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Kredslederen
Forårssæsonen er godt i gang og har indtil nu været præget af sneen og aktiviteter, der passer hertil.
Af Lis Enevoldsen

Her midt i vintermørket og sneen
kan vi glæde os over, at sommerlejren er bestilt. I uge 31 skal vi på lejr
i Katthuset, der ligger ved Hovedgård lidt nord for Horsens.
Det er en gård, der er ombygget til
lejrformål og med en meget stor
grund til.
Vi glæder os til at komme på lejr i
Østjylland, hvor vi ikke har været i
en del år.
Aktiviteterne på alle hold har siden
jul været præget at vinteren og sneen, da der af og til har været raske
sneboldkampe.
Den 16. januar var hele kredsen med
forældre, søskende m.fl. ude at skøjte, da vi havde lejet skøjtehallen. Der
var ca 100 personer på skøjter, og
det blev nogle meget hyggelige timer – en god tradition, som vi uden
tvivl vil vende tilbage til.

på landslejr). De skal derop som et
led i FDF-uddannelsen, og de skal
der snuse til en fremtid som FDF-ledere. Kurset ligger i uge 8, så det er
lykkes dem at få skolefri. Det er en
del år siden, vi sidst havde væbnere
afsted på det kursus, så vi er meget
glade for at kunne sende 4 afsted.
I et par år har vi været fokuskreds
– et projekt gennem FDFs landsforbund, hvor man sætter fokus på
mange dele af kredsens virke. Dette
projekt er nu ved at være gennemført, og vi har på de fleste punkter
opnået det, vi satte som mål. Det har
været spændende at være med, og
vi har haft rigtig god støtte fra vores
landsdelssekretær.
Mange hilsener fra
Inge Madsen Sidelmann og
Lis Enevoldsen
kredsledere

Udover de ugentlige aktiviteter
planlægger de fleste hold en lille
weekendtur i løbet af foråret. Vi
har desuden 4 væbnere, der skal på
7.-8. klasses kursus på Sletten (FDFs
kæmpestore område ved Himmelbjergets fod, hvor vi plejer at være
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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1. tumlinge
Vi er fuld gang med at tage kunstermærket og for at få
det, bygger vi både figurer, klipper, klistre og tegner.
Af Anette Vognsen

Hej Monsterunger
Der er jo sket så meget her ved 1.
tumlingene, at vi har haft helt
travlt.
Vi har øvet os på vores opvisning
til juleafslutningen, så den bliver
smadder flot! Og vi har overnattet
sammen med 2. tumlingene nede
ved FDF, hvor vi både klippede og
klistrede, var ude og være aktive
sammen med Anette og meget andet sjovt...
Vi har også lært, hvordan man selv
laver fuglefoder træstammer :).
Men det lugtede godt nok slemt!

Nu er vi i gang med at lave forskellige grantræs figurer.
Lagkagebanko er også en vigtig disciplin i FDF, som vi lige er blevet
introduceret til. Der var nok flere
der ikke havde stor appetit til den
sunde aftensmad. Ups.
De næste møder skal vi i gang med
at lave et monster til monsterungerne. Når vi er færdige med dette, må
vi sige, at vi har fortjent et kunstermærke.
Herefter håber vi på, at det vil være
lyst nok til at lave sjove aktiviteter
udenfor.
Husk som tumlinge vil vi tit lave
ting, som gør, at vi bliver beskidte
og få varige pletter på tøjet.
Husk også, at vi vil være ude, så
praktisk varmt tøj og sko med.
Hilsen Line, Emil, Helle og Anette

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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2. tumlinge
Vi kalder os Sortsnudere og laver en mascot,
som en del af kunstnermærket.
Af Sanne Broch Skov

Så er det tid til lidt nyt fra Sortsnuderne. Sortsnuderne er 2. tumlingene, der har genoptaget en gammel
tradition med, at hver gruppe havde
sit eget navn og egen fane. Baggrunden for navnet er meget hemmelig,
men det er noget med en tur til Marbæk og en stempelpude.
Vi har som mange andre været ude
i sneen. Alle nåede vist at få en snebold – eller ti i nakken, og vi fik bygget en flot snevold, der stod i flere
dage.
Ellers gik efteråret med en weekendtur sammen med 1. tumlingene
i kredshuset. Her fik vi bl.a. besøgt
julemessen og klippet julepynt. 2.
tumlingene blev også færdige med
deres kokkemærke. Der blev også
tid til at tage kodemærket. Det var
både noget med at morse, dåsofoner og andre måder, man kan sende
koder på. I november var alle tumlingene til ”den store hjælpereksamen”. Heldigvis bestod alle og fik,
som bevis på veloverstået eksamen,
hjælpermærket.

gelig en sortsnude. De er ca 1 meter
høje og bliver forhåbentligt rigtigt
flotte. Dyrene er en del af kunstnermærket, som vi vil prøve at tage i
løbet af foråret.
Som vi tidligere har fortalt er det et
hold med masser af energi. Så foråret
skal også bruges til at tage idrætsmærket. Det vil både være til møder
og på vores weekendtur i foråret. Vi
skal også tage 10 km cykel mærket.
Så sørg for, at der er godt med luft i
hjulene, og kæden er smurt, når vi
tager afsted på den tur.
Lige nu får vi hjælp fra de andre
ledere i kredsen. Men skulle der et
eller andet sted sidde en voksen, der
synes det kunne være sjovt at bruge nogle timer hver uge på at være
sammen med Sortsnuderne, så sig
endelig til.
Mvh
Birgitte, Emilie, Sanne og Martin

Lige nu er vi ved at lave papmachedyr – en giraf, en zebra og selvfølFDF Tjæreborg
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1. pilte
Vi kæmper en brag kamp for at lære om nord, syd, øst og
vest, eller nærmere at bruge et kort og kompas.
Af Lis Enevoldsen

Hej 1. pilte
Vi er nu godt i gang med at lære at
lave besnøringer, og så snart sneen
og frosten er gået af jorden, så skal
vi ud i det fri og bygge i større målestok. Vi skal i hvert fald prøve at
lave et ”slettebord” – opkaldt efter
det område ved Himmelbjergets
fod, som FDF ejer.
Vi er også gået i gang med kompas
og kæmper en kamp for både at finde nord, syd, øst og vest. Når vi er
blevet gode til det, så skal vi prøve
at bruge det i praksis, måske med et
løb eller med nogle opgaver.

FDF Tjæreborg

Samtidig så planlægger vi en weekendtur i april. Vi håber, at vi kan
komme afsted sammen med 2. piltene. Det er sjovere at komme flere
afsted, og vi kan lave nogle flere
ting, når vi er flere ledere med. Det
glæder vi os til og håber på.
I løbet af foråret vil vi også ud at
cykle en tur. Når den tid kommer, så
vil vi bede nogle af forældrene om at
cykle med os. Vi vender tilbage, når
vi kender dato og mål.
Mange FDF-hilsener
fra
Alexander, Iben og Lis
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Støt
FDF
Få en annonce i Posten

Støt
FDF
Få en annonce i Posten

Støt FDF
Få en annonce i Posten
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2. pilte
Planen for årets første møder var lagt, men den blev
hurtigt ændret, så vi kunne udnytte, at der var sne.
Af Inge Madsen Sidelmann

Vinter – sne – jubii!!! Da vi startede
efter jul, ændrede vi hurtigt i planerne, da det jo var med at benytte
sig af, at der var sne (vi troede ikke
sneen ville holde så længe). Så vi
startede det nyt år med at lave nogle
fine snelygter og lege i sneen. Lygterne lavede vi på den måde, at vi
byggede nogle små pyramider af
snebolde, og inde i pyramiden stillede vi så et tændt fyrfadslys. Det så
rigtig hyggeligt ud, da lygterne var
tændte.
Så har vi lavet fakler. Det foregik
ovre i skuret, da det var lidt for
koldt at stå ude. Alle fik lavet en fin
fakkel, som vi på næste møde gik ud
til Roborg og brændte af. Faklerne
brændte fint. Det var en lidt drøj tur
gennem sneen, men alle klarede turen i fin stil, men vi var godt trætte,
da vi kom hjem.

og spise fastelavnsboller. Tønden er
klar, flot malet af Jeppe, Tobias, Simon og Frederik. Vi skal være klædt
ud, så det bliver sjovt at se de forskellige udklædninger.
2. marts skal vi ud at klatre. Vi har
booket en tid på klatrevæggen på
Adgangsvejen i Esbjerg, hvor vi
skal ind og prøve at klatre. Det bliver spændende at se, hvor mange
der kan komme til tops på væggen.
Der kommer en lille indbydelse med
det praktiske.
Så har vi planer om en weekendtur i
april, hvor vi håber, der efterhånden
er ved at være forår i luften. Mere
om den senere.
Hilsen 2. pilte lederne

Så har vi arbejdet lidt med knivbevis. Der var nogle af 2. piltene, der
ikke havde fået taget knivbeviset så
det har vi samlet lidt op på. Alle har
nu taget knivbevis.
Den 9. februar skal vi holde fastelavns-hygge, slå katten af tønden
FDF Tjæreborg
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Juleweekend
Nu er det jul igen og nu er det jul igen
og julen var lige til påske...
Af Søren Søndergård

I forbindelse med den årlige juleweekendtur for 2.-3. væbnerholdet, ville vi prøve en ny ting. Vi ville
forsøge at forudsige turens forløb
inden den var helt planlagt. Derfor
skrev Søren denne artikel inden vi
planlagde turen.

Turen

I år gik juleturen til hytten Børge
Lund hvor der rigtigt skulle jules
igennem, på bedste FDF- maner. Der
var dømt julehygge lige fra vi tog afsted fra FDF, da Ølle spillede op til
juledans i hans mobil-diskotek. Efter
lidt besvær fandt vi hytten der var
godt gemt i skoven, fik låst os ind og
tændt for strømmen.

noget godt pålæg. I løbet af formiddagen blev hytten rigtig pyntet op
med hjemmegjort julepynt, hvilket
satte et helt personligt præg. Vi fandt
vores juletræ fra sidste år, det havde
mist et par enkelte nåle, så lidt mere
taveligt ud, men vi havde et juletræ
og det blev bare så fint.
Frokostbordet kunne tilbyde varm
leverpostej, lune frikadeller, rødkål.
Det var Pernille og Tut der havde
lavet frokost, så alt hvad der var tilbage var en opvask og en rask viskestyks krig. Eftermiddagen blev
brugt på et “jagt-nissen-der-har-nakket-vores-opskrift” løb, så vi kunne
komme til at bage lidt julekager til
det store julekalender maraton om
aftenen.

Næste punkt på programmet var
at få sat fjernsynet og DVD’en til så
vi ikke gik glip af det vigtige afsnit
julekalender. Mens dette stod på
gjorde Alexander et ihærdigt forsøg
på at få tændt op så vi kunne få lidt
varme. Efter 1 pakke tændstikker,
og 15 min. assistance fra nogle gamle rotter i faget lykkedes det ham
endelig at få tændt op.
Lørdag morgen stod på lune rundstykker, frisk brygget kaffe, the og
12
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Aftensmaden bestod af traditionel
julemad, sukkerbrune kartofler,
varm rødkål og risalamande til dessert. Efter oprydning var der pakke
leg, og det tog ikke lang tid før at der
kom nogle temmelig hård beskyldninger om at lederne snød, hvilket
jo er helt uhørt.

Præcis hvordan turen kommer til at
forløbe må tiden jo vise, men vi er
sikre på en ting, det skal nok blive
en god tur.
Søren Søndergård (engang ud i
fremtiden)

Næste morgen havde Alexander og
Birgitte været tidligt oppe, så da vi
andre vågnede var der morgenmad
til os. Formiddagen blev brugt på
en sidste omgang julehygge, med
soveposer, julekalender og æbleskiver fra aftenen før. Frokosten blev
indtaget stående i form af toasts, og
så var det ellers oprydning og retur
til Tjæreborg.

FDF 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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1. væbnere
Sne og kulde kan få væbnerne frem af deres vinterhi.
Af Henrik Søndergård Mathiesen

Som de fleste andre hold, har vi
benyttet os af snelandskabet til at
lave en masse sjove ting. Ud over
en snekrig eller fem har vi også lavet kæmpe snemænd og snefigurer
samt konkurreret i at lave sne-broer.
En almindelig kælketur var for kedelig for os, så vi tog ud i mørket
og kælkede. Vi havde medbragt
både projektør, varm kakao og en
trailerfuld sne til at dække hullerne
på kælkebakken med. En sjov oplevelse.
For at få lidt lys i vintermørket, lavede vi fakler på et af vores møder.
På det følgende møde gik vi en lang
tur ude i skoven med sne op til knæene. Det var spændende at gå rundt
i skoven kun med fakkellys. Og lidt
hårdt at vade gennem sneen.

om vi kan få den endnu varmere
end sidst.
Når foråret engang dukker op med
lidt mere varme, skal vi prøve at
bygge en lille lejrplads med bivuak,
spisebord og køkken. Som afslutning på byggeriet tager vi en primitiv weekendtur. Vi skal jo gerne i
træning, inden den første sommerlejr som væbnere.
Vi glæder os til at se jer til møderne
med godt humør og tøj til al slags
vejr. Vi skal ud i naturen og have
noget frisk luft!
Hilsen
Tobias, Jesper og Henrik

Efter en stor succes med vores julekalender (det synes vi i hvert fald
selv), skal vi i gang med at lave en
rigtig ”Hollywood” film med action
og vilde effekter. Det bliver spændende, hvad væbnerne kan finde på
af gode historier.
Mens det stadig er lidt køligt, skal
vi også have bygget en sauna og se,
FDF Tjæreborg
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2.-3. væbnere
Julen er overstået, og vi er i gang med en ny portion aktiviteter som indeholder samarbejder, sjov og meget andet.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Så kom vi både over jul og nytår,
ikke at det er ret tydeligt at se på vejret eller jorden omkring FDF, men
kalenderen siger det. Vejret sætter
sine begrænsninger i aktiviteterne,
men alligevel kan der laves mange
aktiviteter udendørs, og det var vi
på holdet beviser for.
En meget kold og mørk weekend
i januar mødte vi en god flok op i
vores hytte for at afholde en kort
weekendtur, vi startede med en gåtur fredag aften, som endte med at
vi for lidt vild i skoven og i stedet
for at gå i ring inde i skoven gik i
snørkler og sendte med at gå næsten
direkte igennem skoven og ende på
den anden side, så det blev en lang
tur! Lørdagen var den mest udfordrende, vi skulle bygge en sauna.
Ikke let når jorden var så frossen til
at vi ikke kunne grave rafterne ned,
eller grave en bålplads så vi kunne
få varmet vores sten, men med lidt
kreativ tænkning og et godt gå på
mod fik vi det hele til at fungerer
uden at grave, og det blev en super
god sauna som holdt godt på varmen. Lørdagen blev afsluttet med
en tur i skøjtehallen sammen med
resten af kredsen.
FDF Tjæreborg

Tiden i det nye år er også blevet
brugt på et lille løb, vi var på et SMS
løb, hvor der blev svaret på opgaver,
løst gåder og udført praktiske opgaver som hver i sær gav forskellige
mænger point alt efter sværhedsgrad, en aften hvor det virkede til at
alle hyggede sig.
Nu skal aktiviteterne ikke altid afholdes udenfor, så et par indendørs
møder er det også blevet til. Vi har
taget suge-mærket, et møde hvor
alle aktiviteterne stod i sugets tegn,
og det blev testet hvor langt et sugerør man kan drikke igennem, lavet en kuglebane hvor en bordtennisbold skulle suges op igennem.
Vi har også fået taget ring-mærket,
hvor holdet skulle samarbejde i små
grupper bundet sammen ved hænderne så de små grupper dannede
en ring, og så skulle de løse forskellige opgaver som ringridning, kort
og kompas og en del andre ting.
Vi ser frem til en forsat god sæson
med holdet!
Søren, Mikkel og Henrik
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KONGENSGADE 72 TLF. 48 79 83 14
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KALENDER
Kredsaktiviteter:
2. tumlinge weekendtur			
20. - 21. marts 2010
1. væbner overnatning ved Friheden 9. - 10. april 2010
Kredssommerlejr			
Uge 31 2010
Har du nogle ting, som skal i kalenderen i fremtiden, så send en mail til posten@fdf-tjb.dk

FDF Landslejr 2011
Sommeren 2011 er det igen tid til
afholdelse af en landslejr i FDF-regi. Som traditionen har været gennem rigtig mange år, er der landslejr hvert 5. år. Lejren finder sted
på Sletten, som er FDFs område
ved Julsø i Midtjylland – lige ved
siden af Himmelbjerget. På lejren
inviteres både pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer og naturligvis ledere fra hele landet. Selvom
der er længe til, kan du allerede nu
sætte kryds i kalenderen d. 7. – 15.
juli 2011, så du ikke går glip af den
kæmpe store oplevelse, som det er
at deltage på en landslejr.

målgrupper og samtidigt videreudvikle traditionelle FDF-aktiviteter
- Arbejde for at landslejren bliver
katalysator for fortsat engagement
i FDF

Landslejrudvalget, som står for at
arrangere landslejren, har opstillet
følgende formålet med FDF Landslejr 2011:
- At give deltagerne en nærværende og storslået FDF-oplevelse, der
tager afsæt i FDFs formål og værdigrundlag
- At være nytænkende og identitetsskabende i forhold til lejrens

Efterhånden, som vi nærmer os lejren, vil I naturligvis få meget mere
information. Man kan også læse
mere på landslejrens hjemmeside:
www.fdf.dk/landslejr

FDF Tjæreborg

Udvalget har også opstillet en række principper, som er et udtryk for,
hvad der bør præge og kendetegne
landslejrens udvikling og afvikling
på alle niveauer.
- Kvalitet
- Innovation
- Deltagerinddragelse
- Enkelhed
- Omverdensbevidst
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Lad os gi’ et bud på
din byggeopgave,
- vi klarer alt med
projektering og
ansøgninger...
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s +KKENMONTERING
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s -ASKINSNEDKERI
s 'LASSKADER
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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

21

Støt FDF
Få en annonce i Posten
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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 		
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.
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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

