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Kredslederen
2014 står for døren, og vi vil derfor gerne sige tak for et
rigtigt godt FDF-år til alle medlemmer.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Vi har netop afsluttet en rigtig god
og hyggelig weekend, hvor vi var
repræsenteret på Julemessen i Tjæreborg. Her havde vi godt gang i vores lille stand, hvor folk i alle aldre
kunne komme forbi og lave en nisse,
lege lidt med perler og ikke mindst
farvelægge de to FDFere Sille og Sigurd i de fine malebøger, vi havde
fundet frem fra gemmerne i vores
lokaler. Alt i alt en rigtig god weekend der nu er vel overstået.
Ellers har vi gang i mange gode projekter i kredsen. Et af dem er vores
sovehytter, der nu har fået et skub.
Vi kan sige, at vi nu er kommet en
tand videre. Planen er, at vi skal
have to små hytter, som hver kan
rumme 6 sovende personer, og vi
har nu bestilt de to hytter. Desværre
er der lidt lang leveringstid på dem,
men så har vi jo tid til at gøre resten klar. Vi har også gang i et enkelt projekt ved vores mødelokaler.
Byen har fået en lækker multihal.
Desværre har den taget meget af
vores udsyn og ikke mindst muligheden for at folk på stadion, hoppepuden eller hvad de nu ellers laver
i området, kan kigge ind til os og se
hvilke sjove og til tider tossede aktiFDF Tjæreborg

viteter, vi har gang i. Derfor har vores bestyrelse sat gang i at få flyttet
indgangen til vores græsplæne, så
den ikke er skjult bag Multihallen.
I stedet rykkes den hen på hjørnet
af grunden. Det glæder vi os meget
til sker.
Kigger vi lidt fremad, har vi om ikke
særlig længe vores fælles juleafslutning. Endnu engang foregår den på
skolen i Samlingsalen, hvor vi skal
hygge os med lidt snak, et par æbleskiver, kaffe, the og sodavand, nåh
jo også lige en rækker super sjove
aktiviteter. Derudover har vi igen
kort efter nytår, helt præcis den 11.
januar, booket skøjtehallen, hvor
medlemmerne og deres familier kan
tage med på glat is, og slappe af med
en anderledes aktivitet i et par timer.
Ellers vil vi ønske alle en god jul og
et rigtigt godt nytår. Vi glæder os til
mange gode FDF-aktiviteter i 2014.
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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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Bestyrelsen
Friluftsliv er populært igen, og det betyder det højeste
medlemstal i FDF Tjæreborg i mange år.
Af Jesper Chrucow Bertram

Vi vil i bestyrelsen ønske FDF Tjæreborg tillykke med over 120 medlemmer. Flot i en tid hvor FDF ikke altid
er det første børn og unge tænker på.
Friluftslivet er på banen igen og det
er klart, at vi i FDF Tjæreborg kan
tilbyde kvalitets friluftsliv, fællesskab, kristen holdning til livet, musik og leg. Og det er jo blot noget af
det, vores meget dygtige lederstab
kan tilbyde.
I bestyrelsen har vi hele tiden fokus
på, hvad der sker i kredsen og om
alt går, som det skal. Vi er kommet
godt igennem krisen uden at skulle
beklage os. Men tiden er igen inde
for Esbjerg Kommune at gøre arbejdet med FDF lidt sværere.

De frivillige leder, der endda betaler
kontingent, har nok at gøre med at
få en solid aktivitetsplan på plads,
og skal ikke bekymre sig for meget
om økonomi. Desværre strammer
kommunen igen betingelserne for
FDF Tjæreborgs tilværelse. Vi skal
fremad rettet til at betale mere i lokale leje, da kommunen skærer i tilskuddet. Noget tyder på det kun er
starten, vi har set. Vi har derfor i bestyrelsen hele tiden fokus på, hvad
vi kan bidrage med, så vi ikke kommer bagud i forhold til fremtiden.
Vi har et godt og solidt fundament
i FDF Tjæreborg, men vi kan kun
klare fremtidens udfordringer ved
at have en god og dygtig lederstab.

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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1. tumlinge
FDF-kokke på niveau 1, det tegner godt for maden i FDF
Tjæreborg, så godt som det går for 1. tumlingene.
Af Inge Madsen

Hver torsdag kl. 16.45 mødes 1.
tumlingene, som er børn der går i 1.
klasse. Holdet tæller p.t. 21 børn (18
drenge og 3 friske piger).
Vi et p.t. i gang med at tage kokkemærket, hvor vi har bagt kokosmuffins, lavet mini-pizzaer over bål og
bagt brune kager. Vi fortsætter efter
nytår med lidt mere mad, hvor vi
også skal lære at dække og pynte
bordet. Så i løbet af foråret er vi ud-

lærte FDF-kokke niveau 1, og så får
vi kokkemærket.
Så har vi været ud på et lille fotoløb i området ved FDF, hvor vi havde lommelygter med. Vi har lavet
kunstneriske træmænd, vi har lavet
fuglemad i krus, fuglemaden bestod
af fedtstof med solsikkekærner og
æblestykker. Det sidste møde inden
jul går nok op i julehygge og andre
julerier. Efter nytår starter vi med at
lave nogle fantasifulde papmachedyr.
I kan holde jer orienteret om, hvad
vi skal lave på møderne, ved at gå
ind på FDFs hjemmeside www.fdftjb.dk, og se under punktet mødeplaner/1. tumlinge.
Husk FDF Tjæreborg har lejet skøjtehallen lørdag, den 11. januar fra kl.
15.45 – 17.15, hvor alle FDFere med
familie eller venner har mulighed
for at komme ud at skøjte – indbydelse følger.
Glædelig jul og godt nytår fra 1.
tumlingelederne.

FDF Tjæreborg
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2. tumlinge
... og dinusauerne.
Kun fantasien sætter grænser, læs bare nedenfor.
Af Sanne Broch Skov

Som skrevet i sidste nummer af posten har 2.tumlingene arbejdet hårdt
for at få et fantasi-mærke. Og da det
er en flok superseje unger, måtte det
selvfølgelig handle om noget supersejt – dinosaurusser!!! Så de har
hørt historier om dinosaurusser, tegnet dinosaurusser, leget dinosauruslege, selv skrevet historier om dinosaurusser og selvfølgelig lavet dinosaurusser!!!! Hvis man er i tvivl om,
hvordan det sidste kan lade sig gøre,
er det meget enkelt! En stor portion
saltdej, en ovn, der kan varme på 110
grader MEGET længe og en masse
maling og en god håndfuld pensler.
Og fantasien har virkelig været i

sving! Her kommer uddrag af de 5
forrygende historier og så et billede
af vores 2. tumlinge. Hvis I vil høre,
hvordan nogle af historierne ender,
må I spørge en 2. tumling!

James Bond og Bo på eventyr

Der var engang en Dino, der hed
James Bond. Han boede i en hule,
hvor der lå knogler over det hele.
Han havde spist en masse dyr, og
nu ville James Bond gerne smage
et menneske. Så han gik rigtig langt
ind i skoven og så et hus, hvor der
boede et menneske, der hed Bo. Han
havde det hyggeligt i sit lille hus.
Men så kom Dino og rev taget af huset og tog Bo op og bar ham tilbage
til sin hule.

Tandløs

Pludselig fik Tandløs den ide, at
hele familien skulle lave noget sjov
sammen. Og hvad kunne være
mere sjovt end at overtage hele
verden. Så de gik ind til en stor by,
hvor Emil faldt ned fra et højhus
med hovedet først og blev til et
menneske-ting. Så kom der pludselig en kæmpe meteor nede over
alle dinoerne, hvor der gik ild i dem
alle, hvor efter de fløj op til månen.
Vinkingen Jacob sejlede stadig rundt
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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ude på havet, og sang: Gå glad i bad,
syng jubi du æ.

Dinokrigen

Krigen varede i flere dag. Dinoerne
blev til sidst meget sultne. De stoppede krigen og gik ind på en dinorestaurent og spiste is og pizza ude
foran restauranten. Bagefter gik de
hjem til en af dinoerne og snakkede
og hyggede lidt, mens de så fjernsyn.

Korthalsene og Langhalsene

En dag gik alle de korte og langhalsede dinoer ned til søen for at holde
en fest. De fandt en stor båd, hvor
alle kunne være i. Så sejlede de en
tur. Pludselig sejlede de ned af et
STORT vandfald. Hjææælp! Skreg
de! Med da de kom ned, fandt de ud
af det var sjovt og tog en tur mere…

FDF Tjæreborg

Så sejlede de ind i en by, hvor de
ramte banken, så det regnede med
penge. Færdig – bum basta.

En gammeldags is

Der var en gang en dinosaurus, der
hed Per. Den var 8 år gammel. Den
var løbet væk hjemmefra, fordi den
ville smage en stor gammeldages
is. Da den var løbet et stykke, stoppede den for at få noget vand ved
en stor sø, fordi den var tørstig. Da
den kigger ned i søen, ser den et
eller andet bevæge sig. Den bliver
forskrækket. Hej, det er bare mig,
sagde den lille skildpadde. Okay,
men det er fordi, jeg troede, at du
var et uhyggeligt dyr, sagde Per.
Mange dino og julehilsner fra 2.tumlingenes ledere
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1. pilte
Radiosporingsorienteringsløb! Ved du, hvad det er?
Du kan læse om det og meget andet nedenfor.
Af Lis Enevoldsen

Hej 1. pilte
Nu har vi været pilte i snart en halv
sæson, og vi har lært meget nyt.
Vi er i fuld gang med at lære at bruge
dolk. Et uheld med Emma, der skar
sig på dolken, så hun måtte en tur på
skadestuen og syes 5 sting, viser, at
vi har noget at arbejde med endnu.
Til gengæld har vi så også al mulig
grund til at lære noget førstehjælp,
og det er vi så også i gang med.
Vi har været på weekendtur til Marbæk, og vi var heldige. Det var et
dejligt hus, vi havde lejet, og vejret var skønt. Der var kun ½ km til
stranden, så der var vi også nede.
Vi brugte lørdag formiddag på at
snitte en ske, så vi havde noget at
spise vores aftensmad med. Vi fik
suppe, og skeerne var både fine og
gode.

Når der så lød en tone i høretelefonerne, så skulle vi gå efter lyden og
prøve at finde posten. Det var sjovt,
og alle uden gummistøvler på fik
våde tæer, for posten lå helt inde i
skoven under et træ – næsten dækket af blade, og da vi gik derfra, var
det over et ret så sumpet område.
Det var en speciel sport at prøve,
men det så også ud som om, de fleste medlemmer var temmelig voksne.
I den kommende tid skal vi have vores dolkebevis gjort færdigt og dermed også førstehjælpen, så vi kan få
flere mærker til skjorten.
Mange FDF-hilsener
fra
Rune, Jesper, Iben, Mette og Lis

Vi var også heldige, for nogle sportsfolk, der dyrker radiosporingsorienteringsløb, havde netop lagt et løb
ud. De kom så og spurgte os, om vi
ville se, hvad sporten gik ud på. Det
ville vi gerne, og vi blev udstyret
med radiosendere og høretelefoner.
12
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2. pilte og
1. væbnere
Af Mikkel Juhl Turner

2. pilte og væbner har været i gang
med at tage et Friluftslivsmærket.
For at opnå færdighederne skal de
have sovet ude i mindst 2 nætter i
andet end et telt.
Derfor var det blevet besluttet, at
det skulle forgå med en weekendtur
i Friheden. Overnatningen skulle
foregå i selvbygget bivuak. Tirsdagen inden startede de med at bygge
for at være sikre på de ikke skulle
overnatte uden tag over hovedet.
Om fredagen ankom væbnerne
og piltene med en vejrudsigt, der
meldte frostgrader om natten. Dette
skulle dog ikke sætte nogen stopper for planen om at overnatte i den
fine bivuak, der var blevet bygget.
Efter bålhygge og kage blev det tid
til at finde soveposerne, så de kunne
være frisk til lørdagens program. Efter en kold nat skulle det gøre godt
at kommer op og få nogen morgen
mad. Som en del af Friluftslivsmærket skulle hele turen forgå udenfor.
Derfor blev der spist morgenmand
på bænkene ude. Efter opvask og
lidt leg blev der pakket tasker med
mad og trangia. Da hver person
havde fået sin del pakket i en taske,
begyndte de gåturen ud til ØstskoFDF Tjæreborg

ven. Efter en hyggelig gåtur ankom
de til Østskoven. Det var tid til der
skulle laves middagsmad. Den bestod af kogte nudler, rød peber, løg
og krydderi. Til deres store frustration opdagede de, at lederne havde
glemt at medbringe skeer. Straks gik
nogen af piltene i gang med at snitte
skeer. Det så dog ud til at have lange
udsigter, så der bleve ringet efter deres kredsleder ”Ølle”, som efter kort
tid kom med de manglende skeer
og maden kunne indtages. Efter gåturen tilbage til Friheden stod den
på leg og afslapning. Aftensmaden
stod på svenskpølseret fremstillet
på bål efterfulgt af pandekager, som
hver person selv skulle bage på en
pande over bålet. Nu var tiden blevet til, at soveposerne skulle findes
frem. Kort tid efter alle var kommet
i deres poser, var der ro i lejren. Søndagen blev brugt på nedbrydning
af bivuaken og generelt oprydning.
Lederne vil gerne takke for en god
weekend med godt humør og gode
oplevelser.
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2. væbnere og
1. seniorvæbnere
Af Alexander Estrup

Så kan det ikke siges højt nok, at vi
rigtig er kommet i gang med den
nye sæson. Allerede på de først 3
måneder har vi lavet en lang række
aktiviteter. Vi har fortsat prøvet at
overholde vores regel om bål hver
3. gang. Så vi har lave en del bål
både på jorden og også oppe på et 3
meter højt tårn. Så alt i alt har vi nok
lavet bål 1000 gange! Vi har lavet
lege om til brætspil, lavet fakler og
lavet mad. Vi er lige nu i fuld gang
med at forberede og planlægge vores juleweekendtur, som finder sted
i starten af december.
Men ikke nok med det, så var 5 af
vores 2. Væbnere og 1. Seniorvæbnere for første gang af sted på Seniorfestival. I år havde vi besøg af
komikeren Omar Marzouk, som
underholdt os alle sammen. Om aftenen kom det kendte band Dune,
og spillede for os. En ting kan man
sige om den weekend, vi har aldrig fået så meget vand som den
weekend. Det regnede hele lørdagen, så vi hyggede os bare nede
på vores plads med Ipod musik.
Som en af de ting, som man kunne
lave på festivalen, var at spille Mega
bordfodbold, hvor deltagerne kunne
FDF Tjæreborg

hoppe ind i en oppusteligt bordfodbold bane. Ikke for at prale, så fik vi
hele 3 mål, fordelt ud over 3 kampe.
Så alt i alt vandt vi ikke nogen kampe, men vi var nok dem som havde
det aller sjovest. Som belønning for
vores kampindsats, fik vi trøstekage
eller sejrs alt efter, hvad man helst
ville spise.
Seniorfestival: Det regnede helt vildt
på seniorfestival, men det var en fed
tur alligevel på grund af alle de boder, der var der. Der var en med
nogen vafler, hvor man kunne få alt
muligt i fx flødeboller, skumfiduser
og krymmel. Der var en pizza bod,
en spilletelt og et diskotelt. Vi brugte det meste af tiden nede ved teltene, hvor vi spiste slik, spillede spil,
snakkede og gjorde alt det, vi ikke
måtte der hjemme. Nede ved scenen
var der vådt, men det var sjovt at
høre Duné og andre FDF-band.
- Lærke
Dette var blot lidt af det, som vi
har lavet indtil videre på holdet. Så det næste, vi ser frem til,
er vores årlige juleweekend tur,
som holdet selv skal være med
til at planlægge og handle ind 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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2. seniorvæbnere
og seniorer
Af Jesper Chrucow Bertram

Super eksperterne vil vi snart kunne
kalde os på vores hold. Seniorvæbnerne har nemlig sat sig i hovedet,
at vi skal tage så mange mærker som
muligt og helst de af metal. Metal
mærkerne er til eksperterne, ind til
videre er det blevet til Stræbermærket. Her går det ud på flere ting. I får
lige nr. 5 som vi har tage inden vi
skal tage nr. 6.
Stræber 5
Det er målet at: Sæt dig ind i en
stemning – en øvelse i stemninger. Skab en situation hvor 3-6 unge
diskuterer et emne. Eksempelvis en
rundbordsdiskussion hvor I drøfter
et emne, der er relevant for jer. På
bordet sættes en skål med sedler
med forskellige sindstemninger eller opførsler og gerne flere af hver
slags. Eksempelvis Glad, Sur, Vred,
Optimistisk, Skuffet, Ked af det,
Ivrig, Irriteret, Sindig, Kæk, Pessimistisk, Snakkende, Stille, osv. Ind
imellem, eksempelvis hvert 5. minut, trækker alle en ny seddel fra
skålen. De skal nu fortsætte diskussion i den nye stemning, de har
trukket. Hvis det skal være ekstra
udfordrende, skal deltagerne samtidig med diskussionen skrive ned
FDF Tjæreborg

hvilke stemninger, de andre spiller
de forskellige tidsintervaller. Planlæg en lejr – en øvelse i at give plads
til andre. Sid om et bord. Drøft forslaget til programmet ét punkt ad
gangen. Efter 5-10 minutter udpeges
én via lodtrækning til at konkludere
og beslutte, hvad man skal lave og
hvordan – ud fra de input der har
været i diskussionen. Dernæst tages
næste programpunkt. Alle skal acceptere de ting, der bliver besluttet
og på lejren deltage engageret i alle
programpunkterne.
Pionermærket er vi i gang med, og vi
må sige vi er ved at være godt på vej.
Vi har lavet nogle forskellige ting.
Det har været rigtig sjovt at lave en
lang gynge, hvor man kan sidde to
personer på. Hvis man tør!! Den virker på den måde, at man laver to
store tre bens bukke på 4-5 meter
og ligge en stor tung rafte imellem
de to bukke. Henover med reb og
ned til en 1,5 meter lang rafte der nu
kan svinges et par meter op i luften.
Vores næste projekt bliver en karrusel. Det bliver helt sikkert et spændende projekt. Vi håber på godt vejr
og masser af seniorvæbnere fyldt
med energi.
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Seniorer
Som senior skal man være klar til lidt af hvert, da lederne
finder på en mange forskellige og underlige ting.
Af Mikkel Juhl Turner

Et møde blev brugt på at seniorerne
fik udlevet en god blanding af ingredienser, og så lød opgaven på at
kreere et måltid mad på selvbygget
bål. Resultatet endte med at blive
ganske fint, dog hjalp det på retten,
at det var blevet mørkt, og ingen
rigtig kunne se hvad de spiste.
Mødet efter var der planlagt at pioneringsevnerne skulle holdes ved
lige/opfriskes. Der var frit spil mht.
hvad der skulle bygges. Valget faldt
på en karrusel. Efter lidt startvanskeligheder og forskellige meninger
om hvordan sådan en skulle bygges
endte det med at vi kom i gang. Efter et par ture på den fik undertegned også en rimelig solid søsyge.
Samme aften blev det hele ryddet,
så der var klar til næste møde som
skulle forgå i vores hytte Friheden.
Dette møde stod på hygge og ”Den
Store Danse Duel”. Først blev der
bagt pandekager, som blev indtaget med stor glæde af seniorer og
ledere. Da pandekagerne med is og
sukker var spist blev der sat gang
i konkurrencen, som blev afviklet i
Just Dance på Nintendo Wii. Der var
stor kamp, og alle deltagerne endte
med at vinde et spil.
FDF Tjæreborg

Det efterfølgende møde stod igen
i konkurrencens tegn. Her galt det
om at løse opgaver. Præmien var ingredienser til at bage en kage. En af
opgaverne var at lave en kuglebane
der kunne fragte en bold fra den ene
ende af FDF til den anden. Det blev
dog hurtigt lagt fast, at det var meget vigtigere at få lavet et ”loop”
på banen. Men da mødet var ved
at være slut, blev det hurtig besluttet, at næste møde også måtte stå på
”Storm P Maskine”. Mødet endte
med at de 2 timer var blevt brugt
effektivt, da alle mand var klar over,
at det var en stor opgave, hvis det
skulle lykkes. Da der var gået 2 timer plus lidt mere, stod maskinen
klar til afprøvning. Efter et par forsøg og lidt finjustering blev den afviklet uden stop.
Af planer for fremtiden har vi en
juleweekendtur vi skal til at planlægge. Det bliver formentlig i januar
eller februar.
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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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POSTEN

KALENDER
Kredsaktiviteter:
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, syd for Viborg.

Støttekredsen
Støttekredsen for FDF Tjæreborg ønsker alle medlemmer
og sponsorer en Glædelig Jul og et Godt Nytår med tak for
bidrag og støtte i 2013.

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
15.00-21.30
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
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

