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Kredslederen
Et af de store projekter er renovering af lokalerne, og nu
har vi en plan om, hvordan vi gerne vil have dem indrettet.
Af Lis Sørensen

De lyse tider nærmer sig, og på alle
hold glæder vi os over, at vi kan
være mere ude. Det giver andre muligheder for aktiviteter og leg.
Søndag den 1. marts var der indsamling i Tjæreborg til Folkekirkens
Nødhjælp. Det er Henrik ØllgaardNicolajsen fra FDF Tjæreborg, der
er indsamlingsleder. Året overskrift
var: SULT - stop sult i Afrika. Der
mødte heldigvis mange indsamlere
op. Bl.a. 3 hold med børn og deres
forældre samt 3 piger, som ikke har
relation til FDF. Vi kunne derfor
dække hele byen, og der blev ialt
samlet 10.233,75 kr. sammen. Det
højeste beløb i den tid, FDF har stået
for indsamlingen. Tillykke med det.
Det er dejligt, når nogen vil støtte
en sag, som bør være vores allesammens opgave.
Fornylig afholdt vi et fællesmøde
mellem vores ledere og kredsens
bestyrelse, hvor et af hovedpunkterne på dagsordenen var kredsens
lokaler. Vi er efterhånden temmelig mange medlemmer - flere end vi
har været i mange år - og samtidig
er vores lokaler efterhånden ved at
være temmelig nedslidte. De er ikke
FDF Tjæreborg

blevet renoveret siden Fritidscentret blev bygget, med undtagelse af
toiletterne. En lille arbejdsgruppe
har derfor udfærdiget tre forslag til,
hvordan vores lokaler kan indrettes,
så pladsen udnyttes bedre og lokalerne bliver mere tidssvarende. Forslagene blev meget fint modtaget,
og nu har vores bestyrelse foreslået
et møde med Fritidscentrets bestyrelse, for at drøfte forslagene og et
evt. videre forløb.
Det bliver spændende, om det skal
lykkes for os at få fysiske rammer,
som er up-to-date, indbydende og
fleksible.
Husk stadig at sætte X i kalenderen
i uge 31, hvor vi skal på sommerlejr. Indbydelse kommer ud om ca.
1 måned.
Mange FDF-hilsener
Inge Madsen Sidelmann 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
Renovering af lokaler
Af Klaus Schmidt

Tiden er kommet, hvor vi må i gang
med at renovere vores lokaler i Tjæreborg Forsamlingshus. Lokalerne
er meget nedslidte, og ikke særligt
tidssvarende til at rumme så mange
aktive børn i løbet af en uge. Især
køkkenet trænger til en overhaling. Men generelt er alle lokalerne
meget lidt indbydende og mørke.
Der kommer ikke meget lys ind i
lokalerne, og den lange mørke gang
tager mange af vores, i forvejen, få
kvadratmeter.

sat et lokaleudvalg til at imødekomme ønsker og ideer henholdsvis fra
ledere og børn. Her kan endnu engang opfordres til at alle, der kommer i lokalerne kommer med gode
ideer.
Hermed ønskes alle en god påske!

Pladsproblemet er blevet større med
tiden. FDF havde oprindeligt et ekstra lokale på ca. 20 kvadratmeter.
Dette ekstra lokale er for flere år
siden blevet inddraget af Forsamlingshuset til andet formål. Medlemstallet var ikke så stort på dette
tidspunkt, derfor var det ikke et problem. En drømmeløsning kunne evt.
være, at lokalet kommer til at tilhøre
FDF igen.
En af de gode ideer er, at sammenlægge de 2 store lokaler, evt. med
en foldevæg, således der stadig er
mulighed for 2 mødelokaler.
Der er under bestyrelsen blevet nedFDF Tjæreborg

Et par af de forslag arbejdsgruppen kom op med.
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1. tumlinge
Der er godt gang i holdet, og året har indtil nu bl.a.
budt på fastelavnsfest, førstehjælp og meget andet.
Af Martin Østerberg Søndergård

Så er vi kommet i gang igen på 1.
tumlinge holdet efter en lille jule
pause. Vi fik startet op på den nye
sæson med en fælles tur ind i skøjtehallen sammen med resten af kredsen, hvilket var rigtig hyggeligt.
På holdet har vi fået lavet os nogle
petroleumslamper, som vi skal bruge udenfor, når vi skal være ude og
hygge os. Lamperne blev lavet af
nogle gamle syltetøjsglas, som blev
malet med glasmaling. I låget på
glasset blev der lavet et hul, hvor
vægen kunne komme igennem. Udover lamper har vi også haft tid til
at lave nogle små græs kaniner og
pindsvin. De blevet lavet af en nylonstrømpe fyldt med græsfrø og
savsmuld.
Vi er også så småt startet på at tage
et førstehjælps mærke. Ved det første møde lærte vi om, hvordan kroppen fungerer, og hvad vi gør med
ilt, når vi trækker vejret. Et enkelt
møde er ikke nok til at kunne få et
mærke, så her i løbet af foråret skal
vi have lidt mere førstehjælp for at
kunne få et mærke.

gement på holdet, hvor alle kom udklædt i nogle smarte kostumer, og vi
slog katten af tønden. Inde i tønden
var der poser med popcorn, som vi
fik, da bunden blev slået af tønden.
Efter lidt tøndeslagning spillede vi
rundbold og legede skjul i det fine
vejr. Til sidste sluttede vi af med
fastelavnsboller og sandkage, inden
vi skulle hjem.
Når det begynder at blive lidt varmere udenfor, skal vi gerne ud og
bruge vores hytte Friheden, hvor vi
kan lege på grunden og lave bål.
Der er også planlagt en weekendtur
i april måned, som skal holdes ude
ved vores hytte. Så hvis vejret er rigtig godt, vil vi se, om vi kan få bygget en bivuak, som vi kan sove i.
Vi ser alle frem til, at vi skal have en
rigtig sjov forårssæson.
Med venlig hilsen.
Anette, Line, Emilie og Martin

I år holdte vi et lille fastelavns arranFDF Tjæreborg
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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
Når luften bliver varmere vil vi ud og genopfriske nogle
glemte ting og lære nogle nye, så vi kan få et par mærker.
Af Lis Sørensen

Kære 2. tumlinge
Vi nyder, det er blevet lysere. Nu
kan vi bedre være ude og stadig finde hinanden. :)
Vi har planlagt frem til sommerferien, hvad vi skal lave, når vi mødes
om onsdagen. Det var svært – ikke at
finde på noget – men at få mødegangene til at slå til, for der er så mange
ting, vi gerne vil lave med jer. Vi
skal ud at cykle, vi skal i kirken, og
vi skal i Friheden og overnatte samt
mange andre ting.
Når vi skal ud at cykle, så håber vi,
at en forælder vil cykle med os, så vi
er lidt flere til at holde styr på os.

Vi har også lavet en ”glemme-dumme-liste”, hvor man får krydser,
hvis man glemmer sin March & Lejr,
glemmer sin skjorte, dummer sig
(f.eks. når Lis glemmer at slukke sin
mobiltelefon!) eller laver andre tossede ting. De, der har flest krydser
skal ”straffes”, når vi skal overnatte
i Friheden den 24.-25. april. Vi må
finde nogle rigtig hårde straffe… Jo
flere krydser, jo hårdere straf!!!
Mange hilsener fra
Tina, Alexander, Iben og Lis

Vi skal også have opfrisket vores
bål-mærke, for det er faktisk længe
siden, vi sidst har lavet bål. Måske
kan vi finde noget sjovt mad at lave
på bålet.
I den sidste tid har vi øvet førstehjælp. Vi tror, at vi nu alle kan lægge
forbindinger, lægge i aflåst sideleje
og rense et sår samt sætte plaster
på. Vi har derfor fået vores hjælpermærke til at sy på skjorten, og vi har
fortjent det.
FDF Tjæreborg

Tumlingene øver sig i at lægge en forbinding.
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1. pilte
Vi har prøvet at være spioner, og har lært at løse koder,
trænet vores hukommelse og lavet en spionbog.
Af Inge Madsen

en avisside.

1. piltene er lige blevet færdige med
at tage knivbevis. Alle piltene har
fået et bevis i dankortstørrelse med
deres billede og navn på. Bagpå
kortet står knivreglerne. For at få
beviset har vi gennemgået knivreglerne mange gange, vi har snittet og
snittet og snittet lidt igen, så vi har
lært, hvordan man bruger en kniv i
praksis.

Så skal vi også prøve at lave mad på
trangia. Vi skal nok have 3-4 trangiaer i gang, måske skal vi koge en
god suppe. Samtidig skal vi også
prøve at bage en chokoladekage i en
”jord”-ovn.
Sidst i marts skal vi på en lørdagstur
til Fiskerimuseet. Hvis vejret er fint,
skal vi måske cykle derud med en
madpakke i rygsækken.

Så har vi været spioner og har løst
nogle forskellige koder. Vi har limet
et billede af os selv ind i en lille spion-bog, hvor vi samtidig lavede et
personligt identifikations-nummer.
Så har vi været ude på et spion-løb,
hvor der var både levende og døde
poster. Ved de levende poster skulle
vi smage på nogle ting med bind for
øjnene, og derefter skulle vi gætte,
hvad det var. Vi skulle føle på noget
nede i nogle poser, og gætte hvad
det var, vi rørte ved. For at træne
hukommelsen, som er vigtig for en
spion, var der en post med 12 ting,
vi skulle se på i et minut. Vi skulle
så bagefter se, om vi kunne huske
alle tingene. De døde poster var
forskellige kodetekster, der skulle
løses, bl.a. noget med morse-koder,
tal-koder og bogstaver markeret på

Vi regner også med, vi her i foråret
skal på en weekendtur, men vi har
ikke bestemt hvor og hvornår endnu.
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To 1. pilte klædt ud som spioner.
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Udflugten
Et nyt tilbud om aktiviteter for ledere og
seniorer ved FDF Tjæreborg.
Af Martin Østerberg Søndergård

Som et nyt tilbud til seniorer og ledere i FDF Tjæreborg, vil der blive
arrangeret nogle ture kaldet Udflugten. Det der er under planlægning
på nuværende tidspunkt, er en tur
i Legeland i Esbjerg, prøvedyk med
dykkerudstyr, sejltur over en weekend med Mytilus, vandski og meget
mere.
Det første arrangement, som er blevet afholdt, var paintball i Hostrup
mellem Esbjerg og Varde. På denne udflugt var der mødt 9 seniorer
og ledere op ved FDF i Tjæreborg,
hvorefter turen gik ud til en lille
Mikkel Turner viser, han er klar til at spille paintball.

skov i Hostrup, hvor vi skulle spille
paintball.

Tobias Jensen ramt af et head-shot under en omgang paintball.

FDF Tjæreborg

Da vi var blevet delt op i 2 hold og
havde fået udleveret udstyr, blev
reglerne gennemgået. For at et hold
kunne vinde, skulle de enten ramme
alle på det andet hold eller få fat
i det andet holds fane. I løbet af 2
timer fik vi spillet rigtig mange runder, og begge hold stod lige med antallet af point. Til slut fik vi et stykke
kage og en kop kaffe oven på de
hårde kampe.
11

2. pilte
Vi er også gået med på wellness-bølgen.
Af Henrik Mathiesen

Som mange havde set frem til, var
vi inde for at prøve klatrevæggen i
Esbjerg. Nogle var lidt forsigtige i
starten, men efter en halv times klatring havde alle fundet modet frem,
og kravlede næsten rundt som fluer
på væggen. Selv de ”gamle” ledere
nåede op til båthornet i toppen.

Mathias og Jens Christian har travlt med at bygge sauna.

me som FDFer. Der blev bygget en
lille hytte af rafter, den blev pakket
godt ind i tætte pressenninger, og så
var den næsten hjemme. Der manglede bare de rødglødende sten, som
havde ligget og suget varme til sig i
bålet. De blev lagt i en metalspand
i saunaen, på med noget vand og
vupti, så var saunaen klar. Og der
er da ikke noget bedre, når det er 4
grader udenfor.
Camilla og Christina under en tur på klatrevæggen i Esbjerg.

Hos FDF er vi også nødt til at følge
lidt med moden og valgte derfor
at gå med på wellness-bølgen eller
ihvertfald så tæt på, man kan kom12

Vi har øvet os lidt mere på førstehjælp efter de indledende øvelser i
efteråret. Jesper var kommet til skade på flere forskellige måder. Først
fik han stød af en boremaskine. Så
POSTEN

huggede han en økse i benet. Derefter gik der ild i hans hånd, da han
lavede mad på trangiaen. Og til sidst
skar han sig i hånden med dolken.
Hvor uheldig kan man være... Men
heldigvis var de friske pilte klar
med den rigtige førstehjælp i alle
tilfælde. Ok, der skulle måske lidt
hjælp til, men Jesper var generelt i
gode hænder.
Se flere billeder fra klatrevæg og
sauna på hjemmesiden.
Nu hvor foråret er kommet, skal
vi ud til Friheden for at se skoven
springe ud. Samtidig med at vi nyder, at der er lys og varme på vej,
skal vi lave primitiv mad og bygge
lidt med reb og rafter. Husk derfor
at tage cykler med til møderne fremover.

Vi ses.
Jesper, Tom og Henrik

Christina sikrer Mille mod at falde ned.

Der var godt gang i alle 2. pilte, da de var en tur på klatrevæggen.

FDF Tjæreborg
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Væbnere
Vi rykker aktiviteterne udenfor og skal bl.a. på en primitiv
weekendtur, bygge med reb og rafter samt på vandretur.
Af Søren Østerberg Søndergård

Så er det officelt blevet forår, og det
skal da nydes med en masse sjove
aktiviteter udenfor.
Der er planlagt 2 weekendture, der
skal foregå ude i det fri. I slutningen
af april skal vi ud og ligge i bivuak
(Det der med at slå nogle pinde i jorden og spænde et stykke plastik ud
og sove under). Denne tur kommer
til at foregå ved Assenbæk Mølle,
hvor holdet skal være med til alt
planlægning lige fra klargøring af
udstyr, lave madplan, indkøb af
mad til turen, til at få det hele pakket og gjort klart.

Ellers har holdet lært noget om ild;
fra hvilke træsorter der er gode til
at lave et ”hygge bål”, til hvordan
man laver et bål med gode gløder til
bagning af kager, fisk og anden god
primitiv mad. I samme omgang var
vi også ude at lege med ”fireballs”,
hvilket er et stykke stof, der er bundet hårdt sammen for derefter at
ligge i sprit og trække i et par døgn.
Til at starte med trillede vi dem til
hinanden, og som man blev mere
fortrolig med ilden, kunne man begynde at samle dem op og holde
dem i hånden uden, at det gjorde
ondt.
Lederne ser frem til et rigtigt hyggeligt forår med glade FDFere.

Line, Birgitte og Emilie får en kop varm kakao som afslutning på et møde.

FDF Tjæreborg
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Seniorer
Der har været afholdt netparty, været gåture og
forskellige aktiviteter ved Friheden.
Af Jonas Andreasen

Vi har været ude i hytten et par gange nu i det nye år. Her har vi fået
snakket lidt om, hvad seniorerne
kunne tænke sig at lave af aktiviteter i det nye år. Og om de havde
nogle forslag til nye aktiviteter ude
ved hytten. Af sådan en lille tur
har seniorerne det med at blive tørstige, og som sædvanlig har vi altid
lige et trangia sæt og noget kakao
med, som efterhånden er gået hen
og blevet en af seniorernes ynglingsdrikke.
Vi arrangerede også lige et lille mini
net-party nede ved FDF for alle seniorerne, og inviterede da også lige
et par ledere ekstra med. Netpartyet
var noget, som seniorerne havde
spurgt om et par gange, da de syntes, det kunne være Vonne, karma
eller hvad nu en gang de skøre seniorer plejer at bruge som slang/
begreb for, hvad der kunne være i
orden at lave.

undskyldning var dog også, at han
havde siddet oppe hele natten forinden pga. han havde set tegnefilm :).
Men folk var glade, og vi hyggede
os alle gevaldigt.
Til sidste seniormøde var der ikke
så mange fremmødte, så vi tog ud til
hytten for at hjælpe de andre ledere,
som var igang med at ordne lidt træ
til hytten og FDF.
Dette var seniorerne ikke vildt glade
for i starten, men lidt arbejde har
nu aldrig skadet nogen. Vi fik da
også en god gåtur ned til Tjæreborg
beton, efter vi havde hjulpet lidt
med brænde. Og det var seniorerne
egentlig glade nok for da de blev
friske og fyldte med energi?
Vi har også fået en leder mere i staben, Tobias. Han er lige vendt tilbage til FDF efter en tur ved militæret.
Hilsen
Niels Ole, Tobias & Jonas

Dette var dog også et godt arrangement, næsten alle Seniorerne dukkede op. Lund (Thomas) kom også
forbi og spillede lidt sent lørdag aften, hvor han lige var kommet hjem
fra en skiferie og var godt træt. Hans
FDF Tjæreborg
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E-MAIL: ESBJERG@THIELE.DK

POSTEN

KALENDER
Kredsaktiviteter:
17. - 18. april 2009		
24. - 25. april 2009		
24. - 26. april 2009		
20. - 21. maj 2009		
29. - 31. maj 2009		
Uge 31 2009		

1. tumlinge weekend i Friheden
2. tumlinge weekend i Friheden
Primitiv væbner weekendtur
Væbner overnatning i Friheden
Væbner vandreweekendtur
Sommerlejr

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

Medlemsudviklingen
I FDF Tjæreborg har vi i dag 107 medlemmer fordelt på 87 børn, 16 ledere
og 4 bestyrelsesmedlemmer. Dette medlemstal kan vi godt være rigtig
stolte over, da FDFs medlemstal på landsplan har været faldende i efterhånden mange år, mens vores har været stigende gennem de sidste 4 år.
Går vi tilbage til år 2005, havde vi kun 66 medlemmer i kredsen. På 4 år
har vi oplevet en medlemsfremgang på hele 62%.
Fremgangen skyldes en stor indsats fra både ledernes og bestyrelses side.
Vi har blandt andet arbejdet med et fokuskreds projekt gennem de sidste
2 år, hvor der har været fokus på at gøre kredsen til et godt sted at være
for både børn og ledere. Fokus har været lagt både på vores medlemstal,
aktiviteterne, lederne og faciliteterne.

FDF Tjæreborg
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Lad os gi’ et bud på
din byggeopgave,
- vi klarer alt med
projektering og
ansøgninger...
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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.
For tiden er følgende skjorter til salg:
1 stk. størrelse 8 år
1 stk. størrelse 16 år

FDF Tjæreborg

21

22

POSTEN

STØTTEKREDSEN OG BESTYRELSEN
BESTYRELSEN:
Formand
Kasserer
		
		
		
		
		
		

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

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
40 34 28 59

STØTTEKREDSEN:
Formand
Kasserer
		

Jens Øllgaard-Nicolajsen		
Meta Nielsen				
Brian Jul Hansen			

22 27 58 41
75 17 53 85
28 83 92 08

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 Enevoldsen

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 Enevoldsen
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
40 34 54 30

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
Tobias Jensen

26 35 68 56
20 74 78 43
28 85 79 66

Jens Øllgaard-Nicolajsen

22 27 58 41

Ledere:

Hytteudlejer:
Hjemmeside

http://www.fdf-tjb.dk

FRITID MED INDHOLD

