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Kredslederen
Mødetider, lederfordeling og andet der skal være styr på.
Vi er i fuld gang med at planlægge 2013/2014
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Så er den tid på året kommet hvor
den svære opgave i kredsen skal løses. Igen i år ser det ud til at blive en
udfordring at få styr på den: Lederfordelingen til den kommende sæson! I denne sæson har flere ledere
haft to hold for at få tingene til at
hænge sammen. Og nu står vi med
et nyt hold, der skal ledere på, så det
bliver ikke let. Så skulle du have lyst
til at give en hånd med, så lad os det
vide.

og senere her i Posten.
Udover planlægningen af den kommende sæson, går tiden også med
at få styr på de sidste ting i den aktuelle sæson. Der bruges tid på den
kommende sommerafslutning, som
traditionen tro afholdes ved Friheden med aktiviteter og fælles grill.
Det kommer til at foregå den 12.
juni. Vi skal også have styr på det
sidste til den store tur til Østrig. Så
vi keder os ikke.

Når vi laver fordelingen er der mange ting at tage højde for. Noget af
det er følgende. Vi skal sikre, at der
altid er to voksne ledere på et hold.
Der må ikke kun være uerfarne ledere på et hold. Og endeligt skal vi
have lederne fordelt på hold, mens
vi tager højde for, at vi ikke ligger
mødetider oven i andre aktiviteter i
Tjæreborg. Så det er noget af et puslespil, der skal lægges!
Ellers går det rigtigt godt i kredsen,
der er mange medlemmer, veloplagte ledere og ikke mindst super gode
aktiviteter. Der er lige blevet afsluttet en god piratlejr, som var årets
sommerlejr for tumlinge og pilte. Se
mere om den på vores hjemmeside
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
I FDF skal vi møde børn og unge, hvor de er normalt.
Men skal alt være tilladt i FDF?
Af Jesper Chrucow Bertram

I FDF møder vi børn og unge med
fantasi, fællesskab og en kristen
holdning til livet. Vores kerneaktiviteter er bl.a. friluftsliv, musik og leg.
Er det nok for unge mennesker i
dag, eller er det måske for meget?
Jeg tænker en gang imellem på, at vi
i FDF skal lave om på vores fundament. Vi skal måske til at indføre, at
de ældste må drikke eller, og have
Helt ærligt

Unge
drikker
- gør
seniorer?

Modelfoto
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Alkohol fylder en stor del af weekenderne
for danske unge. Det gælder også for mange af de
unge seniorer i FDF. Alligevel er alkohol mange
steder bandlyst i FDF, og det er sjældent til debat,
om seniorerne skal have love at drikke øl, når de
mødes.
På Facebook har vi spurgt til holdningerne
blandt jer læsere, og vi fik mange gode synspunkter til debatten. Læs her hvad to FDFere

Her kom vi frem til uden uenighed,
at det ikke hører hjemme i FDF Tjæreborg på nogen måde. Min holdning er klar, men det er jo ikke sikket, den har flertal. For mig hænger
alkohol og FDF ikke sammen. En af
de fantastiske ting ved FDF er netop,
at vi kan more os og grine dagen
lang uden at drikke alkohol. FDF
skal selvfølgelig ikke være gammeldags og dog, nogle af de gamle ting
er meget sundt at holde ved. F.eks.
at flaghejsning skal foregå med en
vis disciplin og respekt for, hvad det
står for, uden at det på nogen måde
virker som et militær. Jeg ved, at
vi på mange måder fornyr os hele
tiden og samtidig ikke glemmer de
gamle værdier. Det må være noget
af det vigtigst ved at være FDFere

mener om alkohol blandt seniorerne i FDF. Du
kan også finde interviews med repræsentanter
for en KFUM- og en DDS-gruppe, og læse deres
erfaringer og holdninger. Endelig har vi talt med
en specialkonsulent fra Sundhedsstyrelsen om
danske unges forhold til alkohol. Hun peger på,
at unge har brug for et frirum uden alkohol. Tag
debatten i kredsen - snak med seniorerne, så I
kan få en velforankret alkoholpolitik i kredsen.

FDF Tjæreborg siger nej, mener du noget andet?

FDF Tjæreborg

seniorbar en gang i måneden? Eller
hvad skal der til for, at de unge fra
14-20 år gerne vil blive i FDF. HELDIGVIS har Henrik vores kredsleder
allerede stillet det spørgsmål til et
ledermøde for ikke så længe siden.
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FDF LeDeren marts 2013
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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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1. tumlinge
Det er ingen sag at komme til skade, hvis man kender en
af 1. tumlingene. De er blevet rigtig gode til førstehjælp.
Af Line Vognsen

1. Tumlingene har fået mærker til
skjorten, woohoo. Et førstehjælpsmærke selvfølgelig, det har vi øvet
os rigtig meget i. Og så har vi fået
et vandremærke for vores 8 km
gåtur på sommerlejren. En skovtur igennem skov, hede, vej, sti,
bakker, mudder og grus. (Læs
mere om sommerlejren på s. 12)
Vi har også skullet igennem en
masse prøver på mod, styrke og
klogskaben for at blive seje riddere
med hjemmelavede kapper. For at
blive ridder fik vi alle et riddernavn
og skulle drikke en skål med kong
Christian.
Nu havde vi jo lært at slås og slå
folk ned, derfor skulle vi jo også
lære, hvordan vi redder liv. Så vi
har haft en masse møder, hvor tumlingene lærte/øvede førstehjælp, så
vi kunne få det seje førstehjælpsmærke. Til at hjælpe os med at tage
dette mærke, fik vi besøg af selve
paramedicineren Palle. Han lærte
os, hvad vi skulle gøre, hvis nogen
blødte, brændte sig, hvordan man
giver hjerte-lunge redning og meget
mere. Vi fik endda en sej bog med
hjem om førstehjælp.

FDF Tjæreborg

Som nogle af jer måske ved, så elsker vi FDFere at lave bål. Så når
vejret tillod det, så har vi lavet bål.
Når man har bål, skal der naturligvis ristes noget over det, denne gang
blev det pølser og snobrød. Vi lærte
også en lille smule om, hvad ild er.
Der var faktisk også en dag, hvor
det var alt for varmt til at lave bål,
så i stedet tog vi ud til vores hytte
Friheden, hvor vi lege alt muligt og
nød den is, Alexander havde med
til os.
Dette var bare nogle af alle
de ting, vi har lavet. Og der
er meget mere, vi skal nå, inden vi kan holde sommerferie.
Inden ferien skal vi fx lave lidt bål,
lege en masse og selvfølgelig skal vi
med til kredsens sommerafslutning
sammen med alle de andre tumlinge, pilte, væbnere og seniorer.
Mvh: 1. tumlingelederne
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Besøg Wilms Auto
- så er du kørende...
Godkendt af færdselsstyrelsen

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

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

®

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

OMSYNSVÆRKSTED
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2. tumlinge
Olympiade!
Kan det give et mærke til skjorten?
Af Lis Enevoldsen

Hej 2. tumlinge
Nu er I snart færdige med at være
tumlinge. Efter sommerferien bliver
I pilte!
Det bliver sjovt, og det åbner en
masse nye muligheder for os.
Én af vores første opgaver efter sommerferien er, at I skal vi lære at bruge dolk. Vi skal lære alle sikkerhedsreglerne omkring brug og opbevaring af dolk. Det bliver spændende
og åbner en masses nye muligheder
for os. Men først skal vi gøre denne
sæson færdig.

FDF Tjæreborg

I skrivende stund har vi 3 mødegange tilbage, og de 3 gange skal vi
bruge på at tage legemærket. Vi skal
lege nogle nye og spændende lege.
Vi skal lave vores helt egen Olympiade med discipliner, som nok ikke
helt kendes fra den store Olympiade. Når vi har gjort det, så får vi et
mærke mere til vores skjorte, og det
vil vi jo gerne have.
Tak for denne sæson. Vi ses igen efter sommerferien – som PILTE!
Mange FDF-hilsener fra
Rune, Jesper, Iben, Mette og Lis
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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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Pilte
Super aktive pilte
har haft travlt.
Af Inge Madsen

Piltene har lige taget 2 seje mærker.
Da vi var på lejr i Kristi Himmelfartsferien, var vi på vandretur lørdag, hvor vi gik hele 15 kilometer.
Det gav os vandremærket niveau
5. Vi vandrede i den skønne natur
i Gyttegård Plantage mellem Billund og Hejnsvig. Vi startede midt
på formiddagen. Tumlingene skulle
gå 8 km. og piltene 15 km. Vi gik
ad forskellige ruter, men mødtes til
middag, hvor vi holdt rast ved nogle
shelters, hvor der også var borde/
bænke. Tanterne kom med en masse
rugbrød, pålæg, ½ ton makrel, saft
og kage, så vi kunne tanke op til den
videre tur. Rastepladsen havde for
øvrigt en fantastisk udsigt ud over
området.
I tirsdags havde vi udvidet mødet
fra kl. 15.30 – 19.30. Der skulle vi
tage et cykelmærke, hvor vi skulle
cykle 30 kilometer. Det blev en fin
tur, hvor vejret heldigvis var med
os. Vi cyklede til Roborg, langs diget
til Darum, fra Darum til Allerup, ud
over Opsneum, og med Tradsborgvej ud til Friheden hvor vi spiste
vores medbragte mad. Fra Friheden cyklede vi over Krogsgårdsvej,
FDF Tjæreborg

med cykelstien mod Novrup, over
til cykelstien langs motortrafikvejen, derfra til Sønderbyvej, hen til
Østerbyvej og retur til FDF. Jo, man
kan komme noget omkring, når man
skal cykle 30 kilometer. Vi havde
selvfølgelig nogle små pit-stops undervejs ud over spisepausen, og vi
undgik da heller ikke en punktering,
en defekt bremse og et par små styrt
i grøften. Mikkel kunne reparere
materiellet, og heldigvis kom ingen
til skade ved styrtene.
Der var 18 pilte med på lejr i Kristi Himmelfartsferien, og de sov i
telte for første gang. Det gik rigtig
fint både med at få sat teltene op og
med at få sig indrettet i teltene og få
sovet, selv om det var ret koldt om
natten - det krævede nogle ”natsokker” og en ekstra varm trøje eller
tæppe.
Sommerferien nærmer sig, men vi
skal da bl.a. lige have ristet et par
skumfiduser og holdt et MGP møde
inden.
Piltelederne ønsker rigtig god sommer til alle.
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Piratlejr
Tumlinge og pilte
på vilde pirattogter
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Det var en skam, at den officielle
”talk-like-a-pirate-day” ikke faldt i
Kristi himmelfarts ferien i år, for der
var dømt pirateri til den helt store
guldmedalje, da 40 tumlinge og pilte tog med 10 ledere, et par tanter
og lidt andet godtfolk på Piratlejr i
Grene lejren ved Billund.
Jeg selv ankom først til lejren hen på
eftermiddagen, og her var lejren kun
få timer gammel, men allerede der
var der en ulmen af tanker om togter, at få folk til at gå planken ud og
ikke mindst en stor flok pirater der
var klar til kamp. Inden aften havde
de alle fået lavet sværd, klap for øjet
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og fået de vildeste og mest drabelige tatoveringer man længe har set.
Lejren var ikke slut med det. Inden
for 24 timer havde de også været på
pirattogt, hvor der blev stjålet guld.
De havde fanget papegøjer, gået
planken ud og mange andre færdigheder blev også trænet på dette togt.
Det var en super god lejr. Hvis man
vil se lidt mere til, hvad der foregik,
så er det muligt at finde billeder på
vores hjemmeside, www.fdf-tjb.dk.
Samme sted kan findes en dagbog
og sidst men ikke mindst, er der i
dagbogen også link til et par små videodagbøger, vi fik lavet hver aften
på lejren. Så kig forbi og se mere fra
lejren.

POSTEN

Østrig 2013
Årets største reality serie starter den 10. juli, og
FDF Tjæreborg stiller med et hold på 34 personer.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

I noget der kan komme til at minde
om en blanding af Robinson Ekspeditionen, Divaer i Junglen og Bear
Grylls Ultimate Survival, tager ekspeditions leder Mikkel Turner den
10. Juli 2013 33 håbefulde deltagere
med på ekspedition til Alperne i
Østrig. I 10 dage skal de i fællesskab
forsøge at overleve i den barske natur, være på vandretur gennem Alperne og ikke mindst selv skaffe sig
ingredienser til madlavning.
Holdet, der tager af sted på denne
anden version af ekspeditionen, består af en god blanding af forskellige

aldersgrupper, forskellig tilknytning
til hinanden og ikke mindst med
megen forskellige erfaring i overlevelse i naturen. Alderen spænder
fra den mindste deltager på 11 år og
op til den ældste 65 år. Fordelingen
mellem køn har en lille overvægt
til pigerne hvor der skal 19 af sted,
mens drengene tæller de sidste 15
inklusiv ekspeditions lederen. Så det
er uden tvivl et spændende hold,
der stiller til start i denne version af
Survival i Østrig. I alt ca. 650 personer vil deltage i kampen om overlevelse.
I løbet af de 10 dage vil alle hold
skulle gennemfører ind til flere forskellige udfordringer. Der kan bestå
af alt fra vandreture i Alperne, spise
is i den indre by, købe tyroler hatte,
overleve på vilde natløb og overvinde deres højdeskræk, når kabelbanen ved den gamle OL bobslæde
bane ved Innsbruck skal prøves.
Vi glæder os til at følge holdet og
bringe en udførlig reportage fra ekspeditionen, når alle mand vender
tilbage til Danmark.

FDF Tjæreborg

13

14

POSTEN

Væbnere
VKPHOSGMB-møde og
VTTFFASI,S,C,MOAG-tur.
Af Sanne Broch Skov og Christian Filipsen

Hvad sker der på væbnerholdet?
Det er ganske simpelt. Vi har lavet
et ViKørerPåHavetraktorOgSpiserGryderetMedBlomstersmag-møde.
En flok af væbnerne har også været på en ViTagerTilFanøForAtSp
iseIs,Slik,Chips,MadpakkerOgA
ndetGodt-tur. Der er ca 10 km til
færgen og lidt længere hjem igen.
(-: Væbnerne var friske og tog den
på gåben uden tøven. Godt gået!
Derudover har væbnerne nu helt
styr på førstehjælpen. Eller har

de? Der er i hvert fald ikke nogen, der er døde endnu. Og vi har
brugt en række møder på at blive
helt suveræne til at hjælpe lederne, hvis de skulle komme galt
af sted. I øvrigt gælder regel#1 til
alle væbnermøder. (Regel#1: ”Man
må ikke komme galt af sted”).
Inden ferien kan vi lige nå at bygge
en himstregims af reb og rafter, en
kage og en weekendtur.
Med væmlig hilsen væbnerlederne
Nå ja for resten. Inden vi vender tilbage til næste år, er der nogle af os,
der drager til Østrigs land for at se
nogle bjerge og måske en tyrolerhat.
Vi ses til næste år

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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Seniorvæbnere
Hvad er en god aften for de unge?
Af Jesper Chrucow Bertram

lufttryk.

Er det vild action, eller at udfordre
hjerne??? Eller er det at få opbygget
et godt sammenhold? Jeg har ikke
svaret, men jeg synes seniorvæbnerholdet er et sted, hvor sammenholdet er godt, og de kender hinanden
på kryds og tværs. De forstår at gøre
mødet godt for dem, uanset om det
er action eller et hygge møde.

De kunne komme op i 5-6 meter
højde uden det store trylleri, men
med nogle små justeringer kunne de
sikkert været kommet meget højre
op. Holdene gik op i deres arbejde,
også selvom det ikke lige lykkedes
at fyre en raket afsted. Jeg tager
hatten af for, at holdene ikke vil lade
sig slå tilbage, selv om der er lidt
modgang. Flot og tak for det.

Hvis vi tager den lidt bagfra denne
gang, var vi sidste gang på vores
traditionelle Hvide mænd besøg og
derefter på stryhns is bar. Det kan
godt være, at det er en underlig ting
at tage ud til de Hvide Mænd, og
danse lidt rundt om dem i dejligt
blæsevejr. Men hvis man tænker lidt
over det, er de Hvide mænd nok
ikke nogle, man besøger så tit med
familien. Og så symbolisere de noget meget interessant: at møde naturen i renhed. Og selvfølgelig må
man jo sige, de er ude i alt slags vejr,
to ting vi FDFere på nogle måder
passer på.
Hvem kan bygge en vandraket bedre end en leder? Det kan seniorvæbnerne, og de har bevist det. Efter
1-1,5 time var de første klar til at
skydes af sted ved hjælp af vand og
FDF Tjæreborg
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Seniorer
Seniorerne er helt vilde med ild,
så bål, fireballs og primitivmad er sagen.
Af Mikkel Juhl Turner

Hver anden torsdag mødes seniorerne fra FDF Tjæreborg til møde. I
januar måned blev det besluttet at
holde senioermøderne samme med
Esbjerg 1. kreds, som har kredshus
på Sædding gl. skole. Derfor tager
vi ca. 1 gang om måneden turen til
sæding for at holde møde der. Og
ca 1 gang om måneden får vi besøg i Tjæreborg af seniorholdet fra
1. kreds.
En af de ting seniorerne bruger meget tid på er ild (mmmm flammer).
Det er blevet til mad på bål, fireball
som blev spillet med og den store
manddomsprøve, som gik ud på at
slukke en flamme ved at kvæle den
i munden. Alle seniorerne fra Tjæreborg bestod selvfølgelig. Maden
på blå blev tilberedt efter princippet
“lav en ret af de udleveret ingredienser”. Det endte op med at blive en
ganske fornuftig gryderet, som alle
indtog med stor glæde.

en god gang ondt i arme og finger
dagen derpå.
De har også været i gang med at
bygge med reb og rafter. Som en
god gammel seniorer tradition, blev
der bygget et “Monk Tårn”. Efter
lidt startvanskeligheder kom de i
gang, og så gik det ellers stærkt, og
et fint tårn blev det til med platform
på toppen. I den kommende tid ser
vi frem til en primitiv overnatnings
tur i Østskoven, hvor vi går der ud.
Det helt store i år bliver, når vi til
sommer tager til østrig for at bestige
en alpe og jodle på toppen af den
sammen med væbnerne, seniorvæbner, lederne og 650 andre fra Landsdel 5.

Seniorerne har også været på klatrevæggen og teste deres abekatte
evner. Efter at havde varmet op i
en god tid, endte det med at bliver
et kapløb med tidtagning fra bund
til top. Vindertiden blev 10 sek. og
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:
Sommerafslutning			
Østrig 2013			
Legensdag			
Leg i Hallen			
Opstart ny sæson			

12. juni 2013
13. - 20. juli 2013
7. september 2013
4. oktober 2013
Uge 35

Østrig 2013 Væbnere, seniorer og ledere tager til Østrig med resten
af landsdelen. Vi skal være afsted en uge, og alle skulle på nuværende tidspunkt have modtaget en indbydelse til turen.
Legensdag Denne dag afholder vi et fælles opstarts arragement.
Leg i Hallen Vi gentager successen fra sidste år og har bokket hallerne, og så er der ellers dømt leg og hygge en hel aften.

Tur til Fanø
Af Sanne Broch Skov

Den 18. maj tog 10 væbnere og seniorvæbnere og 3 ledere til Fanø
for at få en is. Det blev en gåtur
på godt og vel 22 km, som alle
klarede i fin stil. En seniorvæbner
med skridttæller nåede godt 18.000
skridt på turen. En god dag og bestemt en tur der kan anbefales,
hvis nogen skulle have lyst til en
lang gåtur.

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
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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

POSTEN

STØTTEKREDSEN OG BESTYRELSEN
BESTYRELSEN:
Formand
Jesper Chrucow Bertram		
20 30 77 69
Kasserer
Jens Øllgaard-Nicolajsen		
22 27 58 41
		
Henrik Øllgaard-Nicolajsen		
22 45 51 61
		Klaus Schmidt				75 17 00 54
		Ulrik Blom				30 23 64 44
		Tom Grønkjær				20 86 53 85
		
Alexander Estrup			
27 47 23 99
		
Benny Vestergaard			
28 98 60 68

STØTTEKREDSEN:
Formand
Kasserer
		

Carsten Bank				
Johannes Sidelmann			
Kirsten Fosgrau			

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

MØDETIDER
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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

22 45 51 61

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

20 30 77 69
28 85 79 66

Seniorer

26 18 62 14
22 45 51 61

Mikkel Turner
Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Hytteudlejer: Jens Øllgaard-Nicolajsen
Hjemmeside

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

FRITID MED INDHOLD

