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Kredslederen
Sommerferien nærmer sig med hastige skridt,
og vi synes, vi har haft en god sæson i FDF.
Af Inge Madsen Sidelmann

Vore ugentlige møder, kredsweekend, skøjtetur og mange andre aktiviteter har været med til at gøre
denne sæson til endnu en god sæson
med FDF.
Årets sommerlejr er i uge 31. Turen
går i år til Katthuset ved Hovedgaard. Katthuset er et gammelt landbrug, der er restaureret, og det er nu
blevet en rigtig fin lejr.
Kredsens sommerafslutning bliver i
uge 24, og er fastlagt til tirsdag den
15. juni. Vi koordinerer med TIF,
der holder sportsuge i samme uge.
Vi vil jo helst have alle med – og det
vil TIF også.

inde i et skur, men kæden med låsen
var klippet over med en boltsaks,
og væk er havetraktoren. Lige før
påske var vi en flok ledere derude,
for at rive græsplænen fri for blade.
Der kunne vi så konstatere, at et af
vores bord/bænkesæt var forsvundet. ÆRGERLIGT, at man ikke kan
have sine ting i fred i en forening,
der er båret af ulønnede frivillige,
som lægger tid og sjæl i FDF, og som
konstant arbejder for at få økonomien til at løbe rundt.
Mange FDF-hilsener fra
kredslederne
Inge Madsen Sidelmann og
Lis Enevoldsen

Vi er selvfølgelig rigtig glade for vores hytte Friheden i Solbjerg Plantage, og holdene cykler derud mange
gange i løbet af sæsonen. Vi nyder
det råderum og frihed, det giver.
MEN – det er heller ikke uden problemer at have sådan en hytte – vi
har haft nogle uheldige oplevelser
på det sidste. Da Jens var derude
lige efter nytår, kunne han konstatere at vort indkøbte brænde, der lå
i brændeskuret, var blevet stjålet. I
februar måned blev vores havetraktor stjålet. Traktoren var ellers låst
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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Bestyrelsen
Hvad er bestyrelsen i FDF Tjæreborg,
og hvad får vi tiden til at gå med?
Af Vibeke Leth Bendorff

Vi mødes ca. 6 gange årligt i bestyrelsen. For det meste afholdes møderne i Frihedens hyggelige lokaler.
Fyrmester Jens har som regel sneget
sig ud og fyret op i brændeovnen
lidt tid i forvejen, hvilket har været dejligt, specielt i de kolde vinter
måneder, som nu heldigvis ligger
bag os.
I bestyrelsen forsøger vi at skabe
os et overordnet overblik over foreningens økonomi og rammer samt
imødekomme ledernes og medlemmernes ønsker og behov.
Foreningens økonomi balancerer
rimeligt. Det kan til tider være en

FDF Tjæreborg

udfordring at få det til at hænge
sammen - lige som i så mange andre foreninger. Men med lidt ekstra
indtjening via frivilligt arbejde, som
fx uddeling af telefonbøger samt et
skarpt øje på vores omkostninger,
så lykkes det.
Vi har en rigtig flot og dejlig hytte,
som vi ønsker at kredsen får størst
muligt glæde af. Vi forsøger derfor
i bestyrelsen at finde ud af, hvordan vi får optimal udnyttelse af hytten samtidig med, at dens økonomi
skal
balancere. Vi har haft stor økonomisk glæde af at leje Friheden ud
til kommunens børneinstitutioner,
men kommunen har ikke behov for
dette mere. Der arbejdes derfor på
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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
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af Fritidscenterets økonomiske situation samt de seneste udskiftninger i
dets bestyrelse, som har skabt en
del turbulens. Sideløbende med vores dialog med udlejer, arbejder vi
i FDFs bestyrelse på at finde alternative løsninger til renovering af
lokalerne. Pt. er der endnu ingen
løsning herpå. Alt i alt er det meget
spændende at få lov til at være med i
FDFs bestyrelse og kunne følge med
i hvad der sker samt være medbestemmende for alle de spændende
tiltag, der sker i foreningen. Vi håber, at vi i bestyrelsen kan gøre vores til at skabe et forhåbentligt rart
sted at være for både små og store
FDFer!
alternative løsninger. Hvordan kan
vi få en større lejeindtægt? Skal vi
have ekstra sovehytter? Hvordan
finansierer vi det? Pt. har vi ikke
fundet frem til en konkret løsning,
men arbejder som sagt på mange
muligheder.

På vegne af bestyrelsen,
Vibeke Leth Bendorff

En af de store udfordringer, som vi
har pt., er vores mødelokaler i Fritidscenteret. Vi vil meget gerne have
dem renoveret og istandsat, så de
bliver mere bruger venlige og imødekommende. Tilmed har vi brug
for
mere plads, specielt til de hold med
mange medlemmer. Vi har fremlagt
vores ønsker og behov til udlejer
dvs. Fritidscenteret. Det har dog indtil videre desværre været svært at få
en afklaring herpå, dels på grund
FDF Tjæreborg
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1. tumlinge
Der er gået monster og pile-flet i holdet, og forhåbentlig
ender det ud med et par mærker inden sommer.
Af Anette Vognsen

Hej alle sammen.
Vi har gang i mange sjove ting. Lige
nu venter vi spændt på, at vores
MONSTER bliver syet færdig. De
skal lige forbi HELLEs monster syværksted. Derefter skal de fyldes
med en masse monster masse.
Som tumling er mærker vigtige.
Derfor er vi også ved at tage forskellige mærker.

holde mange møder ude ved Friheden. Det kunne jo være, at vi lige
kunne forsøge at bygge forskellige
huler. Det kunne jo være, der findes
et hulebygger-mærke.
Hvis vi kan samle lidt forældre og
leder kræfter, vil vi forsøge at arranger en lille weekendtur i juni.
Mange Tumlinge-hilsner
Line, Emil, Helle og Anette

Naturmærket: Vi har været på besøg
på Pilemarken og set på mange forskellige slags pil. De havde mange
fine navne: Rød amerikaner, Carl
Jensens pil, Gul alba, Belgisk pil,
o.s.v.
Mette fortalte lidt om pil og viste,
hvordan man kunne flette et fint lille
træ.
Alle tumlinge fik klippet og flettet 2
fine piletræer. Der var både med 3
flet og 5 flet.
Bagefter skulle de plantes hjemme i
haven eller i en krukke. Den må ikke
tørre ud, så snart har vi små træer.
Nu har vi også sommertid, så nu
skal vi ud igen. Vi vil forsøge, at
FDF Tjæreborg
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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. tumlinge
Holdet har været i forfatter hjørnet,
og har denne gang været med til at skrive til Posten.
Af 2. tumlingeholdet

Her under ses to små tekster skrevet
af holdet. Hvad der står er direkte
afskrevet af hensyn til læse venligheden, når bladet er blevet trykt.

Pigerne fra 2-tumlinge
Vi bygger ting af rafter. Vi
laver kunst. Vi laver mad
over bål og rigtig god mad.
Vi laver fadevor til sidst og
syner til start. Vi bigynte på
lejer at tage idratsmærket
og vi er i gang med at tage
kunsnermærket.

FDF Tjæreborg

FDF styre!
Vi synes at det er ajligt at gå til
FDF. Vi synes vi laver nogen
sjove ting til FDF. Vi synes at
vores ledere er søde (Emilie,
Birgitte, Sanner og Martin).
Hilsen Simone, Sofie, Julie og
Mathilde.
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1. pilte
Kort og kompas - reb, rafter og besnøringer - weekendtur og meget meget andet. Vi er et super aktivt hold.
Af Lis Enevoldsen

Hej 1. pilte
I den seneste tid har vi arbejdet
hårdt på at lære at bruge kompas,
og det er svært!
Vi har haft Mikkel (væbnerleder)
som ”gæstelærer” for, at han kunne
lære os det, men det skete desværre
– eller heldigvis – på en dag, hvor
kun 2 medlemmer mødte op! Resten var ved at smukkesere sig for at
tage til Farvel-fest på fritteren. Det
gav til gengæld os voksne – og de 2
medlemmer – en mulighed for at få
intensiv undervisning ved Mikkel.

Det viste sig, at det havde vi rigtig
god brug for. Tak for det Mikkel!
Vi skal også fortsætte med besnøringer, for vi skal være bedre til det. Og
vi skal prøve at lave noget, vi kan
bruge på sommerlejren. Vi har nemlig bestemt os for, at vi skal have et
rigtig godt pilte-hjørne på sommerlejren. Nogle af os voksne har været
oppe og se lejren, og der er rigtig
gode ”hjørner”, hvor vi kan slå os
ned. Vi skal ligge i telt deroppe, og
så vil vi have et rigtigt samlingspunkt for pilte.
Den 23.-25. april skal vi på weekendtur med 2. piltene. Vi har lejet
”Grene-lejren”, som ligger i nærheden af Billund. Vi overvejer, om vi
skal bruge weekenden på at tage et
vandremærke. Er vi klar til at gå 15
km????
Mange FDF-hilsener
fra
Alexander, Iben og Lis

12

POSTEN

2. pilte
Det var sjovt at være på klatrevæggen,
og en del pilte kom helt til tops.
Af Inge Madsen Sidelmann

2. piltene har været inde at klatre på
klatrevæggen på Adgangsvejen i Esbjerg. Der var forældre, der kørte os
derind, og andre forældre hentede
os. Vi havde lejet klatrevæggen i 2
timer. Der var en instruktør derinde,
der startede med at vise os, hvordan
vi skulle komme i klatreselerne, og
som gav gode råd undervejs. Det
var rigtigt sjovt, og der var en del,
der var helt oppe under loftet – 10
meter oppe.

Vi skal også i gang med at bygge
med reb og rafter, så vi kan øve os
på at lave nogle ordentlige besnøringer. Vi regner med, vi skal bygge
en tipi.
Den 23. – 25. april skal vi på weekendtur sammen med 1. piltene. Vi
har lejet Grenelejren i Løvlund ved
Billund. Det glæder vi os til.
Hilsen 2. piltene

Så har vi været på cykeltur ud til Friheden. Det er dejligt sneen langt om
længe kom væk, så vi kan komme
ud at cykle igen. Vi bagte nogle snobrød derude, spillede bold, byggede
huler og hyggede os.
Vi er også startet på at lave nogle
knob-tavler. Dem regner vi med, vi
skal arbejde på lidt ind imellem, så
de kan være færdige i løbet af foråret.
I april skal vi ud at sælge lodsedler.
Vi har sagt ja til at sælge nogle lodsedler for Lions klub i Bramming.
FDF tjener 10 kr. pr. lodseddel, vi
sælger, så vi håber, det kan give lidt
penge i kassen.
FDF Tjæreborg
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1. væbnere
Tiden går med at lave besnøringer, og indtil nu,
har vi bl.a. fået bygget en sten kaste maskine.
Af Jesper Chrucow

plads.

Hejsa 1. væbnere

Nu kunne spændingen snart heller
ikke blive større, især ikke når lederne hele tiden ville have væbnerne længere væk fra kastemaskinen,
da den jo kunne skyde 100 meter
efter vores beregning. 25 liter vanddunk blev sat i spænd i forhold til
kaste armen. Af sted kom isklumpen, mest op i luften, men med hele
3-4 sek. undervejs og landede i træet
bagved flagstangen. Efter vild jubel
og med 3-10 sek. tilbage af mødet,
måtte der ske noget drastisk. Sten
kaste maskine skulle skyde hallen
ned. En vand dunk på 25 liter blev
sat ekstra og nu var spændingen i
top. Af sted blev kaste armen sendt.
Men det eneste, der skete, var at hele
maskinen var skæv og den tennisbold, vi sendte af sted, lå samme
sted..

Solen kan kun komme nærmere, og
friluftslivet kan også kun komme
nærmere. Vi glæder os til at få mange gode og spændende oplevelser i
naturen med vores hold.
Vi skal have lært at lave besnøringer
med bind for øjnene, så vi ikke får
flere sten kaste maskiner, der kun
kan levere et godt kast.

Vores første sten kaste
maskine.

Hurtig vurdering af resultatet: Meget godt klaret 1. væbnere, det var
trods alt den første af sin slags.
Væbner banden fik en hurtig instruktion i FDF lokalet og blev delt
op i enkelte grupper, der straks gik
i gang med at lave deres del af maskinen. 4 huller i let frosen jord, er
ingen ting for en væbner, der vil i
krig med en sten slynge. Tobias havde ingen hæmninger, hullet skulle
grave uanset hvor meget jord, han
ville blive smurt ind i.

Desværre havde vi ikke mere tid.
Vi regner med, at den næste virker
100 %, men tak for en fed og lærerig
oplevelse.
Hilsen
1. væbner lederne.

Flot klaret!! 4 huller blev gravet, 2 A
bukke og en kaste arm blev sat på
FDF Tjæreborg
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2.-3. væbnere
Sneen er væk, og væbnerene skal rigtig ud at
mærke foråret, hvis man da kan det.
Af Søren Østerberg Søndergård

Så blev det endeligt forår, og væbnerene har været ude at nyde godt
af det. Tiden er blandt andet blevet
brugt på et foto løb rundt i Tjæreborg. Der var dog et par start problemer, i form af at forklare Line
reglerne for selve løbet, hvilket satte
ledernes pædagogiske evner på en
prøve. Næste lille udfordring bestod
i at få lavet en korrekt facit liste til
løbet, da der var sneget en fejl eller to ind under udviklingen af løbet. 3-2-1 sæt igang og alle børn var
afsted. Lederne, der skulle lave en
ny facitliste og bage en kage, tog
det hele lidt mere roligt, mens de
lige fik drukket en kop kaffe. Efter
et vel overstået løb, der sluttede lige
inden, det begyndte at regne, var
der drømmekage til alle de sultne
slikmunde.

vi skal være primitive hele weekenden. Så det bliver mad på bålspande, snobrød og hygge efter mørkets
frembrud, og hvis det hele har været
vellykket, så “dufter” hele holdet
fortrindeligt af røg, når vi kommer
til søndag eftermiddag.
Vi håber på, at vi får et rigtig dejligt
forår sammen med holdet, og håber på, at der ikke går alt for megen
konfi-kuller i dem.
Turner, Ølle og Søndergård

En anden aktivitet, der kommer til at
fylde en del i foråret, er pioneer arbejde, så vi kan bygge en lækker lejr
til sommer. Holdet er nu startet på
at lave en bivuak, der får følgeskab
af et slettebord. Hvis alt går vel, og
Alexanders flotte besnøringer får
lov til at være i fred for tumlingene,
så skulle det hele gerne ende ud i
en lille overnatning ved FDF, hvor
FDF Tjæreborg

17

BRILLER . KONTAKTLINSER . SOLBRILLER . SYNSPRØVE

ESBJERG

KONGENSGADE 72

.

ESBJERG CITY
ESBJERG STORCENTER . ESBJERG N.

18

.

TLF. 75 45 08 90

.

TLF. 75 10 20 88

POSTEN

KALENDER
Kredsaktiviteter:
23.-25. april 2010			
Sommerafslutning			
Kredssommerlejr			

Pilte weekendtur
15. juni 2010
Uge 31 2010

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

Kort om Landslejr 2011
I sidste nummer af Posten bragte vi
lidt info om Landslejr 2011, nu er
vi klar med lidt mere i nogle korte
facts.

Hvor

FDF Friluftscenter Sletten ved Julsø.

Hvem

Pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer og ledere samt internationale
deltagere fra hele verden.

Hvornår

Torsdag den 7. til fredag den 15. juli
2011. Seniorlejren begynder 2 dage
tidligere, det vil sige den 5. juli.

Hvordan skal vi bo

Kredsene bor sammen med netværket i et boområde for hele landsdelen. Der bliver en særlig seniorlejr,
en særlig familielejr og en lejr for
efterskoler.

FDF Tjæreborg

Skal vi gå til lejren

Måske! Der bliver en ny måde at
komme til lejren på. Det bliver sjovt
- og vi kan vælge at overnatte undervejs.

Landslejrkursus

Der bliver landslejrkursus for alle
ledere på Sletten i weekenden den
17.-19. september 2010.

Fortræningsweekend

Der bliver fortræningsweekend for
alle lejrdeltagere afholdt i landsdelene i weekenden den 8.-10. april
2011.

Mere info

Vil du vide mere så spørg
din leder eller kig forbi
www.fdf.dk/landslejr.
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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
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
1 stk. størrelse M

FDF Tjæreborg
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FDF
Få en annonce i Posten

Støt FDF
Få en annonce i Posten
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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.
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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
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