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Kredslederen
Så blev sæsonen 2013/2014 skudt i gang
og det er med fuld aktivitet i kredsen.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

De første af de ugentlige møder er
godt overstået, og der har været fuld
gang i holdene. Enkelte har været
ude at bygge tømmerflåder, der er
startet 17 nye tumlinge, en gang Legens dag er vel overstået og lederflokken har fået styr på en masse
punkter. Det er skønt at se og høre,
at der er aktivitet og glæde i kredsen.
En af de ting vi har forsøgt i lederflokken er at være på forkant med
de faste aktiviteter, så vi kan sikre at
der er meldt datoer, steder m.m. ud
i god tid. På den måde kan vi sikre
at så mange medlemmer, forældre,

FDF Tjæreborg

ledere og ikke mindst bestyrelsesmedlemmer har plads i kalenderen.
Det er lykkes rigtig godt. Derfor kan
du i kalenderen senere i bladet se
datoer for alt fra ”Leg i Hallen”, og
skøjtetur til stedet for sommerlejr og
datoen for denne. Så hold øje med
oversigten når du kommer forbi den
side eller kig forbi på www.fdf-tjb.
dk og find datoerne i kalenderen.
Desværre er det ikke blevet til nye
ledere i denne sæson, men hvis nogen skulle have lyst til at blive leder
så råb op, vi kan altid bruge en ekstra hånd på et af holdene.
Vi forsøger nu, efter at have modtaget et godt tilskud til vores sovehytter fra AP Møller Fonden, at få det
skubbet i gang for alvor. Nu skal der
ske noget. Til projektet har vi et budget, der lyder på omkring 100.000
kr. for at få det, som vi gerne vil
have, og vi er ret tæt på efterhånden.
I sidste sæson var vi så heldige at
have en god portion annoncører her
i bladet. Det kombineret med et rigtig flot sponsorart fra 4N Mailhouse
på trykning af bladet også gentaget i
denne sæson gør at vi har mulighed
for at få et tilskud fra Støttekredsen
til hytterne og på den måde hjælpe
det godt på vej.
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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

NDR. STRANDVEJ 47
6731 TJÆREBORG
www.tsg.dk
post@tsg.dk

TLF. 75175201
FAX.75 17 60 39
MOBIL: 40 17 52 13
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1. tumlinge
Vi er kommet godt i gang med det nye tumlinge hold. Men
der kunne godt bruges et par piger mere på holdet.
Af Inge Madsen

Så er vi startet op på en ny FDFsæson og sædvanen tro også med
et hold nye 1. tumlinge. Holdet er
for alle børn der går i 1. klasse, og vi
holder 1. tumlingemøder torsdage
fra kl. 16.45 – 18.15. Der er p.t. startet
15 børn, 12 drenge og 3 piger, så vi
kunne godt bruge en lille flok piger
mere :-) - flere drenge er selvfølgelig
også velkomne :-) Vi synes vi har
fået en god opstart, og er kommet
godt i gang.

være fuld bemanding hver gang,
men der vil altid være mindst 2 ledere og 1-2 hjælpeledere.
Husk altid praktisk tøj efter vind
og vejr. Vi er meget ude, og vi laver
også tit noget man kan blive lidt beskidt af.
Hilsen 1. tumlingelederne

Det første møde gik med at lære
hinanden lidt at kende. Børnene fik
set FDFs lokaliteter, og så lavede vi
et lille navneskilt i krympeplast og
legede lidt. Sidste torsdag lavede
vi et lille bål og ristede nogle skumfiduser, det er altid et hit. På de
kommende møder skal vi ud på et
billedlotteri-”løb”, vi skal en tur ud
i vores hytte Friheden, vi skal ud og
gå en lille tur, lege baser og bomper
og meget andet. Man kan altid holde
sig orienteret om, hvad vi skal lave
ved at gå ind på FDFs hjemmeside
www.fdf-tjb.dk, og se under punktet mødeplaner/1.tumlinge.
Ledermæssigt er vi 4 ledere og 2
hjælpeledere på holdet. Der vil ikke
FDF Tjæreborg
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Lej Friheden til
en fødselsdag
uden alkohol.
Kontakt Jens Ølgaard-Nicolajsen for mere info.
Tlf: 22275841
jens@spurvehoejen.dk

GULVAFSLIBNING
Sønderled 19 - 6731 Tjæreborg
Mobil 40436774 - post@jyskgulvteknik.dk

Freelance IT-udvikler
Web- og integrationsløsninger
samt IBM Power i

TGN Consult
Tom Grønkjær
Sønder Tirslundvej 8
6670 Holsted
Tlf.: 20865385
Email: tgn@tgn-consult.dk
www.tgn-consult.dk
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2. tumlinge
Det er ikke fantasien, der sætter grænser når vi skal
finde på aktiviteter. Derfor skal vi tage fantasi-mærket.
Af Sanne Broch Skov

Så er vi kommet godt i gang med
2. Tumlinge holdet. Vi har ca 20 2.
tumlinge på holdet. En god portion
drenge og 4 seje tøser. Skulle der
komme en enkelt tumling eller tre
mere, er de velkomne.
Ledermæssigt er vi stort set de samme. Dog har vi skiftet Filip ud med
Emilie, der er retur fra efterskolen.
Det er et hold med energi og fantasi.
Det har vi valgt at benytte os af, så vi
vil se om vi kan tage fantasi-mærket.
Fantasien skal rigtigt have plads hos

friske drenge og seje piger. Derfor arbejder vi med dinosaurussser
- stort skal det være. Hvordan vi
får fdf, fantasi og dinosaurussser sat
sammen, det vil vise sig. Selvfølgelig skal der også være et b.a.l.l.e.s.møde, hvor de 6 junior ledere skal
bruge deres fantasi og ingen sæson
uden lidt bål og røg. Denne gang
skal tumlingene bare selv bygge deres bord. Så må vi se om det holder
til at spise ved. Inden jul tager vi på
juletur. Der bliver tid til at hygge og
lave mad og besøge julemessen.
Så planen er klar. Vi skal have det
sjovt og bruge fantasien hos 2. Tumlingene.

FDF Tjæreborg
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1. pilte
Nu er vi pilte, og det betyder overnatning i det fri,
brug af dolk og meget andet nyt i denne sæson.
Af Lis Enevoldsen

Hej 1. Pilte
Så er vi kommet godt i gang efter
sommerferien, og der er kommet et
par nye hoveder på holdet. Vi startede sæsonen op med en enkelt overnatning ude i Friheden, hvor vejret
heldigvis viste sig fra sin bedste side
:-). Aftensmaden bestod af trommestikker og bålpakker, som blev lavet
over bål med mere eller mindre succes. Desserten bestod af pandekager
med is og en kop varm kakao med
skumfiduser, hvilket faldt i rigtig
god jord. Natten blev tilbragt i 3
telte, som vi havde rejst tidligere på
aftenen. Alt i alt en rigtig hyggelig
tur. Vi gentager succesen igen i november, hvor vi skal til Marbæk og
overnatte en hel weekend.

Ellers starter vi sæsonen op med at
tage fat på dolkebeviset. Det kommer til at foregå over flere møder,
hvor vi gennemgår dolkereglerne og
øver os i at snitte. Senere hen skal vi
også på et løb, for at tjekke om I har
lært nok i brugen af dolk.
Vi vil også forsøge at arrangere et
møde med FDFerne i Spandet-Roager. En kreds som Mette var medlem af, dengang hun var FDFer som
barn. Det håber vi rigtig meget kan
lade sig gøre.
Hilsen
Lis, Rune, Jesper, Mette og Iben

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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2. pilte og
1. væbnere
Af Anette Vognsen

Så er vi i gang igen efter sommerferie. Vi skal lære almindelige FDFfærdigheder. Det betyder, at der skal
trænes/øves/læres mange ting, så
vi kan tage 5 forskellige MÆRKER.
Bålaktivitet – Friluftsliv – PioneringMad og Leg. Vi har planlagt at disse
mærker kan tages i denne sæson.
Bål-aktivitetsmærket:
Vi er begyndt på niveau 3 og
skulle gerne ende på niveau 4.
Når vi har lært og øvet os kan vi:
Bålaktiviteter 3:
Du har selv tændt et bål.
Du har hørt om reglerne for brændehugning.
Du kan demonstrere at du kan finde
ud af at hugge brænde ”korrekt”.
Du har hørt om reglerne for brug af
kniv og økse.
Du kan demonstrere korrekt
brug af kniv og forklare forholdsregler ved at bære kniv.
Bålaktiviteter 4:
Du har lært om antænding af
bål, herunder brandtrekanten og hvordan man ”styrer”
ilt, materiale og varme i bålets opFDF Tjæreborg

bygning samt om sikkerhedsregler.
Du har lært hvordan man laver et
pyramidebål og et pagodebål.
Du kan tænde et pyramidebål og efterfølgende lavet et pagodebål omkring det.
Friluftsliv: – her kræver det man bla.
har sovet udenfor i andet end telt. Vi
glæder os allerede til turen den 20.22. september. Vi bygger bivuak og
laver mad udenfor.
Lege-mærket: Husk vi skal lege i
hallen sammen med alle de andre
FDFere den 4 oktober.
Den 10 september havde vi omvendt fotoløb. Det gav sved på
panden og mange sjove oplevelser. De 5 hold måtte selv bestemme hvilke billeder de ville tage.
200 point for et billede af 3 ledere
der drak kaffe. Så der var mange
pilte som lærte at brygge kaffe. Det
var en svær kusnst at fomde ud af
kaffefilteret og hvor vandet skulle
hældes på henne. Heldigvis overlevede kaffemaskinen, og vi ledere
blev kun lidt lettere kaffeforgiftet.
Hilsen Marlene, Mikkel og Anette
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Jagten 2013
Jagten på det europæiske fællesskab.
Af Alexander Estrup

Jagten er en interrailtur rundt i
Europa, som FDF afholder hvert 2-3
år. Sagt på en anden måde, Jagten er
et kæmpe opgaveløb, som sender os
rundt omkring i Europa på 14 dage.
Man er afsted i små hold, på 2-5 personer, og kæmper så mod de andre
deltagere, om at løse den opgave
man nu er blevet sendt ud på. Vi var
110 deltagere på Jagten 2013. ”Jagten på det europæiske fælleskab”
var dette års overskrift.
Vi havde en temaramme, som gik
ud på at vi skulle finde et forsvundet maleri i et afbrændt hus i Århus. Under vores rejse fik vi løbende beskeder fra Danmark, med nye
informationer om maleriet. Sagen
havde pludselig udviklet sig sådan,
at en agent fra Ungarn havde stjålet maleriet, og havde slået ejerne i
Danmark ihjel. Vi fulgte efter denne
agent gennem det østlige Europa,
indtil han prøvede at videregive maleriet. Det vi ikke vidste var, at vi
selv var blevet skygget af en anden
agent fra Serbien, som også prøvede
at få fat i maleriet. Efter et kæmpe
løb på en dags tid, fandt vi maleriet
gemt i München. Derefter skulle vi
på demokratisk vis bestemme hvad
12

vi ville gøre med maleriet. Vi valgte
at give maleriet tilbage til den oprindelige ejer. En kunstmaler i Ungarn.
Vi mødtes i Kolding lørdag d. 13
juli, hvor hele vores tur skulle skydes i gang. Vi vidste ikke hvor vi
skulle hen, da vi satte os ind i toget,
vi vidste bare at vi skulle til München. Under togturen fik vi nogle
kuvertopgaver, som man kunne løse
hvis man ville. Inden i løsningerne
på opgaverne fandt man små spor
om, hvor vi var på vej hen. Vi fandt
ud af at vores første stop blev i Ungarn - Budapest.
Vi var i Budapest i 3 dages tid, hvor
vi fik lov at sove hos en roklub. På
de 3 dage skulle vi ud og tjekke
nogle adresser, hvor vores ungarske agent havde været. Resten af tiden blev brugt på at udforske byen
for spændene ting at se og opleve.
F.eks. var vi en aften oppe på Buddabjerget, hvor vi havde udsigt ud
over hele byen, et utroligt flot syn
som der er taget masser af billeder
af. Vi skulle selv finde ud af at bruge
den offelige transport i byen det resulterede også i at vi for vild et par
gange, men det var bare med til at
gøre oplevelsen det bedre.
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forbi, og gerne ville være med.

Klokken 04:00 om morgenen blev
vi vækket, for at skulle pakke vores
telte ned og rejse videre i en fart,
inden vi blev opdaget. Denne gang
gik vores lange togtur videre til Rumænien - Cluj. Vi skulle bo omme
bag en gammel kirke, hvor vi fik
nogle festival wc til rådighed, da der
ikke var andet. Vi fik set os omkring
i denne nye by, og fik snakket med
en søsterorganisation til FDF. De viste os rundt i Cluj. Vi viste nogle
af de ting vi lavede hos FDF, og de
viste os hvordan de gjorde tingene. Vi havde tæt kontakt med disse
mennesker i Cluj, da de tog med os
på ture. En af vores ture gik til en
saltmine i udkanten af Cluj. Minen
lå 120 meter nede under jorden, så
det vil sige temperaturen gik fra 37
og ned til 12 grader. Nede på bunden kunne man tage ud at sejle på
saltsøen.
Efter vores besøg nede i saltminen,
tog vi videre ud i naturen. Vi tog ud
til en gammel dal med kløfter og det
hele. Naturen var utrolig smuk. Vi
holdte aftenunderholdning og andagter ude på torvet, hvor vi legede
nogle lege, med de lokale som kom
FDF Tjæreborg

På dag 8 tog vi endnu engang videre men denne gang ikke så langt.
Vi blev stadig i Rumænien, men
tog videre til en by der hedder Timisoara, hvor vi kun var i en halv
dag. Her skulle vi mødes klokken
23:45, hvor vi skulle i gang med et
natteløb. Vi løb rundt i byens gader
i mørke og ledte efter små koder,
som ville hjælpe os til at gætte, hvor
vores agent var taget videre hen.
Klokken 05:00 var løbet forbi, og vi
skulle allerede videre med et nyt
tog til Serbien - Beograd klokken
06:40. Vi ankom til Beograd, hvor
vi fik et koordinat til en bank, hvor
agenten videresendte sine penge til
en anden bank. Vi hackede os ind
i bankens computer og fandt ud af
hvor pengene var blevet sendt hen.
De var blevet sendt videre til Slovakiet - Bratislava. Vi fandt et tog
som kørte til Bratislava senere om
aftenen, men indtil det gik, havde vi
nogle timer til at se lidt nærmere på
byen Beograd.
Da vi ankom til Bratislava, skulle
vi overnatte på en campingplads
lige ned til den lækreste sø, som vi
kunne bade i når vi ikke havde program. Her mødte vi også en søster
organisation til FDF som også viste
som rundt i byen, og inviterede os
på mad senere på aftenen. De havde
valgt 3 retter, vi kunne vælge imellem, som var de mest traditionelle
retter man kunne få i Slovakiet. Vi
fik set en masse butikker i Slovakiet,
13

da det ikke er så dyrt dernede. Så vi
tog på shoppetur en af dagene og fik
fyldt vores vandrerygsække helt op.
På et løb i Bratislava opsnappede
vi, at agenten havde forladt byen og
var rejst videre til München og havde gemt maleriet der. Vi havde fået
at vide, at vi selv skulle finde ud af
at komme til München i løbet af den
næste dag. Vi valgte så at blive så
længe vi kunne i Bratislava, sådan
at vi kunne ligge nede vores søen og
slikke noget sol og bade. Der var 42
grader, så vi magtede ikke det store.
Da vi endelig tog os sammen til at
tage videre, havde en af vores medlemmer mistet sin billet og pas. Så
inden han havde fået fat på nogle
nye papirer, nåede vi ikke det direkte tog til München. Så vi 8 mennesker måtte lægge hovederne i blød
og finde en anden rute. Vi tog toget
til Østrig-Wien, hvor vi måtte blive
hele aftenen, så vi kunne tage et nattog videre til Tyskland-München
som var vores sidste stop.
Vi kom ikke frem til resten af gruppen i tide, da vi havde nogle problemer med vores tog undervejs. Imens
vi havde sovet, var der gået ild i den
vogn der kørte bag os og det havde
lavet så store skader, at vi måtte stå
af toget ude midt i ingenting, hvor
der kom et andet tog og samlede os
op. Da vi endelig kom til München,
og fik vores morgenmad, kunne vi
følge med de andre ud i byen. Her
skulle vi mødes med en flok spej14

dere fra Tyskland, som ville vise os
rundt i byen og lave nogle opgaver
med os. På de 2 forskellige løb vi var
på, fandt vi så frem til maleriet, men
vi fandt aldrig agenten.
Under aftenunderholdningen blev
der takket af for en fantastisk tur.
Og vinderne af Jagten 2013 blev fundet. De fik maleriet og en vandrepokal med hjem.
Efter 3 dage i München og 12 andre
dage rundt i Europa var vi alle ved
at være klar til at tage hjemad.
Jeg kan godt fortælle jer, at aldrig
i livet har vi nogen sinde være så
glade for at se et DBS tog igen, som
da vi kom til Flensborg.
Det har nok været en af de fedeste
ture jeg har været på. Det er en meget anderledes oplevelse, hvor man
er meget på egen hånd. Men alt det
man får set og prøvet på de 14 dage,
er helt utroligt. Man får indblik i
forskellige byer, som ikke er lige så
godt stillet som Danmark er. En ting
er sikkert, jeg skal i den grad af sted
igen næste gang! Jeg kan i hvert fald
anbefale alle jeg kender at tage med
og prøve det.
Billederne fra turen ligger på FDFs
hjemmeside.
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Østrig 2013
Bjerge, udflugter, sammenhold og oplevelser.
Det var hvad der ventede 33 FDFere i juli månede.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Den 10. juli 2013 lød startskuddet
til det, der skulle være årets begivenhed for de ældste FDFere i Tjæreborg. Alt var klart, grejet var pakket og afleveret til fællestransport
fra FDF Sædding. Deltagerne var
mødt op ved FDF og stod med deres
bagage og ventede på bussen, der
skulle transporterer dem til Tiroler
Pfadfinderzentrums få kilometer
udenfor Innsbruck.
En smule forsinket skal man vel altid være på sådan en tur, og denne
gang var ikke nogen undtagelse.

FDF Tjæreborg

Planlagt ankomst var omkring kl.
10.00 den 11. juli om formiddagen,
reel ankomst derimod var omkring
kl. 15.00, og så var det ellers bare om
at komme i gang. Mange af de andre
kredse var ankommet og havde fået
slået lejr, da vi ankom. Så vi var lidt
bagud med det samme, men ved
fælles hjælp og efter en smule frokost var det ikke noget problem at få
rejst de mange telte, et stk. pavilion
og få pakket køkkengrejet ud, så vi
var klar til at lave noget aftensmad.
Det tager trods alt lidt tid at lave
med til 33 personer :-)
I de næste 5 dage skulle området så

15

udforskes og opleves på alle mulige måder. Det blev bl.a. til en vandretur på toppen af Patscherkofel,
et bjerg på 2250 meter. En hyggelig
gåtur i lokal natur, gennem skov og
små landsbyer undervejs til en badesø, Lansersee. Her blev der leget,
hygget og slappet af oven på den
lange bustur fra Danmark til Østrig.
Enkelte fik bl.a. lejet en vandcykel
i et par timer, så de kunne plaske
rundt i søen på den. I slutningen af
ugen var vi desværre så uheldige, at
vi ikke kunne komme på de samme
aktiviteter hele kredsen. Derfor blev
vi nød til at dele os en smule, og
mens nogen var på bytur med shopping, badning og andre herlige ting,
var de resterende på vandring rundt
i højlandet. Turen i højlandet var
fordelt over to dage, og undervejs
skulle der overnattes i en lille bjerghytte.

fantastiske udsigter. Ydermere var
vi på rundtur i en af Europas ældste sølvminer. En tur hvor vi kørte
med et lille minetog ca. 900 meter
ind i et bjerg i de små gange, der var
hugget ud over en periode på mere
end 26 år. Her fik vi vist, hvordan
minearbejderne arbejdede, hørte om
hvordan der med håndkraft blev
transporteret vand væk for at holde
gange og tunneler tørre og meget
anden interessant information.
Når vi ikke var på udflugter, var der
masser af fælles aktiviteter i lejren.
Der var underholdning, andagter,
senior aften, lederaften, lege og ikke
mindste 649 andre personer end en
selv, så der var rig mulighed for at
komme i snak med andre FDFere fra
landsdelen.

Udover ovennævnte udflugter havde vi også fornøjelsen af at være på
tur til evig sne, en gletcher beliggende ca. 3200 meters højde, hvor vi
fik mulighed for at kælke på løjperne, prøve at miste pusten pga. den
tynde luft og ikke mindst se nogle

16
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Vi kan næsten ikke snakke om dette
års Østrigs tur uden også at komme
til at tænke på vores busture frem og
tilbage, hvor det lykkedes bussen at
gå i stykker begge veje. Det var oplevelser som kan fylde 4 sider i Posten
alene, men i får kun den korte version her. I er MEGET velkomne til
at spørge, hvis I vil have den fulde
historie på et tidspunkt. På turen
ud var det få kilometer fra lejren, så
det var ikke så slemt. Men på turen
hjem var vi ikke så heldige, at vi var
næsten hjemme. Der var vi kun nået
5 km fra lejren, inden det gik galt
første gang. Her fik chaufføren så
gang i bussen igen, men da vi nåede Nürnberg, ville vi ikke længere
med bussen (pga. af dens stand), og
resultatet blev mange timers venten

FDF Tjæreborg

på en rasteplads, efterfulgt af en togtur med højhastighedstog gennem
Tyskland (vi nåede op på noget der
ligner 270 km/t).
Alt i alt en rigtig god tur med masser
af oplevelser og gode minder. Vi siger fra ledere og deltagere tak for en
god tur. Og en tak til 4N Mailhouse
for sponsorart af gas, så vi kunne
lave mad på lejren og til Kerne Bageren for at sponsere pålægsflütes til
madpakken til turen til Østrig.
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2. væbnere og
1. seniorvæbnere
Af Sanne Broch Skov

Så er væbnerne blevet en blanding
af væbnere og seniorvæbnere - 6. og
7. Klasse. Holdet er blevet lidt mindre efter sommerferien, men det er
ambitionerne ikke. Bl.a. skal vi bygge nogle tårne (nogle mener de skal
være mindst 10 meter høje...). Men
det er selvfølgelig ikke nok at bygge
tårne, der skal selvfølgelig kunne laves bål på toppen af dem!!!!! Vi skal
også spille spil. Vi skal bare lige opfinde spillene først. Det kræver både
at vi laver spillebræt og regler først.
Spændende hvad det ender med.
Selvfølgelig skal vi også på juletur, men det bliver holdet selv der
skal planlægge en god del af turen.
Blandt lederne er vi især spændte på
menuen. Udover vores aktiviteter
på holdet har vi også sendt en flok
af seniorvæbnerne og juniorlederne
på Senior Festival. En weekend med
musik, (bl.a. Dune og Omar Marzuk m.fl) bordfodbold i selskab med
ca. 1100 andre seniorer og seniorvæbnere i telt ved Kongeådalens Efterskole. Helt sikkert en af de store
oplevelser de ældre FDFere har mulighed for at deltage i. Måske en tur
vi kan høre mere om en anden gang.

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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Legens Dag
FDF-kredse over hele landet afholdte Legens Dag,
hvor alle børn og deres forældre var inviterede.
Af Tom Grønkjær

På Legens Dag afholder FDF-kredse
over hele landet events. Alle børn
og deres forældre inviteres til at
komme forbi til en sjov dag med
leg og aktiviteter. FDF vil gerne på
landsplan sætte fokus på de gode
egenskaber, der findes i leg og som
kan være med til at inspirere børn
og unge. Alle børn samt deres forældre var velkomne til nogle sjove
timer sammen med en masse andre børn og engagerede FDF-ledere.

FDF Tjæreborg

Ved FDF Tjæreborg mødte omkring
20-25 børn samt en stor flok ledere
op til Legens Dag. Børnene var primært medlemmer af FDF, men også
enkelte andre dukkede op. Selvom
vi gerne ville have været lidt flere,
hyggede vi os med en masse forskellige lege. Der var lege for næsten
alle aldersgrupper. Blandt udvalget af lege kan nævnes: Menneske
kryds og bolle, Alle mine kyllinger kom hjem, Frugtsalat, Katten
efter musen og Død-levende bold.
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2. seniorvæbnere
og seniorer
Af Jesper Chrucow Bertram

Det er den 4. september, og seniorerne skal på udfordring. De skal lave
en tømmerflåde uden at bruge tønder og andre fansy hjælpemidler. En
good old tømmerflåde ud af rafter.
Med FDFs trailer godt fyldt af rafter
satte vi kurs mod den gamle beton
grusgrav.
Godt ankommet med lidt stop undervejs for tjek af trailer, skulle seniorerne til at lave en tømmerflåde.
MEN det store spørgsmål var så:
Hvordan binder man sådan en flåde
sammen? Så hvorfor ikke binde to
rafter sammen på samme tid og så
binde den fast til flåden. Os ledere
synes nu ikke, det var en god taktik,
så de fik lidt hjælp igen. Efter en god
times arbejde var en fantastisk flåde
kommet på benene. Ja, efter seniornes egen mening. Af med tøjet og ud
med flåden.

Hvis alle fem var på flåden, havde
vi vand til godt bagdelen. Vi kom
godt halvvejs over søen, så det måtte være rekord nok for denne gang.
Efter en mega sjov sejltur vendte vi
flåden, for at vi kunne komme hjem i
ordenligt tid. Vi ledere havde glemt
at tænke på, at når reb, af den meget
tørre slags kommer i vand i længere
tid, er det næsten umuligt at løsne
det igen. Så vi kom lidt for sent hjem
og brugte diverse hjælpemidler til at
få besnørringerne op.
En senior giver aldrig op.

Jesper leder, ja mig, havde selvfølgelig taget en våddragt, svømmefødder, dykkermaske og snorkel med,
Så kunne jeg rigtigt holde øje på
nært hold. Alle havde selvfølgelig
redningsveste på. Hurra og halleluja
den kan flyde, men desværre ikke
med mere en person på af gangen.
FDF Tjæreborg
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Skadedyrsproblemer?
2 kan blive til 1000 på et år!
• Aut. kloakmester

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

www.skouboe.dk

Ndr. Strandvej 23
6731 Tjæreborg
Tlf. 4051 6894
2268 0342
www.jyskkloak-entreprise.dk

®

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

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...

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

Vestre Strandvej 39 - Tjæreborg - Telefon 75175343 - wilms@mail.dk

www.wilms-auto.dk
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KALENDER
Kredsaktiviteter:
Leg i Hallen				
4. oktober 2013
Julemesse				
30. november - 1. december 2013
Juleafslutning				10. december
Skøjtetur				
11. januar 2014 15:45 – 17.15
Kredsweekend			
21. - 23. februar 2014
Sommerafslutning			
18. juli 2014
Sommerlejr				
26. juli - 2. august 2014
Kredsweekend
Vi tager i år til Vardeborg en hytte som ligger i klitterne ved Vejers
strand.
Sommerlejr
Turen går i 2014 til en hytte ved Halv sø.

Støttekredsen
Vi er meget taknemlige for de mange lokale firmaer, der støtter vores
arbejde ved at annoncere i Posten.
De fleste firmaer har støttet os i
mange år, og nye firmaer er kommet til.
En særlig tak skal lyde til 4N Mailhouse, som igen i år trykker Posten
for os uden beregning. Det er en meget stor hjælp, som sikrer, at vi kan
hjælpe med midler til FDF Tjæreborgs arbejde blandt børn og unge.

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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• 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		
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
1. Tumlinge 		
2. Tumlinge 		
1. Pilte 		
2. Pilte/1. Væbnere
2. Væbnere/1.senvæ
2.Seniorvæbnere
Seniorer		

Torsdag 		
Mandag 		
Onsdag 		
Tirsdag		
Mandag		
Onsdag		
Ikke fast		

kl. 1645-1815
kl. 1630-1800
kl. 1645-1815
kl. 1645-1845
kl. 1830-2030
kl. 1900-2100
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

Inge Madsen Sidelmann
Henrik Mathiesen
Iben Sørensen
Tom Grønkjær

75 17 59 47
40 34 54 30
60 24 56 38
20 86 53 85

2. Tumlinge

Sanne Broch Skov
Alexander Estrup
Birgitte Elbæk Skov Pedersen
Line Vogsen

30 12 13 71
27 47 23 99
30 11 17 14
20 82 96 82

1. Pilte

Lis Enevoldsen
Iben Sørensen
Mette Mortensen

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

2. Pilte og
1. Væbnere

Marlene Aakjær
Anette Vognsen
Mikkel Turner

40 87 17 07
20 69 87 00
26 18 62 14

Ledere:

2. Væbnere
Martin Søndergård
Seniorvæbnere Sanne Broch Skov
Christian Filipsen
Alexander Estrup
Hans Jeppe Andersen
Birgitte Elbæk Skov Pedersen

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

Seniorvæbnere Jesper Chrucow Bertram
Seniorer
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

