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Kredslederen
Vi arbejder på at få vores lokaler forbedret og lysnet op,
og håber på en god støtte fra Esbjerg Kommune.
Af Lis Enevoldsen

"Nu falmer skoven trindt om land"....
og det er tid til at finde aktiviteter
ved FDF, der passer til påklædningen - eller omvendt......
I kredsen er der travlhed, for
den 2.-4. oktober tager vi alle på
kredsweekendtur til Pløk, hvor vi
rigtig skal hygge os og være sammen. Vi har lejet den store hytte i
Marbæk. Der er sengepladser til 70,
og vi skal nok få den fyldt op.
Vi har nu gang i alle holdene, og
vi er spændte på at se, hvad vores
medlemstal ryger op på, når vi får
talt op. Dog har vi et problem omkring 2. tumlingene. Der mangler en
leder mere. Pt. har vi én leder samt
én frisk forælder og 2 unge hjælpeledere, der tager sig af holdet, men det
er for lidt. Det er et livligt hold med
mange drenge og et højt aktivitetsniveau. Så hvis der er nogen, der har
en FDFer gemt i sig, så sig endelig
til. Som det er nu, så må de øvrige
ledere i kredsen på skift ind og hjælpe på holdet, og det er uholdbart i
længden. Holdet mødes om mandagen kl. 16.30 til 18.00. Kom og giv en
hånd med - vi kan bruge den!

renoveret vores lokaler. Vi håber, at
Esbjerg Kommune vil se velvilligt
på en ansøgning om tilskud til renovering af vores 2 mødelokaler samt
køkkenet.
Vi har hentet tilbud hjem og håber,
at vi med tilskuddet, eget arbejde og
måske fondstilskud kan få økonomien til at hænge sammen. Vi ønsker
at få ét stort lokale med køkken, som
kan deles op midtvejs, så det kan
bruges som 2 lokaler. Vi trænger til
at få lysnet op på rummene, og vi
ser frem til at komme igang.
På længere sigt, så skal vi med på
julemessen i Tjæreborg-hallen første
weekend i advent. Vi er også i gang
med at booke skøjtehallen til vores
årlige medlems/forældre/søskende/vennearrangement først i januar
måned.
Mange hilsener
Inge Madsen og Lis Enevoldsen
kredsledere

I kredsen arbejder vi også på at få
FDF Tjæreborg

3

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
Sæsonens første bestyrelsesmøde er afholdt, og vi er
kommet godt i gang med arbejdet for det kommende år.
Af Klaus Schmidt

Så synger sommeren på sidste vers,
og vi har i bestyrelsen haft vores
første bestyrelsesmøde.
Det, der bliver brugt mest tid på til
vores møder, er pt. renovering af
kredslokaler. Vi har nedsat et byggeudvalg, der har gennemgået forskellige løsningsmodeller, og derefter
hentet div. priser hjem på arbejdet.
Vi er i den situation, at vi selv skal
skaffe pengene til renoveringen. Vi
bor godt nok til leje, og det lyder
måske også lidt mærkeligt, at vi
selv skal stå for finansieringen. Men
grunden er, at vores udlejer, Tjæreborg Fritidscenter er meget ustabil
kørende rent økonomisk. Der bokses
rundt med flere dyre banklån, der
løbende er taget for at dække div.
uforudsete udgifter. Dette, og så at
man aldrig har haft en vedligeholdelseskonto, har gjort, at centerets
bestyrelse har måtte takke pænt nej
til finansieringen.
En renovering på centerets regning
kunne ellers have hævet FDFs husleje, og der ved på sigt hæve indtægten fra centerets lokaler.

faktisk ligger i samme fløj som vores lokaler. Lokalet mistede FDF for
flere år siden, da der var nedgang
i medlemstallet. Det er i skrivende
stund ikke afgjort, om lokalet kan
flyttes tilbage, men mon ikke det
lykkes. Det vil jo varme i center-kassererens slunkne kasse!!
Vi har som forening mulighed for
at søge kommunen om midler til
div. forbedringer af lokaler, og det
er nogle af de ting vores byggeudvalg sidder og roder med. Ansøgningsfristen er den 1. oktober, så der
arbejdes hurtigt og konstruktivt!!!
Øvrige emner der er blevet drøftet i
bestyrelsen:
- Der arbejdes på at gøre det muligt
at leje vores hytte Friheden ud til
private.
- Diskussion om brandtrappe i Friheden.
- Uddeling af telefonbøger i uge 38
og 39.
- Økonomi.
- Nyt Fritidscenteret
Til det sidste emne, kan jeg tilføje, at
jeg har overtaget Jens` plads i centerets bestyrelse.

Vi har også tilbudt centerets bestyrelse, at leje et 20 m2 stort lokale, der
FDF 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
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Støttekredsen
Årets telefonbogs uddeling finder snart sted, og vi håber
nogle på en masse frivillige hjælpere til at dele dem ud.
Af Brian Jul Hansen

I skrivende stund er vi i Støttekredsen i gang med at planlægge den
”Årlige” omdeling af telefon bøger.
(Som i læsende stund gerne skulle
være udført.) Når ”Årlige” er sat
i gåseøjne, er det fordi, der sidste
år ikke var nogen omdeling. Dette
skyldtes forskellige uheldige omstændigheder, som jeg ikke vil komme nærmere ind på her. Omdelingen i år vil foregå, som vi har været
vant til. Nemlig via frivillige som
melder sig til at tage en rute eller
måske to.

På den måde vil man kun være ”forpligtet” til at hjælpe to gange i ens
barns FDF-karriere :)
Til gengæld får man så også kun to
muligheder for at hygge sig med
ungerne :(
Tusinde tak til alle der hjalp med
denne omdeling !!!!!!!!
Venlig Hilsen Støttekredsen
Brian

Til næste år derimod……… kunne
vi i støttekredsen tænke os prøve et
nyt koncept;
Vi ønsker at komme problematikken
med Tordenskjolds soldater lidt til
livs.
Vi vil derfor foreslå, at telefonbogs
omdelingen kommer til at forgå
den måde, at det er 2. Tumlingene
og måske 1. Piltene, der tager sig af
opgaven. Det kan måske gøres en
lørdag formiddag, som så evt. afsluttes med en sodavand og et snobrød……..??

FDF Tjæreborg
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1. tumlinge
Vi er kommet godt i gang med vores første sæson som
FDFere, og har allerede taget et par mærker.
Af Anette Vognsen

Hej Alle 1. tumlinge
Så er vi startet på vores første sæson
som FDFere.
Vi har allerede været godt i gang
med at tage Naturmærket.
Vi tog samtidig 3 km-mærket, da vi
gik til skydebanen. På vejen derud
undersøgte vi træer og planter. Der
var mange forskellige blade, og ikke

alle kunne vi finde navnet på.
Vi har samlet naturmaterialer, kastanjerne, bog og agner, som vi senere laver forskellige sjove figurer
ud af.
Vi har samlet frugt, som vi har presset til saft.
Vi har hørt om Sille og Sigurd og
alle naturreglerne.
De næste møder går med at lære at
tænde bål, dragerbygning, sjove ting
i vinden.
Vi er et lille hold, så alle må meget
gerne tage en kammerat med til mø-

FDF Tjæreborg
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2. tumlinge
Vi har bygget nogle flotte fuglekasser, som vi cykler
sammen ud til Friheden og sætter op.
Af Sanne Broch Skov

Nu er vi blevet 2. tumlinge. I år skal
vi arbejde videre med de mærker, vi
begyndte på sidste år. Vi skal også
i gang med nogle nye ting. Vi har
bygget nogle flotte fuglekasser, som
vi cykler sammen ud til Friheden og
sætter op. Når I læser det her, er de
nok allerede oppe. Vi håber, der er
nogle fugle, der finder et varmt hjem
i kassen i vinter.
Vi er også begyndt at arbejde med
koder – mon de voksne kan finde ud
af, hvad der står? Vi har også fundet
ud af at toiletpapir godt kan bære
en 2. tumling – hvis det bare bliver
gjort rigtigt.

for 1. tumlingene og jeg er i stedet
kommet med. Jeg har 2 FDF-piger
derhjemme og syntes, det lød sjovt
at komme ned og være med. Jeg har
aldrig selv været FDFer. Men små 10
år som KFUM-spejder hjælper mig,
så jeg ikke bliver helt hægtet af, når
vi binder knob og laver koder.
Emilie er fortsat hjælpeleder. Hun
har i år fået selskab af Birgitte. Begge har været FDFere i flere år og er
friske på opgaven.
Vi håber, vi får en masse sjove og
spændende oplevelser sammen.
Mvh Sanne Broch Skov

Når man er 2. tumling, er det ikke
altid lige let at sidde stille. Så ind i
mellem koder, søm og hamren, bliver der også tid til lidt dødbold og
andet godt, så kroppen kan blive
rørt.
Hvad vi skal lave efter efterårsferien? Det er ikke helt på plads endnu,
men mon ikke Martin og jeg finder
på noget.
På ledersiden er der sket lidt ændringer. Anette Vognsen er blevet leder
10
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1. pilte
Vi er gået i gang med første del af skovmandsmærket,
nemlig at få et knivbevis.
Af Lis Enevoldsen

Hej 1. pilte
Vi er allerede igang, og vi er et dejligt stort hold med 17 glade 1. pilte.
Vi er gået i gang med første del af
skovmandsmærket, nemlig at få et
knivbevis. Det er ikke så nemt idag,
for der er jo kommet en ny våbenlov,
som begrænser vores muligheder
for at tage dolken med andre steder
end ved FDF. Der er endda skrappe regler for, hvordan dolken skal
transporteres hjemmefra og til FDF.
Så det ender nok med, at vi finder
et aflåst skab, hvor vi kan opbevare
dolkene, så de ikke skal med frem
og tilbage hver gang. Lige nu lærer
vi sikkerhedsreglerne og praktiske
regler omkring dolken, og snart går
vi i gang med snitteriet.

det og af hver enkelt, og så skal vi
have produceret nogle fine billeder
til værelserne derhjemme.
Senere skal vi prøve at bruge vores
nye pandekagepander. Efter efterårsferien vil vi begynde på mørkemærket
Iben, Alexander og Lis

Men.... vi skal også andre ting end
lege med dolk. Vi har været ude at
cykle 10 km. Det passede så fint, at
vi kunne cykle ind til McDonalds og
blive fodret op undervejs. 3 forældre cyklede med - og de kunne også
klare både cykelturen og McD!
Vi skal også have lidt sjov. Foreløbig
har vi taget billeder både af hele holFDF Tjæreborg
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2. pilte
Så er vi startet på en ny sæson,
og vi har allerede været ude på et lille by-løb.
Af Inge Madsen Sidelmann

Så er vi startet på en ny sæson, og
heldigvis kan vi sige velkommen
tilbage til mange af de gamle medlemmer fra de foregående år samt
velkommen til et par nye. Det er vi
glade for.
På ledersiden har vi foreløbig sagt
farvel til Jonas, som aftjener værnepligt i Holstebro. I stedet har vi fået
Niels Ole med, og det er vi rigtig
glade for. Niels Ole og Inge J. vil
supplere hinanden, så de er med ca.
hver anden gang på skift. Men er vi
der alle, er vi Martin J., Inge J., Niels
Ole og Inge M.
Vi har allerede været ude på et lille
by-løb, hvor børnene skulle finde
svar på nogle spørgsmål rundt omkring i byen. Vi har været på cykel
ud i Friheden og bage snobrød. Næste gang skal vi lave noget spændende mad på bål. Og gangen efter
skal vi sætte nogle fantastiske pilterekorder.

Da vi skulle bygge sauna inden sommerferien, regnede det for vildt. Nu
håber vi, at vejret arter sig, når vi i
oktober skal prøve at bygge én. Men
det er faktisk også rigtig hyggeligt,
hvis det er lidt mørkt og køligt, når
vi sidder i saunaen.
Fredag den 30. oktober holder vi halloween aften i Friheden med overnatning. Vi skal alle være udklædte,
vi laver mad og spiser sammen. Det
bliver garanteret (u)hyggeligt.
Så skal vi jo selvfølgelig på
kredsweekend i Pløk i Marbæk fra
den 2. til 4. oktober, en spion har
opsnappet rygter om, at det er en
spion-weekend.
Inge M.

I år skal vi også ud at sælge FDFlodsedler. Vi håber, vi får solgt mange, da kredsen fået et beløb for hver
lodseddel, der bliver solgt. Vi sælger
lodsedler den 6. oktober.
12
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1. væbnere
Der venter mange spændende aktiviteter
for 1. væbnerne i den nye sæson.
Af Henrik Søndergård Mathiesen

Nu er vores flotte sommer desværre
ved at være slut, men det er der ingen grund til at gå helt i kælderen
over. Tværtimod - for det betyder
også, at FDF er startet igen. Vi har
fået Tobias med som leder, og det er
vi rigtig glade for.
Vi er kommet godt igang med den
nye sæson, og det kan selv lidt efterårsvejr ikke lave om på. Vi satser på
at være udenfor så længe vejret tillader – og lidt til. Så husk regntøjet!
Vi startede sæsonen med en hyggelig tur ud til ”De hvide mænd” i
Esbjerg, hvor vi fløj med drage og

FDF Tjæreborg

spillede vikingespil.
På et par af vores møder skal vi besøge Friheden og have vores raftebygge-evner prøvet af. Vi er allerede
startet op på en bivuak, som vi skal
prøve at sove i inden længe.
Der er mange andre sjove aktiviteter på programmet, blandt andet
skal vi en tur på klatre-væggen og
i svømmehallen. Hvis du har nogle
gode ideer til, hvad vi skal lave, kan
vi måske også finde et møde, hvor
der er plads til dem.
Vi glæder os til at se jer til møderne.
Væbner-hilsner
Tobias, Jesper og Henrik
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Hytte udlejning
Et godt tilbud!
Hold børnefødselsdag i Friheden
FDF Tjæreborg har i Solbjerg Plantage denne dejlige hytte, (nyopført
i 2005) omgivet af et dejligt naturområde.
For at sikre børn så godt som muligt,
er der opsat hegn hele vejen langs
Ndr. Strandvej, og der er god plads
og mulighed for ”børn og voksne”
til at folde sig ud.
Hytten er på ca. 75 kvm, og indeholder dejligt stort køkken, 2 toiletter,
stor stue med hjørnesofa, brændeovn og spiseplads til 24 personer.
Fra stuen er der adgang til stor
hems.
Er du allerede fristet så læs videre.

For den nette pris af kr. 600,- pr.døgn
kan du/I leje hytten incl. el og vand.
Depositom kr 1000
Bemærk:
• Friheden lejes ikke ud til andre
fester.
• Der må ikke ryges eller nydes
alkohol i Friheden
Er man evt. interreseret i en længere
lejeperiode kontakt undertegnede
Har du/I interesse i at vide mere eller bare lave en aftale, så kontakt:
Jens Ølgaard-Nicolajsen på tlf.
22275841 eller mail jens@spurvehoejen.dk
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De nye kniv regler
Våbenloven er blevet meget skrappere.
Nu er reglerne for brug af kniv og
dolk blevet skrappere. Der er kommet meget klare regler for, hvornår
og hvordan man må gå med en sådan. I samme forbindelse er straffen for at overskride reglerne blevet
benhårde.
Vi har talt med politiet og fået ridset
reglerne op, og de er kort fortalt nu:
• Alle må gå med en foldekniv
(lommekniv) med en klinge på
max 7 cm.
Dog er der lidt flere muligheder for
FDFere og spejdere.
FDFere i uniform på FDF-lejr, til
FDF-møde og direkte på vej til og
fra FDF-møde må gå med en dolk
med en klinge på højst 12 cm. Men
hvis man er udenfor FDFs område,
så skal dolken opbevares sikkert i en
taske, ikke i et bælte!

FDF Tjæreborg

Læg mærke til det med uniform og
direkte, det betyder:
• at børnene kun må cykle eller gå
med dolken, hvis de har FDFskjorte på.
• at udenfor FDFs område skal
dolken opbevares i en lukket taske.
• at de ikke må tage den med i
skole/klub/fritter/Brugsen selvom de ved, at de skal direkte
til FDF derfra - og selvom de
hele tiden har den i tasken og
ikke tager den op.
• at de kun må gå med dolken i
et bælte, hvis de er på FDFs område.
Hvis børnene ikke kan opfylde disse
betingelser omkring transporten, så
kan vi tilbyde at opbevare dolken
ved FDF (husk navn på) og snak
med din leder om det.
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Harry Potter lejr
Den årlige sommer lejr blev afholdt i uge 31, og i år
var vi på en magisk og spændende Harry Potter lejr.
Af Inge Madsen Sidelmann

I uge 31 var hele kredsen på Harry
Potter Lejr i Gesten ved Vejen. Tumlingene var med fra lørdag til onsdag og resten af kredsen lørdag til
lørdag. Alt i alt var vi 47 af sted.
Vi ankom til Hogwarts i bus lørdag
eftermiddag. Da tumlingene havde
fået en køje at sove i, og piltene havde rejst telte, blev børnene delt op
i kollegier. Selvfølgelig var Dumbledore tilstede, og selvfølgelig var
det fordelings-hatten, der fordelte
børnene.

Efter aftensmaden så vi den første
Harry Potter film, så vi kunne komme i den rettet stemning til lejren.
Væbnere og seniorer havde travlt
med at bygge bivuakker, så de kunne få tag over hovedet for natten.
Søndag formiddag gik vi alle til
Gudstjeneste i Gesten kirke, hvor
der var Gudstjeneste kl. 10.15. Da vi
havde travet hjem igen, var vi godt
sultne, men heldigvis havde tanterne frokosten klar til os. Eftermiddagen gik med at tumlinge og pilte
hver især lavede en kappe. Hvert
kollegium havde hver deres kappefarve og hver deres våbenskjold, der
blev strøget på kappen. Så der blev
klippet, syet, snoet og strøget til den
store guldmedalje. Kapperne blev
rigtig fine. Og selvfølgelig skulle
børnene også hver lave sig en tryllestav.
Væbnere og seniorer byggede fortsat
på deres lejr, for ud over bivuakker
skulle der også bygges spisebord,
køkken og bad.
Mandag formiddag var de 4 kollegier på Harry Potter Stjerneløb i
området. De 4 kollegier/hold skulle
ud og løse forskellige opgaver. Bl.a.
kæmpe mod en stor trold, transportere en bold i en ”kuglebane” (tag-
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blev regnvejr. Så aftenens lejrbål
blev sange og spil indenfor.
Væbnerne byggede mandag eftermiddag en falde-i-vand-maskine,
der skulle bruges til markedsdagen
onsdag. Der blev bygget et stort stativ, der blev foret med presenninger,
så det fungerer som et vand-bassin.
Så bygges der en ”stol” over bassinet, hvorpå der kan sidde en person.
Der laves en skydeskive der udløser
stolen. Hvis man rammer skydeskiven med en bold, falder personen,
der sidder i ”stolen” i vandet. Ret
sjovt.

rendestykker), gå på mugglernes sti,
finde noget tabt gods, gå baglæns
via et spejl, tænde stearinlys på et
forhekset område, smage på eleksirer m.m.
Om eftermiddagen skulle der laves
primitiv mad over bål – dragebøf
med snegle-kartoffelmos og drageæg. Der skulle skrælles en masse
kartofler, der skulle skæres i firkanter, skrælles løg, udhules toastbrødsskriver (der skulle spejles et
æg i skorpekransen) og røres fars,
der skulle formes til bøf. Bøf og drageæg blev lavet på bageplader over
gløder. Sneglemosen kogte tanterne
i køkkenet - med broccoli så mosen blev grøn. Det blev en rigtig fin
menu, og vi nåede lige at få spist og
gøre klar til desserten banan med
pålægschokolade i gløder inden det
FDF Tjæreborg

Tirsdag skulle vi alle på udflugt. Vi
blev kørt til stationen i Lunderskov,
hvorfra vi tog toget til Kolding. Da
vi ankom til Kolding, stod Tom og
Henrik klar med et byløb, hvor børnene i hvert kollegium skulle gå
rundt i den indre by og finde nogle
bemandede poster. Ved posterne
skulle der løses forskellige opgaver.
Når man havde løst opgaven ved
posten, fik man et stykke kort, så
man kunne se, hvor næste post var.
Det var et godt løb, som endte ved
Kolding legepark. Her stod tanterne
klar med brød, pålæg, saftevand
og frugt til os, så vi kunne smøre
nogle madder. Vi havde nogle hyggelige timer i legeparken, hvor der
var moon-cars, vandcykler, robåde
og forskellige legestativer – alt til
fri afbenyttelse. Derefter gik vi til
Kolding Slotssøbad, hvor vi kunne
blive vasket, få os en dukkert og/
eller tage en tur på vandruschebanen. Da vi kom ud af svømmebadet,
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var tanterne igen klar med kage og
saftevand. Så gik turen igen på gåben til stationen, hvor vi tog toget
tilbage til Lunderskov, hvor vi godt
trætte blev hentet i lejrens/ledernes
biler.
Tirsdag aften var vejret heldigvis
igen til udendørs lejrbål, og efter
lejrbålet sov de tumlinge, der havde
lyst til det, i nogle fine offentlige bivuakker, der lå lige op ad lejren.
Onsdag formiddag var der et Harry
Potter smuglerløb, hvor man skulle
transportere sedler med besværgelser fra én base til en anden – man
kunne blive antastet undervejs af
nogle, der ville tage sedlerne fra én.
Men hvis den der stoppede én, ikke
ved hjælp af 3 spørgsmål kunne
gætte, hvor på kroppen/i tøjet man
havde gemt sin seddel, kunne man
frit løbe videre.
Onsdag eftermiddag var der markedsdag i Diagonalstræde, og forældredag. På markedet kunne man
prøve at trække i en drages tunge
(cykeldæk), man kunne prøve falde-i-vand maskinen bygget af væbnere og seniorer (et meget underholdende indslag), man kunne bage
18

en pandekage over bål, man kunne
skyde dåser ned, læse tegneserier i
biblioteket, slå søm i m.v.
Onsdag aften efter endt lejrbål tog
tumlingene med deres forældre
hjem.
Da piltene havde fået deres aftenkage bestemte de sig for, at de ville
sove i de offentlige bivuakker den
nat. Det blev de faktisk så begejstrede for, at de også sov der natten
mellem torsdag og fredag.
Torsdag skulle piltene på gå-tur fra
Tørskind Grusgrav til Bindeballe
Købmandsgaard. Turen blev dog
lidt forsinket p.g.a. heftigt regnvejr,
men efter en tidlig frokost tog alle
regntøjet på og blev kørt til Tørskind Grusgrav, hvor vi var rundt
og se Robert Jacobsens landskabsskulpturer. Derefter gik vi med en
vandresti langs Vejle højderyg, i flot
natur til Bindeballe Købmandsgaard. Vi fik nogle byger undervejs,
men turen gik fint. Vi holdt nogle
pauser, hvor vi kunne styrke os på
medbragt frugt. Da vi nåede Binde-
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balle Købmandsgaard (en gammel
købmandsbutik der er kombineret
købmandsbutik i gammel stil og
museum), kunne piltene endelig få
brugt nogle af de medbragte lommepenge. Der blev handlet på livet løs små gaver til forældre og søskende,
souvenirs eller slik i store mængder.
Da vi var færdige med at handle og
havde kigget os omkring på Bindeballe station, blev vi hentet igen.
Da tante Johannes og tante Eva
var taget hjem hhv. onsdag aften
og torsdag middag, var det godt, at
menuen var nem – pitabrød.
Torsdag slappede væbnerne af i deres lejr, når de altså ikke havde travlt
med at dække af med presenninger
p.g.a. regn og blæst. Om eftermiddagen så de den Harry Potter film,
vi andre havde set lørdag aften.
Fredag formiddag skulle der igen
laves primitiv mad. Det foregik i

FDF Tjæreborg

væbnerlejren, hvor der blev lavet indonesisk score-suppe i store mængder m/flütes og ris. Piltene flyttede
de udendørs borde/bænke ned til
væbnerlejren, så der spiste vi alle
sammen fredag middag.
Fredag eftermiddag stod på nedbrydning. Hele væbnerlejren skulle
brydes ned igen. Piltene skulle slå
teltene ned, og der skulle ryddes op.
Væbnerne sov den sidste nat i de offentlige bivuakker, og piltene sov i
presenning-ly.
Efter en rigtig sjov, hyggelig, god og
aktiv uge blev alle, efter endt rengøring, kørt hjem til Tjæreborg igen
lørdag formiddag – godt trætte og
beskidte.
Tak til alle lederne og de 2 tanter,
der alle tager en stor tørn på sådan
en lejr.
				
Inge
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2.-3. væbnere
Alle har forhåbentlig haft en dejlig sommer,
og er nu klar til at komme tilbage til FDF.
Af Søren Søndergård

Velkommen til en ny sæson FDF
med alle de gode, spændende og
sjove udfordringer vi på væbnerholdet kan tilbyde.
Lederne på holdet er der ikke ændret på, det er fortsat Mikkel, Henrik
og Søren, der står for de ugentlige
aktiviteter og weekendturer. Vi har
allerede nu nogle ideér til weekendturer og håber, at der vil være en
opbakning til disse.

grafen, men hvad der bliver vist den
aften er fortsat hemmeligt. Vi kan
dog godt afslører, at det bliver en
oplevelse udover de sædvanlige.
Vi håber, at vi kommer til at få en
rigtig hyggelig sæson sammen med
en masse gode oplevelser.
Med venlig hilsen
Mikkel, Henrik & Søren

I oktober skal vi på den årlige
kredsweekend (2.-4. oktober), hvor
hele kredsen tager afsted til Pløk,
der ligger i Marbæk. Her har vi et
godt program, hvor der vil komme
lidt ekstra til jer væbnere. Udover
kredsweekenden har vi planer om
en jule-tur i starten af december,
hvor vi gemmer os væk en weekend
for alt juleræset.
I de første par uger af sæsonen vil
vi være udenfor og nyde det sidste
gode vejr, der nu er tilbage i september. Vi skal bygge lidt med rafter, ud
på et løb, så vi kan blive gode til at
læse kort.
Vi har fået arrangeret en tur i bioFDF Tjæreborg
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Knive m.m.

køber man da hos
C.V.Gjerløv & Co. A/S
Kærvej 2 · 6731 Tjæreborg
Tlf. +45 75 17 55 00
info@cvgjerlov.dk

Professionelle
Firmagaver
Private

Åbningstider:
Mandag - torsdag: 8.30-15.30
Fredag
: 8.30-13.00
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Sommerlejr
Skulle der mon flyves på kost til lejren?
Det var jo en Harry Potter lejr.
Af Eva Øllgaard-Nicolajsen

Hej alle friske FDFere og pårørende.
Så kom ugen endelig. Uge 31 hvor
der sædvanen tro var SOMMERLEJR for FDF Tjæreborg. Harry Potter stod for skud, så der var store
forventninger dertil. Skulle der mon
flyves på kost til lejren, eller hvad?
Men nej, der kom som sædvanlig
en bus lørdag middag, så alle kunne
komme med.
Vejret var mildest talt fugtigt (styrt
regn undervejs derover), og mens
lejren blev etableret, var det evig
skiftende mellem sol, lunt og regn.
Væbnerne fik tag over hovedet og
piltene fik stillet telte op tæt på hytten. Imens indtog de få drenge tumlinge og de nogle flere pige tumlinge
sovesalene. Vi tanter fik stablet et
solidt måltid på benene, så alle i lejren fik mad, og mens væbnere og seniorer byggede videre, blev der vist
film i pejsestuen for at genopfriske
Harry Potter.
Søndag er altid kirkedag på lejrene, og altid i regnvejr, men der var
noget helt galt i år, der var tørvejr.
Hyttebørnene blev kørt ca. halvvejs,
FDF Tjæreborg

mens væbnere og seniorer gik hele
vejen. Der blev derefter startet på
fremstilling af tryllestave, kapper og
andet udstyr.
Alt imens hele programmet kører
for de ”små”, bygger væbnerne videre med bad, overdækning og andre spændende ting de kan finde på.
Ind i mellem hjælper de også med
arrangementer for de mindre, det
har jeg dog ikke fulgt helt tæt på,
derfor mest om Hytten.
Mandag stod naturligvis i Harry Potters tegn igen, så alle blev færdige
med de fine trylleting. Om aftenen
skulle der laves primitiv mad på bål,
troldesnot, dragebøf og floffyøjne.
Madlavningen gik vældig godt, og
de fleste kunne lide menuen, men
lige før desserten gik sluserne op, og
aftenens program regnede væk. Der
skulle have været smuglerløb arrangeret af væbnerne, men det blev
udsat, så det blev en stille aften med
forholdsvis tidligt i seng.
Tirsdag var store udflugtsdag, så
hvor var det herligt med strålende
solskin. Alle blev kørt til Lunderskov, hvorfra toget kørte til Kolding.
Her var der arrangeret gadeløb, før
vi skulle i legepark. Her stod tanterne klar med ”smør selv frokost”,
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hvorefter der kunne leges. Derefter
gik turen til svømmebadet, hvor alle
fik deres ugentlige bad. Efter badet
var der safte og kage ude ved tanterne. Tanterne hastede hjem til maden, mens toget kørte retur til Lunderskov. Om aftenen fik tumlingene
tilbud om at sove i en nærliggende
bivauk. Det tog de fleste imod og
havde en dejlig nat.
Onsdag var tumlingenes sidste dag
i denne omgang, og der skulle før
forældre eftermiddagen arrangeres
markeds boder, hvoraf den mest
populære nok var FALD I VAND
MASKINEN. Om eftermiddagen
kom forældrene på besøg, nogle
med medbragt mad, som blev nydt
i det fine vejr. Derefter var der, som
de andre aftener, lejrbål og til slut
hjemad med tumlingene. Piltene fik
denne aften lov at sove i bivauk, og
fik trods regnen en god tør nat.
Torsdag skulle piltene igen på tur
uden for lejren, og vejrmeldingen
sagde bedst vejr om eftermiddagen.
Det troede vi på, men det var en
dårlig ide, for der var tørt og lunt i
lejren om formiddagen, og ret vådt
fra oven på turen om eftermiddagen. Den enlige tilbage værende
tante havde gjort klar til pitabrød
om aftenen, og forlod derefter også
lejren.

det var overkommeligt lørdag morgen, før turen atter gik mod Tjæreborg.
Jeg synes, at det set fra køkkenet
(noget af tiden), har været en dejlig
lejr, med nogle rigtig søde og nemme børn også de ”nye”, som har klaret sig rigtig flot, trods lidt hjemve
ved nattetide. Der har i år ikke været
ufred, der har været leg på tværs af
alder, der har været hjælpsomhed,
der har været nogle gode underholdende lejrbål og en rigtig hyggelig
stemning hele ugen.
Det er nogle ildsjæle, der uge efter
uge møder op og arrangerer møder
for tumlinge, pilte, væbnere og seniorer, og derefter som kronen på
værket får lavet så god en sommerlejr. STOR ROS OG TAK TIL DEM.
Er der noget at sige til, at man gerne
tager med for at hjælpe??
Tak for i år. Vi ses igen.
Tante Eva.

Så vidt jeg ved skulle fredagen gå
med at tilberede primitiv mad både
til frokost og til aften, og så småt begynde at pille væbnerlejren ned, så
FDF Tjæreborg
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BRILLER . KONTAKTLINSER . SOLBRILLER . SYNSPRØVE

ESBJERG

KONGENSGADE 72 TLF. 48 79 83 14
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E-MAIL: ESBJERG@THIELE.DK

POSTEN

KALENDER
Kredsaktiviteter:
Julemesse			

28. - 29. november 2009

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

Glemte sager
UDSALG er det ikke, men i glemte sager kunne vi
såmænd godt holde et kæmpe-udsalg.
Vi har masser af 1. klasses varer
i fleece-trøjer, forbundsskjorter,
bukser, bluser, sweatshirts, sure
sokker, underfjamsere, håndklæder, regntøj, gummistøvler, kondisko, vindjakker - jaaaaah..... sig
bare, hvad du mangler, så kan vi
„næsten“ grave det frem.

FDF Tjæreborg

Vi giver det en chance frem til efterårsferien – det, der ikke er hentet
til den tid, bliver givet til Frelsens
Hær!
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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 		
2. Tumlinge 		
1. Pilte			
2. Pilte			
1. Væbnere		
2.-3. Væbnere		

Torsdag 		
Mandag 		
Onsdag		
Tirsdag		
Onsdag		
Torsdag		

kl. 1630-1800
kl. 1630-1800
kl. 1615-1745
kl. 1630-1830
kl. 1900-2100
kl. 1900-2100

			
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

Anette Vognsen
Line Vognsen
Anders Hugh Møller
Emil Kiesby

20 69 87 00
20 82 96 82
40 77 90 65
51 51 54 06

2. Tumlinge

Martin Søndergård
Emilie Jul Nielsen
Sanne Broch Skov
Birgitte Elbæk Skov Pedersen

28 74 60 07
50 93 35 75
30 12 13 71
30 11 17 14

1. Pilte

Lis Enevoldsen
Iben K. Sørensen
Alexander Estrup

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

2. Pilte

Inge Madsen Sidelmann
Inge Schults Jørgensen
Niels Ole Storm Nikolajsen
Martin Jensen

75 17 59 47
75 17 62 33
26 35 68 56
29 61 58 39

1. Væbnere

Jesper Sørensen
Tobias Jensen
Henrik Søndergård Mathiesen

20 30 77 69
28 85 79 66
40 34 54 30

Ledere:

2.-3. Væbnere Mikkel Turner
Henrik Øllgaard-Nicolajsen
Søren Søndergård

Hytteudlejer:
Hjemmeside

Jens Øllgaard-Nicolajsen

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

22 27 58 41
http://www.fdf-tjb.dk

FRITID MED INDHOLD

