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Kredslederen
Efter 18 år som kredsledere er det nu blevet
tid til at overdrage rollen til en anden.
Af Lis Enevoldsen

Sommerferien nærmer sig, og i skrivende stund er indbydelsen til sommerlejren i uge 31 lige gået i trykken. Det bliver en lejr med Asterix
og Obelix og andre gæve gallere.
Allerede nu har vi også planer for
sommeren 2013, hvor væbnere, seniorer og ledere igen kan deltage i
Landsdel 5’s lejr i Østrig ved Innsbruch. Vi var afsted i 2008, og det
var en kanon lejr i et meget smukt
og specielt område oppe i bjergene.
I vores store renoveringsplan for lokalerne i Fritidscentret er vi nu kommet til det sidste rum: kontoret – og
det friskes op med et nyt loft og en
gang maling på væggene. Vi er også
blevet lovet en ”ny” brugt sofa, så
vi igen kan indrette et hyggehjørne.

I sæson 2012/13 får vi brug for ledere til det nye 1. tumlingehold, så
hvis nogen af forældrene har lyst til
at hjælpe, så har vi en ledig plads.
Vi vil her gerne benytte lejligheden
til at takke af som kredsledere. Vi
har stået ved roret i FDF Tjæreborg
i ca 18 år, og nu glæder vi os til at
give jobbet videre til den nye kredsleder: Henrik Øllgaard-Nicolajsen.
Vi ønsker Henrik al mulig held og
lykke med hvervet, og vi glæder os
begge til fortsat at være ledere på
vores respektive hold. Vi takker for
al den opbakning og støtte vi har
fået som kredsledere, og glæder os
over at kunne aflevere kredsen med
et flot medlemstal og dejlige nyrenoverede lokaler.
Så hermed ønsker vi medlemmer,
ledere og deres familier en rigtig
god sommer. Vi ses i uge 31 på sommerlejren, og ellers først i september, hvor vi starter op igen på en ny
og spændende FDF-sæson.
Mange hilsener fra
kredslederne
Inge Madsen Sidelmann
og Lis Enevoldsen

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
Tid til forandring i både bestyrelsen og kredsledelsen.
Af Tom Grønkjær

Gennem de sidste 5-10 år er der sket
mange forandringer i FDF Tjæreborg. Vi har fået bygget Friheden
i Solbjerg Plantage. Vi har været
Fokuskreds, hvor der har været fokus på alle aspekter af det daglige
arbejde i kredsen. Vi har fået flere
kvadratmeter på Fritidscentret i og
med, at vi har fået et nyt lokale i
sammenhæng med de eksisterende.
Vi har fået renoveret og moderniseret vores lokaler. Men lederflokken
og bestyrelsen har i grove træk været uændret. Det er kendetegnende
for FDF Tjæreborg, at både bestyrelsesmedlemmer og ledere er stabile
mennesker på posterne, som trækker læsset i mange år.
På et fælles leder- og bestyrelsesmøde i marts 2012 bragte vores formand Jesper Chrucow Bertram emnet ”Fremtiden – er vi på rette vej”
på banen. Her gik snakken på, hvordan arbejdet i kredsen fungerer, og
hvem der udfører hvilke roller. I
løbet af snakken meldte både formanden Jesper og kredsledelsen bestående af Inge Madsen og Lis Enevoldsen ud, at de ønskede at trække
sig fra posterne, såfremt andre var
klar til at overtage posterne.
FDF Tjæreborg

En anden snak under emnet var, at
det ofte er de samme få personer,
som har mange roller i kredsen. Derfor ville det være super godt, hvis
vi kan få engageret flere forældre i
praktisk arbejde i kredsen.
Et evt. formandsskift vil naturligt
ske på en generalforsamling, så pt.
er Jesper forsat kredsens formand.
Vi har været så heldige, at Henrik
Øllgaard-Nicolajsen har meldt sig
som kommende kredsleder.
Det er aftalt, at årets sommerlejr bliver afslutningen for den nuværende
kredsledelse. Herefter starter Henrik som ny kredsleder, når den nye
sæson begynder. Når Lis og Inge
ønsker at trække sig, er bestyrelsen
glade for, at Henrik er frisk og har
mod på at stå i spidsen for lederkredsen fremover. Vi ønsker ham
held og lykke med jobbet, og ser
frem til at samarbejde med ham ifm.
bestyrelsesarbejdet. Samtidig vil vi
gerne takke Lis og Inge for deres
store indsats gennem omkring 18
år. De har brugt rigtig mange timer
på at lede kredsens daglige arbejde,
hvilket er meget prisværdigt. Heldigvis fortsætter de begge som ledere i kredsen, så vi også kan få glæde
af deres arbejde i fremtiden.
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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

6

POSTEN

Støttekredsen
Vi byder det nyeste medlem af støttekredsen velkommen
og begynder nu at fokuserer på det fremtidige arbejde.
Af Johannes Sidelmann

at være med.

Efter mange år som formand for
Støttekredsen har Jens ØllgårdNicolaisen valgt at trække sig tilbage. Vi takker Jens for det store arbejde han har udført. Nyt medlem
og ny formand for Støttekredsen
er Carsten Bank. Vi byder Carsten
velkommen og ser frem til et godt
samarbejde. Foruden Carsten består
bestyrelsen af Kirsten Fosgrau som
sekretær og Johannes Sidelmann
som kasserer.

Støttekredsens bestyrelse:

I den nærmeste fremtid vil vi kontakte en række af Tjæreborgs erhvervsdrivende for at skaffe flere
annoncører til Posten. Vi har ca. 15
mulige emner i kikkerten, og vi håber at vores henvendelse vil blive
vel modtaget, så vi kan skaffe flere
midler til drift af Friheden i Solbjerg
Plantage.

Formand
Carsten Bank
Lillekrog 4
6731 Tjæreborg
Tlf. 51 46 00 22
Mail: c.bank@tcomp.dk
Sekretær
Kirsten Fosgrau
Østerkrog 14
6731 Tjæreborg
Tlf. 61 462615
Mail: kfosgrau@gmail.com
Kasserer
Johannes Sidelmann
Vesterled 37
6731 Tjæreborg
Tlf. 75 175947
Mail: vesterled37@gmail.com

Inden sommerferien skal vi have
skuret ved Friheden gjort færdigt.
Der skal monteres tagrender og sættes lidt flere brædder op. Endelig
skal skuret males. Hvis vi er nogle
stykker, der hjælpes ad, kan arbejdet
gøres på et par timer. Vi sender en
seddel med børnene hjem, når vi har
fundet en dato. Vi håber, I har lyst til
FDF Tjæreborg

7

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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1. tumlinge
I elsker udelivet og det kan kombineres med de to
aktiviteter vi har fuld gang i, bål og stifindermærket.
Af Lis Enevoldsen

Hej 1. tumlinge.
Nu hvor sommeren rigtigt kommer
frem, og vi har været meget ude,
så har vi efterhånden oplevet, at I
elsker udelivet. Både leg på raftekonstruktioner, som de ældre hold
har bygget, slåskampe på plænen og
leg i træerne.
I har også vist stor interesse for bål,
så det er vi så småt begyndt at tage
fat på. Vi har lavet bålsmykker, bagt
frugt over bål og pandekager, som
vist blev lidt brændte :-) Vi måtte
hurtigt indse, at bålregler havde I
brug for at lære, og dem er I efterhånden blevet rigtig gode til. I er
ligeledes gode til selv at starte og
passe bål.

med bånd og billeder. Det skal nok
blive spændende og udfordrende.
Mærkerne har I ikke rigtig fået nogle
af endnu, men vi er begyndt på flere
forskellige og vi skal nok tage revanche, så I kan få mange mærker på
jeres skjorter. Det er også et stort hit.
Mange hilsener fra
Jesper, Iben, Mette og Lis (tlf. 6127
5638)

Vi har også planlagt en overnatning i Friheden, hvor vi skal lave
mad, spille spil, synge sange (det er
et stort hit) og rigtig hygge os. Det
glæder vi os rigtig meget til.
Udelivet har ligeledes budt på opstart at stifindermærket, hvor I har
været på almindeligt løb med poster. I fremtiden har vi planer om, at
I skal på et lidt mere kompliceret løb
FDF Tjæreborg
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Støt
FDF
Få en annonce i Posten

Støt
FDF
Få en annonce i Posten
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2. tumlinge
Vores skjorte får snart ny udsmykning, idet vi næsten er
færdige med at tage naturmærket.
Af Inge Madsen

Der var hele 23 2. tumlinge med på
kredsweekenden i Marbæk, det var
forrygende flot. Der var for øvrigt i
det hele taget et flot fremmøde fra
kredsen med 78 deltagere i alt. Vi
havde en rigtig god tur, hvor vejret
var med os, og alt forløb uden problemer.
Vi er nu blevet næsten færdige med
naturmærket. Vi har lært noget
om, hvordan vi færdes i naturen,
om hvad man må og ikke må. Så
har vi snakket om, hvad man kan
spise af det, der vokser vildt. Vi har
i den forbindelse lavet brændenældesuppe. Det smagte udmærket.
Vi har også været ude at gå en tur
ud på skydebanen, hvor der er et
dejligt terræn at lege i. Der er dog
lidt langt at gå, når man kun har
1½ time. Vi har selvfølgelig også
været ude i Friheden, hvor der
er nok at kigge på naturmæssigt.
Vi er dog så uheldige, at naturmærket er udsolgt fra 55Nord,
så vi må vente lidt på at få et
af de nye mærker på skjorten.
Det rådede vi dog lidt bod på i tirsdags, hvor vi så selv lavede noget
”pynt” til skjorten.

FDF Tjæreborg

Vi har også bestilt et af de nye bålmærker i niveau 2. Vi har taget bålmærket, men nu laver vi noget med
bål og bålregler på et par møder
mere, så vi bliver rigtig dygtige til at
tænde bål. Næste gang skal vi f.eks.
lave bål og bage snobrød.
Der er også en tirsdag hvor vi skal
ud at cykle. Vi regner med at cykle
ud af cykelstien, enten mod Esbjerg
eller Bramming. Undervejs vil vi
gøre holdt et passende sted, og måske lave en gang popcorn på trangia.
Så nærmer sommerferien sig. Der er
fælles sommerafslutning i Friheden
tirsdag den 19. juni for alle FDFere i
Tjæreborg med familie.
Vi håber selvfølgelig, der er mange
der har lyst og mulighed for at komme med på sommerlejr i uge 31. Det
bliver en lejr med Asterix, Obelix og
andre gallere, på ”Skrænten” i Arnborg ved Herning.
God sommer.
Hilsen 2. tumlingelederne.
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1. pilte
Der er ingen grund til at blive bange hvis du ser en 1. pilt
med en dolk. De har lært førstehjælp og taget dolkebevis.
Af Mikkel Juhl Turner

Så kom foråret endeligt til Tjæreborg FDF, hvilket betyder at det er
blevet muligt at rykke ud i solen.
Det har der også været dejligt brug
for, da piltene har været i gang med
at tage dolkebevis. Dette indebære
at lære en del teori, og vise at man
kan håndtere dolken i praktisk brug.
Det blev efterfulgte af en eksamen.
De startede med at få forklaret reglerne om brug af dolke og tilhørende førstehjælp. Hvis uheldet skulle
være ude er det jo altid godt at være
forberedt. Derefter blev der udleveret dolke, og så blev der snittet, til
alle havde ondt i fingrene. På det
efterfølgende møde blev der snittet videre. Det var også tid til den
store eksamen. Det viste sig, at alle
havde hørt godt efter, og havde styr
på reglerne, så alle kunne få udlevet
et flot bevis derpå.

velbehag. Ugen efter var der også
planlagt det store udekøkken. Det
blev dog spoleret af en stor regnsky,
så det blev til spilledag med varm
kakao og boller i Friheden.
Den efterfølgende torsdag var der
sol og ingen regn, så var det tid til at
prøve kræfter med at lave ”Planke
Koteletter”. I kortet træk bliver koteletten hængt op på et stykke træ(en
planke) og derefter stillet til bålet
hvor strålevarmen så tilbereder kødet. Det viste sig dog, at det ikke
var så nemt at få kødet gennemstegt
med den metode, så de sluttede af
med at få lidt på en grillrist, hvilket
gjorde at det blev helt perfekt.
Inden sommerferien skal vi øve os
på at bygge med rafter, og på at sove
i telt så vi er klar til sommerlejr 2012.

Piltene har også været i gang med
at lave mad på bål. Til det ene møde
viste det sig, at de skulle lave en god
gammen traditionel FDF ret ”Trommestikker” med kartofler. Dog var
der lidt mangel på snobrødspinde,
så farsen blev pakket ind i sølvpapir og lagt på bålet. Da retten var
færdig, blev der spist op med stort
12
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2. pilte
Sæsonen bliver afsluttet med at tage mediemærket
og når vi vender tilbage er vi væbnere.
Af Martin Søndergaard

Så er det sidste gang I kommer til at
høre fra os som 2. pilte. Næste gang
er vi nemlig blevet væbnere. Her i
foråret har vi været en del ude at
lege samt lavet mad på bål.
Vi har brugt tid på at tage medie
mærket, hvor vi har lavet en billede collage af hvordan man laver
mad på bål. For at kunne få medie
mærket, skal man have lært lidt om
forskellige udtryksformer. Det kan
være gennem billeder, video, tekst,
eller hvad man nu lige kan finde
på. Det som man laver i forbindelse
med medie mærket skal udstilles, og
vores collager vil også komme til at
hænge nede ved FDF.

I forbindelse med medie mærket har
vi været ude ved Friheden, hvor vi
har lavet bål. Imens skulle vi tage
billeder. På bålene har vi lavet snobrød, trommestikker og kyllingepakker med kartofler. Mens vi har
lavet bålene, har vi også fået opfrisket, hvordan vi bruger vores økser
og dolke, samt hvordan det nu lige
er at vi tænder et bål rigtigt.
I starten af juni måned tager vi på en
lille telt tur ude i Friheden. Programmet er ikke helt fastlagt endnu, men
vi kommer helt sikkert til at være
udenfor i alt den tid, vi kan komme
af sted med det. Efter vores telttur
vil vi så være klar til, at vi skal ligge
i telt en hel uge på sommerlejr, som
nok skal gå hen og blive rigtig sjovt.
Tak for en hyggelig sæson, med
FDFlige hilsner
Birgitte, Emilie, Sanne og Martin

FDF Tjæreborg
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1. væbnere
En typisk samtale mellem en væbner og en væbnerleder.
Af Alexander Estrup og ham Filip

Væbner: Kære, søde, rare, fabelagtige, legendariske, vidunderlige,
smukke, flinke, hyggelige, sympatiske og helt igennem fantastiske ledere - hvad skal vi lave?
Leder: Vi skal lave nogle fabelagtige, legendariske, vidunderlige,
vilde, hyggelige, sympatiske og
helt igennem fantastiske aktiviteter.
Woohoo!
Væbner: Woohoo! - men hvad er det
for nogle fabelagtige, legendariske,
vidunderlige, vilde, hyggelige, sympatiske og helt igennem fantastiske
aktiviteter?
Leder: Vi skal tage nogle af de nye
mærker woohoo. Vi skal tage mediemærket og legemærket. Og så
skal vi en tur i skoven, vi skal lave
lidt bål, vi skal lære at flyve og holde
lidt sommerafslutning (øv bøv, er
det allerede snart ferie)?
Væbner: Nååååå ok. Det lyder super
spændende.
Leder: Ja ikk? (-:
Væbner: Men skal vi ikk´ lave andet
i år?
Leder: Jo selvfølgelig! Vi skal på
weekendtur 9.-10. juni. Og vi skal
på sommerlejr i uge 31. Woohoo!
Væbner: Jubiii! Men skal vi ikke…
Leder: STOP! Hvis du har flere
14

spørgsmål, så find vores plan på
fdf-tjb.dk eller på køleskabet derhjemme.
Væbner: Det gider vi da ikke. Den
ændrer I jo hele tiden!
Leder: Jaja, men kun når det er absolut nødvendigt.
Væbner: Nå ok. Så vil jeg da bare
sige tak for en fabelagtig, legendarisk, vidunderlig, vild, hyggelig og
helt igennem fantastisk sæson.
Leder: Ja og spændende, brillant,
succesfuld, udmærket, glimrende,
fremragende, fortrindelig. Og med
masser af glade væbnere.
Væbner: Og glade ledere. VI VIL
HA VOKSNE DER GRINER - SOM
GRÆSKAR DER….. (Syng selv videre, #66 i M&L).
Leder: STOP! … Nu går solen sin
vej… (syng selv videre, #16 i M&L).
Medvirkende:
Væbner: En tilfældig væbner.
Leder: 1. Væbnerelederne - Hans
Jeppe, Henrik, Filip & Alexander

POSTEN

Kanotur
4 ledere, 4 væbnere, 4 kanoer, 2 Trangia sæt, lidt andet
grej og noget mad, sådan startede en kanotur midt i maj.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Midt i maj pakkede en flok ledere
og væbnere bilerne og tog af sted
mod Grindsted. Målet var Grindsted FDF, hvor der var lejet kanoer
for en weekend. Der skulle sejles fra
Ansager til Karlsgårde Sø. En lille
tur på ca. 22 km via den snørklede
Ansager Å. Her fandt vi også ud
af, at der var blevet lavet en række
stensætninger (eller som væbnerne
kaldte dem, vandfald). Disse skulle
et par af væbnerne lære ret så godt
at kende.
Som en stille start på turen sejlede vi
ikke om fredagen, men fik blot styr
på vores grej, sikret det meste af fælles grejet var i poser, fik fundet de 4
kanoer vi skulle bruge og fundet pagajer og redningsveste til alle mand
så vi var klar til en tidlig afgang lørdag morgen. Ellers gik fredag med
hygge om bålet med skumfiduser og
snobrød og ellers bare afslapning så
vi var klar til lørdag.
Lørdag morgen gik det så for alvor
løs. Omkring 9.15 fik vi smidt kanoerne i vandet, og så var det ellers bare af sted mod Karlsgårde Sø.
Alt gik godt, og ingen faldt i vandet
før vi nåede til middag. Her gik det
FDF Tjæreborg

så også galt! Når man står ud af en
kano, skal man sikre sig at den kant
man sætter foden på, kan holde til
at man står der. Det kan Rune og
Niklas vist godt giv mig ret i. I hvert
fald kunne den ikke holde til det
lige der hvor de stod ud, så efter et
skridt ud af kanoen lød et plask og
så var de begge under vandet. Efter
lidt kamp kom de sikkert, men våde
på land.
En anden ting man lige skal huske
er at sejle lige igennem de såkaldte
vandfald. De samme to personer
kom skævt ind i det største af dem,
og inden de kunne nå at synge første
linje af ”I en lille båd der gynger”
havde kanoen taget en tur rundt på
hovedet. Alle ting fra kanoen flød
rundt i vand overfladen, og de to
var igen gennemblødte. En times
tid senere var de i tørt tøj, næsten
alle ting var sikkert placeret i kanoen igen, og vi var igen på vej mod
Karlsgårde Sø. Det eneste vi mistede
var et af to medbragte Trangia sæt.
Resten af turen gik uden problemer,
og vi kom sikkert frem til at få lavet
en gang aftensmad, og så stod den
ellers på hygge ved bålet resten af
dagen.
Du kan se billeder fra turen på vores
hjemmeside www.fdf-tjb.dk
15

FDFnet
Tiden flyver af sted og vi har nu afholdt netparty 16 gange,
hvilket vil sige at vi har været i gang i 8 år!
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

For 8 år siden fik et par ledere i FDF
Tjæreborg den ide, at netparty livet i Tjæreborg skulle genoplives.
Der skulle gang i de super nørdede
weekender, hvor deltagerne dukker op med deres PC, og så ellers
bare hygger sig med spil, konkurrencer og alt for lidt søvn fra fredag
til søndag. Siden er der sket meget,
og vi har fået bedre styr på tingene.
For ikke mere end to dage siden afsluttede vi det 16. FDFnet i rækken.
Da ideen startede, vidste vi ikke
helt hvad vi skulle gøre, hvordan vi
skulle få et netværk op at stå, eller
hvor mange deltagere vi kunne få
samlet. Det var trods alt en del år
siden, der sidst var afholdt netparty
i Tjæreborg. Hvad vi vidste, var at
vi havde overtaget en smule udstyr

16

fra den gamle NET-klub TNK (Tjæreborg Net Klub) efter deres lukning. Så måtte vi ellers i gang med at
planlægge, låne mere udstyr og alt
hvad der ellers skulle til for at få et
arrangement stablet på benene. Det
lykkedes med en smule hiv og sving
og lidt udfald på strøm og internet,
men deltagerne holdte humøret højt.
De tal vi har gemt fra dengang,
var at vi havde 35 deltagere og 5
crew folk. Så i alt 40 personer deltog i den første weekend, og prisen for deltagelse lå den gang på
75 kr. Siden den gang har deltager
antallet været svingende, men det
generelle billede er, at der kommer
flere og flere deltagere, hvilket er
fedt og giver en bedre stemning.
Siden er sket en del. Efter flere gang
POSTEN

at have lånt udstyr, brugt meget tid
på at kører efter switch, PC’ere der
kunne bruges som servere, og alt
hvad vi ellers havde behov for af udstyr, som vi ikke selv havde tilgængeligt, er vi nu nået meget længere,
og har nu selv alt hvad vi skal bruge
for at afholde FDFnet. Det gør vores
arbejde ved afholdelse meget lettere
og mere overskueligt, og dermed giver det os bedre mulighed for at lave
et bedre party på andre områder.
Ved det netop afsluttede FDFnet nr.
16 i rækken, nåede vi op på 66 deltagere, heraf 8 crew folk. Prisen var
denne gang 100 kr. for at deltage,
herudaf bruges penge på vedligehold af udstyr, præmier i forbindelse med konkurrencer, leje af borde,
og hvad der ellers lige byder sig.

FDF Tjæreborg

Vi er slet ikke færdige med at afholde FDFnet, og vi arbejder hele
tiden på at blive bedre. Der afholdes FDFnet to gange årligt, normalt
ligger første gang i maj og anden
gang i november. Efter hver gang
holder vi i crewet evaluering for
at finde frem til, hvad vi kan lave
anderledes næste gang, som gør
det bedre for os selv som arrangør og ikke mindst for deltagerne.
Vil du se lidt mere til FDFnet og
følge med i, hvad der sker, kan du
besøge www.fdfnet.dk (her sker tilmelding til hvert party også) eller
på Facebook, hvor vi har oprettet en
gruppe ved navn FDFnet.
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2.-3. væbnere
Handikap pionerarbejde, sokke paintball, kapring af møde,
de hvide mænd. Kan i finde på flere mystiske ideer?
Af Jesper Chrucow Bertram

Væbnerne har været udsat for lidt af
hvert i denne sæson; Bål konkurrence uden bål, mødet blev kapret , klatrevæg, De Hvide Mænd, gangster aften med kasino, kredsweekend, sauna og pioner arbejde er vi kommet
til. Men vi er helt sikkert ikke færdige med de spændende ting. På programmet står der geocaching, journalist aften, kanotur, overlevelses
aften. Vildt skal det nok nå at blive.

For at være sikker på alle har fanget,
hvad vi skal lavet, har Henrik lavet
en plakat, hvor vores plan er på.
Bål konkurrencen gik ud på at lave
snobrødsdej, grave bålsted, lave bål
og et snobrød. Ja, væbnere I skal øve
lidt endnu. For de eneste, der fik bål
og snobrød, var lederne.
Kapre vores møde: Lederne kom
selv og kaperede mødet. Lyset blev
slukket, og 3 vild basser kom stormende ind med sort tøj og strømpebukser trukket ned over hovedet.
Alle mobiler blev taget, og alle fik
bind for øjnene og kørt ud til grusgraven. Her skulle de følge lyset
igennem buske og krat. Da lederne
blev fundet, spillede vi sokke paintball. SJOVT!!!
Klatrevæg gik godt, vi kom op, og
vi kom ned.
De Hvide mænd: Hvad skal man der
tænker de fleste i Esbjerg nok. Men
det er godt med de hvide mænd,
man kan mærke vinden og havet tæt
på, og så er der jo altid den hage, at
vi skal have en is på Stryhns Isbar.
Gangster aften var med dresscode,
så der var stil over denne aften med

FDF Tjæreborg
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danskebank.dk/fordele

Kan jeg få en sms,
når min SU er gået ind?
Hos os kan du.
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masser at Black Jack, roulette og baren.
Sauna er ved at være en tradition.
Det største projekt ved det er nok at
finde alle de sten, der skal varmes,
for de ligger næsten altid spredt ud
over hele FDFs område. Et sauna
skelet blev bygget. Heldigvis nåede
væbnerne ikke selv at bestemme
hvor stor saunaen skulle være, for så
var det nok blevet temmelig koldt.
10 x 10 meter.
Pioner aften blevet det til i stedet
for tømmerflåde. Det må I have
til gode. Seks forskellige bygninger kunne man komme til at lave.
Man skulle slå med en terning, og
fik så et værk man skulle bygge.
Derefter skulle man så slå med terningen igen for at se hvilket handikap, man blev udsat for. Det
kunne være alt fra at være blind til
at begge ben blev bundet sammen,
til at man ikke måtte rører reb eller
rafter. Et meget spændende møde.

FDF Tjæreborg

Tak for en masse gode møder, og vi
glæder os til de næste.
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BRILLER . KONTAKTLINSER . SOLBRILLER . SYNSPRØVE

ESBJERG

KONGENSGADE 72

.

ESBJERG CITY
ESBJERG STORCENTER . ESBJERG N.
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KALENDER
Kredsaktiviteter:
Sommerlejr 2012		
Sæsonstart 2012/2013		
Leg i hallen		

Uge 31 2012
Uge 35
5. oktober 2012

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

MEDLEMSINFO
Hvordan får vi fat i jer?
Vi har ofte brug for at få fat i FDFere og deres forældre. Det kan f.eks.
være ved aflysning af møder/ture, praktisk information, ændring af mødetider mv. Det kunne også være praktisk at kunne maile indbydelser til
weekendture mv. til forældrene.
For at gøre denne kommunikation muligt for os, har vi brug for nogle
oplysninger fra jer. Vi opfordrer jer til at oplyse os:
•
•
•
•
•

barnets mobilnummer
forældrenes mobilnumre
familiens fastnet telefonnummer
barnets email-adresse
familiens email-adresse

Oplysningerne skal sendes via mail til posten@fdf-tjb.dk.
Husk også at give besked hvis nogle af oplysningerne skifter undervejs
i sæsonen.

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
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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

