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Kredslederen
Nyt depotrum, sommerlejrplanerne godt på vej
og godt gang i kredsens aktiviteter.
Af Lis Enevoldsen

Ved FDF i Fritidscentret har vi fået
et ekstra lokale, som vi vil bruge
som kombineret mødelokale og
værksted. Samtidig har vi fået plads
til vores telte mv, som før har ligget
på loftet. Vi må ikke længere bruge loftet som depot, så det er dejligt, at vi nu kan flytte rundt og få
plads til tingene i mødelokalerne.
Det er planen, at rummet skal udstyres som et værksted med økse
og save. De kan nemlig ikke rigtig tåle opholdet ude i skuret.
Derudover er der sat depotreoler op,
og der er lavet et fast bord langs vinduet. Samtidig forsøger vi at finde en
løsning med et klap-sammen-bord,
så der bliver arbejdsplads til alle.

Vi skal igen i år ud i hytten Pløk,
som ligger på Øen i Marbæk. Vi
glæder os til at komme til Marbæk,
som er et super dejligt område med
skov og dejlig natur. Vi skal helt sikkert en tur til stranden én af dagene.
Midt i januar var hele kredsen med
familier ude at skøjte i Skøjtehallen.
vi var 125 derude, og det var en rigtig god tur.
Vi vil nu ønske alle en rigtig god
påske, og vi ser frem til kredsweekendturen.
Mange hilsener fra
kredslederne
Inge Madsen Sidelmann og
Lis Enevoldsen

Sommerlejren 2012 bliver i uge 31 på
lejren ”Skrænten”, som ligger i Arnborg ved Herning. Tumlingene deltager fra lørdag til onsdag, og alle
andre deltager fra lørdag til lørdag.
For ca. 10 år siden var vi i samme
lejr, og det var et dejligt område med
masser af god udenomsplads, så vi
ser frem til at komme der en gang til.
I weekenden 13.-15. april drager hele
kredsen på fælles kredsweekendtur.
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
Vi er ved at være færdige med lokalerne,
nu skal de sidste ting efterhånden bare stilles på plads.
Af Kirsten Fosgrau

Der er arbejdet videre med de nyrenoverede lokaler. De er nu færdige, og vi har fået ekstra skabe op,
så det kan se godt ud i lokalerne.
Vi har fået et ekstra rum i Fritidscenteret. Det giver mulighed for at lave
et værksted til de grove ting, der arbejdes med ved FDF, uden at mødelokalerne slides helt ned. Det bliver
rigtig godt. Det giver samtidig mulighed for at få teltene o.l. ned fra loftet, så det hele er lettere at komme til.

Vi har søgt fondsmidler fra Børnenes Vel til at indrette lokalet for. Arbejdet med at friske lokalet op er allerede i fuld gang.
Bestyrelsen arbejder også med at få
sovehytter ude ved Friheden. Der
er allerede søgt fondsmidler, og
der arbejdes videre med projektet.
De fysiske rammer for arbejdet med
børnene er blevet meget bedre. Det
glæder vi os over i bestyrelsen, og
vi arbejder fortsat for at der bliver
nogle gode rammer, som lederne
kan udfylde sammen med børnene.

Et lille hjørne af de nye lokale med arbejdsbord og reoler.

FDF Tjæreborg
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Kloak- og
Entreprenørarbejde
Aut. Kloakmester
Jord- og Støbearbejde
Kloakspuling
TV-Inspektion

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

Sønderbyvej 106 B - Allerup
6731 Tjæreborg
Tlf. 75175110 - Fax 75175910
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1. tumlinge
Vi har et par gange haft nogle opgaveløb, og når I
læser dette har vi haft vores første fælles cykeltur.
Af Lis Enevoldsen

Hej 1. tumlinge.
Vi er nu 18 drenge og piger på vores 1.tumlinge-hold, og I er stadig
et rigtig levende og livligt hold.
Somme tider er I lidt skrappe i ordvalget, så vi har vedtaget at være
lidt efter jer, hvis I bruger for grimme ord. Det håber vi, at I er med
på, så vi får en god omgangstone.
Vi skrev sidst, at vi var 3 voksne og
2 hjælpeledere: Jesper og Rune, men
nu har Rune forladt os. Han sluttede
af med manér med flødeboller og
M&Ms. UHM….Hans fodboldsæson
er begyndt, men vi håber at han finder tilbage til os, når fodboldsæsonen slutter til efteråret. Vi vil nu kigge os lidt om i medlemskredsen, om
der er en anden, der vil hjælpe os.

I løbet af foråret skal vi også ud at
gå 5 km.
Lige nu ser vi frem til kredsweekendturen 14.-15. april, hvor vi skal
til Pløk i Marbæk. Vi skal have det
rigtig sjovt og være sammen med
alle de andre FDFere i kredsen. I
har fået en indbydelse ud pr. mail.
De der ikke har opgivet en mailadresse kan få et papir eksemplar.
Mange hilsener fra
Jesper, Iben, Mette og
Lis (tlf. 6127 5638)

På onsdag skal vi ud at cykle. Det er
første gang, vi skal cykle sammen , og
vi har bedt nogle forældre hjælpe os,
så vi er flere, der kan være med til at
sikre, at vi når helskinde hjem igen.
Vi har et par gange haft nogle opgaveløb. Det vil vi gøre mere ud af
i løbet af foråret, så vi kan få vores
første mærke til at sætte på skjorten.
FDF Tjæreborg
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Besøg Wilms Auto
- så er du kørende...
Godkendt af færdselsstyrelsen

• Bosch motortest
• Autoskader • Glasskader
• Opretning, styretøjs- og
undervognsudmåling
• Plade- og karosseriarbejde

• Malerarbejde arbejde
• Bremsetest på rullefelt
• Dækmontering
• Elektronisk afbalancering
• Undervognsbehandling

®

Vestre Strandvej 39 - Tjæreborg - Telefon 75175343
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www.wilms-auto.dk

OMSYNSVÆRKSTED
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2. tumlinge
2. tumlingene har arbejdet med de
4 elementer – jord, luft, ild og vand.
Af Inge Madsen

Da vi arbejde med jord, såede vi
nogle morgenfruefrø i potter, vandede potterne godt, puttede potterne i hver sin klare pose der så
fungerede som drivhus. Allerede
ugen efter var der spirer i potterne.
Derudover lavede vi figurer i ler.
Luft – under emnet luft lavede vi
nogle små møller i karton på en
pind. Desværre blæste det ikke
den dag, så de fungerede kun når
vi selv pustede på dem. Vi prøvede også om vi kunne holde en
ballon svævende ved hele tiden,
ved fælles hjælp, at puste på den.
Ild – Vi lavede i hold på 4-5 børn
en lille vulkan. Vi gravede en halvliters sodavandsflaske lidt ned i jorden, og dyngede jord op om den, så
det lignede et lille vulkanbjerg. Derefter kom vi noget natron i flasken.
Så lavede vi en blanding af eddike
og rød saftevand, som vi kom i flasken. Efter meget kort tid stod der
rødt lavaskum ud af flasken.

Vand – der skal vi lave en vandstafet hvor vi skal flytte vand med
en svamp. Vi skal også lave en føle
kimsleg hvor man med bind for øjnene og med bare fødder, skal føle
hvilke ting der ligger i en balje med
vand.
Så skal vi til at tage naturmærket.
Nogle møder bruges på at lære noget om, hvordan man skal færdes i
naturen. Desuden skal vi ud at gå og
studere en masse naturting.
Vi har også lige holdt et møde i Friheden, hvor vi altid nyder at komme ud at lege mellem træerne, spille
bold, eller huje rundt på madrasserne på hemsen.
Så glæder vi os til vi skal på
kredsweekendtur i Marbæk i weekenden efter påske.
Hilsen 2. tumlingelederne.

Vi har også lavet bål. Da lavede vi
hver især en lille foliepakke med
grønsager, skinke og lidt pølse som
blev bagt over gløderne fra bålet.
FDF Tjæreborg
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Støt
FDF
Få en annonce i Posten

Støt
FDF
Få en annonce i Posten
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1. pilte
Altid i godt humør, altid velklædt, altid klar på sjov
og til sidst altid klar på en udfordring.
Af Mikkel Turner

et godt lejrbål uden et snobrød til.

Det har ikke været noget problem at
leve op til for Tjæreborgs 1. pilte, og
vi ved jo at en velklædt pilt er en pilt
i forbudsskjorte.

Siden vi i sommers fik bygget om,
har det været meget hvidt på væggene i mødelokale. Der er dog ikke
noget piltene syntes om, så de er
gået i gang med at lave lidt kunst til
at hænge op. Et stort morsealfabet
og en collage med de forskellige figurer fra Sille og Sigurt.

Der har været fuld fart over feltet.
De har været i gang med at lave film.
De har selv skrevet manuskript, instrueret og fundet kostumer. Det
hele blev indspillet, og resultatet
viste sig at være en gyserfilm om
nogen FDFere, der blev sendt på løb
af deres leder. Det går ikke helt som
planlagt. Hvis man har lyst til at se
hele filmen, kan den ses på www.
fdf-tjb.dk.
Der blev også holdt en fastelavns
fest, hvor der blev slået katten af
tønden. Da de fik slået den nymalet
tønde ned, viste det sig dog at der
ingen kat var i, men den nye March
Og Lejr 2012 og selvfølge lidt slik.
Piltene har også været i gang med
at øve med sav og økse. Det endte
med et flot stort bål som selvfølgelig
blev tændt med kun en tændstik.
Mens de fleste af piltene havde været i gang med at lave bål, var der et
par stykker, som var gået i køkkenet
for at lave snobrødsdej. For hvad er
FDF Tjæreborg

Det er planen for fremtiden at vi
skal have lavet vores kunst færdig
så det kan blive udstillet. Vi skal
også i gang med at tage knivbevis
med tilhørende førstehjælp. Når vi
har været til prøve i det og bestået
skal vi i gang med at øve os på at
lave lidt større retter på bål.
Inden sommerferien og sommerlejr
øver vi os på at bygge med rafter, så
vi kan få en virkelig flot piltelejr. I
år blive lejren en uge i telt. Det vil vi
også øve os på, så vi er sikre på at vi
har styr på at slå sådan et op.
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2. pilte
Mad på Trangia, mærker til skjorten og ikke mindst et gå
på mod lige meget, hvad vi bliver budt af udfordringer.
Af Martin Søndergaard

Så er vi kommet rigtig godt i gang
på holdet efter vores juleferie. Traditionen tro har vi brugt vores første
møde i år med at lave primitiv mad
på bål. Tidligere har vi lavet maden
i sne vejr, frostvejr, og i år blev det
til mad i regn og blæsevejr. Menuen
stod på torskepakker med grøntsager i bål, og det blev rigtigt godt.
Når vi endelig er så heldige at have
sne herhjemme, skal det udnyttes.
Vi havde derfor et møde som stod
på sneboldkamp. For dem som ikke
var så meget til det med at slås i sne,
var der afsat et område, til hvor man
kunne lege med sne. Efter en god
kold time i sneen kom vi indenfor
og fik os noget varmt at drikke, så vi
kunne blive os selv igen. Gangen efter vores lille sne krigsmøde gjorde
vi klar til vores fastelavnsfest. Der
blev malet tønde, bagt fastelavnsboller og bygget et stativ, som vi
kunne hænge tønden op i udenfor.

ligt at slå tønden ned. Det, at man
skulle bruge sin ”dårlige” arm, gav
nogle meget sjove slag ind imellem, hvor koordinereingen fejlede
lidt. Til sidst kom tønden dog ned
og vi kunne komme ind og få vores hjemmebagte fastelavnsboller.
Vi er nu begyndt at prøve at lave
mad på Trangia stormkøkkener. Det
første møde lærte vi om, hvordan
man bruger et Trangia, og lige så

For at vores flotte tønde skulle
kunne holde så længe som muligt
under tøndeslagningen, blev der
indført specielle regler. Man fik
bundet sin gode arm ind til kroppen for at gøre det lidt mere besvær12
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vigtigt hvad man ikke skal gøre,
når man arbejder med ild og sprit.
På mødet var det meningen, at vi
skulle have været igennem en 3 retters menu bestående af morgenmad,
frokost og aftensmad. Men vi nåede
dog kun morgenmad og frokost, som
bestod af havregrød og nogle kogte
æg til vores rugbrøds mad. Gangen
efter fik vi lavet vores aftensmad,
som blev Svensk Pølseret. Som en
form for afslutning på det primitive
køkken skal vi på en weekendtur,
hvor vi vil lave så meget mad som
muligt på Trangia og bål i løbet af
lørdagen. Så må vi se, hvor meget vi
kan huske af det, vi har snakket om.

Ellers bliver der også tid til en tur i
telt i år, inden vi kommer af sted på
sommerlejr for også at prøve at sove
i telt igen. Ellers er det helt år siden
vi gjorde det sidst på landslejren.

Inden vi skal afsted på sommerlejr
i år, skal vi have genopfrisket lidt
med, hvordan vi nu bygger med rafter. Vi har ikke helt fundet ud af,
hvad vi skal bygge endnu udover,
at det i hvert fald skal være stort.

Ellers ser vi frem til en super
spændende forårssæson med masser af sjov og gode oplevelser.

FDF Tjæreborg

Ellers skal vi i gang med at tage
nogle af de nye mærker, som passer til den nye skjorte. Vi har planlagt, at vi i hvert fald skal have taget første grad af medie mærket,
hvor vi skal prøve at have arbejdet
med forskellige typer af medier.
Det kan f.eks. være at skrive en artikel til Posten, lave en billede collage eller et video klip, men det
skal vi nu nok finde på inden da.

FDF’lige hilsener
Emilie, Birgitte, Sanne og Martin
13

Pilte weekend
Hvad sker der, når man sender
9 Pilte i Friheden en weekend?
Af Sanne Skov

I starten af marts mødtes vi i Friheden til en weekend, hvor vi skulle
teste vores trangia-viden. Virkede
de nu også. Fredag aften startede vi
med at få fundet ud af, hvor vi skulle sove. Piltene har været på kursus
i at holde orden ved deres madras.
De er faktisk blevet ret gode.
Da der var styr på sovepladserne,
tog vi overtøj på og gik ud i mørket.
Det var ind gennem både skov og
krat. Da vi kom hjem til Friheden,
fik vi frisk ananans og pilte-softiceis – den var naturligvis grøn. Så var
det børstetænder tid og ned i soveposen.
Lørdag morgen var der nybagte
boller og andre gode sager til morgenmad. Der skulle samles kræfter
til formiddagens opgave. I patruljer
blev der pakket tasker med trangia,
sprit, vand og diverse madvarer.
Det skulle bæres ind i skoven, hvor
maden skulle laves. Ikke nogen let
opgave, da turen gik gennem krat
og bakker og ingen rigtigt vidste,
hvor langt man skulle gå. Men der
var kun én (leder), der røg i vandet.
For at maden skulle lykkedes, var
det nødvendigt med både, sam14

arbejde, ild i trangiaen og lidt tålmodighed. Men efter nogen tid
blev alle mætte. Vel hjemme igen
slappede vi lidt, af inden vi skulle igang med at lave mad igen.
Noget af pausen gik med, at drengene udfordrede Martin på gaffa-tapekamp. De tabte.... En enkelt lignede
mest af alt en rullepølse da kampen
var slut.
Efter endt kamp og kagespisning
skulle vi i gang med forberedelse af
aftensmaden. Porresuppe med flute
til forret, bålhamburgerryg og flødekartofler til dessert – mums. Bålmad tager tid, men det smager godt.
Aftenen gik med at se film (og falde
lidt i søvn foran skærmen), inden
der blev børstet tænder og tjekket
soveposer.
Søndag morgen gik hurtigt med
mad og oprydning, inden alle gik
hjem efter en weekend i det fri.

POSTEN

1. væbnere
Hvad har vi egentligt gang i!?
Af Alexander Estrup

Så er vi rigtig kommet ind i det nye
år, og FDF kører på skinner igen. Vi
har lavet en masse forskellige aktiviteter. Vi har brugt meget tid på
at bruge/udforske mørket. Snakket
om de forskellige stjernebilleder, og
undersøgt vores egen viden om universet (måske lever der andre livsformer på andre planeter, som er
lavet af en blanding af tandpasta og
pap?). Og selvfølgelig kigget op på
stjerner og månen.
Nu har det været meget koldt den
først del af året i år, så en af de
sætninger, vi har brugt meget, er
”HUSK TØJ EFTER VEJRET!!” Vi
elsker at laver om på vores planer,
og det har vi i den grad også gjort i
denne omgang. Nu faldt der jo meget sne i januar, så det skulle jo udnyttes til snekamp og snebyggeri. Så
der måtte vi altså lave om på nogle
af møderne. Men gjorde ikke så meget, når folk nogenlunde havde tøj
med efter vejret.

man skal igennem en eller anden
lille konkurrence inden vi rigtig går
i gang. Vinderen får den lille, men
flotte vandre batch + en eller anden
lille form for hjælp/lykke under
mødet.
Tiden flyver jo af sted, og inden vi
ser os om, er det blevet april, og det
er tid til vores kredsweekend, som
vi glæder os meget til.
Os ledere er selv i fuld gang med at
planlægge og tænke på vores egen
lille weekendtur, som ingen ved noget om endnu! Mere info, når tiden
er inde.
Mvh væbnerlederne

En af de vigtige traditioner, som vi
går meget op i på vores hold, er vores ”Dagens væbner konkurrence”
Piltene har piltedrik og vi har: Dagens VÆBNER! Det går ud på, at
FDF Tjæreborg
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Optimale lokaler
Vores ønsker og behov til lokalerne på
Fritidscentret er nu blevet opfyldt!
Af Tom Grønkjær

FDF Tjæreborg har gennem de senere år oplevet en væsentlig fremgang
i medlemstallet. Samtidig har vores
lokaler på Fritidscentret båret tydeligt præg af, at de er blevet brugt
flittigt gennem mange år. Derfor opstod der for nogle år siden et stort
ønske og behov blandt lederne for at
få mere plads, en mere optimal udnyttelse af pladsen samt en renovering og modernisering af lokalerne.

Et billede fra et af de gamle mødelokaler

Gennem det seneste års tid har
man løbende kunnet læse om vores
projekt med renovering og modernisering af lokalerne her i Posten.
Dette projekt er nu færdigbragt, og
lokalerne er taget i brug. Samtidig er
det lykkedes os at få lov til at leje et
ekstra lokale, som hænger naturligt
sammen med de eksisterende lokaler, af Fritidscentret. Det betyder,
at vi nu er kommet i hus med alle
vores ønsker og behov, for at kunne
afholde alle vores ugentlige møder,
arrangementer mv. på et tilfredsstillende og optimal måde.

Sådan så gangen ud, kort efter renoveringen var startet

16

Vi synes selv, at resultatet er blevet
rigtig godt og glæder os meget over,
at det er lykkedes os at få så godt
som alle ønsker og behov opfyldt.
POSTEN

Nu er vores rammer up-to-date og
gearet til at håndtere det store medlemstal, og de kan også bære endnu
en stigning i antallet af medlemmer.
Rammerne er også pæne, indbydende og kan på en god måde danne
grundlag for stort set alle tænkelige
indendørs aktiviteter i kredsen.

Undervejs i renoveringen

Det nye depotrum med solide reoler og et godt arbejdsbord

Resultatet, her ses køkkenet og noget af lokalet

Flere billeder fra depotet

FDF Tjæreborg
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2.-3. væbnere
Kan en væbner tænde et bål? Det fandt vi
svaret på, og du kan få det her i artiklen.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Woooohoooo, det går bare der ud af
på holdet. Vi er en god flok, der mødes hver onsdag til lidt hygge, leg,
sjov og en god portion spændende
aktiviteter. Vi vil gerne være flere,
så kender du nogen, der vil passe
ind på holdet, så hiv dem med!
Den seneste tid har budt på en del
forskellige aktiviteter, og bl.a. har
vi konstateret, at det kan være ret
svært at tænde et bål. Den aften vi
fandt ud af det, var der dyst! I 4 hold

2. - 3. væbnere

mødeplan marts til juni 2012
marts

Bål konkurrence || 07-03-2012
Kaprer vores møde || 14-03-2012
Klatrevæg || 21-03-2012
De hvide mænd || 28-03-2012

april

04-04-2012 || Gangster aften på kasino
11-04-2012 || Pionerarbejde
13-04-2012 || Kredsweekend
18-04-2012 || Pionerarbejde
25-04-2012 || Sauna

maj

Geocaching || 02-05-2012
Journalist aften (vi starter kl. 16.00) || 09-05-2012
Primitivmad || 16-05-2012
Kanotur || 18-05-2012
Pionerarbejde || 23-05-2012
Overlevelses aften || 30-05-2012

juni

06-06-2012 || Mudderkamp
13-06-2012 || Afslutning

andet

Sommerlejr || uge 31
FDFnet #16 || 11-05-2012

www.fdf-tjb.dk

(et var lederne) galt det om først at
få bagt et snobrød, og alt skulle laves
af holdet selv. Grave bålsted, lave
dej, sav og hugge brænde og tænde
bålet, det gik godt med en del af opgaven. Men den vigtigste fejlede, og
ikke andre end lederne fik ild i deres bål, så det skal vi nok øve os en
smule mere i. Et møde har også været lagt i hænderne på holdet selv.
I to hold skulle de hver planlægge
et halvt møde, og det gik faktisk ret
godt. Vi fik lavet lejrbåls underholdning, spillet dødbold og afsluttet
med en omgang chokolade-fondue.
Hvad fremtiden kommer til at bringe, er nu lagt på vores hjemmeside, så hop den vej forbi og kast et
blik på planen. For at nævne lidt
af det, der skal ske, kan vi nævne
kanotur, gangster kasino aften,
journalist dag. Som nævnt var det
bare et lille udpluk, der er meget
mere info på vores hjemmeside :)
Husk også vores kredsweekend
i april, der kommer til at være
nogle aktiviteter helt specielt for
væbnere og seniorer, så glæd jer.
/Lederne

Vores møde plan for den sidste del af sæsonen. Printet i A2 gør
den sig godt, og hænger nu hjemme ved medlemmerne.

FDF Tjæreborg
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danskebank.dk/fordele

Kan jeg få en sms,
når min SU er gået ind?
Hos os kan du.

20
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Seniorer
Ild, mad og rafter - en perfekt
sammensætning når man er senior.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Det kan godt være, vi ikke mødes så tit. Men når vi har møder,
så har vi nogle gode timer sammen, og vi får prøvet lidt af hvert.
Det at bygge med reb og rafter kan
ofte blive lidt trivielt, men så skal
der jo bare findes på nye måder og
nye ting, der skal bygge. Til et af de
sidste møder vi har haft, var det lige,
hvad vi gjorde, der skulle bygges
et slettebord (et simpelt spisebord),
men for at der skulle være udfordring i det skulle, det bygges med
bind for øjnene. Man skulle ikke
tro, det var så svært. Men jeg tror
nu nok de seniorer, der var med til
det synes, det var rigeligt svært. Det
lykkedes dem ikke at bliver færdig
på de 2 timer, mødet varede. Men
tror ikke det er sidste gang, vi skal
gøre forsøget med at bygge i blinde.

sisteret endnu. Så i stedet måtte de
nøjes med at få lov til at spise den
mad, de selv havde rørt sammen.
Der er ikke de store planer for fremtiden, det hele planlægges efterhånden, som vi nærmer os møderne. Vi
kan love, at vi nok skal få afholdt
nogle flere møder, inden det er sommerferie. Og vi vil nok også forsøger at få stablet en weekendtur
på benene, men mere info senere.

Der har også været tændt et par bål
eller tre i gennem tiden, og hvad er
bedre end at udnytte den pæne ild
til at lave lidt mad på. Så vi har haft
gryderne, en god portion ingredienser, skarpe knive m.m. fremme,
og så er der ellers blevet kokkereret.
Hele holdt havde kunnet få kokkemærket, hvis det ellers havde ekFDF Tjæreborg
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KALENDER
Kredsaktiviteter:
Kredsweekend i Pløk		
FDFnet #16		
Sommerlejr 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

Maling og tagrender
Giv en hjælpende hånd, det er ikke
mange timer, der er behov for samlet set.
Redskabs- og brændeskuret ved
Friheden i Solbjerg Plantage trænger til maling. Der er også nogle
brædder, der skal sømmes fast, og
en tagrende der skal monteres.
Vi vil gerne have hjælp til arbejdet,
så vi efterlyser forældre, der har
lyst og mulighed for at give en hånd
med. Arbejdet skal udføres, når
foråret for alvor har meldt sin ankomst, så træværket er blevet tørt.
Et par timer en lørdag eftermiddag vil gøre meget ved opgaverne.
Tilmeld jer venligst på
vesterled37@gmail.com. Så melder
vi tilbage med nogle tidspunkter,
hvor vi kan mødes og hjælpes ad
med arbejdet.

FDF Tjæreborg
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Skadedyrsproblemer?
2 kan blive til 1000 på et år!
• Aut. kloakmester

www.skouboe.dk

• Renovering af fjernvarmeledninger
• Belægningsarbejde
• TV- inspektion
• Støbning af fundamenter
• Stømpeforinger
• Skadedyrsbekæmpelse
• Punktreparationer
• Reparation og nyanlæg • Vognmandskørsel
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...

• Nybyggeri
• Om- og tilbygninger
• Bygningsrenovering
• Reparationer
• Tagrenovering
• Køkkenmontering
• Vinduer og døre
• Snedkerarbejde
• Maskinsnedkeri
• Glasskader
• Isolering og fugning
• Montage
• Opstillingsarbejde

75171406•21461406
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:
Vi har ikke fået nogle af de nye sjkorter ind endnu, men spørg
hvis du mangler andet, eller måske en af de gamle.

FDF Tjæreborg

25

Web: http://tjb-pizza.dk

Åbningstider:
Mandag - torsdag 15.00-21.00
Fredag
11.00-21.30
Lørdag
12.00-21.30
Søn- og helligdage 12.00-21.00
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STØTTEKREDSEN OG BESTYRELSEN
BESTYRELSEN:
Formand
Jesper Chrucow Bertram		
20 30 77 69
Kasserer
Jens Øllgaard-Nicolajsen		
22 27 58 41
		
Vibeke Bendorff			
75 17 14 08
		
Lis Enevoldsen			
61 27 56 38
		Klaus Schmidt				75 17 00 54
		Ulrik Blom				30 23 64 44
		Tom Grønkjær				20 86 53 85
		
Alexander Estrup			
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 		
Onsdag 		
kl. 1630-1800
2. Tumlinge 		
Tirsdag 		
kl. 1630-1800
1. Pilte			Torsdag		kl. 1630-1830
2. Pilte			Mandag		kl. 1700-1845
1. Væbnere		
Tirsdag		
kl. 1830-2030
2.-3. Væbnere		
Onsdag		
kl. 1900-2100
Seniorer		
Ikke fast		
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

