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Kredslederen
I uge 31 tager hele kredsen afsted på
Harry Potter sommerlejr.
Af Lis Enevoldsen

Sommerlejrplanlægningen er i fuld
gang, og vi glæder os til at være Harry Potters venner i uge 31 i ”Kærnehuset” i Gesten. Vi håber selvfølgelig, at rigtig mange friske FDFere
har mulighed for at komme med.
Hvis du ikke har fået en invitation
endnu, så få en ved din leder.
Vi holder fælles sommerafslutning
for alle FDFere med forældre og søskende onsdag den 17. juni kl. 18-20
i Friheden.

Ellers så glæder vi os til sommerferien og håber for vores medlemmer,
at de må få en rigtig dejlig sommer.
Vi møder alle friske op igen til FDF
sidst i august, hvor vi starter op med
masser af udfordringer og sjove oplevelser.
Mange FDF-hilsener
Inge Madsen Sidelmann og Lis Enevoldsen
Kredsledere

Vi er også så småt i gang med planlægningen af næste sæson. Vi kan
allerede nu se, at vi kommer til at
mangle hjælpende hænder ved både
de kommende 1. tumlinge (1. klasserne) og de kommende 2. tumlinge
(2. klasserne). Så hvis du har lyst til
at give et nap med, så hold dig endelig ikke tilbage, men kontakt en af
undertegnede. Vi mangler hjælpere
i alle aldre, men især voksne ledere
har vi et stort behov for.
Vi har et rigtig godt fællesskab i
FDF Tjæreborg, og de, der melder
sig som ledere, vil aldrig komme til
at stå alene med et hold.

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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Støttekredsen
Efter en veloverstået generalforsamling arbejder
Støttekredsen nu videre med økonomisk hjælp til FDF.
Af Brian Jul Hansen

Der har siden sidst været afholdt generalforsamling i Støttekredsen.
Da både Martin og Meta var på valg
og ikke ønskede genvalg, stod vi
med lidt af et problem. Konsekvensen kunne blive, at vi havde været
nød til at opløse Støttekredsen, da
vi ikke kunne stille en komplet bestyrelse.
På selve dagen indvilligede Meta
dog i at lade sig genvælge for nok en
periode. Og det fik Jens til at melde
sig tilbage på den sidste plads. Tak
til dem begge.

og derfor vil vi benytte lejligheden
til at takke vore annoncører for deres støtte i det forløbne år og håber,
vi kan regne med deres fortsatte opbakning.
Samtidig skal der lyde en tak til Blichers Kro for ”flaske pengene”.
Tusind tak til alle!
Venlig Hilsen Støttekredsen
Brian

Støttekredsen kan herefter fortsætte
arbejdet.
Der er fra FDF ytret ønske om økonomisk hjælp til forskellige ting, der
kan gøre Friheden mere ”brugervenlig” for de ældste af vores medlemmer. Og der spekuleres desuden
i løsninger, der kan give flere sovepladser derude. Dette skulle gerne
gøre det lettere at udleje Friheden
i fremtiden. Det er noget af det, der
er på programmet i denne tid. Vi må
se, hvad det ender med.
Det er ved at være slut på sæsonen,
FDF Tjæreborg
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1. tumlinge
I den sidste tid har vi været ved at tage mærker.
Det er blevet til kokkemærket og 5 km mærket.
Af Martin Søndergård

Så er vi næsten ved at være igennem forårssæsonen. Når vejret har
tilladt det, har vi holdt vores møde
udenfor.
Vi er begyndt at tage kokkemærket, hvor vi har prøvet at lave mad
over bål og på trangia. Da vi lavede
mad over bål, gjorde vi det på vores
weekendtur, hvor vi lavede tanzania kylling. På trangia lavede vi en
pastaret.
Vi har også været ude at tage et 5
km. mærke. Vi startede nede ved
FDF, hvorfra vi gik ned forbi ride-

FDF Tjæreborg

skolen, ud til Krogsgårdsvej, og tilbage ind mod Tjæreborg. Da vi var
kommet ind i Tjæreborg igen, fik
vi holdt en lille pause ved Lærkes
bedsteforældre, hvor vi fik lidt kage
og noget koldt vand og drikke. Efter vores velfortjente pause gik vi
ned til FDF, hvor vi alle fik vores
mærke.
I resten af tiden inden vi skal på sommerlejr, skal vi være udenfor en del,
hvor vi skal bygge huler, lave bål og
lege. Inden vi holder sommerferie,
har vi endnu en lille overnatning i
vores hytte igen. Hvis vejret er godt,
vil vi slå et par telte op ude på plænen. De, der så har mod på det, kan
prøve at sove i telt.
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Ved Martin Thygesen
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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
Vi har overnattet en nat ude i Friheden.
Det var sjovt og rigtigt hyggeligt.
Af Lis Enevoldsen

Kære 2. Tumlinge
Nu er det sidste gang, vi skriver til
jer som tumlinge, for efter sommerferien bliver I pilte!
Tiden er gået hurtigt, men sammen
med jer går tiden rigtig godt :)
På de sidste mødegange op til sommerferien skal vi have gjort bålmærket og kirkemærket færdigt. I har
trænet meget med at lære at tænde
bål samt bruge det til madlavning
og andet, så det må være på tide, at
I får jeres mærke.
Vi har overnattet en nat ude i Friheden. Det var sjovt. Vi kunne godt
nok ikke lave mad på bål, for det
havde ikke regnet i rigtig lang tid.
Og derfor var det hele så tørt, at det
var for brandfarligt at tænde bål.
Men vi fandt i stedet en bålskål derude, og så lavede vi et lille bål deri,
så vi kunne hygge os og optræde for
hinanden. Det blev en rigtig hyggelig overnatning, for vi læste godnathistorier og snorkede om kap.
Desværre fik vi ikke helt afviklet vores ”glemme-dumme-liste”. Det er
en liste, hvor vi krydser af, hvem der
FDF Tjæreborg

glemmer noget eller dummer sig.
De, der har X i ”glemme-dummelisten”, skal ”arbejde” det af ved at
lave noget ekstra for de andre. F.eks.
ved at vaske op, dække bord, holde
tale eller gå med skraldespand eller
noget andet, som de andre så slipper for. Når vi skal have sommerafslutning på vores hold, så vil vi uddele straffene! Så nogen kan lave en
masse og andre bare kan få lov at
kigge på.
Desværre fortsætter Tina ikke som
leder på vores hold efter sommerferien. Hun er ved at tage en uddannelse, som tager meget af hendes tid.
Derfor kommer hun så ikke mere på
vores hold, men vi håber, at Tina har
lyst til at besøge os engang i mellem.
Vi siger stor TAK til Tina for den
tid, hun har været med. Vi har været
rigtig glade for hende.
Hvis en anden forælder har lyst til
at overtage Tinas plads, så sig det
endelig til en af os ledere.
Ha’ en rigtig god sommerferie.
Måske ses vi på Harry Potter sommerlejren, men ellers ses vi sidst i
august, hvor vi starter op igen som
pilte!
Mange hilsener fra
Tina, Alexander, Iben og Lis
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Seniorer
Vi har været på sejltur med sejlskibet Mytilus. Her skulle vi
styre, sætte sejl og alt andet praktisk arbejde på båden.
Af Niels Ole Storm Nikolajsen

Hvad er en senior?
Ja, normalt ville jeg sige, at det er en
ung og livsglad FDFer, der har kæmpet sig op gennem FDF, hele vejen
fra tumling til senior. og som nu går
og nyder livet i fulde drag med at
bygge kæmpemæssige kolossale raftebyggerier, spadsere lange gåture
og i det hele taget rigtigt hygge sig
sammen og holde venskaberne igennem tiderne ved lige.
Nu til dags går vores seniorer ikke
så meget op i raftebyggeri, men de
vil gerne ud at gå en lille tur, lave
noget mad og ellers rigtig hygge.
Det er da også fint nok, for som tidligere skrevet, holder vi fast i venskaberne. Men det er også på tide,
at vi kommer i træning igen med at
bygge nogle flotte rafte konstruktioner. Sommerlejren ligger jo for
døren, hvor der skal bygges steder
til at sove og spise. Og senere skal vi
da også have bygget en masse fine
ting ved vores hytte, Friheden. Vi
skal lave noget mad på bål, sove under åben himmel, ud og se os rigtigt
omkring med en weekendtur.

fortælle lidt som seniorernes tur ud
at sejle med Mytilus, en sejlbåd ejet
af en FDF forening.
Vi var desværre ikke så mange, der
kunne komme med på denne herlige tur. Da nogle seniorer skulle til
konfirmationer, fødselsdage osv.
Men to seniorer var dog så heldige
at komme med ud på vandet, nemlig Rasmus og Simon. Ud over de
to seniorer var Jesper, Jonas og jeg
(Niels Ole) med som ledere, da vi
skulle være flere end fire for at komme afsted. Men selvfølgelig var det
ikke kun os fem fra Tjæreborg, der

Nu jeg nævner det med rigtigt at
komme omkring. Så vil jeg da lige
10
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var afsted på denne tur. Godt nok
skulle vi selv sætte sejl, styre båden
og smide anker. Men for at alt dette
alligevel skulle kunne lade sig gøre,
var der to personer mere med som
til daglig stod for sejlskibet Mytilus.
De skulle vise os hvordan og hvad,
vi skulle gøre, så det hele ville gå
glat og så fejlfrit som muligt.
Turen strakte sig over en god weekend. Vi tog afsted fra Tjæreborg
fredag aften, hvor turen først gik
med bil til Vejle lystbådehavn, hvor
Mytilus ligger til kaj. Efter at have
hilst på kaptajnen og hans makker,
startede vi ellers med at sejle ud af
lystbådehavnen og ud mod aftenens
oplevelser. Her denne første aften
regnede det lidt, og der var ikke så
meget vind i sejlene. Vi blev da også
våde, men det så nu ikke ud til at
genere nogen, selv om Rasmus og
Jonas selvfølgelig havde glemt at
medbringe regntøj begge to. Men
man blev da naturligt træt efter sådan en aftentur med en smule vind
og vand i hovedet.

pe spil UNO, med meget specielle
regler. Men seniorerne kom i seng,
og det samme gjorde vi ledere da
også senere efter en omgang UNO,
som varede et par timer eller deromkring.

Vi satte anker ude på vandet den
første aften og gjorde båden klar til
natten. Selvfølgelig havde kaptajnen
sørget for en god gang varm suppe
til natmad, inden man skulle putte
i sin sovepose eller rettere, som vi
troede, vi skulle. Seniorerne lagde
sig dog til rette, da de var blevet
godt trætte. De orkede ikke det, som
Kaptajnen kaldte en tradition, der
skulle holdes ved hver aften omborde på Mytilus. Nemlig et kæm-

Lørdag morgen stod vi forholdsvis
tidligt op for at komme videre på
vores sejltur gennem Vejle fjord og
under de to lillebæltsbroer. Her fik
vi da også vind i sejlene og sejlbåden
krængede også godt, da der virkelig
begyndte at komme fart på. Vi fik
alle lov til at prøve at styre skibet
og sætte sejl. Seniorerne skulle lave
kaptajnens logbog en gang imellem
undervejs, hvor de skulle skrive antal sømil, vi havde sejlet, og hvad

FDF Tjæreborg

11

der ellers foregik ombord. Man kan
jo næste aldrig komme uden om, at
der vil være nogle der bliver søsyge
på sådan en tur. Men de to seniorer så nu ud til at have det helt fint,
selvom de lige måtte ned og ligge
sig i køjerne en gang imellem. Deres forklaring var, at de lige var lidt
trætte, men man ved jo aldrig i hvert
fald gik turen lettere smertefrit. Lørdag aften skulle vi ligge til kaj ved
Strib bådehavn, men inden da smuttede vi lige ind forbi en kaj ved Fredericia og fik en god is og fik handlet ind til lidt hygge om aftenen. Og
så gik turen ellers mod Strib, hvor
vi fik aftensmad og endnu en gang

12

UNO. Denne aften var seniorerne
med i spillet. Vi stod rimelig tidligt
op søndag morgen, gjorde klar og
sejlede ellers bare med god vind i
sejlene mod Vejle igen. Her skulle
vi slutte af med at skrubbe dækket
og gøre rent indenborde, inden tiden var kommet, hvor vi skulle tage
hjem med bil til Tjæreborg igen efter
en vellykket og hyggelig tur med
sejlskibet Mytilus.
Lederne siger tak for en god sejltur,
og håber vi vi kommer godt i gang
med raftebyggeriet fremover.
Tobias, Jonas og Niels Ole

POSTEN

1. tumlinge weekend
Vi har haft en lille weekendtur i vores hytte.
Vi lavede primitiv mad og var på tur i Solbjerg plantage.
Af Martin Søndergård

Her i foråret havde vi en overnatning i vores hytte Friheden. Vi mødtes ude ved vores hytte fredag aften
kl. 17 til en hyggelig overnatning fra
fredag til lørdag. Da alle var ankommet, blev der lavet tre hold, hvor
nogle skulle hjælpe med at tænde
bål, forberede aftensmaden og lave
snobrødsdej, som vi skulle bruge til
dessert.
Da der var kommet gang i bålet, blev
vores aftensmad lavet, hvor vi alle
hjalp til. Aftensmaden var Tanzania
kylling med ris, som smagte rigtig
godt. Mens aftensmaden blev lavet,
blev der bygget huler rundt omkring
i skoven. Efter der var blevet vasket
op, blev der igen tændt op i bålet
for, at vi kunne bage snobrød.

og ved at få gjort os klar til morgenmad. Om formiddagen gik vi over
i Solbjerg plantage, hvor vi fandt
en skovsø og fiskede efter små dyr
med de net, vi havde med. Efter at
have fisket i en lille times tid, fik vi
et stykke kage og gik tilbage til hytten.
Tilbage ved hytten fik vi pakket vores ting og gjort rent, så vi var klar
til at køre fra hytten kl. 12
Vi vil gerne takke for en rigtig hyggelig weekendtur.
Line, Emilie, Anette og Martin

Kl. 21 gik vi indenfor i hytten igen,
da det var ved at blive koldt udenfor. Da alle var kommet i nattøjet,
blev alle samlet nede i stuen, hvor vi
havde lidt hygge med slik og saftevand. Kl. 22 gik vi alle i seng, og lidt
senere var der atter ro i hytten.
Lørdag morgen var de første vågne
omkring kl. 6, så en halv time senere
var vi alle kommet ud af soveposen
FDF Tjæreborg
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Mytilus
På weekend togt i Lillebælt
med det gode skib Mytilus.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Det hele startede en fredag eftermiddag sidst i maj, hvor en lille
flok ledere pakkede bilen og kørte
mod Vejle, hvor sejlskibet Mytilus
lå i havn. Målet var en sejltur, hvor
vi skulle sejle skibet, kun med lidt
hjælp fra de to besætningsmedlemmer, som var med for at sikre det
hele foregik som det skulle, og alle
kom hele hjem, inklusiv skibet.
Mytilus er et sejlskib af typen Phantom 42 og er bygget i 1984. Det ejes
af foreningen FDF Mytilus, og det er

så muligt for FDFere at leje sig ind
på skibet og få en hyggelig sejltur
rundt i det danske farvand. Det var
lige netop det, vi havde gjort i denne
weekend, og forventningerne var
store. Desværre tydede det ikke så
godt med vejret, som ikke viste sig
fra dets bedste side under køreturen
til Vejle.
Ved ankomst til Vejle skulle vi til at
arbejde, imens et par stykker tog i
den nærliggende Føtex for at sørge
for proviant, klargjorde resten skibet
så vi kunne komme afsted på sejlturen. Omkring kl 20.30 var vi klar til
afgang og klar til at lægge havnen
bag os og komme ud og nyde stilheden, ved at sejle for sejl og blot lytte
til den rolige lyd af vandet omkring
båden. En fantastisk oplevelse og
dejlig fornemmelse :). Efter 1-2 timers sejllads var det tid til at smide
ankeret og lade båden ligge stille for
natten.
Næste morgen var vi igen klar til at
tage af sted på vores næste stykke
sejllads. Her gik turen i første omgang mod Fredericia, hvor vi skulle
spise frokost, og herefter var planen,
at vi skulle runde den lille ø Fænø
lidt sydvest for Fyn. Til sidst skulle
vi ende i Strib havn og overnatte
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der. Det blev en super god sejltur
med rigtig godt vejr og god vind det
meste af tiden. Den førte os under
både den nye og den gamle Lillebælts bro.
Hele turen endte søndag med, at vi
sejlede retur fra Strib til Vejle. Da
det ikke blæste så meget, fik vi lov
at prøve at sejle med Spieler, bådens
største sejl på hele 140 m2. Det var en
rigtig sjov oplevelse at være med til
at sætte et så stort sejl og styre båden
imens.
Vi havde en rigtig god tur og fik
oplevet en masse. Vi fik da også lokket de to besætningsmedlemmer til
at fortælle en del historier om deres
tidligere sejlladser, nogen så sjove
og mærklige at det lød som de værste røverhistorier.

FDF Tjæreborg

Hvis du vil se mere om, hvad Mytilus er for en båd, så besøg www.mytilus.dk, hvor du kan se billeder fra
dens togter og læse mere om den.
Vi har lagt billeder på vores egen
hjemmeside, www.fdf-tjb.dk, hvis
du skulle have lyst til at se mere til,
hvad der skete på vores togt.
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1. pilte
Vi har øvet os en masse i at bygge med reb og rafter.
Af Inge Madsen Sidelmann

1. piltene har øvet sig i at binde
knob. Det har de gjort ved at de blev
inddelt i hold med 5 børn på hvert
hold. Hvert hold skulle så lave en
kongestol, som de skulle bruge til
at transportere hinanden på ud til
nogle poster, der var i nærheden. De
skiftede ved hver post, så alle (der
ville) prøvede at sidde i kongestolen
og blive transporteret af de andre 4
pilte på holdet.
Så har vi bygget drager, de er næsten færdige. Vi cykler ud til diget
næste gang, hvor vi sætter snor i de
sidste, og afprøver deres flyvefærdigheder.

Vi skal også prøve at bygge en sauna ude på vores græsplæne. Det er
nærmest en ”hule” bygget af rafter,
der er dækket af med presenning.
Vi skal så have varmet nogle store
sten godt op på et bål. Stenene skal
derefter ind i et hjørne af saunaen,
hvor græstørvene er gravet af græsplænen på et lille område. Stenene
skal så ind imellem overhældes med
lidt vand, og man kan så sidde og
varme sig i saunaen. For ikke at få
det for varmt, er det bedst at tage
shorts eller badetøj på.
God sommer til alle fra 1. pilte lederne.

På et andet møde skal vi cykle ud i
Friheden, hvor vi har planer om at
tænde et bål og bage snobrød. Vi
cyklede også derud for 1½ måned
siden, der skulle vi prøve at sætte
telte op. Der var dog én, der havde glemt at tage pløkkerne med (vi
nævner ingen navne Jonas), så vi
måtte finde nogle egnede pinde og
bruge til pløkker. Men det lykkedes,
teltene blev rejst.

16
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2. pilte
Hundekunster og hemmelige agenter.
Af Henrik Mathiesen

Vi har brugt det meste af forårssæsonen udenfor, lige noget for en flok
friske pilte. Blandt andet har vi et
par gange cyklet ud til Friheden, for
at lave noget lidt anderledes pionerarbejde, nemlig en forhindringsbane. Hvert hold skulle bygge deres
del af banen, og bagefter kunne hele
banen prøves af. Det var ikke helt
nemt, for der var både snubletråde
og glatte rafter.
For at lære lidt om, hvordan man
behandler hunde og snakker med
dem, havde vi besøg af Maria og
Charlotte sammen med en flok hunde. De lavede en lille opvisning for
os med forskellige hundekunster.
På et andet møde fik vi pludselig besøg af Agent 27 fra FDF Headquarter i USA. Han bad os hjælpe med at
finde Agent 12, der var blevet væk
på sin ferie i Tjæreborg. Heldigvis
havde vi lige trænet vores agentfærdigheder. Vi havde lært at finde
fingeraftryk, løse hemmelige koder
og snige os rundt for at spionere.
Der var kun en pose med notesblok,
mobiltelfon og nogle andre mærkelige ting at gå efter. Men 2. piltene
havde hørt godt efter på skolebænFDF Tjæreborg

ken, og kunne hurtigt finde frem til
hvor Agent 12 skulle være. Da vi
kom frem til stedet viste det sig at
være en agenttest, som piltene havde bestået til et 12-tal.
Vi havde ramt helt rigtigt med vejret, da vi cyklede en tur ud til diget
for at flyve med drager. Der var rigeligt med vind til at få alle drager
i luften. Jesper havde taget en af de
helt store med, som vel nok kunne
løfte en af de mindste på holdet.
Heldigvis blev alle på jorden.
Vi har også lige været på en god
lang gåtur for at tage 15 km mærket.
Det var det flotteste vejr, så det var
en ren fornøjelse. Nogle blev dog
lidt trætte undervejs, men Tom havde sørget for kage, så det hjalp lidt.
Undervejs besøgte vi også Mathias’
far, hvor vi fik saftevand og is.
Da sæsonen er ved at være forbi, har
vi kun et par møder tilbage. De skal
selvfølgelig tilbringes udenfor i det,
forhåbentlig, gode vejr.
Vi glæder os til at se jer på sommerlejren og selvfølgelig også efter sommerferien.
God sommerferie,
Jesper, Tom og Henrik
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Væbnere
Vandkrig, 15km gåtur, svævebane og primitiv mad har alle
et tilfælles, det er aktiviteter væbnerene har lavet i foråret.
Af Søren Østerberg Søndergård

På Kristi himmelsfartsdag ville vi
ud at tage 15km gå mærket. Vi startede onsdag aften med overnatning i
Friheden med lidt almindelig dansk
hygge, ild i brændovnen (til vi nåede de 27 grader indenfor) og en
god film. Efter lidt besvær kom alle
i seng, og den sidste SMS blev sendt
omkring midnat for at sige godnat.
Tidligt næste morgen, sådan omkring kl. 7, var det op igen. Der blev
gjort klart til et solidt morgenmåltid
og efter en hurtig opvask, var alle
klar til at tage afsted. Vi kørte til
Marbæk Plantage, stillede bilerne og
begyndte så ellers at gå. Undervejs
mødte vi op til flere hjemmeværns
folk, der var på orienterings march
i området. Flere af dem trængte til
opmuntring, hvilket vi da var eksperter i. Efter en velfortjent frokostpause, hvor der blev spist op bortset
fra 2 endeskiver, var det afsted på
turens sidste del. Den sidste kilometer holdte hårdt, men alle gennemførte og humøret var højt hele turen
igennem.

forventet at slutningen af maj ville
være, så hvad ville være mere naturligt, end at have et møde, hvor
vi skulle lege lidt med vand. Vand
var der nok af, det kom dryppende
oppe fra. Solen var der også et eller
andet sted over skyerne. Dette var
dog ikke nok til at stoppe væbnerne fra at lave en god gammeldags
vandkrig. Det tog under 7 min for
samtlige deltagere at blive gennemblødt. Så var det jo bare at fortsætte.
Efter 40 min, hvor kampen bølgede
frem og tilbage, var kræfterne brugt
op, og det var tid til at få noget tørt
tøj på. Bagefter var der gjort klar til
snobrød ved et varmt bål, så man
kunne få varmen igen.
Nu er sæsonen ved at være forbi,
og lederne håber, at vi får følgeskab
af en masse væbnere på sommerlejeren, så vi kan få lavet os en rigtig
lækker lejr med en masse godt kammeratskab og gode oplevelser.
Tak for denne sæson.
Ølle, Turner og Søndergård

Vandkrig er en dejlig ting, vejret er
typisk godt, solen skinner, fuglene
synger. Sådan havde lederne også
FDF Tjæreborg
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FDFnet
Det hele startede for 5 år siden,
og vi kan stadig gøre det bedre.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Efter en periode uden nogen størrer netparties i Tjæreborg eller nær
omkreds, var vi et par ledere ved
FDF Tjæreborg, der mente, at det
skulle vi gøre noget ved. Derfor fik
vi startet vores koncept, FDFnet. Vi
ville afholde et netparty 2 gange om
året, og dets formål skulle være, at
folk skulle kunne komme og hygge
sig og have det sjovt sammen med
deres venner og bekendte.
Vi har nu afholdt det 10 gange, og
sidste gang var i weekenden den 15.
– 17. Maj 2009, som altså var vores
jubilæums gang. I lighed med de 9
andre gange stillede vi med udstyr
til netværk, servere til konkurrencer

og internet, så det eneste deltagerne
skulle medbringe, var deres gode
humør og deres PC. I alt dukkede
47 deltagere op til FDFnet #10, og
det er, så vidt vi kan huske og se i
vores statistikker, det højeste antal i
FDFnets historie.
Selvom det er gået fremad med deltagerantallet siden vores første afholdelse, er vi slet ikke der, hvor vi
gerne vil være. Vi har i første omgang et mål om at komme op på 60
fremmødte deltagere, og eventuelt
herefter endnu flere. I takt med at vi
har afholdt netparties i gennem årene, har vi fået anskaffet vores eget
udstyr, og som det ser ud nu, har vi
nok til at kunne have op til 120 deltagere koblet sammen på en gang.
Vi ser i FDFnet Crewet frem til at
kunne afholde endnu flere netparties i fremtiden med så mange glade
deltagere. For mere info om FDFnet
og fremtidige samt tidligere afholdte
arrangementer kan du besøge
www.fdfnet.dk

FDF Tjæreborg
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KALENDER
Kredsaktiviteter:
17. juni 2009		
Uge 31 2009		
2. - 4. oktober 2009		

Sommerafslutning
Sommerlejr
Kredsweekend

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

Sommerlejren i FDF
Det at tage af sted på sommerlejr i
FDF er en gammel tradition, som
begyndte allerede i 1905, da FDF
kun havde eksisteret i 3 år. I begyndelsen blev det kaldt en landkoloni, men ideen var den samme som
sommerlejren i dag. Drengene og
pigerne tager sammen med deres
ledere af sted på lejr udenfor byen
for at leve et spændende liv sammen døgnet rundt. Aktiviteterne
på lejren er godt nok blevet moderniseret gennem årene, men mange
traditioner og aspekter på lejren er
stadig de samme i dag.
Siden 1926 har FDF på landsplan
afholdt landslejr hvert femte år for
væbnere og seniorer, som har mødtes fra hele landet til én stor lejr.
Disse år er der så blevet holdt en
mindre sommerlejr rundt i kredsene for de mindste børn.
På et tidspunkt blev det i FDF kutyme at sommerlejren skulle have
et tema, som skulle være gennem-

FDF Tjæreborg

gående for hele lejren. Det kunne
f.eks. være Robin Hood tema, hvor
man så laver dragter/udstyr passende til temaet. Man vælger og
tilpasser også de forskellige aktiviteter til temaet, så børnene i løbet af ugen for god mulighed for
at leve sig ind i temaet. I dag er det
stadig meget normalt at benytte et
gennemgående tema på sommerlejrene.
FDF Tjæreborg har allerede fra starten i 1947, da kredsen var knap 1½
år, hver sommer været af sted på
sommerlejr og dermed fulgt FDFs
traditioner. Det har altid foregået
på den måde, at vi har lejet en stor
hytte med god udenoms plads,
hvor hele kredsen har kunnet holde
sommerlejr. Typisk har tumlingene
boet inde i hytten, mens piltene har
sovet i telte. Væbnerne samt seniorerne har bygget deres egen primitive lejr med bivuak, spisebord og
køkken.
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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
Enevoldsen. 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
Enevoldsen 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 16 år

FDF Tjæreborg
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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.

FDF Tjæreborg
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TELEFONLISTE
Kredslederråd:

Inge Madsen Sidelmann
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 Sidelmann
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

