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Kredslederen
Kredsen har gang i flere projekter.
Og der er også flere turen på programmet.
Af Lis Enevoldsen

Vi byder foråret velkommen. Vi
trænger til lys og luft efter en lang,
mørk og hård vinter. Nu er lyset her,
og det betyder, at vi kan komme meget mere ud. Det glæder vi os til.
Vi er i den heldige situation, at Esbjerg Kommune har betænkt os med
225.000 kr. til hjælp til renovering
af vores lokaler på Fritidscentret.
Derudover skal vi selv levere nogle
arbejdstimer + vi skal skaffe 17.500
kr. I alt har vi 250.000 kr. at bygge
om for.
Vi skal have de 2 møderum lagt
sammen, så det gamle køkken og
depotrummet forsvinder. Til gengæld kommer der et stort rum med
et åbent køkken langs den ene væg
– og med en foldedør, så rummet
kan dele i 2, hvis det er det, vi har
brug for.
Vi har et lokale-udvalg, som har fået
tilbud hjem, så vi kunne lave et budget. Lige nu får vi flere tilbud hjem,
så vi kan vurdere, hvem der skal
udføre arbejdet. Vi vil helst have ét
firma til at stå for alt arbejdet, så vi
ikke selv skal styre processen.

omkring 1. maj, fordi det er det
tidspunkt, hvor vi bedst kan være
udenfor og evt. flytte møderne ud i
Friheden.
Friheden er lejet ud fra 1. januar og
frem til 1. april til børnehave for 28
børn. Det giver os gode indtægter.
Vi har valgt at bruge noget af indtægten på at sætte Trolltekt-plader
på loftet derude. Vi håber, at det kan
dæmpe støjen, så vi også selv får
fornøjelse af det bedre lydniveau.
I weekenden 8.-10. april skal en del
af kredsen på fortræningsweekend
til Landslejr 2011. Det foregår på en
lejr nær Toftlund. Vi skal forberede
os på Landslejren og have fremmet
alle de gode ideer, vi får brug for
der.
Tumlingene skal på tur i Kristi Himmelfartsferien. De vil få indbydelsen
til denne tur sidst i marts. Vi har
lejet lejren Hjerrisager ved Skærbæk
i Sønderjylland, hvor vi håber at få
nogle rigtig hyggelige dage sammen
med en masse friske tumlinge. Vi
overvejer at rejse med tog frem og
tilbage, men det vender vi tilbage
med i indbydelsen.

Vi håber, at vi kan få arbejdet i gang
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 Esbjerg

tsg

ERHVERVSUDLEJNING
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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

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
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Bestyrelsen
Projekt ”Renovering af lokalerne” er nu en realitet.
Vi forventer at projektet gennemføres denne sommer.
Af Tom Grønkjær

Bestyrelsen samt et udvalg i FDF
Tjæreborg har gennem de sidste par
år arbejdet med et projekt, som har
til formål at få opgraderet vores lokaler i Tjæreborg Forsamlingshus, så
de bliver tidssvarende og mere indbydende. Det projekt ser endelig ud
til at lykkes, da vi har fået bevilget et
tilskud fra Esbjerg Kommune, som
dækker den største del af udgifter.
Det er planen, at håndværkerne skal
gennemføre projektet hen over sommeren. Det bliver dejligt at kunne
tage de ny renoverede og ombyggede lokaler i brug til efteråret.
I vores hytte Friheden er der også
sket lidt siden sidst. Friheden har
været lejet ud til Esbjerg Kommune,
som midlertidig havde behov for
ekstra plads til børnehave børn. Årstiden har betydet, at de har skullet
opholde sig indendørs næsten hele
tiden. Konsekvensen af mange børn
i hytten har været et højt støjniveau.
Det har vi også selv kunnet mærke,
når vi har haft et helt tumlingehold
i Friheden. Derfor har vi nu fået sat
støjdæmpende Troldtekt op på loftet, hvilket umiddelbart har hjulpet
en del til gavn for både lejere og os
selv.
FDF Tjæreborg

Vores medlemstal pr. 31/12-2010
var 101 aktive medlemmer fordelt
på børn, ledere og bestyrelse. Det
er 3 mindre end året før. Selvom vi
gerne ville være endnu flere medlemmer, er det ikke en nedgang, der
bekymrer os, da det blot skyldes den
naturligvis variation fra år til år.
De fleste har nok hørt, at der er i år
er FDF Landslejr 2011. Det er naturligvis en lejr FDF Tjæreborg traditionen tro skal med på. Ved udløb af tilmeldingsfristen var der 36
tilmeldte fra Tjæreborg, hvilket er
en fin flok. Kredsen har haft væbnere med på landslejr løbende siden
1947, som var første landslejr efter
kredsen blev stiftet. I dag deltager
udover væbnere også pilte, så næsten hele kredsen kan komme med.
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1. tumlinge
Fastelavnsfesten med overnatning i
Friheden var en stor succes og rigtig hyggelig.
Af Inge Madsen Sidelmann

1. tumlingene er ved at tage kokkemærket. I den forbindelse har vi
lavet mini-pizzaer, som blev bagt på
en ovnplade over bål, bagt muffins
med kokosmel og chokoladestykker. Før jul bagte vi pebernødder
og brunkager, og vi afslutter tirsdag
med at lave ….. måske noget ”sundt
slik”, og lave en flot borddækning.
Så er børnene vist udlærte som tumlingekokke.
Vi har også været ude at gå 3 kilometer, så vi kan få 3 kilometer mærket.
Så har vi lige her før fastelavn overnattet i Friheden. Vi var 14 tumlinge
+ ledere, der mødtes i Friheden fredag kl. 17.30. Da alle var ankommet,
og vi havde leget lidt ude, spiste vi
spagettiskruer og kødsovs. Derefter
var der nogle, der vaskede op, nogle
snittede frugt til dessert , og andre
dækkede bord til desserten – frugtsalat. Da vi igen havde vasket op og
hygget os og leget, var det tid til at
finde madrasserne frem og komme i
soveposen. Der gik nogen tid inden
der var ro, men da alle var faldet i
søvn, var der ro hele natten til ca.
6.30, hvor nogle igen begyndte at
FDF Tjæreborg

småsnakke. I løbet af en halv times
tid var alle vågne. Efter nogen tid
var alle i tøjet, og det var tid at spise
morgenmad. Derefter endnu en opvask. Da den var klaret, gik vi i gang
med at pynte vores medbragte fastelavnstønde. Tønden blev pyntet
med udklippede katte, masker og
silkepapirsduske, så den blev rigtig fin. Så var det tid til at komme
i fastelavnstøjet. Der var blandt andet indianere, en brud, en heks, en
brandmand, en leopard og mange
andre flotte kostumer. Da alle var
klar, og tønden hængt op mellem 2
træer, kunne vi slå katten af tønden.
Der blev efter mange slag kåret en
kattekonge og kattedronning. Så var
vi sultne igen og spiste frokost. Derefter var det afgang hjem kl. 13.30.
Det var en rigtig hyggelig fredag/
lørdag.
Nu glæder vi os til, der forhåbentlig
snart kommer mere forår i luften,
så vi kan komme noget mere ud. I
løbet af foråret skal vi også holde
nogle møder ude i Friheden.
Hilsen tumlingelederne
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2. tumlinge
Kan du gætte hvem jeg er?
Vi har leget agenter og klædt os ud, så ingen kunne se, hvem vi er. Vi har
også lært en morsekode, så nu kan vi også skrive hemmelige koder til hinanden – bare rigtig sejt….

FDF Tjæreborg
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Få en annonce i Posten
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Støt FDF
Få en annonce i Posten
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1. pilte
Fidusbamsen deltager på alle holdets møder. Har man
gjort en god gerning, må man låne den med hjem.
Af Martin Østerberg Søndergård

Kredsens 1. pilte hold har haft rigtig
travlt sidste år og også i starten af
det nye år. Sidste år fik vi afsluttet
vores knivbevis med en lille eksamen, hvor alle bestod. Så i ”julegave” var der et knivbevis til alle.
I starten af december var vi på en
juleweekendtur, som ikke gik helt
efter planen. Vi mødtes ved FDF og
kørte mod Grindsted for at komme
til hytten. Da vi nåede frem og skulle hente nøglen, var den ikke blevet lagt frem til os. Så efter en times
søgen efter nøglen, kørte vi tilbage
til Friheden og holdte vores juletur
der. På turen var vi så heldige at få
en masse sne, så vi kunne bygge en
rigtig flot kål sne orm og et kæmpe
sne fort. På turen var vi også ude
og gå 10 km i sne storm, men da vi
kom tilbage til hytten, var det nu en
meget god tur.
I starten af det nye år har vi været
ude og nyde det gode vejr, når det
altså har tilladt det. Det har budt
på snobrød i snevejr, hvor bålstedet
først lige skulle ryddes for sne og is
inden, der kunne tændes bål. Vi har
også været ude på et lille løb i Tjæreborg, hvor vi skulle lære at bruge
FDF Tjæreborg

vores lille blå medlems bog. Løbet
bestod af 10 poster, som alle kunne
løses ved at slå op i ”Den Lille Blå”.
Holdet har nu også fået det, som vi
kalder fidusbamsen. Fidusbamsen
er en bamse, som går på omgang
mellem piltene. Man kan få bamsen
med hjem, f.eks. hvis man har hjulpet nogle af de andre på holdet eller
har gjort noget enestående.
Vi har også holdt en lille fastelavns
fest. Mødet forinden vi skulle slå
katten af tønden, fik vi malet tønden,
og bygget to stativer, som vi kunne
hænge tønden op i mellem. Da vi
kom til at skulle slå tønden ned, var
alle klædt flot ud, og vejret var med
os. Under tøndeslagningen blev den
ene af vores køller dog brækket, da
Kasper Lange var stærkere end køllen var. Så pludseligt havde vi 2 små
køller. Da vi var færdige med at slå
tønden ned, prøvede vi at spille Pasacallon, et spil vi skal spille på fortrænings weekend til landslejren.
Her i foråret skal vi i gang med at
tage økse og sav mærket, så vi også
kan hjælpe med lidt af det praktiske
arbejde på landslejren. Vi skal ud og
bygge med rafter, så vi kan få genopfriske knob og besnøringer.
11

2. pilte
Holdet er færdig med kunstnermærket
og har afholdt officiel fernisering.
Af Lis Enevoldsen

Hej 2. pilte
Vi kan ikke nægte det: Landslejr
2011 nærmer sig – og nævnes igen
og igen. Vi har forlængst lært Landslejr-sangen, og vi øver os i knob, reb
og rafter, bålmad og meget andet. Vi
skal jo gerne være klar til Landslejren, selvom en del stadig er i tvivl,
om de kommer med.
Vi er blevet færdige med kunstnermærket, og I kan tro, at vi er meget
stolte af resultatet. Vi synes, at det
nye FDF-logo lavet af crepepapir på
hønsenet ser smaddergodt ud. Det
har været en fornøjelse at lave det.

Vi holdt en helt officiel fernisering
med afsløring af værket, og med
giftig piltedrik i drinksglassene. Jo,
det var festligt! Vi må finde ud af
en måde at beskytte ”kunstværket”,
når vores lokaler skal bygges om, så
det ikke bliver ødelagt. Måske skal
vi overveje at flytte det ud i Friheden så længe.

I den kommende tid skal vi arbejde
videre med knob, besnøring og bål.
Vi skal have lært at save og hugge
brænde på den sikreste og bedste
måde. Vi skal også på en weekendtur, hvor vi skal sove i det fri.
Derudover så skal vi selvfølgelig være mere ude. Det var været
en lang, mørk og kold vinter, så vi
trænger til lys og frisk luft. Vi skal
ud at cykle, og vi skal på løb. Vi starter med et pølse-løb!
Mange FDF-hilsener fra
Alexander, Hans-Jeppe, Filip og Lis
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1.-2. væbnere
Om holdet vinder en Bodil eller Oscar vides ikke.
Men holdet har lavet nogle gode videofilm.
Af Jesper Chrucow Bertram

Stridsvogn, ild, kasino, katapult og
video er fortid. Fremtiden byder på
Landslejr fortræning, førstehjælp,
højhus i rafter, snobrød i højden og
masser af flødeskum.
Lidt hygge er det blevet til i mørket med ild. Der blev hurtig flænset
nogle gamle lagener og andet stof,
så vi kunne lave en masse knuder
oven på hinanden. Ild kuglen var
født. Nu skulle vi bare tænde den og
spille fodbold og kaste lidt med den.
Selvfølgelig med brandsikker handsker på. Sjovt og lidt spændende er
det med ild i den mørke tid.
Vi har været godt i gang med at lave
videofilm, det er blevet til hele fire
film. Tre film hvor væbnerene var
delt op i hold. Den første hedder
Bad bold og handler om nogle, der
spiller fodbold i 10-12 min og ikke
laver andet. Selvom den måske ikke
er lang, bliver det hurtig langtrukkent. Vi andre kan hurtig konkludere, at hvis vi var med i filmen, ville
den være en del sjovere. For dem,
der var med, var færdige af grin under frem visningen. Film nr. to der
hedder bøllen, må man sige ikke er
langtrukken, da den kun varer i 1
FDF Tjæreborg

min og 24 sek. Der er ikke så meget
at sige, der er action i det 1 min og
24 sek. Nr. 3 film hedder Tøse tand
og er lidt mere gennemtænkt og har
endda lidt indhold, som måske til
sidst går lidt for meget over i slåskamp. Men den bedste af dem alle,
var det alligevel.
Den sidste film var alle sammen med
til at lave. Det er altid en god øvelse
at lære samarbejde, når man laver
en film hvor 10-15 pers. skal deltage.
Filmen skulle laves helt uden at lederne blandede sig i, hvad den skal
handle om, og hvordan de skal gøre.
Filmene kan ses på hjemmesiden.
Kasino var en god aften ved FDF
i Esbjerg. Her blev der spillet og
drukket masser af sodasaft for gevinsterne. Jonas og Jesper var helt
klart de bedste i tøjet og de bedste
til at få rouletten til at snyde spillerene.
Katapult er der heller ikke så meget
at sige om. Toms hold var det bedste, også selvom Tom aldrig havde
lavet en før, og det havde de andre
ledere. Tobias´s katapult braste selvfølgelig sammen som altid, og Jespers holds kunne kun lave selvmål.
Altså de skød og vandballonen kom
lige ned i hovedet på dem igen.
13
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Seniorvæbnere
Forberedelserne til FDF Landslejr 2011
præger i høj grad holdets aktiviteter.
Af Søren Østerberg Søndergård

Så siger kalenderen forår, hvilket
nok er noget alle har set frem til.
Seniorvæbnerne går et travlt forår
i møde, da der bliver rigtig meget,
der skal planlægges til sommerens
stor event - FDF Landslejr 2011. Holdet skal bo i en fælles lejr med andre
unge fra Esbjerg netværket, så der
vil komme til at ske en masse, så vi
kan lære hinanden at kende.
De første par møder vil blive brugt
på at lave nogle nye patrulje kasser til kredsen. Den tidligere faldt
bunden af, så nu er det tid til nogle
nye. Vi skal derfor se, hvor meget vi
har lært af sløjd timerne. For rigtig
at komme i stemning har vi booket
sløjd lokalet på skolen. Når kasserne er blevet skruet sammen, skal de
males og gøres smarte, så de rigtig
kan tage kegler, når de skal vises
frem på landslejren. Udover vores
to patrulje kasser, der skal bruges til
alt værktøjet, vi brugere på en lejr,
skal der også trylles en “pimpet”
køkkenkasse frem.

foråret vil der være en del møder,
hvor vi mødes med de andre, så vi
kan lærer hinanden at kende. Dette
kommer til at ske ved, at vi tager ind
til nogle af Esbjerg kredsene for at
være med til nogle af deres møder.
Men vi mødes til fælles weekendtur
og ikke mindst på fortrænings weekenden her i foråret, hvor vi kommer
til at mærke lidt af “suset” ved at
være samlet til en stor lejr.
Vi håber, at vi får et rigtig dejligt
forår med en masse sjov, spas, konfirmationer, billeder, skøre påfund
og et godt grin.
Lederne

Udover alle de praktiske ting der
skal med på sådan en lejr, så skal vi
jo til at bo sammen med en masse
nye mennesker på lejren. I løbet af
FDF Tjæreborg
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Landslejr
Kredsens deltagere er nu tilmeldt.
Vi bliver mindst 35 deltagere på den store lejr.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Nu er vi for alvor ved at være tæt
på årets store FDF-begivenhed. Tilmeldingsfristen, hvis man ville have
det til den lave pris, er overskredet.
Der er kun et par uger til, vi skal på
fortrænings weekend, og vi er gået
i gang med de endelige planer for
transport, lejr opbygning og alt andet, der skal være styr på.
15. marts var dagen hvor tilmeldingsfristen i første omgang sluttede. Da vi nåede til midnat havde
vi fra FDF Tjæreborg 35 tilmeldte
deltagere. Der mere end 10.000
FDFere tilmeldt på landsplan. Vi
håber, der kommer lidt flere fra vores egen kreds, men er godt tilfreds
med det antal, vi ser ud til at blive
på nuværende tidspunkt.

har gode ideer til, hvordan vi kommer sjovt til lejr.
I starten af april står den på fortræningsweekend, som denne gang
foregår på Hjartbro Spejdercenter,
mellem Vojens og Toftlund. Weekenden er for alle fra landsdel 5, så vi
bliver mange deltagere. På weekenden skal vi beskæftige os med forberedelse til landslejren og skal bl.a.
spille Pascallon, lave opfindelser,
hører landslejr sangen, lave råb og
meget meget andet.
Har du spørgsmål til landslejren,
fortræning eller andet andet måtte
have med landslejr at gøre, så spørg
endelig din leder.

Kom sjovt til lejr er stadig et emne,
vi mangler at få helt styr på, men der
arbejdes på ideer. Landslejr udvalget fra FDF har lagt op til, at vi skal
komme sjovt til lejr på en anderledes måde. Vi arbejder bl.a. på en ide
med en box-madress med hjul og
motor, eller måske en tandem-cykel
med plads til 7-8 personer. Men er
ikke sikker på, hvad det bliver til
endnu. Så kom med forslag hvis du
FDF Tjæreborg

17

18

POSTEN

KALENDER
Kredsaktiviteter:
Fortræningsweekend			
Tumlinge sommerlejr			
Væbnerweekend			
Landslejr 2011			

8.-10. april 2011
2.-5. juni 2011
3.-5. juni 2011
Juli 2011

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

Den nye skjorte
Design

Den nye forbundsskjorte blev vedtaget på FDFs landsmøde i november 2010. Det nye design bygger på
erfaringerne med den gamle skjorte og rummer nyt snit, opdaterede
lommer og velkendte detaljer. Den
nye skjorte er praktisk og moderne
med gennemtænkte funktionelle
detaljer. Den nye forbundsskjorte
har et nutidigt design, men kan
på samme tid fungere i mange år
fremover. Skjorten kan sættes, som
man vil, da længden er tilpasset, så
den falder pænt. De mange lommer er designet så de optræder diskret. Skjorten findes i en normal
lige model og en taljeret model fra
størrelse 14 år og op. Til voksne fås
skjorten også uden det nye mærkegitter på højre arm.

FDF Tjæreborg

Kvalitet

Forbundsskjorten lever op til sikkerhedsforskrifterne for børnetøj.
Den er syet i en komfortabelt og
stærkt stofblanding af bomuld og
polyester. Lynlåse og knapper er i
en god kvalitet, som kan holde til
at blive brugt i lang tid.
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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.		

FDF Tjæreborg

Størrelse 8 år
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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
Marlene Aakjær

75 17 59 47
40 87 17 07

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

