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Kredslederen
Vi har gang i alle holdene fra tumlinge til seniorvæbnere,
så der er mulighed for, at alle byens børn kan gå til FDF.
Af Lis Enevoldsen

Velkommen til en ny sæson, hvor vi
igen håber at se rigtig mange nye og
gamle medlemmer.
Efter en dejlig sommerlejr i Katthuset ved Hovedgård (mellem Skanderborg og Horsens), hvor vi var 47
FDFere afsted i uge 31, er vi nu klar
til en ny sæson med masser af spændende aktiviteter.
Vi har gang i alle holdene fra tumlinge til seniorvæbnere. Og allerede den 8.-10. oktober holder vi
kredsweekendtur for hele kredsen.
Vi har lejet lejren Vardeborg, der
ligger i Vejers. En rigtig dejlig hytte,
der ligger tæt på stranden.
I vores hytte Friheden arbejder bestyrelsen lige nu på at undesøge
mulighederne for at bygge en sovehytte, så flere kan overnatte derude.
Så bliver hytten mere attraktiv for
andre kredse at leje, hvilket er nødvendigt, hvis vi skal have økonomien til at løbe rundt.

I weekenden 17.-19. september tager
6 ledere fra kredsen afsted på det
første kursus, der skal forberede
dem til landslejren.
Det er en helt speciel oplevelse at
deltage på en landslejr, hvor 10.15.000 FDFere bor i en lejr. Det er
næsten som en by med posthus,
bank, butik, cafeterier, kirke og meget meget andet.
På mandag, den 13. september går
det nye halbyggeri i gang, og det betyder, at det kun er muligt at komme
ind til FDF via vores hovedindgang.
Indgangen fra græsplænen bliver
lukket p.gr. af byggeriet.
Rigtig god fornøjelse
med FDF sæson 2010/11
Inge Madsen Sidelmann og
Lis Enevoldsen

Denne sæson bliver for pilte og
væbnere præget af den kommende
landslejr, som finder sted 7.-15. juli
2011 på Sletten ved Himmelbjerget.
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

4

POSTEN

Bestyrelsen
I øjeblikket arbejder bestyrelsen bl.a. på at få etableret
nogle flere overnatningspladser ved Friheden.
Af Ulrik Blom

FDF Tjæreborg opførte i 2006 Friheden i Solbjerg Plantage. Friheden er
blevet fast samlingspunkt for mange
af aktiviteterne for FDFerne og deres
familier.
Imidlertid må der desværre kun
overnatte 10 personer i hytten, hvilket begrænser vores brug af Friheden mht. overnatning. Vores FDFhold er således for store til at kunne
overnatte i hytten, hvilket begrænser
vores brug af hytten til overnatning
- især i vinterhalvåret, hvor det er
for koldt (for dem der ikke kan være
i hytten) at sove i telt.

separat overnatningshytte til 16 personer i forbindelse med Friheden, så
vi i alt kan overnatte 26 personer i
Friheden. Dette vil gøre, at alle vores
FDF hold og de fleste andre hold fra
de andre foreninger i regionen vil
kunne overnatte i Friheden.
Støttekredsen for FDF har indtil videre bevilliget kr. 20.000 til sovehytten, og hvis der måtte være nogen
læsere, der har gode idéer til, hvor
vi kan finde støtte til overnatningshytterne, hører vi gerne fra Jer.

Endvidere vil vi meget gerne tilbyde
Friheden til andre foreninger i regionen, så de også kan få en dejlig
oplevelse i skovhytten og nyde omgivelserne i Solbjerg Plantage. Udlejningen har imidlertid været meget
begrænset, hvilket først og fremmest
skyldes begrænsningen i antallet af
overnattende.
Det handler om, at vi og mange andre skal få gavn af Friheden og den
skønne natur i Solbjerg Plantage.
Derfor søger vi pt. forskellige fonde
om økonomisk støtte til at opføre en
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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1. tumlinge
Velkommen til de nye 1. tumlinge (børn i 1. klasse).
Af Inge Madsen Sidelmann

Så er vi igen startet op på en ny sæson, hvor vi kan sige velkommen til
en ny flok FDFere, nemlig de børn
der er startet i 1. klasse.
1. tumlingene holder møde om tirsdagen fra kl. 16.30 til 18.00. Alle
børn, der går i 1. klasse, er velkomne
til at prøve at komme et par gange,
for at se om det er noget, de har lyst
til at gå til.
Vi startede tirsdag den 31. august,
og der var mødt 16 friske og glade
børn, 10 piger og 6 drenge.
Børnene startede med at fortælle, hvad de hed. Lederne fortalte,
hvad de hed. De fortalte også lidt
om, hvad man laver, når man går til
FDF. Bagefter var børnene rundt og
se de indendørs faciliteter ved FDF,
og ude at se vores skur, bålplads og
græsplæne.
Derefter lavede vi alle et navneskilt
i krympeplast, både et der hænger
ved FDF, og et børnene kunne få
med hjem. Så skulle vi have lidt
frisk luft, så vi gik ud og legede lidt
i det dejlige vejr samt spillede lidt
dødbold. Vi sluttede af med en sang,
og børnene fik en plan med hjem, så
FDF Tjæreborg

de kan se, hvad vi skal lave de næste
gange.
På næste tirsdag skal vi sætte nogle
sjove tumlinge-rekorder. Det er bl.a.
gummistøvlekast, hoppe med samlede ben, avis-stafet, hoppe i sjippetov, spise majs med tandstikker,
hvor lille et areal kan 10 tumlinge stå
på, ballon-spring og en del andet.
På et andet møde skal vi lave et bål
og riste nogle skumfiduser.
Vi skal også ud at gå en tur, hvor
vi skal samle nogle planter, vi kan
presse. Planterne skal vi bruge senere.
Vi skal have et billedlotteri-løb. Et
”løb” hvor billed-brikkerne hænger
ude i træerne, så vi skal ud at finde
dem.
Vi skal også tage nogle mærker, bl.a.
kunstnermærket og kokkemærket.
Vi ses.
Hilsen Marlene og Inge
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2. tumlinge
Så er vi tilbage efter en god sommerferie
og er nu klar til en helt ny sæson.
Af Anette Vognsen

Så lige et par gåder:

Velkommen igen.

1. Hvad sker der, hvis en høne sluger et barberblad?

Vi skal jo også snart på kredsweekend tur. Det glæder vi os til. Line og
Anette deltager på turen.

3. Hvad er værre end en giraf med
ondt i halsen?
Det er jo nemt for en tumling.

2. En – for derefter er buret jo ikke
tomt.

Nu er vi allerede godt i gang med
at tage bålmærket. Vi har snakket
meget om sikkerhed, og hvordan
man skal passe på når man har med
ild at gøre samt hvad man skal gøre,
hvis det går galt. I år skal vi tage en
masse mærker, som skal på den blå
skjorte.
5 km. mærket, skal tages til næste
møde, og kunster mærket, eventyr
mærket, cykelmærket 10 km, kokkemærket. Jo, i år skal vi nok få ærmet
fyldt op.

2. Hvad kan en mus trække lige så
godt som en elefant?.

3.En tusindben med ondt i fødderne.

Det er jo dejlig, at vi har fået flere
nye med på holdet.
Vi byder også velkommen til Søren,
som skal være med som hjælpeleder. Søren har tidligere gået til FDF
og vil gerne være med igen. VELKOMMEN til alle.

1. så kommer æggene ud i skiver.
Løsningerne:
FDF Tjæreborg
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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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1. pilte
Da vi skal på landslejr sommeren 2011, vil et
par møder være præget af lejrens tema.
Af Martin Søndergård

Så er vi kommet godt i gang her på
1. pilte holdet, og vi skal i gang med
en masse spændende ny udfordringer. Vi starter vores nye sæson med
et omvendt foto stjerneløb, hvor holdene får forskellige opgaver, som de
skal ud og fotografere. Her i efteråret
skal vi være udenfor og begynde at
lære at arbejde med reb og rafter. Vi
skal gerne ende ud med at bygge et
bord med bænke, som vi kan sidde
ved, når vi senere skal i gang med at
lave mad over bål.
Nu da vi er blevet pilte, skal vi også
ud og hjælpe med at tjene lidt penge
til kredsen. Det gør vi ved at skulle
ud og sælge lodsedler, hvor vi får en
del af overskuddet til kredsen. Efter
vi har været ude og sælge lodsedler,
skal vi ind og have varmen og lidt
og spise, så der vil lederne stå med
varm kakao og frisk bagte boller.
Når vi har så travlt, skal vi også huske at hygge lidt. Så i løbet af efteråret, når det er blevet lidt koldt, skal
vi have gang i lidt bål for at kunne
holde varmen udenfor. Når vi så har
et bål, skal der jo også bages snobrød og laves popcorn.

FDF Tjæreborg

Som pilt begynder man også at arbejde med dolk. For at vi kan få lov
til at arbejde med dolk ved FDF, skal
man først have et knivbevis. Så når
det er mørkt og træls udenfor, begynder vi med at tage knivbeviset.
For at bestå vil der være en lille teoretisk prøve, og bagefter kommer
den store praktiske prøve med at
snitte en bål stol.
Da vi skal på landslejr sommeren
2011, skal vi komme rigtig i stemning til lejren. Det gør vi ved at
bruge et par møder, som vil være
præget af lejrens tema, som er Professor Pascals Idelaboratorium. Temaet vil sætte deltagernes kreative
evner og fantasi på en prøve. Hvis
man vil læse mere om temaet, kan
man læse lidt om det i Flux, Pilte
og Væbner bladet. Fra 1. oktober vil
man kunne læse mere om det på
www.FDF.dk/pascal
Sidst på året skal vi på en juleweekendtur som vil finde sted i Holmeåborg. Turen vil være i weekenden
3.-5. december.
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Westernlejr
Sæsonen 2009/2010 blev velafsluttet traditionen tro med
vores fælles sommerlejr, som i år bar temaet Western.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Som så mange andre år i FDF Tjæreborgs historie blev den forgangne
sæson afsluttet med kredsens fælles sommerlejr. I år var temaet for
lejren Western, og det skulle i løbet
af ugen blive til udformning af dragter, diverse løb med western temaet
og underholdning i særklasse, hvor
der indgik kæpheste og meget meget mere.
Lørdag middag og inden længe er
det afgang. En gruppe ledere, pilte
og væbnere har dagen forinden været super aktive med at finde udstyr

frem fra gemmerne i lokalerne, få
det pakket i lastbilen og ikke mindst
få de sidste forberedelser på plads.
Men nu er det så endelig blevet tid
til at skulle afsted, lastbilen med
udstyret, venligst udlånt af SpecialEntreprenøren, er trillet af sted, og
nu er bussen med de ca. 50 forventningsfulde ledere og børn også på
vej ud af parkeringspladsen ved fritidscenteret på vej mod Katthuset.
Efter et par timers kørsel er alle
mand fremme, og så starter aktiviteten for alvor. Tumlingene skal have
fundet værelser, de kan sove i. Piltene skal have slået telte op, og væbnerne skal i gang med at bygge deres primitive lejr. Alt i alt en fin plan,
men dog med et lille start problem,
der hvor væbnerlejren skulle ligge,
gik der nu 2 heste og græssede. Men
efter lidt snak frem og tilbage blev
væbnerlejren flyttet til et andet sted,
hvilket senere på dagen skulle vise
sig at være en dum beslutning, men
valget var truffet.
Dagen skred frem og væbnerlejren
blev stille og rolig bygget op. Pilte
lejren stod på sin plads, og nu var
både pilte og tumlinge i fuld gang
med at fremstille dragter. En del af
dem skulle være cowboys med vest
og cowboyhat, og resten skulle være
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indianere, med fjer og der ellers hører til. Selv om væbnernes opbygning skred stille frem, var de stødt
på de første problemer, drænrør!,
ca. 40 cm nede i jorden stødte de
med jævne mellemrum på små fine
drænrør, og jorden var efterhånden
godt sumpet. Øv øv, men det skulle
blive meget værre i løbet af ugen. Efter en smule regn var det helt slemt
i lejren, og der måtte graves render
for at holde vandet bare lidt væk.
De næste par dage fortsatte i temaets
tegn med udarbejdelse af dragter,
udstyr og ikke mindst et westernløb,
hvor de skulle skydes med bue og
pil, kastes med lasso, rides på kæpheste, bages western-pandekager og
andre meget underholdende ting,
som vi kender det fra diverse film,
tegnefilm og bøger. Søndagen star-

tede dog med en kort gåtur til den
nærmeste kirke, hvor vi næsten var
de eneste gæster, og præsten var en
smule forvirret og bl.a. spurgte os
om, hvad tid han skulle starte. Men
ellers en god prædiken og så bagefter en god kort gåtur tilbage til lejren. Aftenen blev begge dage afsluttet med en gang lejrbål med klassisk
underholdning med konkurrencer,
sange og sketchs.
Tirsdag var det stor-udflugtsdag, og
i år gik turen med bus til Den Gamle
By i Århus. Hvor vi fik mulighed for
at slappe lidt af og nyde det gode
vejr, og gå rundt og kigge lidt på
de gamle bygninger, bruge vores
medbragte lommepenge samt prøve
nogle af de åbne aktiviteter i byen.
En herlig dag som i lighed med de
foregående dage blev afsluttet ved
lejrbålet med underholdning. Denne
aften dog ikke helt så klassisk, da det
stod i Robinsons tegn. Med ø-råd,
udstemning til de udstemtes presen-

FDF Tjæreborg
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ning og nogle få kappestrider.
Onsdag, og den sidste dag for tumlingene. Om eftermiddagen og aftenen var det forældredag, hvor der
desværre ikke var super godt vejr,
så en del af de aktiviteter, vi havde
planlagt til denne dag, blev aflyst.
I stedet blev det til en ekstra kop
kaffe under vores pavillon og lidt
mere hyggesnak med ledere og tanterne, som var med på lejren. Hen
på aftenen blev det tid til flag ned
og lejrbål, men fik vi os noget af en
skylle. Væbnerlejren havde tidligere
på dagen været ved at regne væk,
men jeg skal love for ved 20 tiden,
var det helt slemt. Lejren sejlede og
presenningerne skulle konstant tømmes for vand for, at de kunne holde
til presset. Denne skylle gjorde så
også at lejrbåls underholdningen
blev aflyst kort efter, den var star-
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tet. I stedet rykkede folk inden døre,
spiste en småkage, drak en kopkaffe
og var med til at synge en sang. Omkring kl. 22 var forældre dampet af
hjem igen, så nu havde piltene og
væbnerne lejren for sig selv resten
af ugen.
Torsdagen og fredagen blev brugt
til hygge og nedbrydning af lejren.
Hyggen startede med en tur i svømmehallen, hvor alle fik vasket det
største lag skidt af sig og var så klar
til den sidste nat på lejren. Fredagen
blev til primitivmad og nedbrydning. Det var noget af en opgave
at få udstyret pakket sammen og
fragtet hjem i en rimelig ren tilstand
med den mængde mudder, der var
på lejren de sidste dage.
Tak for endnu en hyggelig sommerlejr med FDF Tjæreborg.
Henrik Øllgaard-Nicolajsen

POSTEN

FDF Tjæreborg
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2. pilte
Vi har lagt en plan for vores aktiviteter frem til jul.
Vi skal bl.a. holde en uhyggelig Halloweenfest.
Af Lis Enevoldsen

Hej 2. pilte
Så er I blevet 2. pilte, og vi er startet
op igen med vores nye mødetid tirsdag aften kl.18.15 – 20.00.
Først og fremmest vil vi byde velkommen til 2 nye ledere. Iben har
jo forladt os til fordel for Fredericia
FDF. – Til gengæld har vi fået HansJeppe og Filip. Filip er en garvet
FDFer, der vender tilbage efter en
pause. Velkommen begge to! Vi skal
nyde at gøre brug af jer :)
Vi har lagt en plan for vores aktiviteter frem til jul, og vi vil nu skrue
op for rigtige FDF-aktiviteter: knob
og besnøring. Færdiggørelse af
Skovmandsmærket. Vi startede på
Skovmandsmærket i sidste sæson,
hvor vi lærte at bruge dolk. Nu skal
vi lære resten med at bruge sav og
økse og ikke mindst sikkerhedsreglerne omkring det.

holde fest, en Halloweenfest med
alt hvad dertil hører af uhygge, udklædning og meget andet, som I selv
skal være med til at bestemme.
I har selv valgt, at vi også skal tage
Kunstnermærket, så nu må vi alle,
også jer, lægge hovederne i blød og
finde ud af, hvilken form for kunstværk, vi skal lave, og hvordan det
skal præsenteres. Gode forslag modtages gerne.
Mange FDF-hilsener
fra
Hans-Jeppe, Filip, Alexander og Lis

Vi skal lære en masse ting frem til
landslejren, men vi skal selvfølgelig
også have en masse sjov og lære en
masse nye sange.
Undervejs i efteråret skal vi også
16
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Væbnere
To hold bliver til et, og derfor sættes
fællesskab og samarbejde i fokus.
Af Jesper Chrucow Bertram

I år har vi valgt at slå de to hold sammen. Nu håber vi på et stort frem
møde, så vi kan komme til at skabe
et godt fællesskab, og lidt flere på
holdet vil giver flere muligheder for
at arrangere aktiviteter. Lederne på
holdet i år er Tom Grønkjær, Tobias
Jensen, Jonas Andresen og Jesper
Chrucow.
Igen i år står der IKKE klip og klister
på planen. Til gengæld skal der være
fart, spænding og selvfølgelig masser af sjovt pioner arbejde på planen.
Pioneer arbejdet skal jo forbedres,
så vi kan slå vores sidste rekord i at
skyde med katapult. Hvis væbnere
viser sig til at være rigtige gode til
at lave besnøringer, skal vi lave flere
små katapulter og skyde efter hinanden med vandballoner. Efter jul vil
Landslejren til næste sommer 2011,
med sikkerhed komme til at fylde en
del af vores møder.
Første møde gik med at lave en lille
test af de nye og de gamle væbnere.
Alle blev samlet i lokalet og fik bind
for øjnene. Herefter blev de delt op
i hold, og alt unødvendig elektronik
blev fjernet. Dette fordi væbnerne
måske skulle udsættes for vand.
FDF Tjæreborg

3 ledere og 6 levende test aktiviteter
skulle gennemføres. Det fik vi gennemført ved at lave 3 hold, der roterede to gange til hver leder.
Tobias´s aktiviteter: Menneske kryds
og bolle og prøvelse i samarbejde
m.m.
Toms aktiviteter: Bestod i at kunne transportere holdet stående på
2 stole rundt i lokalet, uden at rører jorden. Anden aktivitet var at gå
igennem ulækrere ting med bind for
øjnene og bare tær.
Jespers aktiviteter: At styre 2 personer fra holdet igennem forhindringer med skraldespands pose over
hovedet. Anden aktivitet var test af
regntøj, som holdet selv konstruere
til en deltager af holdet.
Alle udfordringer blev gennemført med høj klasse vil jeg mene. Vi
mangler måske lidt på samarbejdet
endnu, men det selvfølgelig også
første gang de to aldersgrupper mødes. Flot gennemført væbnere.
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Seniorvæbnere
En ny sæson er sparket i gang, og de trofaste
væbnere fra sidste sæson er alle mødt op igen.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Syv væbnere, tre ledere og indtil videre en håndfuld forskellige aktiviteter. Et mix der, som færdigt resultat giver mindst to gode timer hver
torsdag aften og indimellem også i
weekenderne. Et mix der bl.a. indeholder aktiviteter der forbereder os
til Landslejr 2011, som afholdes til
juli på FDFs område Sletten. Inden
vi kan tage af sted på lejren skal vi
bl.a. have helt styr på, hvordan man
bygger med reb og rafter, så det kan
holde i 9 dage og ikke som nu kun
en halv til en hel dag :0).

med en gåtur, hvor vi midtvejs fik
lavet en kop varmkakao. Og ellers
var det bare hygge ved bålet med
snobrød og popcorn ved bålet, indtil
vi omkring kl. 2 listede i seng.
Dagen efter var det tid til at pille bivuaken ned, og efter det blev det til
lidt ekstra øvelse med reb og rafter.
Til middag stod menuen på primitiv
mad, og det blev til en god omgang
”Indunesisk score-suppe”, en god
ret for rigtige kendere.
Sæsonen er startet, og vi er kommet
godt fra start.
Lederne på det super gode hold :0)

Nu skal alt jo så ikke bare handle
om Landslejr forberedelse, så vi har
også aktiviteter, som skal få os til at
opfører os dumt, afslappet og tiltider lidt idiotiske. Af de tossede ideer
for fremtiden er der på nuværende
tidspunkt planlagt glidebane nedaf
skrænterne i Gryden i Esbjerg på en
stor pressenning indsmurt i sæbe.
Netop som dette skrives, har vi lige
holdet afsluttet en lille overnatning
ved FDF. Vi havde til lejligheden
bygget en bivuak, og den holdte en
hel nat endda i regnvejr, og ingen
blev våde. Turen stod i hyggens og
primitivitetens tegn, og blev indledt
FDF Tjæreborg
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Landslejr 2011
Nedtællingen er nu for alvor sat i gang...
Skal du med?
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

FDF er tilbage efter en kort sommer
pause og nu, er vi for alvor ved at
komme tæt på Landslejr 2011. Vi
ledere er godt i gang med at finde
ud af, hvad lejrens tema kommer til
at bringe af udfordringer og muligheder for nogle gode møder i denne
sæson.
Som dette skrives, er der kun 24 timer til, vi drager af sted på det første
kursus om landslejren. Her vil vi få
en helt masse information, bl.a. hvor
på Sletten vi skal bo, hvilke farve
bliver vores område, hvad kommer
vores bo-område til at hedde og alt
mulig andet. Det bliver super spændende, og det giver også mulighed
for, at vi kan begynde at inddrage
de kommende landslejr deltagere i
planlægningen af FDF Tjæreborgs
lejr.

en dag på noget vandring, kravlen,
trækken i trækvogn, eller hvad vi nu
kan finde på. Landslejr udvalget har
bare lagt op til at vi selv skal finde
på transport. Og det gerne skulle
være anderledes, så det prøver vi at
finde på inden for nær fremtid.
Frem mod lejren bliver der forskellige datoer af særlig vigtig karakter. 8.
– 10. april er der fortrænings weekend med landsdelen. 15. marts er
sidste tilmeldingsfrist, hvis du skal
med på lejren, og så endelig 7. – 15.
juli plus et par dage inden selve lejren. Så sæt gerne allerede nu kryds
i kalenderen ved disse datoer, men i
skal nok få mere information.
Venlig hilsen
Henrik Øllgaard-Nicolajsen
Kredsens landslejr ansvarlige

Landslejren kommer til officielt at
stække sig fra torsdag den 7. juli til
og med fredag den 15. juli, men vi
skal nok regne med at komme til at
bruge en dag eller to ekstra på det,
da vi på en eller anden måde gerne
skulle op på Sletten. Hvis vi ikke vil
kører med bus hele vejen, så kunne
det godt tænkes, at vi skulle bruge
FDF Tjæreborg

21

BRILLER . KONTAKTLINSER . SOLBRILLER . SYNSPRØVE

ESBJERG

KONGENSGADE 72

.

ESBJERG CITY
ESBJERG STORCENTER . ESBJERG N.

22

.

TLF. 75 45 08 90

.

TLF. 75 10 20 88

POSTEN

KALENDER
Kredsaktiviteter:
Kredsweekend			
Landslejr 2011			

8. - 10. oktober 2010
Juli 2011

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

GLEMTE SAGER
Så er et tid til at få ryddet op
ved FDF.
I den forbindelse har vi fundet en
ordentlig bunke tøj, sko, gummistøvler og meget andet udstyr i poser, på knager, i kroge og endda
bag ved vores sofa.

FDF Tjæreborg

Så mangler du nogle ting som du
måske har glemt ved FDF eller på
en weekendtur inden for det sidste
års tid, så kig forbi ved FDF og se,
om dine ting er i bunken. De ting
som ikke er afhentet i uge 44, vil
bliver afleveret i genbrugs containeren ved Brugsen, så andre kan få
gavn og glæde af det.
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Lad os gi’ et bud på
din byggeopgave,
- vi klarer alt med
projektering og
ansøgninger...

s .YBYGGERI
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s 4AGRENOVERING
s +KKENMONTERING
s 6INDUER OG DRE
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s -ASKINSNEDKERI
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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:
Desværre ingen skjorter til salg for øjeblikket.

FDF Tjæreborg
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Støt
FDF
Få en annonce i Posten

Støt FDF
Få en annonce i Posten
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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			
Væbnere		
Seniorvæbnere

Tirsdag 		
Torsdag 		
Mandag		
Tirsdag		
Onsdag		
Torsdag		

kl. 1630-1800
kl. 1630-1800
kl. 1700-1830
kl. 1815-2000
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

Inge Madsen Sidelmann

75 17 59 47

2. Tumlinge

Anette Vognsen
Line Vognsen

20 69 87 00
20 82 96 82

1. Pilte

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

2. Pilte

Lis Enevoldsen
Alexander Estrup
Christian Filipsen

61 27 56 38
27 47 23 99
26 18 98 58

Væbnere

Jesper Chrucow Bertram
Tobias Jensen
Tom Grønkjær
Jonas Andreasen

20 30 77 69
28 85 79 66
20 86 53 85
20 74 78 43

Ledere:

Seniorvæbnere 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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