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Kredslederen
Vi ønsker alle FDFere og
deres familier en rigtig glædelig jul.
Af Lis Enevoldsen

Julen nærmer sig med hastige skridt,
og de mørke aftener er over os, så
nu er det tid til indendørs hygge og
aktiviteter.
Den 15. december holder vi juleafslutning for alle FDFere og deres familier i skolens samlingssal. Vi vil
prøve at lave aftenen lidt anderledes
i år, så mød endelig op og se, hvad
vi byder på. Selvfølgelig vil vi servere æbleskiver, som vi plejer, og vi
skal synge de dejlige julesange.
I januar er der mulighed for at skøjte julesulet af, da vi, som vi plejer,
har lejet skøjtehallen lørdag den
15. januar kl. 14.30-16.00. Vi håber
på nogle sjove timer dér, og det er
naturligvis igen for hele familien.
Indbydelsen kommer ud i nærmeste
fremtid.
Senere i januar vil der blive holdt et
informationsmøde omkring Landslejr 2011. Mødet er som ekstra information for de forældre og medlemmer, der ønsker yderligere oplysninger, men det er også for de forældre
og medlemmer, der er i tvivl om, de
ønsker at deltage i landslejren. Vi vil
gøre vort til, at så mange medlemFDF Tjæreborg

mer som muligt kommer med på
Landslejr 2011 og får en uforglemmelig oplevelse.
I Friheden arbejder bestyrelsen med
planer om at lave en sovehytte på
grunden. Vi har nu fået bevilget
23.000 kr. fra Lokale- og Anlægsfonden, og når vi lægger dem sammen med vore egne midler, så er
vi godt på vej. Vi håber, det lykkes
at skaffe resten af midlerne, så vi
kan få opført sovehytten med ca 20
sengepladser. Det vil forbedre vores
udlejningsmuligheder af Friheden
væsentligt.
Vi har også søgt Esbjerg Kommunes
Fritidskulturelle Anlægspulje om
midler til at få renoveret vore lokaler i Fritidscentret, men vi har endnu
ikke fået svar. Vi krydser fingre og
håber det bedste.
Med disse ord, vil vi ønske alle
FDFerne og deres famililer en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi
ser frem til et spændende 2011 med
masser af FDF-aktiviteter.
Inge Madsen Sidelmann
og Lis Enevoldsen
kredsledere
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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 Esbjerg

tsg
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nord, Esbjerg havn, eller med E-20
motorvejen.
Hallerne udmærker sig ved meget
fleksible opdelinger.
Yderligere er der opført nye tilkørselsramper.
Lejemål fra 1000m2
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Bestyrelsen
Vi kører efter afholdt generalforsamling
videre med samme bemanding.
Af Jesper Chrucow Bertram

Den 14 nov. var bestyrelsen samlet til generalforsamling ved FDF
og derefter bestyrelsesmøde. Alle
var på valg, men ingen forandringer
er sket. Om det er godt eller skidt
må tiden jo vise. To år er gået siden
sidste generalforsamling i FDF Tjæreborg. Hvor er tiden blevet af, og
hvad har vi lavet i de sidste to år?
Der har med sikkerhed været to
sommerlejre, to kredsweekendture,
to julemesser, to juleafslutninger, to
skøjteture, to sommerafslutninger og
to FDFnet, hvad mere kan der være
sket?? 600 møder, weekendture, Ledermøder, planlægningsmøder, bestyrelsesmøder, oprydningsmøder,
Landslejrmøder, kurser og meget
meget mere. Tiden står bestemt ikke
stille ved FDF Tjæreborg. Tak til alle
lederne for den indsats.
To sommerlejre blev det til. 2009 var
vi på Harry Potter lejr i Kærnehuset
Gesten ved Lunderskov. 2010 blev
Western lejr ved Katthusen, Horsens. Væbnerlejren var rigtig stor i
Katthuset, hvor der blev lavet to etages bivuak og sekskantet spisebord.
Det er noget af et arkitekt arbejde,
at skulle få alt dette til at blive til
FDF Tjæreborg

en helhed og danne en flot lejr. Jeg
synes, det lykkedes rigtig godt. Tjek
det ud på vores hjemmeside, hvis
du har glemt hvor sjovt og en gode
oplevelse, det var.
Et udvalg under bestyrelsen er i
gang med et projekt, hvor der skal
laves en sovesal/hytte til Friheden.
Den skal kunne rumme 20 pers i to
rum. De første tegninger er på plads,
og der er blevet søgt penge ved friluftsrådet. Vi har fået tilsagn om 15
% af bygge summen på ca. 150.000.
Det er en start, og udvalget skal til
at arbejde videre med at søge flere
penge ved forskellige fonde. Vi håber på at skaffe penge nok, så huset
kan stå klar om et til to år.
Snart bliver det 2011 og snart bliver
det sommer igen. Vi håber på, at
2011 bringer FDF Tjæreborg en masse godt arbejde, for vi vil gerne have
vores lokaler renoveret ved FDF. Vi
venter pt. på, at kommunen giver
tilladelse, så vi kan gennemføre projektet. 2011 bringer også den altid
længe ventede Landslejr med sig.
Det bliver højdepunktet i 2011. Her
mødes alle FDFere fra hele landet
på Danmarks smukkeste sted, der
ligger op og ned af himmelbjerget.
Vi ses i det nye år.
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1. tumlinge
Holdet er i fuld gang med at tage kunstnermærket,
så kreativiteten bobler løs på holdet.
Af Inge Madsen Sidelmann

Det går rigtigt fint hos 1. tumlingene, hvor der er i alt 20 piger og
drenge fra 1. klasse, der friske møder op hver tirsdag mellem kl. 16.30
– 18.00.
Vi har lige taget kunstnermærket,
hvor vi har lavet billeder. Nogle har
malet, og andre har revet billeder
ud fra blade, som de har klistret op
til et nyt billede. Så har vi lavet papmache på balloner, hvor vi har revet
avisstrimler, dyppet strimlerne i tapetklister og derefter klistret dem på
oppustede balloner, så ballonerne
var dækket med 3-4 lag papir. Da
ballonerne havde tørret i 2 uger,
blev de malet og blev rigtig fine.
Tumlingene har fået kunstnermærket, så nu kan de få det syet på FDFskjorten. Der er allerede rigtig mange, der har købt en brugt eller en ny
FDF-skjorte.

en tirsdag i almindelig mødetid,
men sikkert også en lørdag, hvor vi
vil overnatte derude til søndag.
På holdet har vi heldigvis fået hjælp
af Mille, Cecilie og Camilla, de er 2.
væbnere i FDF Tjæreborg, og alle
tre har været medlemmer siden de
var tumlinge, så de ved en masse
om FDF. De kommer 2 ad gangen
som hjælpeledere på holdet. Det er
vi rigtig glade for.
Hilsen Malene og Inge

På tirsdag håber vi på godt vejr, så
vil vi lave et stort bål og bage nogle
snobrød.
I julemåneden vil vi bage brunkager
og lave andre julerier.
Efter nytår vil vi ud i Friheden, både
FDF Tjæreborg
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2. tumlinge
Det bliver lavet både små billeder og et stort
fælles billede, som en del af kunstnermærket.
Af Anette Vogsen

Der er fart over feltet, når 2 tumlingene mødes. Det er svært at nå alt
det, vi gerne vil på 1½ time.
Vi er færdige med vores første
kunstværk. Det har ikke været så
nemt at stille de skrappe leder tilfreds. Det er nemlig ikke klatværk,
der er lavet. Men der bliver ikke en
fernisering i denne omgang. Billederne bliver pakket ind og taget
med hjem som hemmelig gave, som
man måske vil brug til jul. Vi har
også leget med sterinlys, og vi klarede det uden uheld.

Et par tjener vitser

Tjener, der ligger en flue og spræller
i min suppe!
- Ja, vi bruger altid friske råvarer..
Tjener, der er en flue i min suppe!
- Bare rolig, den skal edderkoppen
på deres brød snart klare.

Vi skal i gang med 2 stort fælles billeder som skal hænge hos FDF.
Ellers prøver vi med forskellige
mørke lege udenfor.
Teaterstykket venter vi lige lidt med.
Vi gør lige kunstmærket færdig.
Mange efterårs/vinter og jule hilsner fra
Helle, Line, Søren og Anette
Husk at tage tøj på som kan tåle maling, mudder og kulde og regn på
når du skal til FDF. ( Din mor bliver
så ked af det, når de nyeste bukser
er ødelagt efter tur ved FDF.)

Tjener, hvad laver den flue i min
suppe!
- Hmmmm, det ligner brystsvømning.

Tjener, hvad er det, der flyder i min
suppe.
- Det ved jeg ikke, tror De, jeg er ekspert i insekter!

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
Bålmad, salg af lodsedler og knivbevis
har været på programmet op mod jul.
Af Martin Østerberg Søndergård

Selvom det er blevet efterår udenfor,
har det ikke stoppet vores 1. Pilte
hold for at lave udendørs aktiviteter.
Da der stadig var lidt lys udenfor,
byggede vi et spisebord med bænke
til, som vi senere brugte til at lave
mad ved. Vores mad blev selvfølgelig lavet på bål, men lige som vi
skulle i gang med at lave maden,
kom der en tordenbyge og nærmest
skyllede vores bål og mad væk. Vi
fik redet vores mad og fik den tilberedt indenfor og der kom det også til
at smage rigtig godt. Et par møder
senere lykkedes det os dog at få bagt
nogle grønne snobrød(man er vel
pilt), som blev rigtig gode, selvom
de nu havde en lidt sjov farve.
I efterårstiden er det også sæson for,
at vi skal sælge lodsedler. Lodsedlerne er nogle, som FDF får lavet,
hvor en del af overskuddet går til
kredsen og en del går til FDF. Mens
børnene var ude og sælge lodsedler,
blev der bagt boller og lavet kakao
med grøn flødeskum, så der var lidt
at styrke sig på, når man kom ind
ude fra kulden.

lerne for, hvordan vi bruger en dolk,
og hvilke regler, der gælder for at
gå med dolk og håndtering af dolken. For at følge op på alt den trælse
teori, er vi gået i gang med at snitte
bål stole. Bål stolene bliver nogle
trebenede stole, hvor vi så senere
skal lave et sæde til. Stolene bliver vi
ikke færdige med i år, men de bliver
så gjort færdige til næste år.
I starten af december tager vi på en
juletur med 1. pilte holdet. Vores tur
går op til Holmeåborg, som er en
lille hytte, der er blevet sat i stand
inden for de seneste par år. På turen
skal vi rigtig hygge med jule bagning og julepynt. På turen skal vi
også tage 10 km mærket og holde en
FDF julefrokost.
Lederne på 1. Pilte holdet vil gerne
ønske alle piltene og deres familier
en rigtig god jul samt et godt nytår.
Julehilsner fra
Sanne, Birgitte, Emilie og Martin

Vi er nu gået i gang med at tage kniv
bevis, hvor alle har gennemført regFDF Tjæreborg
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2. pilte
Piltene er ved at rust sig til landslejren næste sommer.
Der skal læres og genopfriskes flere færdigheder.
Af Lis Enevoldsen

Hej 2. pilte
Vi kan mærke, at det er blevet mørkt,
når vi mødes. Og at det er blevet
koldt. Alligevel prøver vi at komme
ud hver gang, og det giver mange
nye muligheder. Det er anderledes
leg, når man næsten ikke kan se en
hånd for sig, men det udnytter vi
groft...
Lige nu har vi dog også indendørs
arbejde, for vi er ved at producere et
kunstværk. I har nemlig ønsket jer
pilte-kunstnermærket, og vi laver
derfor et værk, som vi håber bliver

til fornøjelse for alle, når de træder
ind af døren ved FDF. Vi glæder os
til at vise det frem. Vi overvejer en
lille fernisering, når værket afsløres. Så kan forældre og søskende
jo få serveret en pilte-drik..... lad os
tænke over det!
Ellers så arbejder vi på at blive bedre
til at håndtere sav, økse og til at lave
bål. Vi skal jo have disse færdigheder på plads, så vi kan hjælpe med
til at holde mad-bålet igang, når vi
til sommer skal på Landslejr.
Vi har endnu ikke besluttet os for,
hvad 2011 skal indeholde af aktiviteter, men det vil vi planlægge sammen med jer efter jul. Der er masser
af muligheder. Måske skal vi tage
energimærket. Eller måske skal vi
grave os ned i FDFs historie. Det
finder vi ud af i fællesskab.
Mange FDF-hilsener fra
Alexander, Hans-Jeppe, Filip og Lis
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Væbnere
Ikke kun krigere i fortiden byggede katapulter.
Det har væbnerne også gjort med succes.
Af Jesper Chrucow Bertram

Alle har nok set Ridder kampe eller
Robin Hood, hvor de bruger katapulter til at skyde hinanden til plukfisk med. Som dreng vil man nok
tænke, woow sådan en må jeg have.
Samme tanke havde 4 drenge ledere
ved FDF. Men det er ikke bare lige
at lave sådan en katapult, der virker, som på film. Vi har efterhånden
været i gang med at lave katapulter et par år, og jeg må sige vores
sidste forsøg, har været det bedste
hidtil. Hele tre katapulter blev det
til, den ene bedre end den anden.

FDF Tjæreborg

Jonas leder fik næsten helt selv lavet
en katapult, der næsten også virkede. Ellers blev det til en katapult,
der virkede lidt, som til sidst, kom
til at være en sammen krøllet bunke
rafter. Vores sidste katapult kunne
skyde helt vildt godt, den fik affyret en mega ballon lige i hovedet på
fjenden Jonas. Næste gang bliver
alle sammen vellykket, er jeg sikker
på. Se det lille video klip på vores
hjemmeside.
Tak for et godt møde.
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Seniorvæbnere
Holdet skal traditionen tro på juleweekendtur.
Det plejer at være en vildt hyggelig tur.
Af Søren Østerberg Søndergård

Så skriver kalenderen december. Det
er blevet koldt, og der er kommet
lidt hvidt fra himlen. Tiden siden
sidst er blevet brugt på en hyggelig
tur i Svømmestadion Danmark, så
vi alle kan være i super god form til
når vi skal på juleweekend, der slår
samtlige hygge rekorder.
I weekenden d. 10.-12. december er
der planlagt årets, ja måske endda
årtiets, hyggeligste weekendtur. Vi
skal på juleweekend i Marbæk hytten, der er blevet bygget op igen.
Tiden derude skal bruges på alle de
gode gamle juletraditioner, holdet
har fået bygget op gennem tiden.
Birgitte skal (igen) lære at folde et
julehjerte efter alle kunstens regler.
Dette gik jo som bekendt ikke så
godt sidste år. Noget der bliver gået
virkelig meget op i, er naturligvis
maden. Ikke mindst aftensmaden
lørdag aften bliver der virkelig gjort
ekstra meget ud af det, sammenlignet med en pizza oppe fra hjørnet.
Traditionen tro bliver det noget
med brun sovs, sukker brunekartofler, rødkål, og hvis vi er heldig en
flæskesteg med sprøde svær. Alt i
alt ser vi frem til en rigtig hyggelig
weekendtur med nogle altid glad
FDF Tjæreborg

unger, der ser frem til denne weekend.
Ud over at glæde sig til jul og hvad
der ellers følger med, så er tiden gået
med at tage energi-mærket. Vi har
forsøgt at lave vores egen vindmølle
ud af nedløbsrør, kasse drager der
blev pyntet til det ukendelige. Efter
alt arbejdet, stadig med fingerne i
behold, er vi nu klar til at tage fat
i det våde element og bygge nogle
båd, der kan skabe deres egen remdrift.
Lederne ser frem til en hyggelig december og håber, at vi får nogle rigtige hyggelig møder hen over vinteren.
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2. tumlingene skriver
God fornøjelse med nedenstående historie,
som 2. tumlingene selv har skrevet.
Der var engang denne lille smølf
Bent Frede Bølle Carlsen.
Han elskede kage over hele Verden.
Hver dag spiste han kage både til
morgen mad, middags og aftens
mad. En dag skulle han ud og samle
brænde, men desværre for Bent Frede for han vild inde i skoven. Han
gik rundt i flere timer, og tænkte at
nu skulle han dø, og aldrig skulle
spise kage mere. Så sagde en lille
stemme “hvad går du og mukker
over”. Det var en lille grønkålorm,
som hed Karl.
“Kun at jeg snart skal dø, og aldrig
mere kan få mit ønske blive opfyldt”
sagde Bent Frede Bølle Carlsen.
Hvad siger du til, at jeg viser dig et
magisk vandfald, og til gengæld giver du mig en hel kåleruge, spurgte
Carl Kålorm. Det skulle Bent Frede
Bølle Carlsen ikke tænke længe over,
før han sagde “Ja”. Og så gik det
af sted mod det magiske sted, som
viste sig at være et enormt kæmpe
stor vandfald. Der skulle Bent Frede
Bølle Carlsen hoppe ned i vandet,
og samtidig ønske sig sit ønske. På
turen havde han tænkt på, hvad han
ville ønske sig. Og han vidste lige
med det samme, hvad han skulle
ønske. Så han hoppede ned i vandet,
FDF Tjæreborg

og med Carl Kålorm i sin lomme og
ønskede. Strømmen var så stærk,
at de blev trukket med , da strømmen slap sit tag i Bent Frede Bølle
Carlsen og Carl, var de endt hjemme ved Bent Frede Bølle Carlsens
hus. De kæmpede, eller Bent Frede
Bølle Carlsen kæmpede sig op på
bredden, hvor de lå og prustede.
Da det begyndte at blive mørkt,
så gik de hjem til Bent Frede Bølle
Carlsen. Der stod alle de dejligste
kager fra hele verden. Det var nemlig Bent Frede Bølle Carlsen ønske.
“At komme hjem til kager fra hele
verden”. Der blev ved med at kommer nye kager, når Bent Frede Bølle
Carlsen havde spist en. Bent Frede
Bølle Carlsen var lykkelig, men til
sidst døde Bent Frede Bølle Carlsen
af fedme.
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KALENDER
Kredsaktiviteter:
Landslejr 2011			

Juli 2011

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

Landslejr 2011
Vi kommer tættere og tættere på
datoen, hvor det hele skal ske. Nu
er der kun ca. 7 måneder til, vi skal
af sted, og der kommer styr på flere
og flere ting.
Der er åben for tilmelding på
http://fdf.dk/landslejr, hvor alle
deltagere på den kommende lejr
skal ind og tilmelde sig enkelt vis.
Et meget simpelt system, hvor der
udfyldes alle de nødvendige informationer og betales et depositum
på kr. 500,00. Resten af deltager
prisen på kr. 1745,00 skal så betales
til vores egen kreds på et senere
tidpunkt. Alle mulige deltagere på
lejren vil inden for kort tid, eller
også har du allerede fået, få udleveret et info hæfte, hvor der står
meget mere om lejren og mere deltaljeret om tilmeldings processen.

planlægning af transport, lejrpladsen og forhåbentlig finde frem til
en sjov og anderledes måde at ankomme til lejren. Der er fra landslejrledelsens side lagt op til, at
transporten til lejren skal falde under emnet ”Kom sjovt til lejr”. Som
inspiration har de lagt nogle små
video klip på Landslejrens hjemmeside http://fdf.dk/landslejr, så
smut forbi der, hvis du vil se lidt
video eller bare gerne vil vide lidt
mere om Landslejr 2011.

For vores lille kreds’ vedkommende har vi ikke på nuværende
tidpunkt lagt de store planer. Men
kort efter nytår vil vi gå i gang med
FDF Tjæreborg
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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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POSTEN

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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POSTEN

STØTTEKREDSEN OG BESTYRELSEN
BESTYRELSEN:
Formand
Kasserer
		
		
		
		
		
		

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

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
27 47 23 99

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

FRITID MED INDHOLD

