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Kredslederen
Kredsens sommerlejr er i år en rigtig westernlejr og
afholdes i Katthuset ved Skanderborg.
Af Lis Enevoldsen

Sæsonen er snart ved at være slut,
og sommerferien står for døren.
Vi har jo lejet lejren Katthuset ved
Hovedgård mellem Skanderborg
og Horsens. Vi skal på western-lejr
lørdag, den 31. juli, og vi håber på
rigtig mange deltagere.
Vi skal selvfølgelig lave rigtige westernaktiviteter, så når vi kommer
hjem, så er vi både hjulbenede og
vant til at håndtere lasso, bue og pil.
På lejren bruger vi også en dag på en
udflugt, og vi har flere attraktioner i
kikkerten. Vi forventer i hvert fald at
besøge Den Gamle By i Århus.
Lejren er fra lørdag til fredag, for vi
kunne ikke få den hele ugen, pga. en
anden weekendudlejning. Det løb
vi ind i ved flere lejre, så vi valgte at
booke Katthuset, som vi synes har
nogle gode faciliteter.
Vi er godt i gang med at planlægge
den nye sæson og se, om vi kan få
lederkabalen til at gå op. Det er som
sædvanligt et puslespil, men vi håber, det lykkes endnu en gang.
Vi har flere ledere, der forlader os
pga. barselorlov, uddannelse, arbejde osv., men vi har flere unge
mennesker i støbeskeen, som er på
vej til at blive oplært som ledere. Vi
FDF Tjæreborg

har taget kontakt til et par ”gamle”
FDFere for at hører om de er parate
til at træde til.
I bestyrelsen arbejder vi stadig på
at finde en løsning omkring vores
lokaler: renovering af lokalerne, evt.
udvidelse af lokalerne med et ekstra
rum eller andre kreative løsninger.
Inden 1. oktober kan vi søge Esbjerg
Kommune om midler til ombygning. Det lykkedes ikke i 2009, men
nu prøver vi igen.
Med disse ord ønsker vi alle medlemmer og deres familier, lederne
og bestyrelsen en rigtig god, lang
og varm sommer. Vi ses igen i uge
35 omkring 1. september, hvor vi
starter op igen.
Mange hilsener fra
Inge Madsen Sidelmann og Lis Enevoldsen
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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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2. tumlinge
De to hjælpeledere på holdet kigger tilbage
på aktiviteterne i det sidste halve år.
Af Emilie Jul Nielsen og Birgitte Elbæk Skov Pedersen

Sidste gang gav vi ordet til 2. tumlingene. Denne gang er det sendt videre til vores to hjælpeledere Emilie
og Birgitte. De har forsøgt at opsummere et travlt halvt år på 2. tumlingeholdet.
Vi glæder os til at se jer til næste år,
hvor I bliver pilte.
Her i det sidste halve år har vi lavet mange sjove ting. Vi har både
lavet papmache dyr og taget 10 km
mærket, kunstnermærket og kokke mærket. Vi er begyndt at tage
idrætsmærket. Helt til sidst har vi

FDF Tjæreborg

også taget bål mærket.
Lige nu er vi i gang med at være lidt
ligesom Sille og Sigurd, og det er da
sjovt. Vi har da både lavet bananløb
og en masse andet sjovt.
I starten af året lavede vi en overnatning nede ved FDF. Vi lavede
en udfordringsbane, som de skulle
igennem. Tumlingerne skulle selv
lave deres mad som en del af bålmærket og kokkemærket. Noget af
maden blev lavet over bål, og noget
blev lavet normalt over et komfur.
Venlig hilsen
Emilie, Sanne, Martin og Birgitte.
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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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1. pilte
Reb og rafter, overnatning i telte og snak om landslejr.
Der er ingen risiko for kedsomhed på pilteholdet.
Af Lis Enevoldsen

Tak for en dejlig sæson. Vi har nydt
at være sammen med jer – og nu
skal I snart være 2. pilte.
I sommeren 2011 skal vi på landslejr,
men inden da skal vi have lært alle
de ting, vi får brug for på landslejren. Vi skal lære at binde flere knob,
og vi skal være bedre til at bygge
med reb og rafter. Vi skal faktisk
også prøve at sove i telt, for det har
vi slet ikke gjort sammen endnu.
Her i sommerferien, hvor vi skal på
sommerlejr i Katthuset, skal vi sove
i telt. Vi har bestemt, at vi vil bygge
nogle ting, så vi får en rigtig hyggelig piltelejr. På den måde kan vores
sommerlejr blive en lille for-prøve
på landslejren.

Når Iben forlader os, håber vi, at vi
får en anden leder til at hjælpe os
– gerne én, der kan gøre os lidt dygtigere til at bygge med reb og rafter.
Lige nu er det ikke bestemt, hvem
det bliver, og om der bliver én til
os…. Kredsen mangler flere ledere.
Nu vil vi ikke tage sorgerne på forskud, men glæde os til en god lang
sommerferie og en spændende sommerlejr i uge 31. Vi ses… ja, vi gør!
Mange sommerferiehilsener
fra
Iben, Alexander og Lis

Desværre så forlader Iben os efter
sommerlejren. Hun er blevet færdig med sine studier og flytter nu til
Fredericia for at slå sig ned der. Vi
siger rigtig mange tak til Iben for de
år, hun har været sammen med os,
og vi ønsker hende held og lykke i
Fredericia. Hun skal altid være velkommen hos os igen.

FDF Tjæreborg
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2. pilte
Mærker kan vi alle lide at få, og et af de mærker,
vi nu har fået gjort færdigt, er energimærket.
Af Inge Madsen Sidelmann

2. piltene er ved at tage energimærket. Vi startede faktisk lidt på det i
vinters, hvor vi hver lavede en lille håndholdt vindmølle. Møllerne
blev rigtig fine og fungerede godt. I
den forbindelse snakkede vi lidt om
vindenergi.
Så har vi prøvet at lave en lille varmeluftballon efter opskrift fra eksperimentariets hjemmeside. Det må
vi så nok indrømme, ikke rigtig blev
en succes, idet varmeluftballonerne
skulle laves af tynde affaldsposer,
men poserne smeltede, når de var
ved at være fyldt med den varme
luft. Som brænder brugte vi sprit,
som vi havde hældt i holderne fra
fyrfadslys.
Sidste eksperiment er små skibe
drevet af en elastikmotor. Skibene
bliver lavet af træ, og prototypen
kunne godt fungere, så det håber vi
også piltenes skibe kan. Igen skal vi
snakke lidt om energi og energikilder.

på et ben, forlæns og baglæns hop i
sjippetov, stå på hænder, spyttekonkurrence m.m.
Så har vi været på cykel ud i Friheden, hvor vi lavede bøffer over bål
på FDFs bålpander. Vi bagte også
noget brød på panderne, men vi var
nu enige om, at det fungerede bedre
at lave snobrød. Til bøfferne fik vi
også lidt frisk tomat og agurk.
Vi skal også i Friheden den 8. juni.
Hvis vejret er fint, skal vi prøve at
lave en ruchebane på presenninger,
der er gjort glid-bare ved hjælp af
lidt vand og brun sæbe. Det er rigtig
sjovt, men kræver et par skiftebukser.
Den 15. juni er der fælles sommerafslutning for hele kredsen med familie, og så holder vi sommerferie, indtil vi skal på western-lejr i uge 31.
Rigtig god sommer.

Vi har også holdt et rekordmøde,
hvor vi skulle se, om vi kunne slå
nogle af de rekorder, vi satte i efteråret. Der var bl.a. rekorder i hop
FDF Tjæreborg
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Få en annonce i Posten
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Pilte weekend
De to piltehold indtog sammen Grenelejren til
en fælles weekendtur i slutningen af april.
Af Ine Madsen Sidelmann

I weekenden 23. – 25. april var der
weekendtur for 1. og 2. pilte. Vi
havde lejren Grenelejren i Løvlund
ved Billund. Det var en rigtig fin lejr
med gode faciliteter og et rigtig dejligt udeområde.
Vi startede ved FDF fredag kl. 19.00,
og da vi havde indkvarteret os og
leget lidt, hyggede vi os og så tegnefilmen ”OP”. Den var rigtig sjov.
Lørdag skulle vi ud at gå og tage 15
km. vandremærket. Så da vi havde
fået morgenmad og vasket op, tog
vi traveskoene på og gik ad mindre
veje til Hejnsvig med et par pauser
undervejs. I Hejnsvig spiste vi vores
medbragte mad ved Brugsen, hvor
der tilfældigvis stod et par borde/
bænkesæt. Da vi havde spist masser
af rugbrødsmadder, gik turen hjemad igen. På hjemvejen gik vi ind over
et område, der hedder Grene sande.
Det er et stort område med store
sandklitter, som man ser ved kysten.
De ligger her midt inde i landet, flot
og specielt. Vi var hjemme ved lejren igen sidst på eftermiddagen, lidt
trætte og med ømme fødder, men
alle gennemførte turen uden at beklage sig – FLOT.
FDF Tjæreborg

Efter vi havde spist aftensmad, som
bestod af klassikeren millionbøf
med skruer og gulerodssalat, hyggede vi os med bingo og kagespisning og fik det velfortjente 15 km.
vandremærket.
Søndag formiddag lavede vi drikke
”krus” af kokosnødder. Toppen blev
savet af nødderne og kokossen taget
ud med knive. Derefter blev skallen
poleret med sandpapir, så hårene
blev pudset af, og overfladen blev
fin og glat. Skallen blev efterpudset
med lidt olie, så den blev blank og
fin. Derefter blev der boret i lille hul
øverst i siden, hvor der blev sat en
snor i, så ”kruset” kan hænge i et
bælte.
Efter frokost og oprydning blev vi
hentet af forældre og transporteret
hjem til Tjæreborg igen - godt brugte
og trætte, men en oplevelse rigere.
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Væbnermesterskabet
FDF afholdte igen Væbnermesterskab i Kristi himmelfartsferien og denne gang med deltagelse fra Tjæreborg.
Af Alexander Estrup

Her d. 12.- 16. maj var 2.-3. væbnerne for første gang med til Væbnermesterskab på Sjælland. Vores hold
hed, som lederne havde bestemt,
Snøvlehovederne. Vi startede med
at køre derover i biler, hvor vi havde
en rigtigt hyggelig køretur med sang
og musik. Da vi endelig kom over til
Mosede fortet, hvor lejeren lå, fik vi
vores telte sat op. Derefter var der
lejrbåls underholdning, her fik vi
lidt at vide om, hvad vi skulle lave
de kommende dage. Efter det var
det i seng, da vi jo skulle være helt
klare til at løse poster næste dag.
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Vi startede næsten alle vores dage
om morgenen med at lave varm kakao. Vi havde altid tid til at hygge
os, imens vi kunne se de andre hold
skynde sig af sted. Vi fik 3 kort, hvor
der var vist nogle poster, som vi
skulle nå den dag. Vi kørte med Stog ud til alle poster. En af dagene
kørte vi meget i tog, men bare for
sjovt. Når man er ovre ved København, skal man også lige prøve køre
med metro, så det prøvede vi et par
gange.
Men hele den første dag gik vi og
planlagde, hvad vi skulle lave på
Tobias’ fødselsdag om fredagen. Vi

POSTEN

som gik så meget op i det som vores.
Vi løb fra den ene ende af stranden
til den anden, men der skulle stadig være plads til at stoppe op og få
lidt kage. Vores motto var: Komfort
frem for fart. Og det levede vi fint
op til, men ikke til natløbet. Der blev
vi til: KAGE HURRA! Men vi fik da
plads 104 ud af 188, det var da ikke
helt dårligt.
Jeg vil gerne sige tak for en super tur
til Væbnermesterskab 2010 til alle,
som var med. Og jeg ser frem til, at
vi tager af sted igen i 2012.
Alexander Estrup

havde købt boller og varm kakao til
om morgenen. Men det gik ikke helt
som planlagt, for Tobias havde igen
meldt sig som post, så han var ikke
hjemme om morgenen. Men så spiste vi da bare selv hans fine fødselsdags morgenmad. Og det smagte
dejligt.
Efter enhver god og sjov post, med
holdindsats, skulle der være plads
til et stykke kage eller 2. Vi havde
nemlig rigtigt meget kage med.
Nogle af posterne foregik bl.a. ude
på brandskolen, hvor vi skulle lave
forskellige opgaver og andre inde i
København.
Den sidste dag var der natløb. Jeg
må sige, jeg har aldrig set et hold,
FDF Tjæreborg
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1. væbnere
Som et afsluttende arrangement har vi planlagt
en sejltur med FDF sejlskibet Mytilus.
Af Henrik Søndergård Mathiesen

Så er vi nået igennem forårets møder, og sommerferien venter forude.
Forhåbentlig med lidt bedre vejr.
Inden vi slutter helt af, har vi et ret
så spændende arrangement tilbage.
Vi skal ud at sejle en weekend med
FDF sejlskibet Mytilus på en tur bl.a.
igennem Lillebælt. Det bliver en super oplevelse, og vi håber, at vi kan
få båden fyldt op med glade væbnere.

På de seneste møder har vi bygget en del med reb og rafter, for at
pudse vores knobfærdig-heder af
inden sommerlejren. Vi skulle gerne
kunne lave en flot lejr sammen med
de andre væbnere. Og den skulle
gerne holde hele ugen. Men det går
vist ikke så galt. Og hvis vi får brug
for at komme over en å, har vi også
øvet os på at bygge broer. Der har
også være både bivuak og sauna på
programmet.
Som en sjov afslutning har vi haft
en omgang lagkage-banko udenfor
i det gode vejr. Det indbød også til
lidt flødeskums-kast. Man kan godt
sige, at der ”gik kage i det”.
Vi håber at se mange af jer på sommerlejren, og at vi alle ses efter sommerferien til en ny sjov FDF-sæson.
Hilsen Tobias, Jesper og Henrik

FDF Tjæreborg
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2.-3. væbnere
Konfikuller, kursus og Væbnermesterskabet.
Kort og godt er der sket en del det sidste halve år.
Af Søren Søndergård

Det har været et hårdt forår for de
stakkels væbnerledere. Der skete
det, der naturligvis altid sker i foråret - konfikuller. En stor del af væbnerholdet skulle i år konfirmeres,
og det var naturligvis noget, vi også
kunne mærke på holdet. Det er de
sædvanlige symptomer: børnene
kan ikke koncentrerer sig om en opgave, de snakker evig og altid om,
hvad de skal lave, spise, hvem der
skal med - det er lige før at lederne
også ender med at få konfikuller
bare af at hører på det. Da den store
dag endelig kom, var lederne taget
ned til kirken for at ønske dem tillykke og give dem en lille gave og
tage et billede eller to. Det skal dog
siges at vi ikke har mærket meget
til den ellers så flotte gave, de hver
i sær fik: En pakke bag-selv kage fra
Amo. Men sæsonen er jo ikke slut
endnu.
I det tidlige forår var Alexander,
Niklas, Caroline og Line af sted på
7.-8. klasses kursus. Det foregik på
Sletten, hvor de havde selskab af
omkring 15 andre børn i samme aldersgruppe. Ugen bød på en masse
spændende aktiviteter, venskaber,
forkyndelse alt sammen pakket ind
FDF Tjæreborg

i en masse FDF. Der var vist ingen
tvivl om, at det havde været en rigtig god tur, og at det lyder til, at
nogle af deltagerne skal mødes hen
over sommeren.
I Kristi himmelfarts ferien blev der
afviklet Væbnermesterskab. Dette
er et stort løb, der foregår i København og omegn med FDFere fra hele
landet. FDF Tjæreborg mønstrede et
hold væbnere, pakkede bilerne og
kørte så ellers af sted mod København fuldt læsset onsdag aften. De
næste par dage stod så ellers på løb,
hvor man dystede mod deltagere fra
resten af Danmark. Ved de forskellige poster skulle man skaffe point,
og om søndagen fandt man frem
til vinderen. Tjæreborg fik en flot
104ende plads. Men hvis man måler
på hvilket hold der havde det sjovest, hyggede sig bedst, havde den
rette hold-ånd, så er der ingen tvivl
om, at det var os der vandt.
Komfort frem for hastighed.
Tak for denne sæson.
Ølle, Turner og Søndergård.
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KALENDER
Kredsaktiviteter:
Sommerafslutning			
Kredssommerlejr			
Sæson start			

15. juni 2010
Uge 31 2010
Uge 35 2010

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

En intro til Landslejr
Arbejdet med Landslejren 2011 er
så småt begyndt i kredsen, og en
lille gruppe ledere har været af sted
til det første infomøde. Landslejrudvalget har mange gode ideer og
tanker, og det bliver spændende
at komme til at arbejde med det i
næste sæson.
Herunder kan du læse en lille intro
historie til Landslejren og få en ide
om, hvad der kan komme til at ske
i løbet af de 9 dage, lejren forløber
over.

Iderammen

Tre FDFere har fået til opgave at
skabe en ny og anderledes landslejr. Piltepigen Pyt, væbnerdrengen William og senioren Cecilia
løber desværre hurtigt sur i opgaven. Men tilfældigvis kommer de
i kontakt med den geniale Professor Pascal, der sammen med sin
assistent driver et idélaboratorium,
hvor de hele tiden har gang i nye,

FDF Tjæreborg

spændende og til tider temmelig
skumle eksperimenter.
Pascal, der er en efterkommer af
den berømte tænker og videnskabsmand Blaise Pascal, vil gerne
hjælpe børnene med opgaven. Men
inden de har set sig om, er de rodet
ind i et mysterium, der involverer
en gammel støvet bog, en lang sort
frakke med små sedler syet ind i
foret og en hemmelig maskine, der
tilsyneladende kan skabe et supermenneske.
Børnene er ellevilde, men de har afsløret en hemmelighed, som aldrig
skulle være sluppet ud. Og pludselig er de ikke alene om at ville have
fat i maskinen…
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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:
Desværre ingen skjorter til salg for øjeblikket.
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Støt
FDF
Få en annonce i Posten

Støt FDF
Få en annonce i Posten
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POSTEN

STØTTEKREDSEN OG BESTYRELSEN
BESTYRELSEN:
Formand
Kasserer
		
		
		
		
		
		

Jesper Chrucow Bertram		
Jens Øllgaard-Nicolajsen		
Vibeke Bendorff			
Lis Enevoldsen			
Klaus Schmidt				
Ulrik Blom				
Tom Grønkjær				
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 Chrucow Bertram
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

