen på facebook. Der skal lyde
en stor tak til de superkræfter, der er
bærende for hjemmesiden.
FDF Tjæreborg har fået sin egen Facebook gruppe.

FDF Tjæreborg

5

>Ê}
ÌÀi«Ài©À>ÀLi`i
ÕÌ°Ê>iÃÌiÀ
À`Ê}Ê-Ì©Li>ÀLi`i
>Ã«Õ}
/6Ã«iÌ

-©`iÀLÞÛiÊ£äÈÊ ÊÊiÀÕ«
ÈÇÎ£Ê/CÀiLÀ}
/v°ÊÇx£Çx££äÊÊ>ÝÊÇx£Çx£äÊÊ

6

POSTEN

2. tumlinge
Vi har været igang med at tage signalmærket, og
inden længe går vi igang med kirkemærket.
Af Lis Sørensen

Kære 2. tumlinge
Pyha… vi får en travl tid. Vi er næsten færdige med signalmærket,
og nu skal vi have kirkemærket og
hjælpermærket gjort færdigt. I løbet
af foråret, når det bliver lidt lysere,
så skal vi også ud at gå 5 km, så vi
kan få et mærke for det.
I signalmærket har vi prøvet en
masse forskellige måder, hvor vi
kan give signal til hinanden, med
lys, med flag og med koder. Det har
været sjovt, og I er rigtig kreative til
at finde på en masse ting.
I løbet af kort tid skal vi over i kirken en dag. Vi har lavet en aftale
med den nye præst, og vi skal over
og se kirken igen. Sidste gang vi var
derovre havde præsten ikke meget
tid. Det håber vi, den nye præst har.
Vi skal også en tur ud i Friheden.
Vi må finde på noget rigtig sjovt at
lave derude. Måske skulle vi tage
en overnatning derude om et par
måneder. Det kunne være sjovt at
sove sammen derude og hygge os
om aftenen og spise morgenmad og
aftensmad sammen. Det må vi lige
finde ud af, hvornår vi kan gøre.
FDF Tjæreborg

Et par glade 2. tumlinge, de er bare to ud af et hold på 17.

Vi er 17 på vores hold, men vi vil så
gerne være lidt flere. Hvis der er nogen af jeres klassekammerater, der
ikke har prøvet at gå til FDF, så sig
til dem, at de skal prøve at komme.
De må komme 3 gange, før de bestemmer sig for at blive medlem. Vi
skal nok tage godt imod dem, og vi
skal nok prøve at gøre det sjovt og
hyggeligt for dem.
Vi er i hvert fald glade for at se jer
hver onsdag... :)
Mange hilsener fra
Tina, Alexander, Iben og Lis
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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. pilte
En pilt giver aldrig op!
Det har vi allerede lært i denne sæson.
Af Jesper C. Sørensen

Efter en god gang juleferie og en
skøjtetur, er vi ledere klar med en
ny aktivitets plan. Vi vil i det nye år
igen prøve på at finde den røde tråd
på vores aktiviteter. Ud fra dette håber vi på at kunne tilbyde jeres børn
en masse gode værdier, som de nu
og senere hen får glæde af.
Første møde kom spontant op af ærmet, men man må sige, det blev til
et fantastisk møde. Hovedpunktet
i vores møde denne aften var Trangia, som er et lille køkken bestående
af gryder, pande og en sprit brænder. Det kan man tage med på f.eks.
vandreture, eller cykelture, hvor det
ikke må fylde ret meget.
De få børn, der var mødt op til vores
første møde, blev delt op i to hold og
fik et Trangia sæt hver. Efter en kort
instruktion i hvordan man bruger et
Trangia og slukker det ved brand,
gik vi ind i det andet lokale, som er
bedre egnet til den slags møder. Vi
slukkede lyset i lokalet og tændte en
masse levende lys for at skabe lidt
lejrstemning, og det lykkedes fremragende. Med fuldt blus på Trangia
sættet, blev panden sat over flammen, lidt blandet pandekagedej kom
FDF Tjæreborg

på, og piltene måtte i gang. Til vores
store overraskelse blev de pandekager rigtig vellykket, endda også den
første. Vi ledere havde selvfølgelig
regnet med røg, brændte og uspiselige pandekager. Av vores maver,
er der kun tilbage at sige og tak for
pandekage.

Kort kompas

Hvad skal man bruge det til? Vi
lever jo i en verden med GPS og
google maps, så hvad skal vi med et
gammelt kort. Det har vi også tænkt
lidt på, men svaret er selvfølgelig
indlysende. Sagt på traditionel vis,
det er altid godt at kunne de grundlæggende ting. Kort og kompas svarer jo til GPS og Google maps og er
meget bedre.
Vi delte holdet op i to. Vi ledere
skulle så i gang med at trylle en
spændende lektion op om kort og
kompas. Ikke let, da dette stof ikke
ligefrem er jublende sjovt, men det
gik. Efter denne fine gennemgang
skulle de unge børn på lidt utraditionel kort og kompas løb.
Storskærm og fremviser blev stillet
op, ud af linsen kom en lille film. En
soldat sad overfor en politimand,
der interviewede ham. De fortalte en
9

historie om Tjæreborgs skat. En pilt
kom hurtig med en bemærkning: Er
det ikke Jesper begge to?? Det kan
da ikke lade sig gøre? Jagten gik i
gang ved det Gl. Pedel hus. Piltene
havde fået af vide på den lille film,
at de skulle lede efter en ledetråd
100 museskridt fra bøgetræet. Lidt
dumt, at der ikke var en retning, og
det ikke fortalte, hvilket af de fire
bøgetræer, det var. Med lidt hjælp
gik det, og ledetråden blev fundet.
Piltene skulle ringe til et mobil nr. og
sige koden, tempel Ko… En gammel
mand fortalte dem om næste ledetråd. Den var lidt mere indviklet, og
tiden var tæt på at være udløbet, så
mødet var næsten slut... Lidt tid var

der endnu, Piltene løb over til den
næste ledetråd. De skulle finde sten
nr. 66 i volden rundt om kirken. Under denne sten ville der befinde sig
en ledetråd til. Desværre måtte alle
opgive og vende snuden hjemad.
Øv Øv, ingen ville opgive!!!
Lørdag kl. 18.11 to dage efter mødet
var slut, fik leder Jesper C. en SMS
fra en pilt, hvor den rigtige kode var
på. Hurtig konklusion på dette er:
En pilt måtte have fundet sten nr.
66, de pilte giver ikke let op.
Vi ledere siger 1000 tak til alle 2. pilte, fordi I altid er så glade og giver
os alle nogle gode oplevelser sammen.

Seniorer
Efter en god og velfortjent juleferie er vi nu
klar til en ny omgang seniormøder.
Af Niels Ole Storm Nikolajsen

Nu har vi alle haft en god og velfortjent juleferie. Vi har forhåbentligt
fået en masse gode gaver og rigtig
råhygget med familien her i denne
glade juletid.
Nu hvor vi har fået vores gaver, hygget med familien og spist, sikkert alt
for meget julemad, som man nu en
gang gør i juletiden. Så må vi være
klar til en omgang gode seniormøder. Først vil jeg lige komme frem
10

med, at vi nu har ændret mødetiden
for vores seniorhold til hver anden
søndag kl. 13 i stedet for om lørdagen, som vi tidligere har haft. Nå,
det var så lidt praktisk information.
Nu vil jeg sige lidt om, hvad vi har
fået lavet den seneste tid og lidt om,
hvad vi vil til at lave fremover for
seniorholdet.
Vi er lidt af et hygge hold, kan man
godt kalde os. Vi tager det lidt, som
det kommer og hygger os rigtig alle
sammen. Vi skulle f.eks. bygge lidt
POSTEN

med rafter. Seniorerne fik til opgave selv at planlægge, hvad de ville
lave. Det blev til en borg som blev
navngivet “Lunds Borg“. Borgen
blev bygget, og der blev lavet en
bålplads i midten, hvor vi til sidst
sad og lavede snobrød og varmede
pølser.
Som sagt vi hygger os rigtigt meget,
vi har blandt andet også været en
tur ude at bowle i Funworld.
Nu har vi jo en glimrende Julemesse
i Tjæreborg her op til julen, så den
var vi da også lige forbi og se os
omkring på alle nisserne og de flotte
stande. Vi var også lige forbi FDF
Tjæreborgs stand og lave lidt krympeplast og spise et par æbleskiver.
Herefter tog vi over til FDF og så en
god julefilm.

i skoven og bruge hytten mere til
møderne.
Det var lidt om, hvad vi skal igennem det nærmeste tid ved FDF.
Hvis I vil vide mere om seniorholdet
eller bare høre lidt mere om, hvad vi
går og laver. Så kan I altid kontakte
Jonas eller Niels Ole. Telefonnummer og email-adresse kan I finde på
vores fremragende hjemmeside
www.fdf-tjb.dk.
Med venlige nytårs hilsner fra senior lederne
Jonas Andreasen og Niels Ole Storm
Nikolajsen

Det var så lidt om, hvad vi har fortaget os i den forgangene tid og nu lidt
om fremtiden.
Vi skal bygge lidt mere med rafter.
Lave en masse bål og mad over dem
selvfølgelig. Vi skal også snart have
en lille weekendtur, så vi kan komme ud og opleve lidt. Vi skal have
kigget på, om der er nogle mærker,
vi kan gøre seniorerne fortjent til
at sy på deres skjorter. Ud over det
har vi også fået til opgave at komme
med nogle gode ideer til, hvad der
kunne være interresant at have ved
FDF Tjæreborgs hytte Friheden for
seniorerne. Det skal vi have snakket
godt igennem, så det bliver mere
attraktiv for seniorholdet at komme
FDF Tjæreborg

Simon fra senior holdet i gang med at passe bålet under deres
jordovn.
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1. tumlinge weekend
Efter at have været i træning som agent i en hel
weekend er tumlingene nu rigtige agenter.
Af Martin Søndergård

Lørdag morgen den 22. november
mødtes vi ved FDF i Tjæreborg, hvor
alle havde pakket rygsækken til en
weekend fyldt med sjov. Temaet på
turen var agenter, og inden vi var
taget af sted, havde vi arbejdet med
agent opgaver, hvor vi havde lært
at skjule os, finde forklædninger og
fundet vores agent navne. For at
komme i den rigtige stemning inden
turen, havde vi været inde og besøge politi stationen i Esbjerg , hvor
vi fik en flot rundvisning.

Da vi var kommet ud til hytten i
Marbæk og havde fået pakket ud,
begyndte vores agent træning. Under træningen lærte vi om udholdenhed, løse gåder, snige os frem
mellem træerne, finde skjulte ting,
laver hemmelige meddelelser. Da vi
var færdige med træningen, skulle
vi have frokost, og efter frokosten
var der lidt fritimer.
Om eftermiddagen var vi ude og gå
en tur rundt i området for at lære
Marbæk lidt bedre at kende. Mens
vi var ude at gå, var der 3 forældre, som havde kørt ud til os for at
hjælpe med aftensmaden, som var
svensk pølseret. Efter aftensmaden
var der en lille gåtur rundt i mørket
ude på ”Øen”. Turen var lidt grænseoverskridende for nogle, men da
vi endelig var hjemme i den varme
hytte igen, var alle glade for at de
havde gået med.
Om aftenen sad vi omkring pejsen
og hyggede med varm kakao og
skumfiduser, som blev varmet inde
i pejsen. Efter aftenkaffen gik vi alle
sammen i seng for at være klar til
næste dag.

Et hold 1. tumlinge på agent-løb i Marbæk.
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Efter morgenmaden skulle vi have
været ude på et lille løb, men mens
POSTEN

Fire 1. tumlinge drikker en kop varm kakao som en god afslutning på en dejlig weekendtur i Marbæk.

Anette havde været ude og sætte
poster op, havde hun mødt den betjent, som vidste os rundt inde på
politistationen. Han havde brug for
vores hjælp til at finde nogle tyvekoster ude i Marbæk, som nogle røvere
havde stjålet ude i klubben i Tjæreborg. Heldigvis havde de fanget
tyvene, så nu skulle vi hjælpe ham
med at finde de ting, som der var
blevet stjålet. Efter at have fulgt de
spor som tyvene havde efterladt sig,
fandt vi tingene, som Anette så ville
aflevere inde på stationen. Som tak
for hjælpen gav betjenten os 2 kasser
flødeboller.
Da vi kom hjem, skulle vi have frokost, og bagefter skulle vi til at pakke
sammen. Da vi var klar til at forlade
hytten, fik vi en lille eftermiddags
kaffe og vores agent diplomer, da vi
nu var rigtige agenter.
FDF Tjæreborg

Lederne vil gerne sige tak for en rigtig dejlig tur, og tak for hjælpen til
de forældre som ville hjælpe med at
køre og lave mad til os ude i hytten.
Hilsner fra
Emilie, Line, Anette og Martin

Sille og Sigurd, de to FDF-børn som tumlingene hører om på
møderne og som weekendturen var bygget op om.
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1. pilte
Planen for den sidste del af sæsonen er
nu lagt, og vi har mange gode ideer.
Af Inge Madsen

Så har vi holdt juleferie, og et nyt
år er begyndt. Vi startede op med i
januar måned at tage dolkemærket/
knivbevis. Der er en del teoretiske
ting omkring brug af dolk, vi skal
have gennemgået, og vi skal prøve
at snitte og bruge dolken i praksis.
I februar måned skal vi have nogle
spion-aktiviteter, noget med hemmelige koder og snigende agenter,
og vi skal ud på et spion-løb.
I marts måned flytter vi et møde fra
tirsdag til lørdag, og tager en tur
til Fiskerimuseet i Esbjerg. Vi tager
madpakker med, som vi kan spise
derude. Der bliver omdelt en indbydelse med mere info om turen.

Vi skal selvfølgelig også lave et bål
på et tidspunkt, så vi kan lave et
snobrød. Vi vil naturligvis selv snitte en pind til brødet, nu vi er i gang
med at tage dolkemærket. Så vil vi
prøve at lave noget mad på trangia.
Der skal nok gang i en 4-5 trangia, så
man kun er 4 pilte om hver Trangia.
Om det bliver svensk pølseret, millionbøf eller noget helt andet, vi skal
lave, er ikke bestemt endnu.
Efter påske regner vi med, at det
igen er lyst, når vi holder møde. Så
vil vi igen cykle en tur ud i Friheden.
Hilsen 1. piltelederne
Jonas, Martin, Inge og Inge

Der bygges sandslot på stranden i Marbæk, billedet er taget på kredsweekendturen i september måned.

FDF Tjæreborg
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Væbnere
Selvom det er knap så godt vejr i denne tid, afholder
det ikke væbnerne fra at lave aktiviteter udendøre.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

I en tid, hvor vejret ikke er til at være
så meget udenfor, er det heldigt, at
der stadig kan laves en masse forskellige aktiviteter indendøre. Og
det er lige, hvad vi gør på væbnerholdet. Vi kan bl.a. nævne, at vi i den
kommende tid skal prøve at være
tumlinge for en aften. Præcis hvad
vi skal lave bliver først præsenteret
på dagen. Men hvis de tænker nogle
år tilbage, får de nok nogle ideer til,
hvad det kunne være. På et af de
sidste møder vi har haft, lavede vi
en masse forskellige forsøg, en ting
der fangede de flestes interesser.
Men kan det andet, når der bliver
lavet vulkaner og svævende cd’er?
Det tror jeg ikke.
Det hele skal jo ikke foregå indenfor,
så der er også planlagt nogle aktiviteter, som kræver, at vi tager varmt
tøj på og bevæger os ud og er aktive.
Vi skal på et lille løb, hvor vi får genopfrisket, hvordan det er, vi bruger
kort og kompas til at finde vej. Vi
skal også have en lille fotodyst, hvor
der trækkes en opgave og alt efter
hvor svært, det er at tage et billede
af det, der står i opgaven, får man et
antal point. Det skal nok blive super
sjovt, så det glæder vi os til at prøve.
FDF Tjæreborg

En anden ting der skal prøves, er om
man kan bage på et bål. Så kort efter
vinterferien tænder vi et stort bål, og
så skal det prøves af, om det er muligt. Vi tror på, det er, men lader det
altså komme an på en prøve.
Siden sidste nummer af Posten har
vi også været på juleweekendtur. Vi
havde en rigtig hyggelig tur, hvor
vi fik set en masse julekalender,
klippet julepynt, bagt småkager og
ellers bare havde en fantastisk tur.
For at hele turen ikke skulle foregå
indendøre blev lørdag formiddag
brugt på en gåtur rundt i den herlige
natur i Marbæk.
Med FDF’lige hilsner
Væbner lederne

Der hygges under tæpper med julekalender i TV i en kold hytte
midt i december.
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E-MAIL: ESBJERG@THIELE.DK
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KALENDER
Kredsaktiviteter:
1. marts 2009		
7. marts 2009		
16. marts 2009		
Uge 31 2009		

Sogneindsamling
FDF Tjæreborg fylder 63 år
Generalforsamling i Støttekredsen
Sommerlejr

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

Generalforsamling
i FDF Tjæreborgs Støttekreds
Mandag den 16. marts 2009 kl. 1930
i FDFs lokaler på Fritidscenteret, Skolevej 44
Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning v/formand
3. Regnskab v/kassereren
4. Indkomne forslag
5. Valg i henhold til § 8
6. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen
under punkt 4, skal være bestyrelsen skriftligt i hænde,
senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen

To af støttekredsens medlemmer er
på valg og ønsker ikke genvalg.
Dette betyder, at vi skal have fundet
to nye medlemmer. Arbejdet i Støttekredsen består i at administrere
den oparbejdede formue til fordel
for FDF Tjæreborg. Hvis der ikke
findes nye medlemmer til Støttekredsen, må vi desværre se os nødsaget til at nedlægge foreningen.
Så har du interesse i at fortsætte arbejdet til fordel for FDF Tjæreborg,
så er det nu, du skal henvende dig.
Gerne inden generalforsamlingen
den 16. marts 2009.
Med venlig hilsen
Støttekredsens bestyrelse
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Lad os gi’ et bud på
din byggeopgave,
- vi klarer alt med
projektering og
ansøgninger...

s .YBYGGERI
s /M OG TILBYGNINGER
s "YGNINGSRENOVERING
s 2EPARATIONER
s 4AGRENOVERING
s +KKENMONTERING
s 6INDUER OG DRE
s 3NEDKERARBEJDE
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. 61 27 56 38 og høre, om vi har fået en hjem for nylig.
Fortiden er følgende skjorter til salg:
1 stk. størrelse 16 år
1 stk. størrelse M.
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STØTTEKREDSEN OG BESTYRELSEN
BESTYRELSEN:
Formand
Kasserer
		
		
		
		
		

Jesper C. Sørensen			
Jens Øllgaard-Nicolajsen		
Vibeke Bendorff			
Lis Sørensen				
Klaus Schmidt				
Ulrik Blom				
Tom Grønkjær Nielsen		

20 30 77 69
22 27 58 41
75 17 14 08
61 27 56 38
75 17 00 54
30 23 64 44
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. søndag
kl. 1300-1700
Eliten						
Efter aftale
			
Mødeplaner for de enkelte hold kan findes på
hjemmesiden under menupunktet mødeplaner.
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TELEFONLISTE
Kredslederråd:

Inge Madsen
Lis Sørensen

75 17 59 47
61 27 56 38

1. Tumlinge

Martin Søndergård
Anette Vognsen
Line Vognsen
Emilie Jul Nielsen

28 74 60 07
75 17 57 53
20 82 96 82
50 93 35 75

2. Tumlinge

Lis Sørensen
Iben K. Sørensen
Tina Mortensen
Alexander Estrup

61 27 56 38
60 24 56 38
29 92 03 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

