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Kredslederen
Velkommen til en ny sæson med FDF.
Af Lis Enevoldsen

Velkommen til en ny sæson i FDF
Tjæreborg. Vi er i fuld gang på alle
hold fra de nye 1. tumlinge og til
seniorerne.
Vi er flyttet tilbage til vores nyrenoverede lokaler i Fritidscentret. Vi
nyder, at der er rigtig god plads og
et dejligt åbent køkken. Vi mangler
stadig at få styr på vores opbevaring
af materialer, telte osv, men vi arbejder på det.
I en weekend først i 2012 planlægger vi en kredsweekendtur for alle
holdene. Vi har igennem mange år
holdt lejren i efteråret, men har nu
besluttet os for at prøve at holde det
efter nytår i stedet. Bl.a. for at de nye
hold kan lære os lidt bedre at kende,
inden de skal på tur. Når dato og
sted er fundet, vil det blive lagt på
hjemmesiden.
Ellers er vi igen i år at finde på julemessen 1. weekend i advent. Vores
tur til skøjtehallen lige efter nytår
planlægger vi også på.
Holdene er kommet godt fra start,
men som sædvanligt kan vi godt
FDF Tjæreborg

bruge flere hænder. Vi har specielt
et problem omkring de nye 1. tumlinge, som går i 1. klasse. Der mangler voksne hænder til afvikling af
møderne. Planlægning og indkøb
er der styr på, men hvis du har lyst
til at hjælpe os enten hver onsdag
kl.16.30 til 18 - eller bare engang i
mellem, så lad os det vide. Hvis du
er interesseret så kontakt Lis på tlf.
61275638.
I sommerferien var ca. 40 FDFere fra
Tjæreborg på Landslejr på Sletten.
Landslejren afholdes hvert 5. år, og
i år var der ca. 12.500 deltagere. Det
var en stor oplevelse for alle deltagerne, og vi håber, at det har givet
vores medlemmer oplevelser for livet og stor lyst til at være FDFer. I
denne tid, hvor mange dyrker individuelle interesser, er det en stor
ting at opleve en lejr, hvor samarbejdet og fællesskabet er i højsædet.
Tak til lederne som var med til at
gennemføre lejren. Uden jeres hjælp
var det aldrig gået.
Mange FDF-hilsener fra
Inge Madsen Sidelmann og Lis Enevoldsen
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Bestyrelsen
Lokalerne er i form,
og den nye sæson er i fuld gang.
Af Jesper Chrucow Bertram

En ny sæson er skudt i gang og her
venter os en masse spændende oplevelser og udfordringer. Vi har i den
forgangene sæson haft mange bolde
i luften. Et af projekterne har været
renovering af lokalerne, hvilket nu
er ved at være afsluttet. Lokalerne
er kommet i 100% bedre form, og vi
kan meget bedre udnytte vores lokaler. Vi har fået et rigtig godt køkken
og muligheden for at dele lokalet op
i to eller lave det til et stort rum, hvis
man skyder den nye folde dør fra.
Kom forbi og oplev de nye lokaler.
FDF har en masse gode værdier, og
jeg har valgt at vise et godt indlæg
fra FDFs hjemmeside:
Kernen i FDF er fællesskabet, både
for børn og voksne. Det at lege, hygge, grine og tale sammen, og at blive
mødt med respekt uanset baggrund,
alder eller evner. Vi tror på potentialet i hvert enkelt menneske, og det
præger den måde, vi er sammen på.
I FDF vil vi gerne inspirere børn til
at tænke kreativt og bruge fantasien.
Gennem leg, rollespil og opfinderi
udfordrer vi os selv og den verden,
vi lever i. Derudover kan de konkrete aktiviteter variere fra kreds til
kreds, men musik, performance og
FDF Tjæreborg

friluftsliv udgør ofte den røde tråd.
I FDF møder børn og unge engagerede voksne, der har en holdning
til livet. FDF bygger på et kristent
livssyn, og vi forsøger at formidle
de kristne fortællinger og værdier
på en måde, der er relevant for moderne børn, unge og voksne. Det er
værdier som for eksempel tolerance,
tilgivelse og næstekærlighed. Det
er dog ikke et krav, at man tror på
Gud, for at gå til FDF. Det er vigtigt
for os, at der både er plads til tro og
tvivl.
På længere sigt er FDF et godt afsæt
for personlig udvikling. Vi oplever,
at mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at
tænke ud af boksen og har sans for
at vælge til og fra overfor de vigtige
ting i livet. Det mener vi, er en god
ballast at have med sig i voksenlivet
Tak til alle lederne for en god sæson.
Jeg håber på et lige så godt år.
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1. tumlinge
Vi er 15 nye 1. tumlinge, som er klar til masser af
aktiviteter, men mangler en ekstra leder.
Af Lis Enevoldsen

Hej 1. tumlinge.
Hermed velkommen til foreløbig 15
nye 1. tumlinge. Vi er glade for at se
jer, og glæder os meget til at få nogle
rigtig gode oplevelser med jer.

vil kunne glæde jer til rigtig mange
sjove oplevelser! Planlægning, indkøb osv. er der styr på – I skal bare
hjælpe os med at få møderne afviklet på bedste måde.
Mange hilsener fra
Jesper og Lis (tlf. 6127 5638)

Indtil nu har vi lavet navneskilte og
haft bål, hvor vi stegte fyldte æbler
uhm… Det smagte godt, men i nærmeste fremtid skal vi også bage, løse
opgaver på små løb, lære en masse
sange og i det hele taget lære hinanden rigtig godt at kende.
Vi går en koldere tid i møde, og
når I kommer til FDF, skal I huske
hver gang at have tøj på, så vi kan
komme ud og lave nogle af vores
aktiviteter.
De første 3 gange har Mette været
og hjælpe os, men Mette har ikke tid
til at fortsætte hos os hver gang. Så
nu er vi på jagt efter en anden leder,
der kan komme - helst hver gang.
Hvis vi ikke får en fast leder til at
komme og hjælpe os, så håber vi,
at nogle forældre vil melde sig til
at komme – evt. kun hver 2. eller
3. gang. Forældre: tænk over det. I
FDF Tjæreborg
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2. tumlinge
Vi er godt i gang med den nye sæson og skal
i den kommende tid tage nogle mærker.
Af Inge Madsen Sidelmann

over bål.

Så er starten gået til en ny sæson
2011/2012, og omkring 24 friske 2.
tumlinge mødes tirsdag eftermiddag fra kl. 16.30 – 18.00.

Vi skal selvfølgelig også holde et par
møder i Friheden i løbet af efteråret,
så vi kan nyde naturen og de muligheder der er derude.

Vi er startet op i de nyrenoverede
lokaler, som vi rigtig nyder. Nu kan
vi arbejde i et stort lyst rum, eller
dele rummet op i 2 ved hjælp af en
stor foldedør. Desuden har vi fået et
langt køkkenbord med 2 håndvaske,
så nu er der mulighed for, at en hel
del børn ad gangen, kan arbejde ved
køkkenbordet.

Husk altid praktisk tøj efter vejret,
da vores møder som regel foregår
både udendørs og indendørs.
Lederne

I tirsdags var vi indendørs næsten
hele mødet, da der var et stabilt
regnvejr. Vi klædte os ud og legede hemmelige agenter, det var ret
sjovt.
De kommende møder går med at
tage stifindermærket, hvor vi skal
ud at følge spor og løse nogle små
opgaver, vi skal ud på et lille orienteringsløb, og vi skal på et tingfinde-huske-løb.
Vi vil også tage bålmærket, hvor vi
bl.a. skal lave bål, snakke bålregler,
og børnene skal i små hold dyste
om, hvem der hurtigst kan få tændt
et lille bål. Når vi er blevet gode til at
tænde bål, skal vi lave mini-pizzaer
FDF Tjæreborg
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1. pilte
Årgang 2002 er blevet 1.pilte
Af Anette Vognsen

Der er sket lidt på leder siden.
Vi har fået en garvet pilteleder Mikkel Turner, så der kommer til at ske
spændende ting. Tobias og Anette
forsætter fra sidse år.
I år har vi mange nye ting på programmet. Da Pilte skal kunne mange nye ting.
Reb og rafter, knob er nødvendige
og sjove ting, som bare er vigtige at
kunne. Så vi går i skarp træning. Vi
skal kunne være med til sommerlejr.
Mærker kommer til at være anderledes. På den nye skjorte er der elastikker til at monterer mærkerne på
(øv nu skal de ikke syes på mere).
Der er forskellige emner, hvor man
kan tage forskellige niveauer 1-5.

bagage. Ligesom vandremærkerne
fokuseres på meget simple kriterier
for, hvor langt man har cyklet.
Her er nogle retningslinjer for, hvad
man skal kunne, for at få mærkerne
på de enkelte niveauer.
Cykel 1: Det er målet at:
Børnene skal have cyklet 5 km. på
maks. 1 time.
Cykel 2: Det er målet at:
Børnene skal have cyklet 10 km. på
maks. 2 timer.
Cykel 3: Det er målet at:
Børnene skal kunne lappe deres cykel. Børnene skal have cyklet 30 km.
på maks. 3 timer.
Se vores mødeprogram
www.fdf-tjb.dk

på

Vi starter ud med at tage cykelmærket. Her vil vi starter med cykling.
Vi vil forsøge at tage niveau 1-3.

Vi tager også hul på andre mærker.
Bål, løb, førstehjælp, leg, mad og friluftliv

Cykling har altid været en oplagt
transportform i forbindelse med lejre, og at cykle er en dejlig måde at
opleve vores natur på. Cykelmærket
handler om at flytte sig fra et sted
til et andet enten med eller uden

Se også i jeres nye FDF blad: Flux,
som er FDFs blad til alle pilte og
væbner.

FDF Tjæreborg

Vi glæder os til en ny sæson.
Hilsen Tobias, Mikkel og Anette
11

Tumlingelejr
Efter en togtur var vi for en kort stund
tilbage i oldtiden.
Af Inge Madsen Sidelmann

Da der i år var Landslejr for pilte og
væbnere på Sletten ved Silkeborg
i sommerferien, tog vi på tur med
tumlingene fra torsdag til søndag i
Kristi Himmelfartsferien.
Vi havde lejet hytten Hjerrisager,
der ligger lidt uden for Skærbæk
syd for Ribe, hvor der var plads
til os alle. Vi var 17 tumlinge, 6 seniorvæbnere/hjælpeledere, 4 ledere
samt 2 tanter af sted.
Torsdag formiddag mødtes vi på
stationen i Tjæreborg, og tog toget
til Skærbæk. Vores oppakning kom

12

heldigvis på en trailer derned, da vi
skulle gå et par kilometer fra stationen i Skærbæk og ud til lejren.
Da vi ankom til lejren, fik vi os indkvarteret på sovesalene og pakket
soveposen ud. Derefter gik vi en tur
rundt på lejren for at se området,
og hvor lejrens grænser var. Så var
der frokost heldigvis, for vi var godt
sultne.
Efter frokosten gik vi straks i gang
med aktiviteterne. Da lejren var en
oldtids-lejr, var det jo oldtids-aktiviteter, der prægede lejren. Første
projekt var at filte en pung. Vi lagde
forskellige farver filt om nogle aflange skabeloner klippet af mælkekartoner. Når der var et godt lag
filt omkring, skulle vi så filte ved at
dyppe filten i sæbespånevand, og
derefter gnide filten rigtig godt sammen. Der skulle en del lag filt på, så
det krævede lidt tålmodighed, men
alle fik lavet grundlaget for en pung.
Dagen efter da filten var blevet tør,
kunne vi klippe filten op i den ene
ende og trække skabelonen ud. Så
blev filten klippet lidt til og den blev
til en fin pung med klap. Sidste projekt var at sy en knap i, så pungen
kunne holde penge.
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Vi skulle også have lavet nogle oldtidskofter og bælte dertil. Dem fik
vi lavet fredag formiddag. Fredag
eftermiddag var vi rundt i området på et lille løb med poster, der
skulle løses undervejr. Posterne var
bl.a.: Skyde til måls efter et vildsvin
med slangebøsse, lære at binde et
råbåndsknob, opgaver med figurer
der skulle samles, målskydning med
bold, gætte smagsprøver m.v.
Lørdag skulle vi på udflugt til Hjemsted Oldtidspark, der ligger i den
vestlige del af Skærbæk. Midt på
formiddagen gjorde vi os klar, tog
traveskoene på, og sikrede os at alle
havde en flaske vand med, for det
var rigtigt varmt, og så gik vi af sted.
Der var omkring 4 kilometer derud,
så det var en god spadseretur. Vi
FDF Tjæreborg

holdt et par pauser undervejs, hvor
vi fik noget at drikke og en lille forfriskning. Alle klarede turen i fin stil.
Da vi kom til oldtidsparken, startede
vi med at spise mad. Tanterne kom
kørende ud med rugbrød, pålæg,
frugt, saftevand m.v. så vi kunne
få sulten stillet, inden vi slog os løs
i oldtidsparken. I parken kunne vi
prøve flere aktiviteter, bl.a. kunne
man grave efter potteskår, lave noget i ler, der var en legeplads, og
ikke mindst en å med masser af haletudser. Så der gik meget tid med
at sidde med tæerne i vand og lege
med haletudserne. Der var også, og
ikke mindst, en souvenir-afdeling,
hvor man kunne få brugt nogle af
lommepengene til enten is, slik eller
en lille ting til at tage med hjem.
Ved 16-tiden pakkede vi sammen,
13

men med et par voksne komme ud
og prøve at sove i shelter fredag eller lørdag aften. Det var der rigtig
mange af børnene, der godt ville
prøve, så de fik en nat under halvåben himmel. Dejlig oplevelse – dog
nogle med et par myggestik mere.

og igen var der 4 kilomenter at gå
hjem, så det var nogle trætte børn,
der kom tilbage til lejren.
Søndag formiddag lavede vi træperler af træklodser over bål. Når klodserne var sorte på kanter og flader,
blev de taget ud af bålet. Når de
var kølet af, kunne børnene pudse
dem med sandpapir, så årene i træet
trådte frem. Når perlen var færdig,
fik den lidt olie. Så blev der boret
hul igennem, og der kom en lædersnøre i, og så var der et flot halssmykke klar.

Maden blev igen i år lavet af tante
Eva og tante Johannes, som havde
morgenmad, frokost, frugt/kage
og aftensmad klar til de sædvanlige
tider. Børnene var delt ind i køkkenhold, hvor hvert hold havde én
dag, hvor de skulle hjælpe med at
dække bord og vaske op ved alle
måltider. Der var opvaskemaskine
på lejren, så opvasken var rimelig let
klaret, men der var altid nogle skåle
og fade, der skulle tørres af.
Lejren sluttede efter frokost søndag,
hvor de efterhånden godt trætte
børn blev hentet i lejren af forældrene.
Vi havde nogle rigtigt hyggelige
dage med godt sommervejr, sjove
aktiviteter, søde børn, fællesskab og
gode oplevelser.
Inge

Hver aften efter spisetid havde vi
selvfølgelig et lille lejrbål, hvor vi
sang, lavede nogle små konkurrencer og sketches, og én af aftnerne
bagte vi snobrød.
På lejren var der 2 sheltere, og de
børn der havde lyst, kunne sam14
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Landslejr
Fællesskab, underholdning og gode aktiviteter. Det var
blot nogle af de ting, vi oplevede på FDF Landslejr 2011.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Sommeren er overstået, og sammen
med den er en af de helt store FDF
oplevelser overstået for denne gang.
Landslejren med omkring 13000 deltagere blev afholdt i starten af juli
på FDFs område Sletten ved foden
af Himmelbjerget. Vi var fra FDF
Tjæreborg med på lejren og havde i
alt 39 deltagere med, 9 som boede i
det specielle område for Seniorer, og
30 som boede i kredslejren.
På lejren er det fælleskab, underholdning og super fede aktiviteter,
der skaber den samlede oplevelse.
For vores kreds startede lejren i
grupper alt efter, hvor gamle deltagerne var. De ældste, Seniorerne,
tog af sted den 5. juli om formiddagen og blev så kørt hele vejen til
lejren, hvor de skulle i gang med
at bygge deres lejr. Væbnerne pak-

kede rygsækken og tog også af sted
tirsdag den 5. juli, men i stedet for at
blive kørt hele vejen til lejren, blev
de sat af et god stykke uden for lejrens område og skulle så gå til lejren. Piltene, som var lejrens mindste
deltagere ventede til onsdag den 6.
juli, hvor de stødte til væbnerne for
at gå det sidste stykke vej til lejren.
Ved vores vandringen til lejren havde landslejr udvalget lagt op til, at
vi skulle komme sjovt til lejr. Hvordan var op til hver kreds at finde
ud af, og der var mange gode ideer
over hele lejren. Af måder var bl.a.
at komme sejlende på tømmerflåder,
svømmende, gående om natten med
fakler eller flyvende i luftballon. Vi
havde ved FDF Tjæreborg bygget
vores kærre om, så det var monteret
et bål-fad på toppen hvor vi hele
tiden havde ild i. Vi brugte det bl.a.
til at lave snobrød over, stege pølser
på til aftensmad og andre god ting.
Alt imens de flere af os vandrede til
lejren, havde seniorerne travlt med
at bygge deres lejr op, hvor de skulle
bo sammen med resten af Esbjerg
netværket i en fælles lejr med ca. 100
deltagere.
Efter et par dages vandring, som var
meget hård for nogen og lidt lettere
for andre, ankom kredsholdet til lej-

FDF Tjæreborg
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dagen, havde vi fået bygget næsten
hele lejren færdig.

ren og efter lidt frokost startede arbejdet med at få bygget vores lejr op.
I løbet af de næste par dage skulle
der bygges en hel lejr bestående af
køkken, soveplads (bivuak), bad og
spisebord. Vi startede stille og roligt
ud og koncentrerede os om sovepladserne, så vi kunne ligge i tørvejr
om natten. Dagen efter blev det så
tid til at gå i gang med de andre
ting. Her fik vi heldigvis hjælp af seniorerne som kom med god energi,
positiv stemning og en god kunnen
indenfor reb og rafte byggeri. Alt i
mens fik piltene en god oplevelse på
et løb kun arrangeret for dem, så de
kunne komme rundt og se lejrområdet og komme væk fra byggeriet.
Planerne lykkedes og i løbet af fre16

Ved deltagelse på en landslejr er
fællesskab og oplevelser i højsædet
og en af de ting, der er med til at
skabe disse ting på en landslejr, er
underholdningen ved de store lejrbål, gudstjenesten og ikke mindst
aktiviteterne i løbet af lejren.
Mens vi var af sted, blev der afholdt
3 store lejrbål, hvor vi fulgte historien om de 3 FDFere, Pyt, Villiam
og Cecilia, som skulle hjælpe med at
lave aktiviteter på landslejren men
ender i problemer, da de mister en
meget speciel bog, som de havde
”lånt” af Professor Pascal og hans
medhjælper. Underholdningen tog
os med på rejser i tiden, skøre opfindelser og forskellige sange og
akrobatik på højt plan. Søndag aften
deltog vi alle i en stor aften gudstjeneste, hvor lejrens præster havde
arrangeret det helt store show med
lys, lyd og underholdning indblandet i gudstjenesten.
De dage, hvor vi ikke var samlet
på den store lejrbåls plads sammen
med alle de andre deltagere på lejren, var der underholdning i vores
eget ”lille” boområde - Kirk.
Der var lagt op til en del fritid på
lejren, så hver formiddag havde vi
alle fri og kunne gøre, hvad vi ville.
Her havde vi mulighed for at tilmelde os forskellige aktiviteter, badeland, klatring osv. Eller også kunne
vi vælge bare at holde fri og nyde
muligheden for ikke at skulle nå en
POSTEN

helt masse. Om eftermiddagen der
imod var der et fastlagt program,
her skulle vi rundt til forskellige opgaver inddelt patruljer af 5-7 deltagere. På de opgaver kæmpede pilte
mod pilte, væbnere mod væbnere
og seniorer mod seniorer, så det var
retfærdigt for alle. Disse opgaver
handlede om mange forskellige ting,
men kunne f.eks. være at skulle spise en melorm, svare på spørgsmål
om forskellige lande og meget meget andet.
Efter i alt 11 dages lejr var det igen
tid til at vende hjem. For nogen til
mere ferie og for andre til arbejde,
men en ting er sikkert, vi havde en
super god landslejr, hvor vi fik en
masse fede oplevelser, prøvede nye
FDF Tjæreborg

ting og bare var med i en af de største oplevelser inden for FDF. Lejren
var præget af meget svingende vejr,
men alle fra FDF Tjæreborg tog det
med et smil og på selv de mest regn
fyldte dage fik noget godt ud af det.
Jeg vil sige tak til alle deltagerne for
en rigtig god tur. Og tak til de ledere, der var med for, at vi kunne få
det til at lykkedes med at få alt klar
til lejren. Det koster mange lederkræfter og meget frivillig tid at få
tingene til at spille, som det gjorde
denne gang, men det lykkedes og
det var super!
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2. pilte
Bålstole, klatrevæg og andre spændende aktiviteter.
Planerne er lagt for første halvdel af sæsonen.
Af Martin Søndergård

Så nu er vi startet som 2. pilte.
Der kommer til at ske en masse sjove ting i denne sæson. Der bliver en
masse weekendture, og igen i år vil
der være en juleweekendtur med en
masse julehygge.
Når vejret har tilladt det, har vi været udenfor og lege, enten med reb
og rafter eller været på løb. Da vi
legede med rafter, var der placeret
9 rafter i jorden, som stod lodret. De
8 af rafterne var placeret i en cirkel
rundt om den sidste rafte som stod
i midten. I toppen af den rafte, var
der en sort pose. Opgaven gik så ud
på at der skulle bygges en vindel
trappe, så man kunne få fat i den
mystiske pose. Lederne havde så
puttet 2 poser kanelgifler i, men fra
at det var blevet bygget, til 2. piltene
kom der op, var der på mystisk vis
nogle, som havde skiftet indholdet
ud med LØG og en skattejagt. Kanelgiflerne blev fundet, og det blev
en lykkelig afslutning med snobrød
og kanelgifler.

komme svømmende i øjn højde, så
dårligt vejr var det ifølge piltene.
DMI vil nok have sagt kraftige byger og let vind. Løbet var bygget op
således, at man fik et spørgsmål og
2 svar muligheder, hvoraf den ene
svarmulighed så var forkert. Til hver
svarmulighed var der en ny post,
som man skulle gå til og forsøge at
løse. Da piltene kom hjem, var der
lidt lun kage til at slutte af på.
Resten af sæsonen skal vi have afsluttet vores bål stole projekt, hvor
der skal laves sæder til stolene, ind
og klatre på den nye klatrevæg i Esbjeg, prøve krafter med energi mærket, lære at bruge kompas og meget
mere.
Vi ser alle frem til en super hyggelig
efterårs sæson med masser af sjov
og ballade.
Hilsen Sanne, Martin, Emilie og Birgitte.

Vi har også været på et lille løb, hvor
vejret ikke helt var med os. Regnen kom nærmest vandret gennem
luften, og 2. piltene kunne se fisk
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1. væbnere
Den nye sæson betyder både
goddag og farvel.
Af Christian Filipsen

Så er den nye sæson i gang. Nye
tider, nye ledere, nye aktiviteter og
forhåbentligt både nye og ”gamle”
medlemmer. Vi skal sige farvel og
goddag…
Farvel til kl. 1815-2000 – Goddag til
kl. 1830-2030
Farvel til Lis – Goddag til Henrik
Farvel til piltedrik – Goddag til ???
Farvel til piltemøder – goddag til
væbnermøder
(Find selv på flere)

I sommers var vi på landslejr (læs
mere om lejren på s. 217). En udfordring og en stor oplevelse for et
piltehold og deres ledere (-: I år vil
vi fortsætte, hvor landslejren slap.
Oplevelser og udfordringer - det er
vores mål. Spændende, sjove og lærerige væbneroplevelser og væbnerudfordringer.
…Og kage
Pilt### hov! – VÆBNER-hilsner fra
Henrik, Alexander, Hans-Jeppe og
Filip

Vi siger farvel til Lis, som har fået
æren af at starte med et nyt tumlingehold. Uden vores store tovholder og idemand Lis, har vi indkaldt
forstærkning. Vi har fået alt hvad
vi kunne håbe. Vi siger goddag til
Henrik Søndergård, en rutineret
væbnerleder med 125 års FDF-erfaring, sådan ca., og med tasken fyldt
af spændende nye ideer.
Vi, ledere, har glædet os til at komme i gang igen. Vi har masser af
gode ideer klar, og væbnerne har
masser af gode ideer. Så vi tager det
bedste af det bedste og laver en fantastisk efterårsvæbnerprogramplanoversigtsting.
FDF Tjæreborg
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2.-3. væbnere
Aktiviteterne på holdt vil i fremtiden kommer til,
at indeholde en blanding af sjov og leg.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Sommerferien er ovre, og vi er nu
i gang med en ny sæson fyldt med
FDF. Lederflokken på holdet er skiftet en smule, ikke det vilde, men
lidt. Henrik (Ølle) er kommet med i
stedet for Tom, og Jonas er helt stoppet på holdet. Så nu er vi 3 ledere til
at holde en smule styr på de friske
væbnere.
Efter en god landslejr hvor vi bl.a.
kunne konstatere, at vi på holdet
godt kunne blive en smule bedre
til at bygge med reb og rafter, er
vi startet hårdt ud med arbejdet. Vi
har indtil nu bygget et tårn, og slut
målet blev at sidde oppe i og have
bål og bage snobrød. Efter en smule
øven og trænen kunne de flere binde
en korrekt besnøring, men tror nu
alligevel, vi skal øve det lidt mere i
løbet af sæsonen.

tiden, men der kan jo ske pludselige rettelser, som ikke lige komme
med der på. Vores planer for nærmeste fremtid er er en kanotur, kort
og kompas på en sjov måde, diverse
små konkurrencer, hvor vi skal se,
hvem der er hurtigst og bedst til forskellige ting.
Vi ser frem til en god sæson med
mange forskellige aktiviteter, sjov
og leg.

De fremtidige planer på holdet er en
god blanding af sjov og leg. Vi har
på nuværende tidspunkt lagt planer frem til jul, men de kan ændre
sig undervejs, så hvis du vil være
nogenlunde sikker på hvad vi skal
lave så drop forbi vores hjemmeside
og tjek mødeplanen for holdet. Vi vil
forsøge at holde den opdateret hele
FDF Tjæreborg
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KALENDER
Kredsaktiviteter:
FDFnet #15		
Sommerlejr 2011		

4. - 6. november 2011
Uge 31 - 2011

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

Renovering af lokalerne
Det har været nævnt mange gange i de sidste numre af Posten, at
vi skulle i gang med at renovere
vores lokaler. Lokalerne skulle
efter planen gennemgå en større
renovering og ombygning. Det er
rigtigt dejligt, at vi kan nu melde
projektet for gennemført. Vores lokaler fremstår nu som meget mere
tidssvarende og funktionelle.

nye sæson. Der er ingen tvivl om,
vi bliver rigtig glade for lokalerne
og den fleksibilitet, de fremover
vil give os til møder og andre aktiviteter.

Vores 2 gamle halvmørke mødelokaler, vores lille køkken og lille
depotrum er nu omdannet til ét
stort lyst lokale. Dette nye lokale
med nye lofter, gulve og malede
vægge er meget indbydende og
giver os mange udnyttelsesmuligheder. Lokalet kan opdeles i 2 med
en foldedør og indeholder også et
køkken langs den ene side.
Vi er meget glade for at kunne tage
de renoverede lokaler i brug til den

FDF Tjæreborg
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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 ikke nogen lige nu.

FDF Tjæreborg
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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
61 46 26 15

MØDETIDER
1. Tumlinge 		
2. Tumlinge 		
1. Pilte			
2. Pilte			
1. Væbnere		
2.-3. Væbnere		
Seniorer		

Onsdag 		
Tirsdag 		
Torsdag		
Mandag		
Tirsdag		
Onsdag		
Ikke fast		

kl. 1630-1800
kl. 1630-1800
kl. 1630-1830
kl. 1700-1845
kl. 1830-2030
kl. 1900-2100
Se mødeplanen

			
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

Lis Enevoldsen

61 27 56 38

2. Tumlinge

Inge Madsen Sidelmann
Marlene Aakjær

75 17 59 47
40 87 17 07

1. Pilte

Anette Vognsen
Mikkel Turner

20 69 87 00
26 18 62 14

2. 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

1. Væbnere

Christian Filipsen
Alexander Estrup
Hans Jeppe Andersen

26 18 98 58
27 47 23 99
25 57 98 40

Ledere:

2.-3. Væbnere Jesper Chrucow Bertram
Tobias Jensen
Henrik Øllgaard-Nicolajsen

20 30 77 69
28 85 79 66
40 34 28 59

Seniorer

Mikkel Turner
Søren Søndergård
Henrik Øllgaard-Nicolajsen

26 18 62 14
29 48 99 29
40 34 28 59

Jens Øllgaard-Nicolajsen

22 27 58 41

Hytteudlejer:
Hjemmeside

http://www.fdf-tjb.dk

FRITID MED INDHOLD

