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Kredslederen
Kredsen i centrum, lederuddanelse, nye vedtægter og ny
formand for FDF. Vi går nogle spændende år i møde.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Hvert andet år afholder FDF som
fælles organisation landsmøde. På
dette møde kan kredsene sende en
repræsentant, som kan være med
til at vedtage eller afvise forskellige
ændringer og stille forslag til hvad
FDF skal arbejde med de kommende
to år. I år var det så året for dette
møde, og denne gang deltog jeg
som kredsleder. Det var en meget
spændende weekend, hvor næsten
alt blev berørt. Vi var omkring valg
af medlemmer til hovedbestyrelsen
i FDF (ikke bare FDF Tjæreborgs
bestyrelse), diskussion om salg af
Vork (et stort lejrområde FDF ejer),
en meget lang forhandling og snak
om vedtægts ændringer som resulterede i nye lettere forstålige og
nutidige vedtægter, og ikke mindst
blev der talt meget om den kommende handlingsplan for FDF.

Kredsen i centrum

Handlingsplanen kommer for den
kommende periode til at sætte den
enkelte kreds mere i fokus, og så
skal der være meget fokus på lederuddannelse. I år 2013 er det kredsen
der skal vendes og drejes, og vi skal
kigge på alt fra ledersammenhold
og lokaler til bestyrelsens inddraFDF Tjæreborg

gelse af lederne og andre praktiske
aspekter i kredsen. Jeg tror som
kredsleder, at det bliver spændende
at give kredsen et gennemsyn for
derefter at få hjælp udefra, til at optimerer på det der ikke er så godt
som det kunne være. Vi gjorde det
med succes for ca 5 år siden, men vi
kan helt sikkert gøre det igen med
lige så stor succes.
I 2014 er det så tid til at sætte lederne
på programmet. Dette år kommer til
at handle MEGET om lederne (ikke
at det kommer til at gå udover aktiviteterne i kredsen). Der skal fokus
på uddannelse og dygtiggørelse inden for forskellige områder. Der er i
handlingsplanen en målsætning om,
at alle ledere skal have en grundlæggende lederuddannelse, samt at
50% af alle medlemmer over 13 år en
gang om året skal en tur på kursus.
Vi skal selvfølgelig ikke glemme det
lokale arbejde, bare fordi der er fokus fra landforbundet på nogle specifikke ting, og det gør vi heller ikke.
Derfor har vi gang i at få samlet en
bestyrelse, efter Vibeke Bendorff er
stoppet på sin post. Men dette kan
du læse mere om på bestyrelsessiden her i Posten.
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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
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Bestyrelsen
Der har været afholdt generalforsamling,
men bestyrelsen er stadig ikke helt på plads.
Af Tom Grønkjær

Hvert andet år bliver der afholdt
generalforsamling i FDF Tjæreborg.
Det er lidt utraditionelt i en forening, men ligesom landsforbundet
FDF kun afholder landsmøde, som
er deres generalforsamling, hvert
andet år, så skal vi det også ifølge
vedtægterne. Et af de siddende bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke
genvalg. Desværre var fremmødet
til generalforsamlingen meget ringe,
og ingen nye kandidater meldte sig
til bestyrelsen. Derfor var det ikke
muligt at samle en komplet bestyrelse under generalforsamlingen.
Derfor vil der blive indkaldt til en
ekstraordinær generalforsamling
med det ene formål at få valgt det
manglende bestyrelsesmedlem. Vi,
der sidder i bestyrelsen, er naturligvis lidt bedrøvede over og kede
af, at ingen forældre dukkede op og
meldte sig som kandidat til bestyrelsen.
Uden en bestyrelse kan foreningen
ikke fortsætte sit børne- og ungdomsarbejde, som trods alt er til
stor gavn og glæde for de knap 120
medlemmer i FDF Tjæreborg. Efter
den ordinære generalforsamling har
FDF Tjæreborg

et nyt medlem til bestyrelsen meldt
sig på banen.

Sovehytter ved Friheden

Vi har, som der flere gange tidligere
er skrevet om i Posten, arbejdet et
par år på at få etableret en større
sovehytte ved Friheden for at gøre
den mere anvendelig til overnatning
både for os selv og for eventuelle
lejere.
Det har vist sig, at det for tiden pga.
finanskrise mv. ikke er let at få skrabet tilstrækkelig mange penge sammen til projektet. Derfor har vi nu
ændret i vores planer. Både bestyrelsen og lederne er enige om, at vi i
stedet vil stile lidt lavere og forsøge
at få etableret 1 eller 2 mindre og
langt billigere sovehytter. Det nye
projekt vil bestyrelsen arbejde videre med at få realiseret i det kommende års tid. Såfremt nogen af vores
medlemmer eller deres forældre hører om nogle fonde, tilskudspuljer,
virksomheder eller privatpersoner,
som kunne tænke sig at give et bidrag, vil vi meget gerne høre fra jer.
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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
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1. tumlinge
16 tumlinge har gjort deres til, at fuglene
i Tjæreborg kan overleve vinteren.
Af Sanne Broch Skov

Så er der kommet nye 1. tumlinge i
Tjæreborg… 16 af slagsen…. Det er
en flok unger med masser af energi.
Den energi er de sidste par uger
blevet brugt på at gøre byens fugle
glade. Først lavede vi hul i nogle
kokosnødder, så vi kunne tømme
dem for mælk. Det var ikke hvidt
som ventet, men lignede nærmest
vand. Så blev der savet et stykke
af, så vi kunne se det kokos der var
inden i nødderne. Det skulle pilles
ud. Det var ikke så nemt, men det
lykkedes. Til sidst skulle der en snor
i, så det kunne komme op at hænge
i træerne…

Mad til fugle

En kokosnød uden noget i er ikke
så sjov for en sulten fugl. Så ugen
efter skulle de fyldes op med mad.
FDF Tjæreborg

Det krævede varme, og det kunne vi
selvfølgeligt have fået ved at sætte
en gryde på komfuret, men det syntes vi altså var lidt kedeligt. I stedet
hentede vi 3 stk trangia og lavede
bål i køkkenet (næsten). Så blev der
smeltet margarine, der blev blandet
op med fuglefrø og havregryn. Det
hele blev puttet i kokosnødderne.
Så nu hænger der en masse kokosnødder med hjemmelavet fuglemad
rundt omkring i træerne i byen. Dejligt når nu det bliver koldt for fuglene.
Vi har også været ude at gå en lang
tur – hele 3 km. Og det er blevet
til en masse forskellige lege, nogle
mere tossede end andre. Hvor mange tumlinge kan der f.eks. stå på en
stol, og hvor mange gange kan man
vende en marie-kiks i munden, altså
uden at spise den. Og hvordan er
det med bananer? Kan de køre bil
og gå i skole??? I hvert fald er de
nu begravet i nærheden af bålstedet
sammen med de andre bananer fra
tidligere hold.
I den næste tid skal vi have bål i
mørket og julehygge. Alle juniorlederne skal også arrangere et møde.
Det er ikke godt at vide hvad de
finder på.
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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
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2. tumlinge
Nye detektiver i byen?
Ja hele holdet har været på detektivskole.
Af Lis Enevoldsen

Hvis du føler dig overvåget … hvis
du ser mærkelige børn gå rundt og
holder øje med, hvad du laver… og
hvis de oven i købet bliver lidt rædselsslagne, hvis du ser ”mørk” ud,
så er det sikkert 2. tumlingene, der
er på spil.
De har været i skrap skole for at
blive detektiver, og de kan nu tage
fingeraftryk, læse hemmelig skrift
og give gode signalementer af ”gerningsmænd”.
Vi var så heldige, at Mikkel ville
agere skummel person i vores løb,
og han passerede dem på Kærlighedsstien. Reaktionerne var meget stærke. Lige fra at tumlingene
løb skrigende væk, og til at nogle
drenge var vildt benovede over hans
smarte camouflage-jakke, og i øvrigt
helt glemte at tænke på signalementet.

var benovede over, at en kop vand,
et blad og en synål kunne blive til
et kompas ved hjælp af en magnet.
Derudover har vi planlagt en spilledag, hvor vi kan spille alle vores
sjove medbragte spil. Ellers vil vi
julehygge og glæde os til en overnatning i Friheden i det nye år.
Vores egen juleafslutning har vi flyttet til Friheden, så vi kan brede os
lidt ud over tiden og gøre ekstra meget ud af den.
Med disse ord vil vi ønske alle 2.
tumlingene en rigtig god jul. Vi ses
igen efter nytår til nye, sjove og
spændende oplevelser.
Mange FDF-hilsener fra
Rune, Jesper, Iben, Mette og Lis

Mange tak til Mikkel, du var brandgo’ :-)

Den kommende tid

I den kommende tid vil vi lave bål
nogle gange, så vi bliver rigtig gode
til det. Vi vil også lære mere om
kompas og alternative kompas. Vi
FDF Tjæreborg
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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
lokalt engagement...
Kent L. Øgendahl
kunderådgiver
Direkte: 76 13 43 84

kent gi’r dig MERE økonomisk
overblik og overskud...

Torvegade 8 | Esbjerg | www.djs.dk
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Leg i hallen
Hallen var godt fyldt, da 80 medlemmer
slog sig løs med leg og boldspil.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Fredag den 5. oktober afholdte vi
med FDF et nyt fælles arrangement
for hele kredsen. Vi havde denne
dag booket den store hal i ca. 5 timer, hvor der bare skulle hygges,
leges, tumles og bare have det sjovt.
Arrangementet blev en stor succes,
hvor ca. 80 personer incl. børn, ledere og et par medlemmer af bestyrelsen deltog.
Selve arrangementet blev afholdt i
tre etaper, hvor tumlinge var med
de første par timer de blev sendt
hjem, da de havde opbrugt deres
kræfter på de forskellige aktiviteter,
der var sat i gang. I løbet af de to timer havde de mulighed for at være
med til at spille fodbold, basketball,
lege på en stor forhindringsbane og
hoppe rundt på TGFs store spring
bane.

den sidste store aktivitet sættes i
gang, mørke hockey. En god portion knæklys, blev klargjort, sat på
hockeystavene, puttet ind i bolden,
hængt på målene, og alle deltagere
fik et på. Lyset blev slukket, og så
blev spillet sat i gang. I total mørke
udover lyset fra knæklysene, så vi
kunne se, hvor spillerne var henne,
var der hård kamp om de få mål, der
blev scoret i løbet af de 2 gange 30
min, der blev spillet.
De store smuttede omkring midnat
over til FDF, hvor de lagde sig til at
sove, inden det hele sluttede lørdag
morgen kl. 10.00.

Senere sendte vi piltene samme vej,
da de havde leget i 1½ time mere.
Her havde det været muligt at lege
lidt fangeleg og ellers hygge sig
med ca. de samme ting, bare med
færre personer, så det var lidt lettere at komme til. Så var der kun de
store tilbage det sidste stykke tid.
Her blev der ryddet op, og så skulle
FDF Tjæreborg
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Pilte
To hold bliver til et. Det giver flere ledere
og bedre aktiviteter.
Af Inge Madsen

Vi er meget glade for at have et
stort 1. pilte hold, 29 rare børn,
men alt for tit har vi syntes, det har
været for lidt med 2 ledere. Vi har
derfor lagt 1. piltene og 2. piltene
sammen, da der på 2. pilte holdet
til gengæld er meget få børn, men
også 2 ledere, Anette og Mikkel.
Det har betydet, at vi har ændret
mødetiden en smule, så alle piltene
fremover møder tirsdage fra 16.45 til
18.15. Det er rigtig dejligt nu at være
4 ledere på pilteholdet, da det giver
nogle flere muligheder.

Hvordan bruges en dolk

Lige nu er vi i gang med dolkemærket, så vi har lært en del regler om,
hvordan man skal gøre, når man
bruger en dolk. Hvad man må og
ikke må. Alle har snittet pinde fine
og spidse. På sidste møde snittede
piltene hver en pind, de kunne bruge til at bage snobrød på. På et tidspunkt, når vi synes, alle er gode til at
håndtere en dolk og kan dolkereglerne, skal alle op til en lille prøve, så
de kan få et personligt dolkebevis.

nogle mørkemøder, hvor vi blandt
andet skal ud på et lille refleksløb.
Vi skal ud i Friheden og lege ”lygten
i spanden”, og vi skal ud og lyse/
morse med lommelygter.
Lige efter nytår skal vi spille lagkagebanko, hvor man i hold kan vinde
ingredienser til at bygge en lagkage
med. Så må man håbe, holdene kan
finde ud af at handle lidt med hinanden, hvis der er hold der f.eks. kun
har vundet bunder, og et andet hold
kun har creme.
I januar går vi også i gang med at
lave siddepuder, så alle har en pude
at sidde på ude ved bålet og andre
steder, hvor det er praktisk at have
noget at sidde på.
Husk at tage praktisk tøj på efter
vejr og vind. Man ved aldrig, hvad
vi finder på :-)
Se i øvrigt vore mødeplaner på
www.fdf-tjb.dk.
Hilsen pilte-lederne

Nu er det efterhånden helt mørkt,
når vi har møde. Vi vil her i december og januar ”bruge” mørket til
12
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Væbnere
Dagens væbnerhold skulle findes,
og vinderen blev fundet i et spil sokkepaintball.
Af Alexander Estrup

Så er sæsonen rigtig kommet i gang.
Vi har alle lært hinanden rigtig godt
at kende. Det gør kun møderne mere
sjove og hyggelige.
Vi har allerede nu været sammen i 3
måneder. Vi har allerede lavet masser af forskellige fede aktiviteter,
som f.eks. at lave bål. De ny ankommende medlemmer skulle også lige
have det lært. De gamle medlemmer
kunne så også lige få tingene opfrisket. Vi har lavet fasan over bål, som
medlemmerne selv var med til at
gøre spiseklar.
Men nok det fedeste møde vi
har haft indtil videre, har været Birgitte og Alexander mødet!!
Dette møde startede med, at Alexander havde lavet 2 film, som
begge hold så sammen. Filmene forklarede kort, hvad vi skulle lave,

og hvordan man forberedte sig til
at gå i krig mod hinanden. (Begge
disse film ligger på FDF hjemmeside) Vinder holdet ville så blive
kåret som ”Dagen væbnerhold”.
Begge hold fik en holderleder, som
skulle stå for træningen, krigsmaling og hjælpe med at lægge strategi. Da holdene var klar til kamp,
kom de ud på banden som var indrammet af lysende fakler. Der var
en masse forhindringer på banen.
Der var ikke mere lys end lysene
fra faklerne. Holdene fandt deres
baser, gemte deres fane, fik deres
”sokke paintball” og så kunne ”Det
endelige slag” endelig begynde!
Efter en masse hårde og vilde
runder, fandt vi denne omgangs
”Dagens væbnerhold” nemlig hold: ”Mummi power” som
vandt den sidste kamp i finalen.
Birgitte og Alexander glæder sig
meget til at komme tilbage igen efter
jul med et endnu federe møde!
Hilsen Alle væbner lederne:
Birgitte, Martin, Sanne , Henrik,
Hans Jeppe, Filip og Alexander

FDF Tjæreborg
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Væbner juletur
Julehygge, julemad, julekalender og alt mulig andet med
jul. Vi havde det hele med på weekendturen.
Af Sanne Broch Skov

Så blev det tid til den første juletur
for væbnerholdet efter sammenlægning. Som alle ved, kan det være
ganske kompliceret, når to familier
skal slås sammen. Nu var det store
spørgsmål så, om det er lettere med
to væbnerhold. For at sådan noget
kan lykkes, skal de fysiske rammer
være i orden. Det var de. Masser af
sengepladser til væbnerne. Lederne
endte (som sædvanligt) på gulvet og
sofaen. Hvorfor mon det er blevet
sådan? Opvasken kan også være et
problem, men ikke denne gang. For
første gang var vi i en hytte med opvaskemaskine, nej opvaskemaskiner
i. Og med de to ovne var der masser
af plads til de nybagte boller.

Julehygge

Temaet for turen var hygge og jul, så
ungerne var blevet bedt om at medbringe hygge-nygge tøj. Dette førte
til et utal af heldragter, hjemmesko og hyggesokker. Det blev ved
samme lejlighed testet, om det var
muligt ved hjælp af kun én strips
at lukke Alexander inde i dragten.
Det kunne vi godt. Til gengæld viste
det sig at være meget svært at lave
kaffe på den fine kaffemaskine. Der
14
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var medbragt forskellige mere eller
mindre juleagtige film samt adskillige julekalendere, dog ikke Bamses julerejse til enkeltes ærgrelse, tv
til fremvisning af filmene og såvel
”Tegn og gæt” (hvordan tegner man
”hentehår” og ”Mælkevejen”) samt
”Trivial Pursuit” (Hvilken amerikansk præsident startede som jordnøddeavler? og ”hvor hurtigt kan
en struds løbe”). Det selvstyrende
kamera sørgede for at forevige lidt
af tegneriet
Juletræet kunne vi desværre ikke
tage med, da det skulle med de
”gamle” væbnere til Marbæk, så det
måtte vi selv finde og pynte. En juletræsfod blev naturligvis også kreeret. Det blev et vældigt flot træ. En
enkelt tur ud i skoven blev der også
tid til. Der var nogle vældigt fine
vandpytter på turen hjem.

FDF Tjæreborg

Den store julemiddag

Aftensbordet blev dækket fint, og
bordplanen blev skabt ved hjælp af
terninger ud fra et system Alexander opfandt. På samme måde blev
såvel opvask som kartoffelskrælning i øvrigt også fordelt. Lederne
mente generelt, det var juleaften
hele lørdag, så menuen stod selvfølgelig på risengrød og medisterpølse
til frokost (dog ikke på samme tid).
Eftermiddagsmaden var hjemmebagt kage, og til aften var der flæskesteg med rødkål, 2 slags kartofler
og brun sovs, med ris a la mande
til dessert. Naturligvis med mandelgave. Der blev ikke danset om
juletræet, i stedet spiste vi en kage,
der lignede et juletræ og selvfølgelig spilles pakkespil. Det sidste dog
uden terninger. I stedet var det kort
der styrede slagets gang.
Søndag stod på morgenmad, oprydning og kørsel hjem, og så var alle
varmet op til december.

15

Julehyggekursus
Hvordan finder man julestemningen frem blandt
seniorvæbnerne i slutningen af november?
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Kalenderen siger den 23. november,
og det er tid til at få sat gang i julestemningen blandt seniorvæbnerne.
Men hvordan skal det da nogensinde kunne lade sig gøre, inden det
bliver december? Når man ser dem
i dagligdagen, er det sjældent der
går mere end 20 minutter uden, der
er gang i brugen af mobiltelefoner,
computere eller andet moderne grej
som kræver strøm. Hvis vi skal lave
nogle aktiviteter, som ikke kræver
moderne teknologi kigger de mærkeligt på os. Det er en svær opgave,
vi har givet os selv, så der skal noget
helt specielt til.

en lille toiletvogn inde mellem træerne. Hytten ligger helt ude i yderkanten af Marbæk, og nærmest kun
hvis man kender til den kommer
man ud af den lille mudrede skovvej bag bommen med teksten om
militært område påklistret. I disse
rammer skal det nok kunne lade sig
gøre at finde den gode julestemning
frem.
Stedet var valgt. Nu skal der bare
findes på de gode aktiviteter, der
kan samle holdet og få dem til at
glemme strøm, at varmen kun kommer i form af brænde, og at få dem

Det perfekte sted

Da vi startede på at løse opgaven,
blev vi enige om, at for at det kunne
lade sig gøre, måtte vi ligge en plan,
der er lidt anderledes end normale
juleweekendture. Vi skulle finde det
perfekte sted, nogle omgivelser vi
ikke normalt er i. Og et sted hvor faciliteterne ikke er så luksuriøse som
vi er normalt har der hjemme. Efter
nogen søgen og diskuteren finder vi
det perfekte sted, Jens Grans Hus,
en lille hytte uden strøm og vand
der skal pumpes med håndkraft i
gården, og toilettet er gemt i form af
16
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til at have det sjov sammen og ikke
kun hver for sig. Vi skal altså have
gang i de gode gammeldags aktiviteter. Terninger, brætspil og julebag,
det kan kun blive en succes.

Afgang

Nu skulle vi se, om det ville lykkes
os at skabe den perfekte julestemning. Vi var spændte. Efter en lidt
tumult afgang fra FDF, var kursen
nu sat, og alle virkede til at være i
godt humør. Men kunne det blive
bedre?
Det starter rigtig godt, ved ankomst
bliver der tændt stearinlys, tændt op
i brændeovnen, og alle er med i et
fælles spil Meyer! Det tegner godt,
det vi har gang i. Men vil det mon
fortsætte?
Lørdagen starter i rolig stil med
morgenmad, dertil hørende opvask,
FDF Tjæreborg

vand hentning, og igen er der fælles hygge med spil og leg/tumlen i
soverummet. I løbet af formiddagen
spiller vi det ultimative kort, nu skal
det stå sin prøve. Vi skal have dem
testet i julens færdigheder. Kan de
pakke en gave ind, flette et julehjerte, klare en forhindringsbane medbringende en sæk med gaver, og kan
de finde ud af at lave julebag. Testen
stod på i nogle timer, kun afbrudt af
en omgang frokost. Alle bestod og
alle var i godt humør godt hjulpet
af julemusikken, der spillede stille i
baggrunden. Efter prøvelserne blev
der igen spillet Meyer, tegn og gæt
diverse kortspil og ellers bare hygget og slappet af. Fantastisk, det ser
ud til, at vi har løst opgaven, julestemningen er fundet, og der er ikke
nogen sure miner at spore, end ikke
da bølgerne gik højt under pakkelegen. Her var der overskud til at give
gaver væk til dem, der ikke havde
fået nogen, da spillet sluttede. Alle
virkede glade og tilfredse.

Igen igen igen

En ting er sikkert, vi fandt den gode
julestemning, og vi så, at det kunne
lade sig gøre at undvære strøm, rindende vand og fjernvarme. Vi tror
på, det er muligt at gentage successen, så vi er allerede i gang med at
kigge efter næste projekt, hvor vi
kan udfordre seniorvæbnerne på
en anden måde. Nu har vi jo set de
gode takter.
Jesper og Henrik
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Seniorvæbnere
Hvad får man hvis man sætter 9 seniorvæbnere til,
at løse 110 opgaver på 110 minutter?
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Efter lidt udskiften på holdet ser
det nu ud til at vi er ved at være
en stabil flok tilbage, som næsten
møder op hver eneste uge. Normalt
kommer der 9 seniorvæbnere og et
par ledere. Vi burde godt nok være
3 ledere hver gang, men Tobias er
ramt af, at arbejdet tager for meget
af hans fritid, så ham ser vi desværre ikke så meget til.
Vi har gang i mange forskellige aktiviteter af meget forskellig art. Så det
er blevet til alt fra at bygge med reb
og rafter, spille død og levende bold
til at bage boller på trangia og sparke til en mølle. Fælles for alle aktiviteterne er, at holdet går op i det med
liv og sjæl, så det er altid sjovt at
komme til FDF om onsdagen.
Og så til svaret på det store spørgsmål fra manchetten. Hvad får man
hvis man sætter 9 seniorvæbnere til
at løse 110 opgaver på 110 minutter?
Man får mange ting, men noget af
det var et 110 cm langt snobrød og
5 rækker strikket garn, hvor strikkepindene var erstattet med blyanter.
Et telt slået op midt i byen, en del
forskellige billeder taget af forskellige raftebyggerier og ikke mindst
FDF Tjæreborg

en masse svar på tekst spørgsmål af
forskellig art. Men det primære var
nok 110 minutters intens aktivitet,
hvor de alle sammen var fyldt med
sjov og ballade!
Lige nu har vi travlt med at få styr
på vores Julekursus. Her skal de
som deltager sikre de danske juletraditioner med hygge, sang, gaver
og julemad. Alt sammen foregår i
den meget primitive hytte Jens Granes Hus, så det glæder vi os til.
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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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Seniorer
Vi har været på Hawaii med beachvolley, balloner, drinks
og andre eksotiske ting.
Af Birgitte Pedersen og Line Vogsen

Hej! Vi elsker kage fordi sundhedsstyrelsen anbefaler minimum et
stykke om dagen. Det er godt for
dit helbred og dit humør!!!!!!!!!!!!!!
Vi har fået denne enorme ære at skulle skrive i Posten om hvad vi små
seniorer laver :3:3 og det er: nada.
Vi kan lide at tage til Hawaii, hvor
vi spiller SJOVT beachvolley med
balloner, ved en fin bar, en nydelig lagune og springvand indendørs
fordi vi alle er bange for den store
farlige natur, og mørket der følger.

Men det er jo ikke kun Hawaii vi
rejser til, for vi har været på verdens
turne med just dance. Vi var helt
ude ved de livsfarlige og frygtindgydende Esbjerg 1.kreds, og vi bankede dem sønder og sammen.

FDF Tjæreborg

Men det er jo ikke kun dansen vi er
mester i, for alle ved jo at vores koge
kunst er suveræn. Det lykkedes os
at lave verdens bedste indonesiske
scoresuppe, men man kan jo ikke
lave mad uden at diskutere lidt, om
det skal laves på en trangia, eller et
flot bål lederne havde lavet. P.S. bør
spises i mørket. Dårlig ide i dagslys.
Det er jo ikke kun for sjov det her,
vi laver faktisk også farlige ting som
den dødsens farlige svævebane ude
i Friheden.
Vi har jo også de dejlige familieture,
hvor vi tæsker lederne i et lille spil
minigolf. En dejlig søndag formiddag hvor vi igen viste vores genialitet i kogekunst med en omgang
svenskpølseret.
Det hele kører med fuld fart på, så en
gang imellem skal vi jo huske at tage
den lidt med ro og se en god klassiker. En vidunderlig Tintin film.
Og vi har verdens bedste leder. Han
kommer med kage til os (Turner).
Vi ønsker alle en glædelig jul og
godt nytår
Hilsen det fantastiske, vidunderlige
og vildt seje senior hold.
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Østrig 2013
Sidste nyt on turen til Østrig sommeren 2013.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Næste år tager væbnere, seniorvæbnere, seniorer og en stor håndfuld
ledere sydpå for alvor. En masse information følger, og det bliver stort.
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.

ellers måtte være af udgifter, altså
næsten alt. Det eneste der ikke er
dækket, er lommepenge, der skal
der regnes med lidt ekstra til den
udgift.
Vi har i kredsen valgt en ansvarlig
for turen, eller han meldte sig selv,
det blev Mikkel Turner. Så hvis I
har spørgsmål eller vil vide mere, så
skal I ikke tøve med at tage fat i ham
eller en af de andre ledere. Så skal
vi gøre hvad vi kan for at svare på
alt, hvad I vil vide. Vi vil også den
17. januar 2013 kl. 19.00 afholde et
infomøde i FDFs lokaler, hvor vi vil
fortælle mere om turen og svare på
spørgsmål.

Praktisk information

Vi var tidligere i år af sted til et kort
infomøde, det første af sin slags, inden vi skal af sted. Her fik vi bekræftet en masse. Vi hørte lidt om
turene, vi kan komme ud på. Vi blev
bedt om at gætte på hvor mange vi
bliver fra FDF Tjæreborg (ca 30 var
vores gæt), og ikke mindst så hørte
vi en pris. Turen kommer til at koste
max. 2100 kr. pr. person, og med i
den pris er transport, mad, underholdning, udflugterne, og hvad der
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:
Fælles juleafslutning			
Østrig 2013 infomøde			
Skøjtetur				
Kredsweekend			
Tumlinge og pilte sommerlejr		
Østrig 2013			

11. december 2012
17. januar 2013
20. januar 2013
8. marts 2013
9. maj 2013
13. juli 2013

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 Se mere tidligere i bladet.

STØTTEKREDSEN
Tak for støtten!
En stor tak til de mange lokale firmaer, der støtter op om Støttekredsens arbejde via annoncerne i Posten. Vi er glade for at byde velkommen til nye firmaer, der har sluttet sig til annoncørerne i 2012. Der
skal også lyde en stor tak til de mange forældre og andre borgere i
Tjæreborg, der betaler kontingent til Støttekredsen eller sætter frivillige bidrag ind på Støttekredsens konto.
Jeres støtte er med til at give endnu bedre muligheder for FDF Tjæreborgs arbejde med børn og unge.
Støttekredsen siger tak for i år og ønsker alle en glædelig jul og et
godt nytår.

FDF Tjæreborg
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Tjæreborg pizzaria gør mere ved de friske
råvarer og bruger kun det bedste af det
bedste, krydret med ægte oregano og god
service -hver gang.
Livet er for kort til kedelig mad, så hvorfor
ikke prøve en pizza hos Tjæreborg pizzaria,
så bli’r du også glad!
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

26

TELEFON 75 45 44 77

REgISTREREdE REVISORER:

Telefax 75 18 16 90
E-mail: 5r@5r.dk · www.5r.dk

• 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
		
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
Pilte			Tirsdag		kl. 1645-1815
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

Pilte

Inge Madsen Sidelman
Marlene Aakjær
Anette Vognsen
Mikkel Turner

75 17 59 47
40 87 17 07
20 69 87 00
26 18 62 14

Væbnere

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

28 74 60 07
30 12 13 71
26 18 98 58
27 47 23 99
25 57 98 40
40 34 54 30
30 11 17 14

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

