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Kredslederen
Vi er rigtig glade for og stolte af, den store opbakning
der altid er til de arrangementer vi laver.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Vi er rigtig glade for den store opbakning, der altid er til vores arrangementer i kredsen. Det gælder
både, når vi blot er medlemmerne
afsted, og når det er med forældre.
Vi har netop afsluttet en helt fantastisk kredsweekend med rekord
stor deltagelse. Vi var denne gang
87 deltagere af sted. Det gav visse
udfordringer både for nu og for
fremtiden. Det er svært at finde en
hytte, der kan rumme så mange sovende deltagere. Denne gang var vi
i Vardeborg som faktisk kun er lavet
til ca. 70 sovende, men med soven
på gulvet for de ældste fik vi det
til at lykkes. Vi tager udfordringen
op, og giver os i kast med at finde
en perfekt hytte til næste sæson allerede nu. En hvor vi alle kan være.
En hurtig søgning på www.hyttefortegnelsen.dk viste at der kun findes
37 hytter med plads til mere end 80
deltagere i Danmark, så det giver
visse begrænsninger. Tidligere på
året havde vi vores årlige skøjtetur,
hvor der også var super opbakning,
så det er rigtig dejligt. I næste nummer af Posten kan du læse mere om
den netop afsluttede kredsweekend.
Du kan finde en kort artikel allerede
nu på www.fdf-tjb.dk
FDF Tjæreborg

Vi har forsøgt at tage lidt at vores
procedurer op til overvejelse, og forsøger hele tiden at forny os. Bl.a. har
vi forsøgt at skabe lidt ekstra aktivitet på vores Facebook-side, så vi
lettere kan give info til forældre om
weekendture, arrangementer og meget andet. Derudover går en flok ledere i gang med at give vores hjemmeside (www.fdf-tjb.dk) en større
opdatering. Det vil resultere i mulighed for tilmelding til weekendture,
betaling for deltagelse og kontingent
med dankort, mere konkret information fra holdene, mobil-venlig
version af siden og meget meget andet. Men her vil I høre mere når vi
kommer videre med projektet.
Husk at smide et kryds i kalenderen
i uge 31 (fra lørdag den 26. juli til
lørdag den 2. august), hvor vi skal
på sommerlejr ved Hald Sø.
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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
FDF Tjæreborg har en helt unik mulighed for aktiviteter i
form af vores grund i Solbjerg.
Af Jesper Chrucow Bertram

Friheden er fra 2005, så til næste år
skal vi have 10 års jubilæum. Tiden er gået stærkt, og det har været
dejligt at kunne cykle ud i skoven
og lave aktiviteter både sommer
som vinter, når man er så privilegeret at have Friheden i skoven.
Grunden Friheden står på har vi
haft lidt længere end Friheden, ca.
siden 1998.
Vi begyndte at tænke på hytten og
hvad der skulle ske med grunden,
da vi ikke mere kunne benytte græsplænen ved siden af vores grund,
da den var blevet solgt. Stormen i
1999 gav det sidste skub, da vi nu
skulle til at rydde alle de væltede
træer. Jeg tænker tit på hvordan vi
fremskaffede alle de frivillige kræfter og arbejdskraft til at lave Friheden, og de gode omgivelser der er i
skoven i dag.

der senere. FDF gik så selv i gang
med at isolere og lave alt det indvendige arbejde. En kæmpe opgave
som vi heldigvis slap rigtig godt fra.
I dag står Jens for udlejning af hytten og regnskabet. Vi er heldige at
have en sådan ressource til rådighed.
Vi er nu i gang med projektet omkring skovhytterne. Der er købt to
skovhytter gennem EUC Vest med
plads til 12 personer i alt. Vi forventer at hytterne er klar til sommeren
2014. Inden da skal noget af grunden overfor hytten ryddes, træer
fældes, laves sandpude og støbes
sokkel. Vi håber at dette vil gøre Friheden mere attraktiv både i forhold
til udlejning, men i særdeleshed for
os selv i form af flere sovepladser. Vi
glæder os til at se resultatet af dette
projekt, og til at kunne bruge de nye
faciliteter.

I første omgang havde vi tænkt os
der skulle stå et overdækket bålsted område. Det blev senere til et
overdækket opholdssted og ja, så til
den hytte vi har i dag. Januar 2005
havde vi rejsegilde. Tjæreborg Træbyg arbejdede videre på råhuset,
som stod helt færdigt nogle måneFDF 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
Vi skal spille en masse sjove spil, og lege nogle lege
og så glæder vi os til kredsweekendturen.
Af Inge Madsen

Så blev vi færdige med kokkemærket. Vi sluttede af med at lave en
gang svensk pølseret, så der blev
snittet kartofler, løg og pølser til den
store guldmedalje. Vi lavede det
ikke over bål, men i en stor gryde
på komfuret. Tumlingene dækkede
selv op med tallerken, kniv, gaffel,
glas og serviet (kniv til højre og gaffel til venstre) :-) Da maden var spist,
og alle havde vasket deres service
op, kunne kokkemærket udleveres.
Også vores papmache-dyr/hoveder
er blevet færdige. De er både tørre
og malede, så nu skal vi vist bare
have dem med hjem.
Vi har igen været en tur i vores hytte
Friheden. Vi gik en tur i skoven over
til søen, hvor vi lige fik en enkelt lille
forfriskning, inden vi gik hjem igen.
Der blev også tid til en halv times
leg på hemsen i Friheden, inden vi
sluttede.

lometer, så vi kan få det første vandremærke. Vi skal på et møde også
snakke lidt om førstehjælp, så vi ved
lidt om hvad vi skal gøre, hvis der
er én der snitter sig i fingeren eller
lignende.
Vi glæder os til kredsweekendturen den 22.-23. februar i Vardeborg i Vejers. Vi har også planer om, at vi på 1. tumlingeholdet skal have en overnatning i
Friheden inden sommerferien.
Det bliver nok først i maj måned.
Vi har givet vores leder Henrik Søndergaard ”orlov”, da han lige er blevet far for anden gang. Tillykke til
ham.
Hilsen
1. tumlingelederne

Efter vinterferien holder vi en spilledag, hvor vi skal spille en masse sjove spil, og lege nogle lege
forhåbentligt både ude og inde.
I løbet af foråret skal vi også ud på
nogle små løb. Blandt andet et terningeløb. Vi skal også ud at gå 3 kiFDF Tjæreborg
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2. tumlinge
Vi startede med at bruge kompas for at finde Nord og Syd,
men hurtigt fandt vi også andre måder at finde dem på.
Af Alexander Estrup

den, til at finde de 4 verdenshjørner.

Når man skal ud at finde nord og
syd, kræver det koncentration og
tålmodighed. Hvilket godt kan være
en lille smule svært, hvis man er en
2. tumling som er fuld af energi.
Men selv ikke snevejret kunne stoppe 2. tumlingene i at gå mod nord
og syd.

Uden at 2. tumlingene vidste det,
gik mange af dem faktisk rundt med
deres eget lille kompas på armen.
Fordi vi fandt ud af, at man faktisk
ved hjælp fra sit armbåndsur også
kunne finde nord, hvis man tager
sit ur, og lader den store viser pege
mod solen. Udfra dette finder man
12 tallet på sit ur, og finder midten
imellem 12 og den store viser. Når
man har fundet midten, så har man
automatisk fundet nord. Smart!

Vi har i de sidste par uger arbejdet
med at finde nord og syd som hovedmål men også de andre verdenshjørner. Vi startede med at bruge
kompasset, som hurtigt og nemt
kunne vise os hvilken retning nord
og syd lå i. Men vi fandt også ud af,
at der er andre måder man kan finde
nord på uden at bruge et kompas.
De knivskarpe 2. tumlinge fandt
hurtigt ud af, at man da også kunne finde nord ved at kigge på stjernerne. Desværre har vi ikke kunne
se nogle stjerner, når vi har holdt
møde, da vejret ikke har været det
bedste. Vi fandt så ud af, at man
også kunne kigge på solen, da den
altid står op i øst og går ned i vest.
Grunden til at kirken vender som
den gør, er heller ikke tilfældigt.
Fordi hvordan var det nu lige det
var? Nåhr ja.. kirketårnet peger altid
mod vest, derfor kan vi også bruge
FDF Tjæreborg

Kigger vi fremadrettet, kan vi glæde os til de mange kommende møder! Vi skal blandt andet lege sokke
paintball, bygge sismofytter og lave
bål i det forhåbelige gode forårsvejr!
Hilsen alle lederne
Birgitte, Line, Emilie, Kasper, Lærke, Sanne og Alexander
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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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Støttekredsen
Torsdag den 20. marts 2014, kl. 19.00 afholdes
generalforsamling i Støttekredsen.
Af Kirsten Fosgrau

Vi vil gerne takke alle vores annoncører for bidragene til Støttekredsen.
Kredsen har desværre ikke kunne
udleje Friheden så meget det sidste
år. De har derfor søgt et tilskud på
15.000,- kr. til driften, som Støttekredsen har valgt at bidrage med.

Det er ved at være tid til generalforsamling i Støttekredsen. Vi vil meget
gerne høre fra interesserede i arbejdet. I kan kontakte en af os i bestyrelsen, hvis I har spørgsmål. Generalforsamlingen finder sted d. 20. marts
kl. 19.00 i FDFs lokaler på Skolevej.
Bestyrelsen i Støttekredsen

Generalforsamling i FDF Tjæreborgs Støttekreds

Vil du være med til at sikre, at der stadig er en støttekreds, der kan lave
pengeskabende aktiviteter. Penge der vil komme dit barn til gode ved indkøb af materialer og tilskud til arrangementer.
Torsdag 20/3-2014 kl.19.00, FDFs lokaler Skolevej 44

Dagsorden
1. Valg af dirigent.
2. Beretning v/ formand.
3. Regnskab v/ Kassereren.
4. Indkomne forslag
5. Valg i henhold til § 8.
6. Eventuelt
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 4, skal
være bestyrelsen skriftligt i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingens
afholdelse.

FDF Tjæreborg
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1. pilte
Vi har fået knivbevis, og hvis alt uheld skulle være ude,
så er det heldigt, vi har lært førstehjælp.
Af Lis Enevoldsen

Hej 1. pilte

skal vi nok have lidt hjælp til at finde ud af, men vi har fundet én, der
forhåbentlig vil hjælpe os.

Når dette blad udkommer, så har vi
nok fået vores dolkebevis – forhåbentlig. Vi har øvet os i lang tid både
på de svære dolkeregler og på førstehjælp så vi kan klare problemerne, hvis vi kommer ud for et uheld.

Ind i mellem når vi har tid, så skal vi
arbejde videre med vores knobtavler. Vi har efterhånden tavlerne klar
og mangler bare at få nogle gode
knob limet på. De bliver flotte!

Vi har planlagt vores dolkeeksamen, så vi får besøg af en censor,
der skal overhøre os og sikre sig, at
vi er fuldt egnede til at have et dolkebevis. Når vi får beviset, SÅ SKAL
DET FEJRES!

Mange FDF-hilsener
fra
Rune, Jesper, Iben, Mette og Lis

Da vi jo også har snakket rigtig meget førstehjælp, så synes vi også, vi
fortjener noget ekstra for det. Derfor regner vi helt sikkert med at vi i
nærmeste fremtid skal ind og se den
nye Falck-station inde på Spangsbjerg Møllevej. Vi har kontakt til en
ansat derinde, og det skulle gerne
give pote for os. Det bliver spændende at komme ind og se nærmere
på brandbilerne og ambulancerne
og få fortalt om livet på en brandstation.
Senere skal vi ud at cykle, og vi skal
prøve at lave ”stop-motion”. Det
12
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2. pilte og
1. væbnere
Af Anette Vogsen

Vi er fortsat mange pilte og væbnere
på holdet, 22 i alt. Så der er gang i
den når vi er samlet.
Vi har holdt pause med udeaktiviteterne. Det er lidt sjover at bygge
med reb og rafter, når fingerene
ikke er helt blå og stive af kulde.
Jeg har lært et nyt ord: stop motion.
Men mange af pilte/væbnerne havde styr på hvad det var.
Der blev dannet 4-5 grupper, som
selv skulle prøve at finde en lille historie, som de ville ”fortælle”. Hver
hold havde kamera/mobilkamera
+ en kasse Lego + fantasien til rådighed. Det blev til mange fine små
film, og vi fik flere erfaringer i hvad
der virkede godt og hvad der slet
ikke duede. Specielt drengene som
gerne ville have meget action i filmen måtte erkende: Kameraet skal
stå samme sted hele tiden, og ikke
flytte sig.
Heldigvis har vi Turner, som er god
til teknik, og gider at bruge tid til at
klippe filmene sammen og lægge
musik til. Forhåbentlig bliver det
muligt at lægge dem på hjemmesiden, så forældrene kan se dem.
FDF Tjæreborg

Musikvideo har vi også optaget. Der
er blevet sunget og filmet til mange
sjove sange. Bubbibjørnene og Gangnam style mv.
Vi er et hold, som elsker at lave mad,
og er ved at tage kokkemærket. Derfor skulle vi lige have lidt teori om,
hvad der er godt og sundt at spise.
Vi testede også lige hvor mange pizzaer, vi kunne bage på 2 timer. Det
blev til 9 meget sunde pizzaer. Ovnen var på overarbejde og havde
svært ved at holde temperaturen
oppe, så igen var vi i tidsnød. Det er
svært at slutte til tiden. :-)
For at knoblæren ikke helt skulle gå
i glemmebogen, har vi alligevel sneget os udenfor. Vi har bygget sauna
og testet den sammen med et par
pandekager.
Selvom vi lige har været på en fantastisk dejlig kredstur, vil vi også
meget gerne af sted med vores eget
hold. Vi planlægger en tur i marts,
hvor vi skal ud på en lille gåtur på
20 km.
Til sidst vil vi byde velkommen til
Carsten. Ny leder på holdet. Han
er flyttet til området, og har været
leder i bl.a. FDF Aulum.
13
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2. væbnere og
1. seniorvæbnere
Af Martin Østerberg Søndergård

Vi startede ud i det nye år med en
nytårskur i FDF-stil med en treretters menu tilberedt på trangia. Menuen bestod af porresuppe til forret,
pasta og kødsovs til hovedret og så
is til dessert. Hele det store møderum blev pyntet flot op, og der blev
dækket bord som det nu hører sig
til når det er nytår. Med den start på
året kan det jo kun gå hen og blive
en god sæson.
På vores hold har vi haft besøg af
FDF productions, som har hjulpet os
med at indspille den nervepirrende

roman “Sille og Sigurd på skattejagt”. Når alt råmaterialet er klippet
sammen, vil man kunne se filmen
inde på vores hjemmeside www.fdftjb.dk
En mandag aften var vi inde og besøge Esbjerg klatrevæg i deres nye
omgivelser. Det var en rigtig sjov aften, hvor vi som klatrede blev udfordret med de forskellige baner, som
klatrerne der inde har bygget op.
Det var dog en lidt kold aften derinde da deres klatrehal endnu ikke
er helt færdig. Så isolering og varme
var der ikke helt styr på endnu, men
det skal nok blive rigtig godt, når de
bliver helt færdige.
Ellers skal vi i den kommende sæson ud og udfordres med en masse
aktiviter udenfor. Inden vi går på
sommerferie, slutter vi sæsonen af
med en overlevelstur ud over det
sædvanlige. Mere info om den kommer i løbet af sæsonen.

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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2. seniorvæbnere
og seniorer
Af Jesper Chrucow Bertram

Vintertiden er over os, men desværre med frost og sne som en mangelvare efter min mening.
En del ”hygge” møder er det blevet
til, når vi nu har manglet frost og sne.
Friheden har været rammen om
snobrødsbagning i brændeovn og
sokkepaintball i området. En god
blanding af action og motion.
Lidt sne har vi jo haft, og når chancen er tilstede for at komme ud i sne,
skal det jo udnyttes. Så vi forsøgte
endnu en gang at lave snelygter ud
af stablede snebolde. Desværre blæste det alt for meget. Ikke nok med
at vinden blæste fyrfadslysene ud,

den havde det med at blæse seniorvæbnerne indendørs i den dejlige
varme.
Vi har også været en tur i Svømmestadion Danmark. Vi svømmede
en masse og sluttede af med en is.
Det er også blevet til en kælketur.
Denne gang en herretur, og som
sædvanlig gik turen til Nørreled.
Meget lidt sne var der faldet den
onsdag, men vi besluttede os alligevel for at gå om til Nørreled. Heldigvis for det!! Det viste sig, at der nok
var faldet lidt mere, end vi havde
håbet på og regnet med. Der blev
kælket til den store guldmedalje.
Vi racede ned og fik rigtige mange
ture. Vi kom hurtig op på ”toppen”
igen. Der blev slet ikke holdt pauser,
vi skulle jo udnytte tiden fuldt ud.
En mega sjov aften.
Esbjerg 5 inviterede til skøjtning på
Esbjerg Torv. Afsted gik det ind på
torvet, og selvfølgelig var Rune i
top skøjteform, en dejlig hyggelig
aften samme med en mange andre
FDFere.

FDF Tjæreborg

17

BRILLER . KONTAKTLINSER . SOLBRILLER . SYNSPRØVE

ESBJERG

KONGENSGADE 72
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ESBJERG CITY
ESBJERG STORCENTER . ESBJERG N.
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7. - 8. Klasseskursus
Vi lærte noget om FDFs formål, var på løb
og var en tur på Himmelbjerget
Af Lærke Broch Skov

Mandag d. 10 februar mødtes jeg
med 16 andre FDFere fra hele landet
på Skanderborg station. Vi skulle
sammen på kursus på Sletten. Jeg
var den eneste fra FDF Tjæreborg og
faktisk også fra landsdel 5. De andre
kom fra fx Hjallerup, Solbjerg, Virum, Viby og andre steder i landet.
Fra Skanderborg blev vi kørt i bus
til Sletten, hvor vi fik vores værelser. Jeg var sammen med nogen fra
Hjallerup og en fra Sjælland. Der
var også en dreng fra Hjallerup, der
sov i telt, for han ville sove i telt i et
helt år – han manglede ca. 3 måneder.
De næste dage var vi på løb med
GPS, lavede en katapult af en plasticpose, var på natløb i skoven,
havde huleboerfest, for lidt vild på
Sletten, gik op på Himmelbjerget,
havde Uganda-dag og andre af den
slags ting. Vi snakkede også om,
hvad der var vigtigt i FDF – FDFs
værdigrundlag og noget om kristendom. Vi skulle fx finde de 4 ting, vi
syntes var vigtigst i nogle forskellige grupper.

måtte gerne have varet et par dage
mere, men det var også dejligt at
komme hjem. Kurset sluttede med,
at vi fik et kursusbevis og et mærke
til skjorten.
Jeg synes, det var en rigtigt god uge,
hvor jeg prøvede mange nye ting.
Men det bedste var at få mange nye
venner i hele landet, som også synes
det er sjovt at lave bål, bo i telt og
lave andre sommetider lidt skøre
ting.
Vi allerede aftalt at mødes på næste landslejr i seniorcity, men forhåbentligt også inden ved at besøge
hinanden og på andre kurser og på
facebook.
Jeg vil anbefale alle, der kan, at komme med på 7. – 8. klasses kursus, når
de er gamle nok til det, for det er en
mega-nice oplevelse.
Mvh
Lærke Broch Skov, seniorvæbner

Tiden gik hurtigt, og pludselig var
det fredag, og kurset var slut. Det
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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POSTEN

KALENDER
Kredsaktiviteter:
Sommerafslutning			
Sommerlejr				

18. juli 2014
26. juli - 2. august 2014

Sommerlejr

Turen går i 2014 til hytten Vranum Bakkehus ved Hald sø. Hytten
ligger syd for Viborg og rummer nogle super lokaler, masser af sovepladser, et lækkert og skønt naturområde bl.a. med shelters og en
lejrplads for de store beliggende helt nede ved søren.
Der er ikke lagt de vilde planer for lejren endnu, men fredag den 4.
april drager en gruppe ledere afsted på hytte-kigge-tur, hvor lejren
inspiceres og den mere konkrete planlægning sættes igang.
Vi glæder os til en rigtig god lejr i uge 31.

Skøjtning
Lørdag den 11. januar 2014 afholdte vi vores årlige skøjtearrangement i Esbjerg Skøjtehal.
Igen i år var det en bragende
succes, og vi kunne konstatere
at vi ved start på dagen var 110
tilmeldte.
Vi havde en rigtig god eftermiddag, hvor vi så både nogen der var gode til det med at
skøjte, og nogen der var knap
så gode til det.

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

