POSTEN

Kredsblad for FDF Tjæreborg
September - November Nr. 4 2012

Sommerlejr
Legens dag
Aktiviteter i kredsen

INDHOLD

Læs i dette nummer:
Kredslederen...............................................
Bestyrelsen.................................................
Støttekredsen..............................................
1. tumlinge...................................................
2. tumlinge...................................................
Legens dag.................................................
1. pilte..........................................................
Sommerlejr..................................................
2. pilte..........................................................
Væbnere.....................................................
Seniorvæbnere............................................

3
5
7
9
11
12
13
14
19
21
23

POSTEN
33. ÅRGANG

		

ANSVARSHAVENDE REDAKTION:
Henrik Øllgaard-Nicolajsen		
Email: henrik@fdfnet.dk		
Tlf.: 40 34 28 59			

Tom Grønkjær
Email: tom@fam-groenkjaer.dk
Tlf.: 20 86 53 85

Posten udkommer 3 gange årligt i 125 eksemplarer.
Derudover i september måned i 1200 eksemplarer.
Deadline til næste nummer er 11. november 2012.
Næste nummer udkommer i starten af december 2012.
Materiale til Posten bedes sendt til posten@fdf-tjb.dk

2

POSTEN

Kredslederen
Lederkabalen er på plads, og holdene er kommet godt i
gang, så generelt går det rigtigt godt i kredsen.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Først skal lyde en velkommen til
den nye sæson, som allerede er
skudt godt og grundigt i gang.
Dernæst skal der kigges lidt frem
ad. Med den nye sæson skete også
en smule ændringer. Om det er til
det bedre, må tiden vise. Det, der er
sikkert, er, at Lis Enevoldsen og Inge
Madsen Sidelman efter 18 år er stoppet som kredsledere, og nu er rollen
så tilfaldet mig, Henrik ØllgaardNicolajsen. Om det så bliver til 18
år er ikke til at vide endnu. Det må
tiden vise. Der skal lyde en stor tak
for indsatsen til Lis og Inge, og vi er
i kredsen glade for, at de bliver ved
som ledere.

FDF Tjæreborg

Med en ny sæson kommer også nye
opgave til kredsen, og nye planer
der skal lægges. Noget af det jeg,
som kredsleder, tror der kommer
til at fylde en del i den kommende
sæson, er arbejdet med kredsen som
helhed. Vi har godt styr på ledersituationen, ikke at vi ikke gerne
ville have flere ledere, vi har en godt
medlemstal, en god bestyrelse og
gode lokaler. Det, der i stedet vil
blive ekstra fokus på, er hvordan det
overordnet går, er vi synlige nok i
byen, hvordan er relationen til medlemmernes forældre osv. Hvis vi har
godt styr på disse ting, vil vi med
sikkerhed kunne have en rigtig god
kreds også i fremtiden.
Lederne i kredsen ligger et stort arbejde i at få de daglige aktiviteter til
at fungere. På papiret ligner det at
der kun skal bruges et par timer i
ugen på de daglige møder, men der
er meget mere at lave. Derfor vil jeg
gerne opfordre alle, forældre, bedsteforældre og andre med intresse
for FDF, til at give en hånd med, når
vi spørger om hjælp. Det kan være
til at tjene lidt penge til dagligdagen
ved at dele telefonbøger ud, vedligeholde Friheden eller andet, der
måtte gavne os og hjælpe kredsen i
fremtiden.
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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 arbejder videre på at få stillet en
eller flere sovehytter op ved Friheden.
Af Jesper Chrucow Bertram

se, der søger efter det antal.

Velkommen til en ny sæson. Efter en veloverstået sommerlejr,
som I kan læse mere om inde i Posten og på hjemmesiden, er vi nu
igang med de ugentlige aktiviteter.
Det har været en svær kabale at få
lederbemandingen til at fungere i
år. Nogle ledere er blevet nødt til
at være på to hold. Det er klart ikke
den optimale løsning, men indtil vi
finder en bedre løsning, må det gå
an. Hvis nogen, der læser dette, har
lyst til at hjælpe os, så henvend jer
til en af os.

I bestyrelsen står vi overfor en
lille udskiftning, da vores rigtig
gode kasserer, Jens Ø, har meddelt, at han gerne vil have en erstatning inden længe. Hvis nogle
har et godt bud på en kasserer, vil
det være dejligt med et opkald.
Samtidig byder vi velkommen til
vores nye kredsleder Henrik Ø, der
har været en stabil leder i mange
år. Selvfølgelig tager vi så også afsked med to meget dygtige kredsledere Inge og Lis, der har givet os
allesammen en masse gode år med
FDF Tjæreborg. På landsplan har
medlemstallet været faldene, men
de har ført FDF Tjæreborg igennem
med et stigende antal medlemmer,
mens andre kredse helt måtte lukke
Henrik Ø. får helt sikkert en del at
leve op til. Vi siger tak for en lang
god rejse sammme med Inge og Lis.
Vi håber på, at I selvfølgelig bliver
ved som ledere i mange år endnu
og er lige så engagerede. For vi kan
jo ikke undvære jeres styrke i FDF
Tjæreborg.

Friheden har lidt udlejning, men det
kunne godt være mere. Hvis I kender nogle, der står og mangler plads
til en god børne fødselsdag eller
fest, er det lige stedet at afholde det.
Husk at fortælle omkring jer om Friheden. Bestyrelsen er i gang med at
få en sovehytte ud til Friheden. Der
skal være plads til 20 overnattende.
Desværre er tiden, hvor pengene
bare ikke hænger til fri afbenyttelse.
Når der kommer en sovehytte op
at stå på et tidspunkt, håber vi på
lidt mere udlejning, da vi i dag ikke
komme med på en hyttesøgning på
mere en 10 overnattene. Det må siges, at der nok ikke er mange kredFDF Tjæreborg
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Kloak- og
Entreprenørarbejde
Aut. Kloakmester

Lej Friheden til en fødselsdag
uden alkohol.
Kontakt Jens Øllgaard-Nicolaj-

Jord- og Støbearbejde sen for mere info.
Kloakspuling
Tlf: 22275841
TV-Inspektion
jens@spurvehoejen.dk
Freelance IT-udvikler
Web- og integrationsløsninger
samt IBM Power i

TGN Consult
Tom Grønkjær

Sønderbyvej 106 B - Allerup
6731 Tjæreborg
Tlf. 75175110 - Fax 75175910
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Sønder Tirslundvej 8
6670 Holsted
Tlf.: 20865385
Email: tgn@tgn-consult.dk
www.tgn-consult.dk
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Støttekredsen
Det går godt med udgivelse af Posten.
Vi har fået et godt sponsorat og nye annoncører.
Af Johannes Sidelman

Vi har fået tilbud om et sponsorat
af stor værdi for FDF Tjæreborg.
4N Mailhouse tilbyder at trykke de
næste fire numre af Posten mod en
annonce i bladet. Vi er meget glade
for dette tilbud, da det betyder, at
vi sparer en meget stor del af udgifterne til udgivelse af Posten. Støttekredsen har derfor mulighed for
at bruge disse midler til at støtte andre af FDFs aktiviteter, bl.a. driften
af Friheden i Solbjerg Plantage. En
stor tak til Peter Nielsen og 4N Mailhouse for dette fornemme sponsorat.
Tak til Revisionscentret 5R, der har
hjulpet os med at trykke de sidste
tre numre af Posten, og dermed muliggjorde, at bladet kunne udkomme
i farver.
I løbet af sommeren har vi kontaktet
lokale firmaer, der endnu ikke annoncerer i Posten, og tilbudt dem
at tegne nye annoncer. Vi er glade
for, at flere har svaret positivt på
vores henvendelse. De nye annoncer
kan ses i dette nummer af Posten.
Der er dog plads til flere annoncer
i bladet, så nye annoncører er velkomne til at kontakte Støttekredsens
FDF Tjæreborg

bestyrelse eller at sende en mail til
Posten@fdf-tjb.dk.
Støttekredsen retter en stor tak til
både nuværende og nye annoncører
for jeres støtte. I er med til at sikre,
at det høje aktivitetsniveau i FDF
Tjæreborg kan opretholdes.
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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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1. tumlinge
Et nyt hold 1. tumlinge med 17 børn er kommet godt fra
start, og vi glæder os til de mange aktiviteter.
Af Sanne Broch Skov

Når man kommer i 1. klasse kan
man starte til FDF i Tjæreborg. Så
bliver man 1. tumling. Det er man
i et år, inden man bliver 2. tumling.
Når man bliver tumling får man
også ledere. I år er der et stort hold
ledere, og vi er rigtig gode til at lege.
Det er rigtigt godt, for i år skal vi
lege en masse. Vi leger bl.a. en leg,
hvor nogle af os er appelsiner, hindbær, jordbær og bananer. Det lyder
måske lidt sært, men det er sjovt.
Vi skal også på bananløb og følge en
banans liv fra vugge til grav. Lederne kan rigtigt godt lide at lave bål
og se, hvad der sker, når man varmer dej, skumfiduser og naturligvis
bananer. Så det vil vi gøre sammen

FDF Tjæreborg

med tumlingene. Når det bliver efterår, skal vi lave mad til fuglene og
selvfølgelig også sørge for en flot
foderkugle, vi kan putte maden i, så
tumlingene kan tage det med hjem
og hænge op. Vi skal også på tur og
sove i hytte med tumlingeholdet,
inden vi til foråret skal på tur med
hele kredsen og sommerlejr i Kr.
Himmelfarts ferien. Men inden det
skal vi mødes med resten af kredsen
i hallen til en masse sport og leg...
Vi skal også tage et mærke eller to.
Mon man kan tage mærke i at lege?
Lyder det sjovt, og går du i 1. klasse?
Så kom og vær med. Vi mødes om
mandagen kl. 16.30 - 18.00.
Hilsen Lærke, Line, Birgitte, Alexander, Filip og Sanne
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Aut. El-installatør

Søren Balsby Helle
Tlf. 302 304 91 - Tjæreborg
www.balsbyel.dk

302 304 91

• Traditionel El-installation
• Privat / Erhverv / Landbrug
• Belysning
og få et
• Energioptimering Ring ilbud...
godt t
• IHC installation
• Sikring / Alarm / Videoovervågning
• Netværksinstallation
• Video / Audioinstallationer

www.balsbyel.dk

Torvegade 8
6700 Esbjerg
Tlf. 75 45 22 77
www.djs.dk
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2. tumlinge
Så skal vi have mærker på skjorten.
Vi lægger godt ud med madmærket og løbsmærket.
Af Lis Enevoldsen

Hej 2. tumlinge.
Ja, nu er I 2. tumlinge, og vi fortsætter med lynfart med at blive gode
FDFere.
I denne sæson vil vi især koncentrere os om at få nogle mærker til
vores skjorter. Vi er næsten færdige
med madmærket, løbsmærket og
cykelmærket, men der er mange
flere mærker, og vi kan jo tage vores
mærker på et højere niveau.

Vi har indført, at vi hver gang skal
have en lille ”drink”. Så kan I få lov
at gætte, hvad den består af… glæd
jer, det kan blive barske sager! For
øvrigt startede vi første møde efter
ferien med at glemme det. De stod
klar i køleskabet. Lad os håbe de
også smager godt i næste uge.
Mange hilsener fra
Jesper, Iben, Mette og Lis (tlf. 6127
5638)

Vi har foreløbig planlagt frem
til efterårsferien, og i den periode skal vi både på besøg i kirken,
på forskellige løb og ud at cykle.
Selvfølgelig skal vi også ind imellem have bål. I foråret begyndte vi
på bålmærket. Det skal vi arbejde
lidt mere med, så vi bliver sikre i
bålreglerne. Vi har også fået 4 nye
medlemmer, som skal have lært reglerne, og som også skal blive gode til
at tænde bål.
For øvrigt skal vi også lære at bruge
øjne og ører. Vi skal nemlig lære at
blive detektiver og bruge hemmelig
skrift og finde en forsvunden skat.

FDF Tjæreborg
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Legens dag
Med stor succes var vi med til at afholde Legens
dag - FDFs store fælles sæsonstarts arrangement.
Af Anette Vognsen

Lederne mødte op hos FDF klar til
at lege med en masse børn. Der blev
afmærket mobile baner op. Så var
vi næsten klar. Vi havde et fint program med forskellige leg, som var
fundet på legedatabasen. Vi var heldige. Der var sørme en masse børn,
store og små ca. 25 stk (+ forældre)
til at lege med klokken 10.00.
Vi startet med død-levende bold.
Her fik vi allerede pulsen op.
Her skulle man være vågen, ellers døde man hele tiden. Jeg var
glad for, der var en bold, som
kunne trylle mig levende igen.
Fang haler - en leg som ikke kræver
de store forklaringer, da de fleste
børn havde den prøvet før.
Klappeleg der var heldigvis flere
børn, som havde været med på vores sommerlejr tilstede. De var mester i at instruere i en sjov klappe
leg.
Sum bardi um sum saaay, bardi um
bardi un ellle bælle tip tip tip, elle
bælle tap tap tap one two three....
Puha det var svært, og så skulle man
klappe i bestemt takt. Den tog vi lige
et par gang.
12

Inden vi skulle lege "Frossen frugt"
havde vi lige en frugt/drikke pause.
Banan is og saftevand til børn og leder. Forældrene fik lidt kaffe.
Denne leg har lederen lige
øvet sig lidt på, for der var
faktisk mange regler i legen.
Der var bananer, appelsiner, hindbær og jordbær hold. Frossen is og
en fangerhat var også vigtige elementer i legen. Det var sjovt og ikke
sidste gang, vi har gang i denne leg.
Dodododo er en leg til store væbner,
men det lykkes også for tumlinge og
pilte.
Lederne fra FDF Tjæreborg siger tak
for et par gode lege timer.
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1. pilte
Trangia? Dolke regler?
25 deltagere er klar på at finde ud af, hvad det er.
Af Inge Madsen Sidelman

Så er en ny sæson i gang, og vi har
haft vort første møde på 1. pilte holdene. Det var dejligt at se de ”gamle
hoveder” fra sidste sæson samt 2
nye, så vi var 25, et dejligt stort hold.
I år skal vi prøve at sælge lodsedler for FDF. Det er FDFs landsforbund, der får lodsedlerne trykt og
sendt rund til de forskellige kredse
i landet. De enkelte kredse sælger
så lodsedlerne og 7 kr. af de 10 kr.
går til kredsen. Pudsigt nok er det et
rigtigt godt billede af 4 piger fra FDF
Tjæreborg, der er på årets lodsedler.
Vi skal også finde ud af, hvordan
man stiller en trangia op, og lære
hvordan den fungerer og selvfølgelig prøve at lave lidt mad på den.

I denne sæson vil vi cykle nogle
gange, og vi starter med at cykle ud
i Friheden én af tirsdagene i september. Til foråret vil vi tage 10 km.
cykelmærke og cykle nogle ture ud
i det blå.
Vi vil også i gang med at tage dolkemærket her i efteråret. Nogle har
ventet på det længe, og nu går vi
snart i gang med det. Vi skal lære
hvordan men håndterer en dolk.
Der er nogle regler der skal overholdes, og så vi vil selvfølgelig snitte
en masse snobrødspinde eller noget
andet.
Vi skal selvfølgelig også på en weekendtur engang hen i efteråret.
Vi glæder os til en masse sjove piltemøder.

FDF Tjæreborg
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Sommerlejr
Tumlinge og pilte fik lavet hatte, sværd og bautasten,
mens væbnere og seniorer fik bygget en rigtig fin lejr.
Af Inge Madsen Sidelman og Line Vognsen

Lørdag over middag den 28. juli tog
55 børn og voksne forventningsfulde
af sted på lejr til Arnborg ved Herning. Vi tog af sted i bus og ankom
til den dejlige lejr midt på eftermiddagen efter en 1½ times kørsel. Lejren lå meget naturskønt med udsigt
til Skjern Å, der løb lige neden for
lejren og med et dejligt stort bevokset stykke jord foran lejren, hvor der
var god plads til boldspil, piltenes
teltlejr og væbnerlejren med bivuakker og raftebyggerier. Desuden var
der til begge sider træer og kuperet
terræn, der var rigtig godt at lege i.
Børnene blev indkvarteret. Tumlingene i hytten hvor de fik en
køje og fik rullet soveposerne
ud. Piltene fik slået telte op og lavet en hyggelig lille lejr, hvor der
endog var 3 hængekøjer. Væbnere og seniorer gik straks i gang
med at bygge bivuak, så de kunne
få ”tag” over hovedet til natten.
Efter indkvarteringen gik tumlinge
og pilte i gang med at lave bautasten på trådnet og med papmache.
Hurtigt blev klokken 18.00, hvor
tanterne havde skruer, kødsovs og
gulerodssalat klar. Den første aften
var der ingen lejrbål, da vi skulle se
filmen Asterix og de Gæve Gallere.
14

Derefter var det sengetid, og ret sent
på aftenen efter en masse fnisen og
snakken, blev der ro i lejren.
Søndag formiddag plejer vi at være
i kirke, når vi er på sommerlejr, men
da der ikke var Gudstjeneste i Arnborg, sang vi hjemme på lejren et
par morgensalmer og læste et par
fortællinger fra Det Gamle Testamente. Derefter begyndte tumlinge
og pilte at lave Asterix/Obelix hatte.
Asterix’s hat var med fjer, og Obelix’s var med fletninger. Det fortsatte vi med efter frokost, siesta og
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selvfølgelig TUT, og undervejs kom
Trubadurix og tog holdene med på
skift, for at alle skulle smage på hans
trylledrik. Væbnerne havde stadig
travlt med at bygge lejr bl.a. spisebord og komfur. Søndag aften var
der fælles lejrbål for alle under ledelse af nogle af ROMERNE.
Mandag formiddag skulle tumlinge og pilte lave sværd, så de kunne komme ud at slå nogle vildsvin
ihjel. Sværdene blev lavet af liggeunderlag, der blev klippet ud i
sværd-facon. To stykker sværd blev
så tapet sammen med gaffatape
med en blomsterpind imellem, så
sværdet ikke blev for slattent. Alle
fik lavet nogle udmærkede sværd.
Mandag eftermiddag skulle vi i gang
med selv at lave mad, idet aftensmaden skulle laves over bål. Alle skulle
i gang med at skrælle kartofler, gulerødder og løg, der kom i alubakker
med boullion og fløde, så var de klar
til at komme i bålet. Desuden skulle
holdene hver lave en gang bolledej.
Bollerne skulle i hver deres lille urtepotte smurt med olie og derefter
bages i glødebål. Vi skulle også have
vildsvin (forkogte svineskinker).
De blev krydret og olieret og pakket godt ind i flere lag stanniol, og
derefter kom de ind i gløderne en
halv times tid. P.g.a. glødemangel
røg kartoflerne dog i ovnen. Nogle
af pottebrødene blev lidt brændte.
Skinkerne var perfekte, så det blev
et rigtigt godt måltid, vi sad og spiste omkring bålet. Efter vi havde taget flaget ned, var der igen lejrbål
FDF Tjæreborg

under ledelse af ROMERNE.
Tirsdag skulle vi på udflugt. Vi
skulle hentes i bus kl. 10.00. Den var
dog lidt forsinket, men 10.30 tog vi
af sted til Momhøje Naturcenter.
Der var en fin naturlegeplads, hvor
man kunne boltre sig på gynger,
svævebane og forhindringsbane.
Heldigvis var der også en gammel
lade, der var indrettet med borde
og bænke, for da vi skulle spise
kom der nogle store byger, så det
var rart at kunne gå indendøre.
Tanterne kom med rugbrød, pålæg
og saftevand, så der var gang i at
smøre madder da alle var enormt
sultne. Jeg tror vi spiste rub og stub,
hvad tanterne havde medbragt.
Derefter blev vi hentet i bus igen og
kørt til DGI-Huset i Herning, hvor
der var et rigtig fint svømmebad med
15

boblebad, springbassin, legebassin
og svømmebassin. Der var vi godt
et par timer, hvor vi både havde det
rigtigt sjovt og blev helt rene igen.
Bussen kom og kørte os hjem
i lejren. Alle var godt trætte.
Efter aftensmaden havde vi igen
energi, så vi var klar til lejrbål med
ROMERNE.
Onsdag formiddag var tumlinge og
pilte ude på et lille løb med opgaver.
De var på gå-ben rundt i området
omkring lejren. Der var 4 hold, og
der var en leder med rundt til at styre slagets gang ved posterne. Posterne bestod bl.a. af at skyde til måls
efter et vildsvin med dartpile, bygge
et højt tårn af træklodser, binde råbåndsknob, finde vildsvinespor i et
afgrænset område, smage og gætte
forskellige drikke m.m.

Onsdag eftermiddag skulle taskerne
pakkes for tumlingenes vedkommende, da de skulle hjem med deres
forældre efter lejrbålet om aftenen.
Men der blev dog også tid til nogle
dyste og en gang rundbold.
De sidste dage, hvordan kan man
beskrive dem? Thomas (den lyserøde hunflamingo bamse) bestemte sig
for at flytte ned til væbner lejren. Og
naturligvis gjorde den da det, vi havde jo radioen og cookierne. Pigerne
fik en pause fra drengene, der skulle
ud at prøve at være rigtig mænd. De
skulle finde brænde, så lederne kunne få deres kaffe, og vi vores kakao.
Pigerne selv prøvede en primitiv
wellness med banan og avokado
ansigtsmasker. Hænderne skulle
også plejes, da de havde bygget
en hel lejr op. De fik en tur i kaffegrumset, for alle ved jo at kaffe er
sundt. Smilet skulle også gøres en

16
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tand hvidere, så bagepulveret kom
frem. Dog gik det op for nogle, at
det kunne være en god ide, at læse
vejledningen før man gik i gang, for
bagepulver smagte ikke alt for godt.
Det var lidt svært for pigerne, at få
ansigtsmaskerne af, så drengene
tænkte, at de kunne da hjælpe med
en spand vand. Det var bare ikke
kun ansigtet, der blev ramt.
Det man så kan sige om, hvad piltene lavede den dag er nok meget
nemt. De hang i hængekøje, og måske tog de et par ture på svævebanen, hvis man var rigtig aktiv. Der
var også 3 modige drenge Alexander, Hans og Tue, der lavede en sjov
aften underholdning.

Og piltene jah de pakkede telte ned
og løb en masse rundt.

I begge lejre blev kortene også fundet frem, så der blev spillet på livet
løs. Nogle mere seriøse end andre…
Fredagen brugte vi halvdelen af
dagen på at tulle rundt og hygge
os, med hvad vi nu lige kunne finde på. Så fandt Filip på en ny leg,
hvor vi skulle spille kort, om hvem
der skulle gøre gryder rene, save
brænde eller rydde op i lejren.

Efter en super god aftensmad
med majs skulle vi til det. Det
som man hver gang er nødt til på
tur, at pakke sammen. Vi startede
i det små, med at pille vores bad,
halvdelen af vores bivuak og vores flotte bænk om bålstedet ned.
Lørdagen pakkede vi ned og i lastbil. Og så pakkede vi det, lige endnu
en gang, ud nede ved FDF.
Vi havde en rigtig god og hyggelig
lejr, hvor alle var i godt humør, og
alle børnene klarede det rigtigt fint.
Tak til alle der deltog, og selvfølgelig en stor tak til tante Eva og tante
Johannes for deres gode mad.

FDF Tjæreborg
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2. pilte
Skatten skal findes ved hjælp af GPS.
Tror I, vi kan det?
Af Mikkel Juhl Turner

Hej 2. pilte
Vi vil starte med at sige tak for en
god sommerlejr, hvor næsten hele
det daværende 1. pilte hold deltog.
Men nu er sommerferien ovre og
vi er startet på en ny sæson. Den
nye sæson skal bruges på at lære
en masse spændende nye ting. Vi
skal finde ud af, hvordan man laver
en morsemaskine og se, om vi kan
sende beskeder til hinanden over
længere afstande. Vi skal også have
fat i reb og rafter, hvor vi gør forsøget med at bygge en katapult. Hvis
det lykkes, prøver vi at skyde med
nogle flødeboller, der kan gribes og
spises.

Cyklen skal også luftes på en tur ud
til en mølle med en trangian i cykelkurven for at se, om man kan lave
noget sjov på sådan en. I forrået øvet
vi os på kort og kompas, det skal vi
øve os lidt mere på. Men da vi jo er
i år 2012 tager vi også GPS’er i brug.
Vi prøver blandt andet kræfter med
geocaching, der går ud på at finde
”skatte”, som andre Geocach’er har
gemt. Sidst vi var i gang med produktionen af en storfilm, var der så
mange idéer, at vi selvfølgelig bliver
nød til at lave en fortsættelse eller
måske finde på noget helt nyt. Kun
fantasien sætter grænser for en flok
2. pilte.
Når vi kommer hen til juletid, skal
vi på en juleweekendtur. I år har vi
planlagt at tage af sted med 1. pilteholdet. Den 5. oktober tager vi i Tjærebog hallen med resten af kredsen,
hvor der vil være leg og spil om aftnen. Vi må denne sæson sige farvel
til Tobias Fosgrau, som har været
hjælpeleder på holdet, da han skal
til at gå til svømning om torsdagen.
Ellers glæder vi os bare til mange
hyggelige, sjove, lærerige og vidunderlige torsdage sammen med jer.
Hilsen Anette og Mikkel

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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Væbnere
Jubiiii! Nu er ferien endelig forbi!
Af Christian Filipsen

…Og vi er i gang med en ny FDFsæson. Nye tider, nye ledere, nye
aktiviteter og forhåbentligt både
mange nye og ”gamle” væbnere.
Væbnermøderne ligger i år mandag
aften kl. 18.30-20.30. Det, håber, vi er
ok for alle.
Vi har slået to hold sammen. Sidste års 2. pilte og sidste års 1. væbnere. Så nu har vi et stort væbnerhold. Det betyder samtidig også, at
vi har fået flere ledere på holdet.
Dobbelt så mange væbnere og
dobbelt så mange ledere. Vi satser på at det også giver dobbelt
så gode aktiviteter! Wooohooo!
Vi, ledere, har glædet os til at komme i gang igen. Og vi har selvfølgelig planlagt en masse fantastiske
væbnermøder og ture allerede. I kan
altid finde en opdaterer mødeplan
på vores hjemmeside - fdf-tjb.dk
Vi skal lave lidt gentagelser fra sidste år… Legelegelege, løbløbløb, rafter, lave bål, OG KAGE!

FDF Tjæreborg

Fordi vi ikke kan lade være. Men vi
skal også prøve lidt ”nyt”. Vi skal
blandt andet forberede os til en tur
til Østrig til sommer.
Her er et par datoer, du skal være
opmærksom på:
• 5. – 6. oktober: Spass i hallen +
overnatning v FDF.
• 23. – 25. november: Juhuleweekendtur (Indbydelse er på vej).
• 13. – 20. juli: Østrig-tur. Bemærk:
vi skal ikke på sommerlejr i uge 31,
som vi plejer.
Mange væbnerhilsner fra de mange
væbnerledere.
Henrik, Alexander, Hans-Jeppe,
Sanne, Martin, Birgitte og Filip.
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Seniorvæbnere
Der er plads til det hele denne sæson.
Af Jesper Chrucow Bertram

Vi er skudt i gang, vores første
møde var en hurtig gang brainstorm
for at få ideer til møder. Det så faktisk ud til at lykkes nogenlunde at få
flere gode forslag, så det blev da til
et par møder, vi kunne bruge. Der
var forslag som sauna, 7.-8. klasses
kursus, stenovn, klatring, kanotur
og overlevelsestur, plus en masse
andre super gode forslag.
Resten af det første møde gik med
at lege en leg fra Legens Dag. Det
var lige i væbnernes ånd at skulle
spille en udvidelse af dødbold med
to bolde. Den ene bold var den, man
blev død af, og den anden befriede
en. Som lidt bonus kunne man også
prøve kommando kravl, og til sidst
havde vi pandekager i spande vis,
men et bål, der godt kunne havde
været 17 gange større.

bliver sjovt og nok også lidt vildt.
I skal også have fundet de gode gå
sko frem, vi skal lige i træning, inden turen går til bjergene i Østrig.
Så vi tager et par gå ture ud i det fri,
bl.a. skal vi en tur forbi møllerne og
sparke lidt til dem.
Vi regner med, at der ikke skal spares på oplevelser i denne sæson.
Woop woop hilsen
Seniorvæbner-lederne

Vores mødeplan lyder på tømmerflåde, det var godt nok allerede
på planen sidste sæson, men pga.
Dansk Tømmerflåde Forenings regler om sejllads, var vi desværre nødtil at udskyde byggeriet. Derudover
har vi planer om, at I skal finde det
gode leje humør frem og være med
på to timers seniorvæbner lege. Det
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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KALENDER
Kredsaktiviteter:
Leg i hallen			
Kredsweekend			
Tumlinge og pilte sommerlejr		
Østrig 2013			

5. oktober 2012
8. marts 2013
9. maj 2013
13. juli 2013

Der er som altid vigtige datoer i det kommende år for hele kredsen. Nogle
af dem er allerede fastsat. Så find kalenderen frem og sæt nogle krydser!
Kredsweekend I år går turen til Mellerupcentret pilte, væbnere, seniorvæbnere og seniorer tager afsted fredag aften, mens tumlingene
støder til lørdag. Vi kommer alle hjem søndag.
Tumlinge og pilte sommerlejr i Kr. Himmelfartsferien. I år skal
tumlinge og pilte på sommerlejr selv. Turen går til Grenelejren ved
Billund. Mere information følger.
Østrig 2013 I år tager væbnere, seniorvæbnere, seniorer og en stor
håndfuld ledere sydpå for alvor. En masse information følger, men
det bliver stort.
Vi skal finde de gamle vandre sko frem igen, efter de har været
gemt væk alt for længe. Landsdelen vil igen arrangere en vandre/
oplevelsestur til Østrig i 2013. FDF Tjæreborg har haft deltagere på
Østrig turen en gang før, det var i 2008. Selvfølgelig bliver denne tur
ikke helt den samme, der vil komme flere forskellige vandreture og
andre udflugter.
Som udgangspunkt vil vi bo et fast sted i alperne, og derfra vil vi
få mulighed for at vælge forskellige former for ture. Det kan være
udflugter til forskellige seværdigheder i området, mindre vandre
ture på nogle få timer eller vandring på et par dage. Der er også
mulighed for at bruge skilifterne i området.
Det vil på mange måder være så stor en oplevelse at kunne deltage
i sådan et arrangement, at FDF Tjæreborg allerede er klar til at deltage.

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

REVISIONSCENTRET 5R

STaTSauTORISERET REVISOR:

Frodesgade 109, 6700 Esbjerg • Carl Chr. Deichgræber
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• Edvardt Lygum Pedersen
• Henning Jørgensen
• Dorte Kolborg Jarvel
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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
		
Henrik Øllgaard-Nicolajsen		
40 34 28 59
		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
		

Carsten Bank				
Johannes Sidelmann			
Kirsten Fosgrau			

51 46 00 22
75 17 59 47
61 46 26 15

MØDETIDER
1. Tumlinge 		
Mandag 		
kl. 1630-1800
2. Tumlinge 		
Onsdag 		
kl. 1630-1800
1. Pilte			Tirsdag		kl. 1630-1800
2. Pilte			Torsdag		kl. 1630-1830
Væbnere		Mandag		kl. 1830-2030
Seniorvæbnere
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
Kredsleder:

Henrik Øllgaard-Nicolajsen

40 34 28 59

1. Tumlinge

Sanne Broch Skov
Christian Filipsen
Alexander Estrup
Birgitte Elbæk Skov Pedersen
Line Vogsen

30 12 13 71
26 18 98 58
27 47 23 99
30 11 17 14
20 82 96 82

2. Tumlinge

Lis Enevoldsen
Iben Sørensen
Mette Mortensen

61 27 56 38
60 24 56 38
24 89 75 52

1. Pilte

Inge Madsen Sidelman
Marlene Aakjær

75 17 59 47
40 87 17 07

2. Pilte

Anette Vognsen
Mikkel Turner

20 69 87 00
26 18 62 14

Væbnere

Martin Søndergård
Sanne Broch Skov
Christian Filipsen
Alexander Estrup
Hans Jeppe Andersen
Henrik Mathiesen

28 74 60 07
30 12 13 71
26 18 98 58
27 47 23 99
25 57 98 40
40 34 54 30

Ledere:

Seniorvæbnere Jesper Chrucow Bertram
Tobias Jensen
Henrik Øllgaard-Nicolajsen

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

Seniorer

26 18 62 14
40 34 28 59

Mikkel Turner
Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Hytteudlejer: Jens Øllgaard-Nicolajsen
Hjemmeside

22 27 58 41
http://www.fdf-tjb.dk

FRITID MED INDHOLD

