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Kredslederen
Tumlinge sommerlejr og Landslejr 2011 står
lige for døren. Det må være årets højdepunkter.
Af Lis Enevoldsen

Nu er det en realitet. Vi skal i gang
med at renovere vore lokaler. Håndværkerne er bestilt. Lokalerne er
tømt, og de sidste møder inden sommerferien er derfor flyttet udendørs
eller ud til Friheden. Arbejdet påbegyndes mandag, den 23. maj.
Renoveringen betyder, at vores lille
bitte køkken bliver nedlagt, og at vi
i stedet får et ”samtale-køkken” med
god plads – åbent og med 2 vaske.
Det glæder vi os til. Samtidig får vi
flere muligheder med mødelokalerne, der kan blive ét stort lokale, eller
kan deles over til 2 lokaler ved hjælp
af en foldedør.
FDFs sæson afsluttes den 15. juni
med fælles sommerafslutning i Friheden. Indbydelse kommer ud i
nærmeste fremtid. Vi glæder os til
et hyggeligt møde mellem ledere,
medlemmer, forældre og søskende
i nogle timer, hvor vi som tidligere
år skal løse nogle opgaver og grille
vores medbragte mad.

Seniorcity. Det stiller nogle krav til
vores udstyr, at vi skal deles i 2, men
selvfølgelig skal seniorerne bo i Seniorcity med alle de 2000 andre seniorer. Det bliver Landslejrens største boområde, og ledelsen har måttet
flytte rundt på de planlagte placeringer for at få plads til alle seniorerne i ét område. På hjemmesiden
www.fdf.dk/landslejr kan man læse
en masse om landslejren.
Næste sæson starter op i uge 35, og
vi er allerede nu i fuld gang med
planlægningen og lederfordelingen.
Med disse ord vil vi ønske alle lederne, medlemmerne og bestyrelsen
er rigtig god sommerferie.
Mange FDF-hilsener fra
Inge Madsen Sidelmann og Lis Enevoldsen

Pilte, væbnere, seniorer og ledere
ser frem til Landslejr 2011. Vi bliver 36 fra Tjæreborg, hvor af de 9
seniorer og deres ledere skal bo i
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
www.tsg.dk -post@tsg.dk
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Bestyrelsen
Renovering af lokalerne er i gang.
Men desværre er vi plaget af hærværk.
Af Klaus Schmidt

Så er vi i gang!!! Vi er gået i gang
med renoveringen af vores kredslokaler i Fritidscenteret. Efter en del
ansøgninger og møder i byggeudvalg og bestyrelse, er der nok mange, der synes, at ordene ”så er vi i
gang” lyder himmelsk.
Vores byggeudvalg har på det sidste
udfærdiget et udbudsmateriale, der
er sendt til div. håndværksmestre.
Der blev i alt afgivet 3 tilbud, og det
billigste kom fra Tjæreborg Træbyg.
Firmaet startede i uge 20 arbejdet i
lokalerne.
Det skal lige siges, at alle aktiviteterne i mellemtiden er flyttet ud af
huset, de fleste til Friheden.
Ellers går bestyrelsesarbejdet sin
vanlige gang med at søge fonde til
div. projekter, fordele midler til div.
ture samt drøfte vores kære kopi
maskine (et langt og ulykkeligt ”leje-liv” er ved at nå sin afslutning, og
hvad så nu???)
Det er selvfølgelig sommerlejrene,
der på denne årstid bliver talt mest
om. Tumlingene skal på lejr i Kr.
Himmelfartsferien til Hjerrisagerlejren ved Skærbæk. For resten af
kredsen hedder det i år Landslejr på
FDF Tjæreborg

Sletten ved Silkeborg, fra den 7/715/7.
Jeg nød til at få lidt afløb for mine
frustrationer ang. HÆRVÆRK!!
Vi har et par gange i april måned
haft besøg af en gruppe unge hvalpe, der har brændt vores rafter og
smadret øl flasker ved bålstedet.
Derudover har de smadret en del
tagsten på både Centerets bygning
og vores skur.
Det er ved disse hændelser, at man
let mister lysten til det frivillige arbejde, når det man har bygget op
skal ødelægges af tilfældige unge,
der åbenbart ikke har andet fornuftigt at lave.
Centerets leder var så heldig at få
politiet til at komme en af gangene,
og det lykkedes at få navne og cpr.
på de implicerede.
Til sidst vil jeg gerne på bestyrelsens
vegne ønske alle en god sommer,
med ønsket om stor deltagelse ved
vores afslutning i Friheden d. 15/6
kl.18.00.
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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
Tumlingene har bl.a. brugt foråret på sæbeboble
konkurrence, en musikdag og kokkemærket.
Af Inge Madsen Sidelmann

Hos 1. tumlingene har vi nydt det
gode vejr, vi har haft her i foråret. Vi
har været en tur i Friheden, hvor vi
legede, kiggede på en kæmpe myretue, lavede et lille bål og bare hyggede os. Igen i dag skal vi i Friheden,
hvor vi igen vil lege, bygge huler og
lave en sæbeboblekonkurrence.
Så har vi holdt en musikdag, hvor
børnene måtte tage en CD med. Vi
spillede musik, dansede stopdans,
limbo og legede små lege, hvor vi
rigtig fik os rørt. Det var igen rigtig
dejlig vejr den dag, så vi kunne bruge græsplænen til at udfolde os på.
Så har vi jo tumlinge-kokkemærket,
så vi kunne jo sagtens give os i kast
med at lave is. Så vi lavede hver en
youghurt is, der bestod af græsk
youghurt, sukker, vanillesukker og
frugt i små tern. Bagefter lavede en
sodavandsis, som var saftevand med
små appelsinstykker i. Isene blev lavet i et plastkrus, hvor der blev sat
en ispind i. Isene skulle lige fryses
igennem, så vi spiste dem ugen efter. De smagte rigtig godt.

De sidste møder inden sommerferien bliver udendørs, da vi skal i
gang med en tiltrængt renovering
af vores FDF-lokaler. Så efter sommerferien skulle vi gerne kunne tage
helt nyrenoverede lokaler i brug, det
bliver godt.
Alle tumlinge i kredsen er inviteret
på lejr i Kristi Himmelfartsferien,
hvor vi har lejet hytten Hjerrisager
i Skærbæk syd for Ribe. Det bliver
en lejr, hvor vi skal lave nogle oldtids-aktiviteter, besøge Hjemsted
Oldtidspark, lege og have det sjovt.
Det glæder vi os til. Vi tager vores
erfarne lejrtanter med, tante Eva og
tante Johannes, så vi er sikret en god
forplejning på turen.
Vi ønsker alle en rigtig god sommer.
Hilsen 1. tumlingelederne

I næste uge skal vi lave bål, hvor vi
vil bage snobrød.
FDF Tjæreborg
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2. tumlinge
Efter sommerferien bliver vi pilte.
Men først skal vi på årets sommerlejr.
Af Anette Vognsen

Ja, så har vi ikke mange møder, før
vi skal på vores sommerlejr.
Det bliver en lille hyggelig lejr med
bare tumlinger og leder. Jeg har hørt,
der også er flere af vores assistenter
som vil med. Der er jo dejlig.
Vi vil også byde 2 nye tumling velkommen – Christian og Olivia velkommen til FDF.
Efter sommerferien rykker vi op og
kommer til at hedde pilte. Det er I
også klar til. Det beviste I jo meget
flot, da vi gik 8 km.
Vi havde en dejlig tur omkring Tjæreborg. Inden vi fik startet, tror jeg,
alle synes, det var mange kilometer
at skulle gå.
Heldigvis var der indlagt kilometer
benzin/belønninger på turen.
Så vi tog en kilometer af gangen:
1km. – lige inden skydebanen. Et
stk. slik
2km. Forenden af borggårdsvej:
kiks
3km. Tradsborgvej (ved vejen til fiskesøen): bolsjer
4km. Lindingvadvej/elmevej: juice
5km Elmevej/vesterled: kiks
FDF Tjæreborg

6km Dk – tanken. - karameller
7km ved kirken. Guf.
8 km. FDF. 8 km Mærke.
På godt 2 timer havde 9 tumlinge,
3 forældre, 3 seniorer, 1 væbner og
1 leder gået 8 km. Så til slut blev
der delt mærker ud. Selv seniorerne
skulle have et tumlinge 8 km. mærke. Emilie kunne også huske, at vi
skylde hende 5 km. – mærket. Så
hun var stolt, da hun kunne gå fra
FDF med 2 tumling mærker. Vi har
allerede snakket om en ny tur på cykel. 10 km efter sommerferien.
De næste møder skal vi holde møde
ude i friheden. Vi skal igen øve os i
at tænde bål og lave mad.
Vi slutter lige af med en tumling
gåde:
1.
Hvad er værre end en giraf
med ondt i halsen.?
2.
Hvor mange indianere kan
være i et hult træ?
Løsning:
1.
en tusinde- ben med ondt i
fødderne.
2.
En hel stamme
Hilsen
Line, Tobias, Helle og Anette
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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
Holdet er næsten klar til Landslejr efter at
have øvet i båltænding og madlavning over bål.
Af Sanne Skov

Da vi er pilte, er vi heldige at kunne
komme med på landslejr. Derfor har
vi siden sidst arbejdet med at binde
og bygge stort og småt. Lige fra stativer til at hænge fastelavnstønden
op i til tårne med en bro i mellem.
Vel og mærke en bro, der var ca. 2
meter over jorden.
På en lejr er det også vigtigt at kunne være med til at hugge brænde og
lave bål. Så vi har arbejdet meget
med økser og save – både i teori og
ved faktisk at bruge dem. Vi sluttede af med en skriftlig eksamen,
som alle bestod flot. Vi kunne godt
se, at der var nogen, der havde hørt
rigtigt godt efter. Så nu kan de 12 1.
pilte selv hugge brænde og lave bål
Og de er rigtigt gode til det.
Vi har også haft ”Emilie og Birgittemøde”. Her arbejdede de med førstehjælp og spillede rundbold. Det
møde sluttede med, at piltene tog
en ”cooper-test”. Der var nogen, der
løb rigtigt langt i løbet af de 12 minutter.
I april var godt halvdelen af holdet
med på fortræningsweekend – for
flere var det den første lejr i telt. Det
FDF Tjæreborg

var rigtigt sjovt om dagen, men uha
– det var koldt om natten. Det var
nogle trætte pilte, der vendte hjem
til Tjæreborg. Men også nogle der
var en stor oplevelse rigere.
Ikke alle skal med på landslejr, så
inden da, tager 1. piltene på lejr for
sig selv. Vi skal lave mad over bål og
bo i telt. Inden lejren slutter, regner
vi med at tage en lille vandretur. Vi
gik 10 km i december med blæst og
masser af sne. Nu håber vi på lidt
højere varmegrader til at gå 15 km.
For at kunne bo i telt skal man kunne slå det op. Det har vi også prøvet på. Ikke alle telte er lige lette at
slå op, men op kom de. Og nogle af
os er også blevet rigtigt gode til at
lægge dem sammen igen. En kunst
vi gerne giver videre.
De sidste møder inden sommer, har
vi kaldt landslejrmøder. Her må
vi se, hvad vi finder på af spøg og
spas.
Vi håber alle får en god sommer, og
at vi ses igen efter ferien.
Emilie, Birgitte, Sanne og Martin
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2. pilte
Besnøringer, håndtering af økse, madlavning over
bål og en gang piltedrik – så er holdet klar til Landslejr.
Af Lis Enevoldsen

Så lakker sæsonen mod enden. Det
er gået hurtigt. Vi har lavet en masse
i denne sæson, og I er ved at være
klar til at blive væbnere.
Vi har arbejdet med besnøringer og
lært at bruge øksen, og vi har løst en
masse opgaver. Frem til sommerferien og Landslejren vil vi bruge tiden
på at lave nogle sjove og hyggelige
aktiviteter. I skrivende stund har vi
5 møder tilbage frem til sommerferien, og de 5 gange skal bruges til

at lave drager og få dem op i luften,
lave mad på bål, holde vores egen
afslutning – og så: fisk! Gad vide,
hvad det er?
Til alle møder i denne sæson har
vi fået piltedrik. Hvad er piltedrik?
Det er forskellige drikke hver gang.
Vi får en lille spids, og det er altid
en drik i ægte grøn piltefarve! Hvis
I anede, hvor forskelligt sådanne
grønne drikke kan smage: søde,
stærke, sure, af ingenting og skrækkeligt. Vi har prøvet det hele. Filip
har virkelig vist god fantasi, når han
har udtænkt nye piltedrikke.
					
Vi siger nu tak for sæsonen, der er
gået. Tak fordi I har været en flok
super-pilte. I er nu klar til at blive
væbnere og få nye FDF-udfordringer. Og vi håber, I vil fortsætte med
at være super-FDFere og tage imod
de spændende oplevelser, I kan få.
Mange FDF-hilsener fra
Alexander, Hans-Jeppe, Filip og Lis

12

POSTEN

1.-2. væbnere
Væbnerne har lært orientering på både traditionel
(kort og kompas) og moderne (GPS) vis.
Af Jesper Chrucow Bertram

Hvad skal man bruge et almindeligt kort til i dag, hvor man har GPS
og google maps på alle mobiler? Ja,
det er ikke nemt at overbevise væbnerne om, at det altid er godt med
kort og kompas, plus en form for
stedsans. Det kunne jo ske at lortet
ikke virker, eller at det er løbet tør
for strøm.
Til vores kort og kompas møde blev
væbnerne sendt af sted uden den
store instruktion. Kortet og kompasset blev smidt i hænderne på væbnerne, og de skulle modtage deres
oplysninger på sms. De første og
kun de første, der ankom på koordinaterne fik deres belønning på stedet, snoller. Desværre havde lederne
lavet et par enkelte fejl i forhold til,
at udlevere de rigtige koordinater,
så nogle hold blev sendt de forkerte
steder hen og endte med ingen snoller at få. Snydt.

anderledes alligevel. Alle fik udleveret deres klump af snobrød, som
pigerne havde være så søde at lave.
Da alle havde fået rigeligt med røg,
og brødet var ved at blive sort og
selvfølgelig klart til spisning, kunne
man komme lidt ekstra godter i brødet. Her taler vi om at putte skumfiduser ned i brødet og Toblerone. Jeg
kan med stor stolthed sige, at denne
opskrift varmt kan anbefales. DET
SMAGTE FORMIDABEL!!!!!
Vi har lavet 1000 andre sjove ting i
år, men jeg har undladt at skrive om
dem. I får denne gang et billede i
stedet for. Ses i Friheden

FDF er kendt for bål og snobrød,
og det møde er nok også på top 10
listen over mest brugte møde.
Selvfølgelig skal det ikke være anderledes for væbnerne. De skal også
have deres ration af røg og brændt
snobrød. Hvorfor ikke gøre det lidt
FDF Tjæreborg
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Seniorvæbnere
Foråret er gået med sjov pioner arbejde med svævebane,
en glidebane og praktiske forberedelser til Landslejren.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Sæsonen er ved at være slut, og vi er
ved at gøre os klar til sommerferie
og landslejr. Hele holdet skal med
på lejren, så det giver rig mulighed
for at kunne bruge møderne til at
forberede lejren. Det er bl.a. tidligere blevet til, at vi har bygget køkkenkasse og patruljekasser, og nu er
projekt byg en papmache figur gået
i gang. Figuren skal med på lejren
og er en ide, Esbjerg-netværket har
fået med, at alle kredse i netværket
skal medbringe en figur, som skal
med på lejren og ”bo” i Seniorcity.
Vi er gået i gang med den, men det
går ikke så hurtigt, så det kan være,

FDF Tjæreborg

der skal et ekstra møde ind for, at vi
kan nå det.
Udover forberedelse til landslejr er
tiden gået med hygge og sjov. Vi
har bygget en svævebane, været på
en lille gå tur og ellers bare fået lavet en masse FDF-aktiviteter. Vi er
nu rykket i hytten med møderne,
da lokalerne på centeret er ved at
blive renoveret. Men det stopper os
ikke i at have det sjovt! Vi har til de
sidste møde i sæsonen flere forskellige planer, hvor en del af dem indeholder vand. Vi skal have den store
vandkrig, og vi gentager succesen
fra tidligere og tager en tur i Vognsbøl parken og laver glidebane.
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Landslejr
Tiden flyver afsted, og der er nu kun ca.
1 måned til det hele kommer til at ske.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Deltager antallet stiger stadig, både
fra FDF Tjæreborg og for hele lejren.
Total set er der nu et stykker over
10000 deltagere ,og her af kommer
38 fra vores lille kreds.
De 38 deltagere fra Tjæreborg bliver delt i to lejre, 9 stk flytter inde i
Seniorcity området, Newton, og resten skal bo sammen med landsdel
5 i området Kirk. De, som bor i Kirk,
skal bo i enten telte eller bivuak,
alt efter om de pilte eller væbnere.
Newton folket skal alle bo i bivuak.
Her kommer også til at møde dem
en udfording, de skal bo i lejr med
en stor flok belgiske deltagere, så
der skal snakkes engelsk og fortælles jokes på udenlandsk.

af overvejelser frem mod lejren, bl.a.
info om mobiltelefon brug, pakke
liste og andet. Læs det igennem og
spørg hvis der er tvivl om noget!
Vi glæder os til lejren og ser frem til
at skulle tilbringe en masse tid sammen med alle de glade FDFere, der
skal med.
Hvis du vil vide mere så hop forbi
http://fdf.dk/landslejr

Vores sjov til lejren er godt undervejs, og vi har efterhånden besluttet
af lave en olympiske landlejr ild; en
kærre med et bålfad og diverse tilbehør, så der kan laves popcorn, kaffe,
snobrød og meget andet, mens vi
går afsted mod lejren. Skal nok blive
en succes.
Alle deltagere modtog den 30. maj
2011 et infohæfte på mail. Her i står
en masse praktiske ting, vi har haft
FDF Tjæreborg
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KALENDER
Kredsaktiviteter:
Tumlinge sommerlejr			
Landslejr 2011			
Sæsonstart			

2.-5. juni 2011
Juli 2011
Uge 35 2011

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

Støttekredsen
Efter generalforsamlingen byder Støttekredsen 2 nye
bestyrelsesmedlemmer velkomne i bestyrelsen.
Vi har haft generalforsamling d.
29.3.2011 samt ekstra ordinær generalforsamling d. 18.04.2011.
Meta Nielsen og Brian Jul Hansen
var på valg og ønskede ikke genvalg.
Johannes Sidelmann og Kirsten
Fosgrau blev valgt ind i bestyrelsen, og Jens Ølgaard-Nicolajsen
blev genvalgt for 1 år. Så hvis du
allerede nu ved, at du kunne tænke
dig at hjælp i støttekredsen, så giv
lyd, da vi ved, vi har behov for et
nyt medlem om 1 år.

sioneret. Leasing aftalen udløber,
og vi skal have afklaret en metode
til trykning af bladet.
Vi har haft en lille brainstorm på
pengeskabende aktiviteter.
Kredsen har behov for praktisk
hjælp til bl.a. vedligehold af Friheden. Vi har snakket om forskellige modeller, det kan gøres på.
Alt sammen noget vi skal arbejde
videre på.

Vi skal nu i gang med arbejdet i
bestyrelsen og glæder os hertil.
Vores kopimaskine, som vi trykker
kredsbladet Posten på, bliver pen-

FDF Tjæreborg
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t#FMHOJOHTBSCFKEF
t57JOTQFLUJPO
t4UCOJOHBGGVOEBNFOUFS
t4UNQFGPSJOHFS
t4LBEFEZSTCFLNQFMTF
t1VOLUSFQBSBUJPOFS
t3FQBSBUJPOPHOZBOMH t7PHONBOETLSTFM
Ndr. Strandvej 23
6731 Tjæreborg
Tlf. 4051 6894
2268 0342
www.jyskkloak-entreprise.dk

Lad os gi’ et bud på
din byggeopgave,
- vi klarer alt med
projektering og
ansøgninger...

I takt med klimaændringerne, og den øgede
mængde nedbør, stiger
presset på kloakken.
De milde vintre gør, at
rotterne yngler som
aldrig før.
På bare et år kan 2 rotter
blive til 1000 rotter.
Derfor har JKE kombineret kloakmesterarbejde
og rottebekæmpelse i en
samlet pakke...
Rekvirér
vores brochure...

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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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
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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				
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		
Johannes Sidelmann			
Kirsten Fosgrau			

22 27 58 41
75 17 59 47
75 17 64 98

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.
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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

