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Kredslederen
I 2012 afholder FDF Tjæreborg en række
arrangementer for hele kredsen.
Af Lis Enevoldsen

Godt nytår alle sammen: bestyrelse,
ledere, medlemmer og jeres familier.
Vi ser frem til at tage hul på endnu
et år med masser af udvikling og
opgaver i FDF.
Vi er nu 110 medlemmer – og det
er det højeste medlemstal i mange
år. Det er dejligt, når tingene lykkes
for os, og vi har grøde og udvikling
i kredsen.

Her i den kommende tid har vi planlagt mange aktiviteter.
Den 15. januar 2012 har vi lejet skøjtehallen. Så skal vi alle med forældre, søskende og andre ud at skøjte.
Vi har skøjtehallen helt for os selv,
og vi tager friskbagte boller med.
Hvis I ikke selv har skøjter, så kan I
leje nogle ude i skøjtehallen. Indbydelse kommer ud først i januar.
I weekenden 13.-14.-15. april skal
vi på kredsweekendtur. Det er en
tur for alle medlemmerne. Vi plejer
at være ca. 60-70 på sådan en tur.
Det skulle vi også gerne blive denne
gang.
Vi har lejet ”Pløk”, som er en dejlig
stor hytte i Marbæk. Der er dejlige
omgivelser og masser af muligheder
for at lave sjove og spændende ting.
Vi satser på, at nogle forældre melder sig til at transportere os frem og
tilbage. Tumlingene skal med lør-

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
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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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dag/søndag. Alle andre skal med
fredag/lørdag/søndag.
Årets sommerlejr for hele kredsen
bliver i sommerferien i uge 31. Tumlinge deltager fra lørdag til onsdag.
Pilte, væbnere og seniorer fra lørdag
til lørdag. Hvor vi skal hen er ikke
helt klarlagt endnu.
Her fra 1. januar udvider vi vores lokaler. Vi har fået et ekstra rum, som
for mange år siden var vores. På et
tidspunkt, uvist hvornår, overgik til
Fritidscentret. Nu får vi det tilbage,
og vi har besluttet os for, at det skal
indrettes som en slags værksted. Vi
laver tit noget, som er lidt hårdt ved
vores møbler, gulve osv. Nu skal
vi have det nye rum indrettet, så
vi praktisk kan lave nogle ting, der

FDF Tjæreborg

kræver værktøj osv.
I vores hus ude i skoven ”Friheden”
arbejder en arbejdsgruppe under bestyrelsen på at samle penge sammen
til en sovehytte. Det vil øge muligheden for at udvide antallet af overnattende personer, og dermed gøre det
muligt for os at udleje huset mere.
Af økonomiske årsager skal vi finde
mere udlejning til huset. Vi skylder
heldigvis ikke penge på huset, men
der er altid udgifter til renovation,
ejendomsskat, vedligeholdelse, forsikringer osv. Vi krydser fingre for
at det lykkes at skaffe pengene.
Mange FDF-hilsener fra
Inge Madsen Sidelmann og
Lis Enevoldsen
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1. tumlinge
Vi er blevet rigtig gode til at finde vej efter
at have taget stifindermærket.
Af Lis Enevoldsen

Hej 1. tumlinge.
Vi er nu 17 drenge og piger på vores
1.tumlinge-hold, og det er et rigtig
levende og livligt hold.
Til at holde styr på alle 17 er vi 3
voksne ledere: Lis, der kommer hver
gang, og Mette og Iben, der skiftes
til at komme. Derudover har vi 2
helt uundværlige hjælpeledere: Jesper og Rune.
Et par gange har vi haft brug for
ekstra hænder, og der har Tobias’s
Far Kim og Anders’s Far Morten
været og hjælpe. Det var dejligt at
få ekstra hjælp, og bare rolig vi skal
nok sende bud efter jer igen.
Vi har nu haft en periode, hvor vi har
arbejdet lidt ud fra stifinder-mærket.
Det mærke findes ikke mere i FDFs
nye mærkesystem, men der findes et
mærke indenfor området ”løb”. Det
gælder her om at kunne finde vej,
kende forskel på højre og venstre,
følge et kort, løse nogle opgaver undervejs osv. – stort set det samme
som det gamle stifindermærke.
Mærkerne er inddelt på den måde,
at når man kan det basale, så får
man et ”løb-mærke” med et 1-tal på.
FDF Tjæreborg

Senere når man lærer mere om det,
der hører under mærket, så får man
”løb-mærke” 2, 3,4 osv.. Det bliver
nogle små kulørte mærker, der kan
sættes fast i elastikkerne på højre
ærme af den nye skjorte. Vi tror på,
at det bliver et hit for ungerne at få
de nye mærker,– og forældrene slipper for at finde synålen frem!
Vi vil nok også i den kommende tid
arbejde på ”mad-mærket”, hvor vi
skal lave noget mad, kunne vaske op
og tørre af, dække bord osv. Inden
længe vil vi på vores første overnatningstur, hvor vi bl.a. kan øve det,
så vi hurtigt kan få et mærke mere
til skjorten.
Vi ser frem til at få mange flere sjove
oplevelser med 1. tumlingene, og vi
fryder os hver gang over det livlige
hold.
Mange hilsener fra
Jesper, Rune, Iben, Mette og Lis (tlf.
6127 5638)
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2. tumlinge
Tumlingene har været på en dejlig aktiv
weekendtur i Terp Spejdercenter.
Af Inge Madsen Sidelmann

Vi har nu taget bålmærket, hvor vi
har snakket om bål-regler, lært at
tænde et bål og lavet mini-pizzaer
over bål. Vi tænder nok også et bål
et par gange i løbet af foråret, så vi
kan huske det vi har lært.
I november måned var vi på weekendtur til Terp Spejdercenter udenfor Bramming. Vi var 22 tumlinge,
2 ledere og 1 tante. Flot fremmøde.
Lejren ligger i et meget flot naturområde med Sneum å i bunden af
området. Vi tog fra Tjæreborg lørdag formiddag, og efter vi var indkvarteret i Terp, og havde redt køjen
op, gik vi rundt at så lejrens område,
legede eller hvad vi havde lyst til.
Efter frokosten skulle vi ud at gå 5
km., så vi kunne få et 5 km. mærke. Vi havde lidt frugt og saftevand
med, så vi kunne holde nogle pauser
undervejs. Turen gik fint, dog i lidt
forskelligt tempo. Vi var glade for
at Philips forældre var med, så vi
voksne kunne dele os lidt, så der var
nogle ved fortrop, bagtrop og midt
i. Alle gennemførte i fint humør, og
fik 5 km. mærket. Flot. Efter aftensmaden, ja vi var så heldige at have
en tante med, da Helens mor havde
tilbudt at stå i køkkenet hele weekFDF Tjæreborg

enden, spillede vi spil og hyggede os
indtil det var sengetid. Som det altid
gør, tog det lidt tid inden der var ro
i lejren, men det lykkedes. Søndag
morgen stod de morgenfriske først
op … det var ikke lederne …., men
alle var oppe kl. 8.00 hvor vi spiste
morgenmad. Søndag formiddag lavede vi rasle-Thorvald’er, eller rasle
træmænd, som vi arbejde med indtil
vi skulle have frokost. Det var lidt
svært, og krævede lidt tålmodighed,
at skrue krogene i træet, men det
lykkedes vist alle at få lavet én. Efter
frokosten var vi så heldige, at de
forældre der skulle hente, ydede en
stor hjælp med rengøringen, hvilket vi var meget glade for. Vi havde
en rigtig hyggelig tur. Tak til forældrene for alle de hjælpende hænder
med både det ene og andet.
Vi har også været i Friheden et par
gange i løbet af efteråret. Det er altid
dejligt at kommer derud. Man kan
få meget tid til at gå med at lege og
bygge huler mellem træerne. Her
kan der blive brændt en masse energi af. At lege inde på hemsen er også
altid et hit.
Vi glæder os til at se alle igen efter
nytår.
Hilsen 2. tumlinge lederne
9
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Pilte
Weekend rapport fra piltenes
nissetur til Marbæk.
Weekend rapport fra nisserne i DUI
Leg&Virke Marbæk [stop]

Fredag 25/11 2011

Kl. 19.00 Der ankommer nogle
blåklædte gæster til vores hytte.
Vi(nisserne) holder os skjult for
dem. De slæber en masse ting ind
og pynter et juletræ [stop]
Kl. 20.00 Nu samles alle dem med
blå skjorter inde i stuen. De har alle
en julekalender med og åbner nu
den låge hvorpå der står 1. De tror
åbenbart at det er den 1. December,
selvom vi altså kun har den 25 november. De er altså lidt underlige
de der blå skjorter. Nu begynder de
også at se noget om et flyvende rensdyr der hedder Niko. [stop]
Kl. 22.00 De underlige folk med de
blå skjorter har set deres film færdig, og har spist æbleskiver. De tror
nu at det er den 3 december. Nogen
burde altså give dem en kalender.
Nu er de på vej i seng, så kan vi også
få fred og komme til ro. I morgen vil
vi (Røde Ræv og Dansende Måge)
følge efter dem og løbende rapportere. [stop]

FDF Tjæreborg

Lørdag 26/11 2011

Kl. 07.00 Der er aktivitet fra gæsterne i vores hus. De mindste af størrelserne er stået op af deres soveposer,
og er nu begyndt at tegne og læse
tegneserie inde i stuen. De ældre,
så kaldte ledere, er endnu ikke at se
[stop]
Kl. 08.00 Der er nu fuld aktivitet
fra alle gæsterne. De er ved at forberede morgenmad. Der er friskbagte boller. Mums. Cornflakes og
havregryn[stop]
Kl. 09.00 Gæsterne tager nu alt deres
overtøj på, måske vi er så heldige
at de rejser hjem. For en sikkerheds
skyld sender vi ”dansende egern”
efter dem for at observere deres
færten[stop]
Dansende Egern beretter: De går alle
i samlet flok gennem skoven. De er
bevæbnet med økser, save og sorte
poser. Det er meget underligt det
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hele. Når de ser noget mos, gran eller visne grene samler de det op i
deres poser. De er nu fremme ved
det træ som er blevet skovet. De begynder at skære nogle skiver af træ
fra de stammer som ligger på jorden. De finder mere grønt, som de
ivrigt putter i deres poser. Klokken
nærmer sig nu 11.30, og de begynder at bevæge sig hjemad mod vores
hus igen.

er sat op udenfor. Gad vide hvad
der skal ske? De finder en mand
klædt ud i rødt tøj. Det er sørme julemanden. Hvor fedt. De går nu alle
sammen tilbage til hytten og spiller
videre [stop]

Kl. 12.30 De er nu alle samlet i stuen
til frokost. Vi sidder her i vores skjul
og bliver helt sultne. Efter deres
frokost er de begyndt at bage pebernødder. Det er godt nok mange
pebernødder de får bagt. Måske vi
kan snige os ned og snuppe et par
stykker. De tror at vi nu har den 16.
december. De burde virkeligt få sig
en kalender [stop]

Søndag 27/11 2011

Kl. 15.00 Nu skal de have saft og
kage. De laver jo nærmest ikke andet
end at spise og drikke. Nu bliver alle
børnene sendt ud for at lege med alt
det, de har samlet sammen på deres
tur. De laver nogle juledekorationer
ser det ud til. Hvor hyggeligt. [stop]
Kl. 17.00 Nu er de færdige med at
lave juledekorationer, og er begyndt
at lave aftensmad. De skal have flæskesteg med det hele. Hvor vil vi
bare gerne kunne spise med. [stop]
Kl. 20.00 Nu begynder de at dele julegaver ud og spille om dem. [stop]
De skynder sig nu alle sammen ud af
hytten. De følger nogle lamper som
12

Kl. 21.00 Nu er børnene ved at være
trætte, ser det ud til. De er så småt
ved at gå i deres soveposer. Måske
vi også kan få lidt ro i nat [stop]
Kl. 08.00 Nu begynder de yngste
af dem med de blå skjorte at rende
rundt og forstyrre vores nattesøvn.
Alle ved jo godt, at nisser ikke står
op før kl. 10.00
Kl. 09.00 Der bliver nu dækket op til
hvad der ligner det store morgenbord. Der er friskbagt brød, kaffe,
the, mælk og det bedste af det hele
friskbagte vafler. Måske man skulle
blive medlem, af dem med de blå
skjorter hvor der står FDF på, når nu
de spiser så godt.
Kl. 11.00 Så står den vidst på rengøring og pakning af alle deres
ting. Det ser rigtig godt ud det de
laver. Vi kommer jo næsten helt til
at mangle dem her i vores hytte, når
nu de er rejst hjem til hvor de kommer fra.
Kl. 11.30 Så er de alle kommet ind
i deres biler, og kører nu afsted. Vi
håber, vi kommer til at se dem igen.
Det har virkelig været nogle rare
mennesker, dem der har besøgt os.
POSTEN

1. væbnere
Der bliver konkurreret en masse med
og mod hinanden på væbnerholdet.
Af Christian Filipsen

Så blev vi endelig færdige med alt
det jul, nytår, ferie og ting og sager
– så vi kan komme i gang med FDF
igen. Jubiii! Vores væbnerhold lavede en masse spændende ting i 2011,
og væbnerne har været helt fantastisk gode. Og de vil gerne være
gode, eller rettere, de vil være bedst.
Så vi gør en del i at konkurrere med
og mod hinanden. Kort sagt har vi
inden nytår lavet lidt konkurrencer,
lidt ild og lidt julehygge.
Men der er også meget vi ikke nåede
i 2011. Og der vil vi tage revanche!
Vi har set en del fortvivlede væbnere (og forældre) når vi ikke har

FDF Tjæreborg

overhold vores plan 100%, men planer, især væbner-møde-planer, skal
have plads til ændringer. Hvis der
kommer nye gode idéer, eller hvis
gamle gode idéer får nyt liv ved at
flyttes til et senere tidspunkt, eller
tja hvis lederne roder rundt i planlægningen af andre grunde.
Men fortvivl ikke! Vi når det. Vi når
det hele. Vi når det i 2012. Vi vil lave
konkurrencer, ild og julehygge. Og
så skal vi selvfølgelig på kredsweekendtur i april og på sommerlejr.
Derudover vil vi lave en lille weekendtur, helt for os selv, uden alle de
andre tumlingehold. (-:
Mvh: 1.væbnerlederne.
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2.-3. væbnere
Kælketur, overlevelsesmøde og en tur på
klatrevæggen i Esbjerg er på programmet.
Af Jesper Chrucow Bertram

I filmen "back to the future 2" fra
1989 mente de, at vi i 2015 ville flyve
rundt i biler og tale til huset. Her
kan vi nok ikke helt være med på
væbner holdet, men til gengæld vil
vi love at skabe en god stemning
og få udfordringer med i programmet. Væbnerne har også et stort behov for udfordringer, da der sker en
masse med dem i den alder. Derfor
er der behov for at blive guidet i
den rigtige retning og få en masse
udfordringer, der giver nogle gode
oplevelser.
Vi kan selvfølgelig ikke afsløre hele
programmet, men lidt kan vi da afsløre. Esbjerg Klatre klub er kommet
på benene igen. Vi skal ind på væg-

gen og se hvem der kan komme til
tops. Vi plejer at være rigtig gode til
at klatre, men drengene skal mande
sig lidt op, da pigerne har et lille
forspring fra sidste gang vi var på
klatre væg.
Når sneen falder den 22/2 vil vi stå
klar med kælken igen. Vi har de
sidste par år været faste kælkere på
Nørreled. Så vi satser på at sneen
falder igen i år.
Overlevelsesmøde er ikke helt på
plads, men vi kan afsløre at det ikke
bliver helt så hårdt som Robinson og
uden udstemninger.
Sidst men ikke mindst skal vi lave
pioner arbejde, og efter vi er blevet
nogle garvede pioner, må vi kunne
lave nogle gigant bygninger.
Tak for det gamle år.
Lederne.

Der er kamp om computeren for at få redigeret film

FDF Tjæreborg
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Kan jeg få en sms,
når min SU er gået ind?
Hos os kan du.
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Seniorer
Selvom holdet er lille, laver vi nogle fede
og hyggelige senior aktiviteter.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Hvad sker der på seniorholdet? Det
er ikke det vilde, men lidt bliver det
da til i denne sæson. Holdet består
af 7 seniorer og et par ledere. Vi er
dog ramt af tiden for efterskole ophold, så i dagligdagen er vi kun 5
til de ugentlige møder. Eller det vil
sige grundet det lave antal deltagere
afholdes der kun møde hver anden
uge og ind i mellem i weekenderne.
Vi har indtil nu i denne sæson lavet
primitivmad, hygget os i et sommerhus mens vi planlagde og afholdte
et natløb for Esbjerg 1. kreds, afholdt
nytårsaften og meget meget andet.
Den seneste aktivitet var en forsinket juleweekend afholdt i januar må-

ned i vores lille hytte Friheden. Her
var alle fra holdet med, og der blev
hygget med julefilm, kage, julemad
og pakkeleg. Lørdagens store aktivitet var en tur til Karlsgårde Sø, hvor
der blev lavet traditionel julefrokost
mad på trangia og gået en tur rundt
om søen i et meget skiftende vejr. Vi
oplevede både solskin, regn, hagl og
blæst. Til tider havde vi faktisk brug
for en båd for at kunne benytte den
officielle sti. Da vi ikke havde sådan
en med, måtte vi nok erkende at de
fleste kom hjem med våde sko og
strømper.
Hvad fremtiden vil bringe vides
ikke præcist endnu, men der er ingen tvivl om at vi skal lave en masse
FDF-aktiviteter, og planlægning af
den kommende sommerlejr i uge
31.
Vi er klar til FDF. Er i? Vil vi være
flere? Ja, det vil vi gerne. Så er du senior eller leder med mod på at være
med til seniormøderne så giv besked
til Mikkel eller Henrik.
/Lederne

FDF Tjæreborg
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Støttekredsen
Postens læsere og annoncører ønskes
et godt nytår med tak for støtten i 2011.
Af Johannes Sidelmann

Et par forældre har vist interesse for
at hjælpe til med praktisk arbejde i
forbindelse med vedligeholdelse af
Friheden og FDFs område i Solbjerg
Plantage. Vi er glade for jeres tilsagn, og vi vil vende tilbage, når vi
har nogle konkrete opgaver, der skal
løses. Der er brug for flere frivillige,
så kontakt os venligst, hvis I har lyst
og mulighed for at hjælpe til.
Postens redaktion har i mange år udført et stort og tidskrævende arbejde
med at redigere, trykke, kopiere
og samle bladet. Kopieringen af de
mange sider har været udført på en
leaset kopimaskine, og kopierne er
efterfølgende blevet hæftet sammen
og foldet. Støttekredsen vil gerne
takke redaktionen, for det store arbejde der er blevet udført.
Leasingaftalen ophørte pr 1. november, og vi har efterfølgende indhentet flere tilbud på trykning og kopiering af Posten. Det bedste tilbud fik
vi fra Revisionscentret 5R i Esbjerg.
Vi er glade for, at Postens redaktion slipper for det store manuelle
arbejde og nu kan koncentrere sig
om at redigere bladet. Vi er også
tilfredse med, at tilbuddet fra Revisionscentret 5R var så godt, at Posten
FDF Tjæreborg

fra og med dette nummer kan udgives med farver på alle sider.
Ledere, FDFere og støttekredsmedlemmer har før arbejdet en weekend
for at skaffe midler til FDFs arbejde.
Vi arbejder på at arrangere en lignende arbejdsweekend, hvor vi kan
samle nogle penge ind til FDF Tjæreborg. Børnene får en seddel med
hjem, når tidspunktet for arrangementet er fastlagt, og vi håber, I har
tid og lyst til at hjælpe til.
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2 kan blive til 1000 på et år!
tAut. kloakmester

www.skouboe.dk

t3FOPWFSJOHBGʵFSOWBSNFMFEOJOHFS
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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POSTEN

KALENDER
Kredsaktiviteter:
Sogneindsamling		
Kredsweekend i Pløk		
FDFnet #16		
Sommerlejr 2012		

4. marts 2012
13. - 15. april 2012
11. - 13 maj 2012
Uge 31 - 2012

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

DE NYE MÆRKER
Med den nye skjorte kom der også nye mærker,
og nu er de klar til at blive taget i brug.
FDFs nye mærker består af en række forskellige ”mærkestrenge” eksempelvis Førstehjælp, Vandring,
Fantasi og Kristendom. Der er omkring 25 mærkestrenge, hvilket svarer til den plads der er til mærker
på den nye forbundsskjorte.
Der er altså ingen klasseinddeling
som vi kender det fra de tidligere
stofmærker, men indenfor hver
mærkestreng kan man tage minimum fem forskellige niveauer,
som er markeret på mærket med et
tal. Der vil ofte være mere end fem
mærker i en streng og der er i princippet ingen grænser for hvor højt
op en streng kan nå. Så hvis eksempelvis man allerede har ”Vandring
12” som kunne være at man skal
have gået 150 kilometer på maks.
55 timer, og der er nok FDFere der
FDF Tjæreborg

gerne vil have et højere mærke, så
indfører vi blot et 200 kilometer
mærker, der så kan hedde ”Vandring 13”. Det vil altså være forskelligt i hver streng hvor højt op strengen kommer. Det lader vi styre af
efterspørgslen, innovation og gode
ideer. Der vil dog mindst være 5
mærker i hver streng og umiddelbart fokuserer vi sværhedsgraden
af disse sådan at puslinge nemt kan
tage nummer 1, pilte nemt kan tage
nummer 3 og seniorer nummer 5.
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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		
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

