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Kredslederen

Sæsonen er startet rigtigt godt,
og allerede da vi tog på sommerlejr, var der styr på de vigtigeste ting til den nye sæson.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Så har vi fået en ny sæson sparket
i gang, og det er sket med masser
af gode aktiviteter, både på holdene
og fælles for hele kredsen. Som eksempler kan nævnes Legensdag, Leg i
Hallen, hverdags overnatning ved FDF
og ikke mindst vandretur på Æbelø.

I sommerferien var vi på en super
god sommerlejr med gode aktiviteter,
godt vejr og ikke mindst nogle rigtig
gode deltagere, som alle nød lejren
til fulde. Du kan senere i bladet læse
om lejren og ikke mindst se en masse
billeder på vores hjemmeside.

Sæson er startet rigtig fint, og allerede inden vi gik på sommerferie og tog
på sommerlejr ved Hald Sø, syd for
Viborg, havde vi styr på lederkabalen.
Vi vidste, hvad der skulle ske til sæsonstart, og generelt var der godt styr
på det hele. Det er jo rigtig dejligt, det
bare kører på den måde.

Inden for ganske kort tid skal vi også
have gang i nogle mere konkrete ting
for kredsen. I FDF Tjæreborg afholdes
der generalforsamling hvert andet år,
og det er i år, der skal afholdes det. Så
går du med lysten til at være med til
at forme FDF Tjæreborg og deltage i
de aktiviteter, vi nu laver, så tøv ikke
med at melde dig.

I forbindelse med den nye sæson
har vi også lanceret vores nye hjemmeside. Vi har optimeret nogle ting,
gjort nogle ting lettere. Når vi er helt
færdige, vil vi også have nogle rigtig
gode funktioner klar, der gør det hele
lettere for jer som medlemmer og
forældre. Indtil nu kan du betale din
kontingent, melde dig ind i kredsen,
se billeder, finde mødeplaner og en
del andre ting. Men der kommer mere,
så kig forbi www.fdf-tjb.dk og se, hvad
vi har lavet. Den virker også på mobil
og tablet. :-)

FDF Tjæreborg

Vi har fået produceret 5 plakater. En af dem kan ses her.
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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

Der er mange traditioner ved
FDF, og med jævne mellemrum
opstår der nye. Vi holder fast og
skifter også gerne ud.
Af Jesper Chrucow Bertram

10 år er gået, hvor jeg har været formand for FDF Tjæreborg. Jeg kan se
stolt tilbage og sige, at det ikke har
været nogle kedelige år. Det første
år var hektisk, her vi startede på byggeriet af Friheden. Mange gode og
hårde timer er lagt i Friheden fra alle
FDFere. Hvis man ser tilbage, kan man
næsten ikke forstå, hvor vi fik alle ressourcerne fra.
Det gik heldigvis godt, og vi kan se
frem til mange flere gode oplevelser
ved Friheden. Som mange ved, kommer der snart to sovehytter ud til Friheden. På den måde bliver det endnu
mere attraktiv at overnatte i området.
Ved FDF er der mange gode traditioner:
* Vores årlige sommerlejre til forskellige steder i landet.
* Udlandsture – vi har indtil nu været
på Færøerne, Island, været i Skotland
og Østrig. Vi håber selvfølgelig, at der
kommer mange flere udlandsture.
* Landslejeren hver 5. år – her samles
nu både væbnere og pilte til en stor
FDF Tjæreborg

lejr, hvor man bor i bivuak, telt og laver mad over bål i en hel uge.
* FDFnet er blevet en ny og stor tradition for FDF Tjæreborg. Her samles
mange unge til en stor gang nørderi
i Tjæreborg. Det er dejligt, at vi kan
være knudepunkt for både FDFere og
ikke FDFére.
* Derudover er der alle vores aktiviteter ved FDF som træklatring, kanoture,
sejlture, gå ture, juleture og meget
mere.
Vi har også fået nye lokaler ved FDF,
hvilket efterhånden var tiltrængt. Vi
har nu fået nogle gode og lyse faciliteter. Derudover er vores medlemstal
kun vokset gennem de sidste år. Det
er dejligt at mærke den store opbakning.
Sidst men ikke mindst vil jeg gerne
sige tak til alle de mennesker, der står
bag FDF Tjæreborg. Alle de mennesker der hver uge er med til at skabe
fantastiske oplevelser, man kan mindes hele livet.
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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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Legensdag

Lørdag den 6 september er
legens dag i hele landet. I
Tjæreborg havde vi også et lille
arrangement.
Af Anette Vogsen

8 leder + 10 forskellige lege var klar.
Græsset var våd, men solen skinnende. Det kunne kun blive en god
formiddag. Ja, det blev det. Der kom
mange børn, som skulle starte som 1.
tumling og børn fra vores ældre hold.
Vi legede både nye og kendte lege.
Død-/levende bold, får der bliver til
ulv der igen bliver til sten, fang haler,
svingfigur og mange flere lege, blev
det til.
Vi fik alle sved på panden, så vi havde
lige et par pauser med saft og en is
til at køle os på. Ja, der var også kaffe
på kande til forældrene og lederne.

FDF Tjæreborg

Mange børn kom også hjem med 1-2
tatoveringer. En hyggelig formiddag.
Vi forsætter med at lege: Leg i hallen
fredag den 3/10, fra kl. 19.00.
Fra www.fdf.dk
I FDF er legen mere end leg. Vi ønsker
at inspirere børn og unge og give
dem nogle evner og færdigheder.
Gennem leg udfordrer vi kreativitet,
opfindsomhed og samarbejdsevner –
alt sammen noget, vi mener, er vigtige
egenskaber at have med sig gennem
livet.
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Tjæreborg

- omsorg for dig og dine tÆnder

Din annonce kan være her
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1. tumlinge

Vi skal bl.a. arbejde med dinosaurusser, så vi kan få fantasimærket.

Af Sanne Broch Skov

Så blev det endelig tid til at starte det
nye hold med 1. tumlinge i Tjæreborg.
Starten blev forsinket pga møder på
skolen, men ved sidste møde var der
23 piger og drenge på holdet. Vi har
startet på at tage det første mærke:
fantasimærket. For at få det skal man
arbejde med at bestemt emne på forskellige måder. Vi har valgt at arbejde
med dinosaurusser... Hvor store var
de, hvad spiste de, lav selv en dinosaurus, dinosauruslege o.s.v. Fantasien er sjov at bruge i selskab med
tumlinge.

Vi er også ved at tage et andet mærke: musikmærket. Det kræver, at tumlingene lærer en håndfuld sange,
nogle med bevægelser til, andre mere
traditionelle sange som fx den, vi synger, når flaget skal op og ned på vores
lejre.
At lave bål og være på løb skal vi
selvfølgelig også nå, og det gør vi
også. Så der er nok at gå i gang med,
og vi glæder os.
Mvh Anette, Mette, Sanne og Niklas

Dejligt at se så stor en flok 1. tumlinge til vores første møde

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. tumlinge

Hulebyggeri, lagkageløb, snobrød og mærker. Vi har mange
ideer til denne sæson, og det
skal nok blive rigtigt sjovt!
Af Inge Madsen

Så er vi startet på en ny sæson i FDF,
og vi er klar på 2. tumlingeholdet som
i år igen holder møde hver torsdag fra
kl. 16.45 til 18.15. Vi er glade for at se
så mange gengangere fra sidste år, og
også glade for et par nye ansigter. På
ledersiden er vi stort set de samme
som sidste år. Vi har dog sagt farvel
til Iben, der nu helt koncentrerer sig
om 2. pilte holdet. Alle børn, der går
i 2. klasse, er velkomne på holdet, og
man er altid velkommen til at prøve
at være med et par gange for at se,
hvad FDF er for noget.
Vi startede sæsonen med et lille lagkageløb, hvor man på posterne kunne
score ting til en lagkage, f.eks. lagkagebunde, creme, banan, systetøj, fløde
eller teske. Og da løbet var færdig,
kunne holdene så lægge en lagkage
sammen, som blev sat til livs med det
samme – mums.

bygge nogle hemmelige huler.
Så skal vi da også i gang med at tage
et mærke til skjorten. Vi starter med
et fantasimærke, hvor vi, som ordet
siger, rigtig skal bruge vores fantasi.
I løbet af de 4 møder, det tager at
få mærket, skal vi både høre et lille
eventyr, snakke om hvad fantasi er,
selv fortælle en fantasifuld dragehistorie, bygge en fantasifuld drage, på
et drageløb og holde en lille dragefest med dragekage og drageblod.
Husk tøj efter vejret og tøj der kan
tåle at blive beskidt. I kan holde
jer orienteret om, hvad vi skal lave
på holdet via FDFs hjemmeside:
www.fdf-tjb.dk
Hilsen 2. tumlingelederne: Line, Tom,
Henrik og Inge

I torsdags lavede vi et stort bål, der
efter at have brændt en tid gav en
masse gode gløder. Og så blev der
bagt snobrød. Alle snobrød blev ret
fine og spiselige.
Næste torsdag holder vi møde i vores hytte Friheden, hvor vi prøver at
FDF Tjæreborg

Efter et løb med forskellige opgaver blev det tid til at lave en lagkage.
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1. pilte

Pilteprøve? Vi skulle være sikre
på, i var klar til at være pilte. Så
vi startede med en lille prøve.
Alle klarede det godt.
Af Alexander Estrup

Efter en lang sommerferie er vi endelig kommet i gang igen, og denne
gang som 1 pilte. Før sommeren var
vi på weekendtur i Friheden, hvor vi
sov i telt, hvor vi selv satte teltene op.
Derudover legede vi en masse i naturen. Når det blev aftensmadstid, skulle
vi selv lave mad på bål, så mens nogle skrallede kartofler og gulerødder,
samlede andre brænde i skoven og
lavede et fantastisk bål, menuen stod
på trommestikker med foliekartofler
og en masse krydderier.
I den nye sæson har vi indtil nu lavet den store pilteprøve, hvor vi alle
skulle bevise, at vi var rigtige pilte. Vi
er også begyndt på verdens mærkedet og har indtil nu gravet en masse
spændene ting ned, som vi skal finde
ud af, hvordan ser ud efter et halvt år.
Det er vildt spændene.
Nu når vi er blevet pilte, betyder det
også, at vi skal have dolkebeviset i
løbet af året. Så vi skal også i gang
med at lære om, hvordan man bruger
dolken. Men vi skal da selvfølgelig
også prøve at snitte i en masse ting.
Ud over en masse sjove aktiviteter
med dolke mm. har vi nu også som
pilte fået piltedrikken på program12

met. Det består hver uge af en masse
spændene og sjove ingredienser samt
noget grønt, som selvfølgelig er piltenes farve.
I år som pilte skal vi også se mere
på det kristne ved FDF. Derfor skal vi
høre noget om de forskellige ting ved
at være kristen og endda over at sige
hej til Peter ovre i kirken. Måske, hvis
vi er heldige, får vi lov til at komme
op i kirketårnet for at se, hvordan der
ser ud deroppe.
Så som i kan se, har vi gang i en masse sjove ting som piltr. Vi håber på
et lige så trofast fremmøde, som vi
havde sidste år.

POSTEN

2. pilte

Vi prøver at blive gode til at
bruge en økse. Det kræver, man
er god til at huske reglerne, så
ingen kommer til skade.
Af Lis Enevoldsen

Hej 2. pilte
Tillykke :-) I har netop bestået førstehjælpsmærket – niveau 2.
Det har været hårdt, for vi ledere har
været ret faste i vores afgørelse om,
at I skulle kunne en masse, for at få
førstehjælpsmærket, og det kan I!
Vi har lavet forbindinger, alarmeret
alarmcentralen, pillet splinter ud, set
film om førstehjælp, besøgt Beredskabsstationen og gennemgået sikkerhedsreglerne ved dolk, bål, økse
osv i én uendelighed.

Derfor 2. pilte: vi ved at I har fortjent
jeres mærke :-)
Vi holdt jo selvfølgelig en lille fest,
da vi var færdige med mærket, og nu
er vi så begyndt på legemærket. Det
er unægteligt lidt sjovere, og vi har
allerede haft noget dejlige legetimer.
Derudover arbejder vi med at blive
gode til at arbejde med økse. Det går
fint, og især drengene nyder at bruge
”bøfferne” rigtigt. I er alle gode til det,
og I er rigtig gode til at huske sikkerhedsreglerne.
I den nærmeste fremtid skal vi en
aften ud til Sædding FDF og holde
møde med deres 2. pilte. Det glæder
vi os til. Vi har planlagt en weekendtur den 14.-16. november. Vi mangler
bare lige at finde en hytte, men det
skal vi nok finde.
Sammen vil vi finde ud af, hvad vores
weekendtur skal bestå af. I er ret vilde
med at bygge i rafter og lave besnøringer, så måske skal vi lave et større
projekt den weekend.

Vi er ved at tage legemærket. Gå-tur på mælkekasser, det må passe
meget godt som leg.

FDF Tjæreborg

Mange FDF-hilsener
fra Rune, Iben, Niklas og Lis
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Sommerlejr

Traditionen tro var der fælles
sommerlejr for hele kredsen
i uge 31. Vi skulle til Vranum
Bakkehus, og vi havde mange
med - 55 børn og ledere.
Af Inge Madsen

Årets sommerlejr blev traditionen tro
afholdt i uge 31. I år var vi i lejren
Vranum Bakkehus ved Hald Sø ved
Viborg. En dejlig og velfungerende
lejr der ligger i et utroligt naturskønt
område.
Vi tog med bus fra Tjæreborg lørdag
- 55 børn/ledere i alt – og var ved
lejren midt på eftermiddagen. Tumlin-

ge blev indkvarteret i hytten, piltene
slog telte op, og væbnere/seniorer
gik straks i gang med at slæbe rafter
og andet grej, så de kunne få bygget
deres bivuakker med mere.
Lejrens tema var Jens Langkniv, og
da tumlinge og pilte var indkvarteret
fik de lidt information om, hvem Jens
Langkniv egentlig var. Det står lidt
hen i det uvisse, om han egentlig var
skurk eller helt.
Derefter fik de alle udleveret en hvid
t-shirt, som skulle dekoreres med kartoffeltryk, ligesom de gjorde på Jens
Langknivs tid. Lørdag eftermiddag og
det meste af søndagen gik med at
lave t-shirts, kofter, lerperler, og piltene snittede knive. Jens Langkniv var
berygtet for altid at have en kniv i
bæltet med en snor i, så han kunne
trække kniven tilbage igen, når han
havde kastet den.
Mandag formiddag var vi på et Jens
Langkniv løb med forskellige poster
der skulle løses. Det gik rigtigt godt,
og børnene hyggede sig. De havde
selvfølgelig de hjemmetrykte t-shirts
på, og nogle havde kniv i bæltet.

Der laves kartoffeltryk i alvedens mønstre
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skulle skrælle kartofler, der skulle
snittes i foliebakker sammen med
fløde og bouillon og tilberedes over
bålet. Nogle skar kalkun i tern, som
skulle i bakker og marineres i cola,
hvidløg og ketchup. Og nogle snittede
salat. Det blev et godt måltid, som
smagte rigtig godt.

Imes tumlinge og pilte lavede t-shirts havde væbnerne gang i den
lokale skønhedssalon

Vi plejer at være i kirke søndag formiddag, når vi er på lejr. Men kirken
tættest på holdt ikke gudstjeneste,
og hvis vi skulle gå til en anden kirke,
var det både rigeligt langt samtidig
med, vi skulle gå langs en meget trafikeret vej. Vi lavede i stedet en aftale med en lokal præst, der kom ud
på lejren til os tirsdag formiddag og
holdt gudstjenste for os. Det var en
fantastisk god oplevelse. Både fordi
hun var rigtig dygtig og let forståelig,
og svarede tålmodigt på børnenes
spørgsmål, og fordi vi sad ude i strålende solskin på græsplænen foran
flagstangen med den smukkeste udsigt ud over Hald Sø.
Tirsdag eftermiddag skulle vi lave primitiv mad, som skulle laves over bål
til aftensmad. Der var hold, der stod
for at røre fars til frikadeller. Nogle
FDF Tjæreborg

Hver dag i siestaen efter frokost og
efter der var handlet i TUT, var der
mulighed for at bade. Et lille stykke
fra lejren på naboens grund havde
vi fået lov at bade fra søbredden. Der
var ligesom en naturlig afgrænsning
af siv på begge sider ud i søen, og et
par ledere kunne så stå med en snor
lidt ude i vandet, så vi havde et overskueligt område at bade på. Da vejret
var rigtig fint, var der mange, der tog
sig en forfriskende dukkert, inden vi
skulle i gang med eftermiddagens aktiviteter.
Tirsdag aften vandrede væbnere og
seniorer væk fra lejren efter lejrbål.
De skulle ud og overnatte i det fri
i skoven. De tumlinge og pilte, der
havde lyst, fik så tilbud om at komme
ud og sove i væbnernes bivuakker,
selvfølgelig sammen med nogle ledere. Det var der en hel del, der benyttede sig af, og alle sov godt på rad
og række.
Onsdag formiddag skulle Jens Langknivs folk smugle penge til de fattige landsbyer. De fik udleveret et par
mønter som de skulle gemme på sig,
og så løbe til landsbyerne, uden at
blive stoppet, af de tyske soldater.
Hvis man blev stoppet og soldater15

ne ikke kunne gætte, hvor mønterne var gemt (3 spørgsmål), så måtte
man løbe videre mod landsbyen. Hvis
soldaterne gættede, hvor mønterne
var, skulle de afleveres. Heldigvis var
der mange der nåede mange ture til
landsbyerne med mønter, så landsbyernes fattige fik lidt at købe mad for.
Onsdag eftermiddag var der forældredag, hvor der var lidt markedsaktiviteter både børn og forældre kunne
deltage i. Ellers kunne man bare gå
rundt og vise lejren frem til forældrene. Især den flotte væbnerlejr blev
beundret. Der var bygget bivuakker,
spisebord, køkken med komfur og ikke
mindst bad med varmt vand.
Onsdag efter lejrbål var lejren slut
for tumlinge, og en flok trætte børn
tog med forældrene hjem. De havde
klaret lejren rigtig godt – flot.

Torsdag og fredag var lejren omgivet
af lidt mere stilhed. Tumlinge og derres ledere var taget hjem, og det virkede som om pilte, væbnere, og hvem
der ellers var tilbage nu, ville nyde
lejren med lidt mere ro. Dog skulle alt
ikke være helt stille, så der var planlagt forskellige aktiviteter. Torsdag
endte alle mand i en stor sokke-paintball krig, og her snød piltene de ældre
deltagere og byttede mel-bomberne
ud med vandballoner i stedet. Det var
rigtig sjovt, og alle mand hyggede sig.
Inden den store krig havde piltene
bygget glidebane og svævebane.
Fredag stod programmet på primitiv
mad, og for piltene havde lederne bestemt, at dagen skulle starte meget
tidlig. De ville på morgenvandring og
ud og se solen stå op.
Lørdag fik vi gjort hytten ren og pakket resten af lejren sammen. Væbnerne havde pakket det meste fredag
aften, og så var det ellers afsted hjem
i bilerne.
Sidst vil vi gerne takke Aakjærs for
det flotte sponsorat til lejren – TUSIND TAK. Også en rigtig stor tak til
Special-entreprenøren, hvor vi igen i
år fik lov at låne en lastbil til transport af grej til og fra lejren. Samtidig
en tak til de forældre som hjalp med
tømning af lastbilen, da vi ankom
til Tjæreborg, og de som hjalp med
transport hjem. Uden jeres hjælp havde vi skullet knokle i mange timer for
at blive færdig lørdag eftermiddag.

Piltene bygger svævebane
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Væbnere

Trangiamad på den sjove måde,
Leg i hallen, kort og kompas. Vi
har mange ideer, og vi lover, det
bliver et sjovt FDF år.
Af Martin Søndergård

Så er vi alle på holdet blevet væbnere, og derfor vil vores aktiviteter også
bære præg af det. Vi startede vores
første møde i den nye sæson med en
overnatning i en bivuak, som vi byggede på vores første møde. Vi sov alle
sammen i tørvejr og havde en rigtig
god nat ude i det fri. Og alle kom i
skole om onsdagen til tiden.

Vi er her i efterårsdelen af sæsonen
startet op på kort og kompas. Vi har
nu arbejdet med det 2 aftener, hvor vi
har lært, hvordan et kompas fungere,
hvordan vi skal lave en pejling og
finde verdenshjørnerne uden brug af
kompas. Vi skal arbejde lidt mere med
det, inden vi kan gøre os fortjent til
mærket, men det skal nok komme.

Vi har allerede i år fået færdiggjort
vores bålmærke, så vi kan få endnu et
mærke til skjorten. For at vi kunne få
vores bålmærke, skulle vi kunne bage
et snobrød perfekt, så det var bagt
over det hele, og samtidigt ikke var
brændt på. Den aften fik vi alle lavet
nogle rigtig flotte snobrød.

Ellers kommer vores efterår til at byde
på trangiamad på den sjove måde, leg
i hallen med hele kredsen, en tur på
klatrevægen og en masse andre sjove
og skæve indslag.

FDF Tjæreborg

Hilsen
Carsten, Marlene, Martin og Mikkel
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Seniorvæbnere

Vi har ikke lavet en fast mødeplan endnu, det kommer. I skal
bare være med til at bestemme,
hvad den skal indeholde.
Af Christian Filipsen

Jubiiii! Nu er ferien endelig forbi! Og
vi er i gang med en ny FDF-sæson, nye
aktiviteter og ny mødetid fra 19.00 til
21.00. I år er seniorvæbnerne meget
mere med til at bestemme, hvad vi
skal lave. Derfor har ikke lavet noget
fast mødeplan endnu, det kommer
senere.
Vi har allerede været i gang et stykke
tid, og vi har rigtig mange ideer til
resten af sæsonen. Vi har brainstormet seniervæbnermødeideer, ”bygget”
en lagkage, været på 1 times weekendtur, blevet klogere på alverdens
musik, blevet klogere på hinanden,
lavet chips og abemad og fået det
helt store SBDØOSOLEB-kursus (SådanBrugerDuØkseOgSavOgLaverEtBål- kursus).

Ideerne til seniorvæbneraktiviteter
fremover er mangfoldige. Vi har bl.a.
planer om…
* Geocaching i en jysk skov
* Cykle/vandre/kano-tur evt. i en skøn
kombination
* Vildt-aften
* Opgradere nogle af vores mærker.
Bl.a. madmærket
* Støbe vores egne mærker til skjorten
* Juleweekendtur
* Svævebane
* Blive endnu klogere på hinanden
* Ugandamøde deluxe
* Kagemøde med gæstekok
* Weekendtur til Sverige
* Listen er uendelig… (-:
Find selv på flere og medbring til seniorvæbnermøde næste mandag kl.
19.00.
Slesvig? Det tror jeg nok frisør!
Mvh: Alexander, Birgitte, Hans Jeppe og
Filip

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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Seniorer

Tag med seniorerne på tur til
Æbelø. En tur med vandring,
overnatning på stranden og
dejlig natur.
Af Michael Pedersen

For at den nye sæson med FDF i 2014,
med god stil, drog seniorerne med
gæster lørdag d. 30. august afsted på
tur. Turen gik mod Æbelø, som bekendt ligger lidt nord for Bogense
på Nordfyn. For lige netop denne ø
gælder der noget særligt, nemlig at
det er muligt at gå dertil ved lavvande. Seniorlederne syntes det lød
enormt spændende at bevæge sig
som opdagelsesrejsende ud til denne
”ukendte” ø små 1500m ude i vandet.
En oplagt ide vi ikke kunne lade ligge.
Efter nøje studering af tidevandstabeller og vejrudsigter drog vi afsted,
og ramte planmæssigt vores destination omkring kl. 10, hvor det skulle
være det bedste tidspunkt at krydse

over til øen den dag. Til vores overraskelse var vi langt fra de eneste,
som havde fået denne ide. For selvom
efteråret går os i møde, og vandet
er blevet koldere, har Æbelø mange
gæster stort set hele året rundt. Vi
blev dog hurtigt enige om, at når man
har været der, så forstår man egentlig
godt hvorfor.
Efter en kølig vandretur igennem
det lave vand, som gik de fleste til
omkring skinnebenet, gik vi samlet
i land på den sydligste del af øen,
også kaldt Æbeløholm. Herfra går en
strandpassage direkte mod nord frem
til selve øen, hvor man bliver mødt af
en mægtig imponerende skov. På øen

Gruppebillede inden starten på vandreturen til Æbelø. I baggruden kan ses en gruppe andre vandrer, der allerede er godt på vej.

FDF Tjæreborg
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Tid til at nyde udsigten og slappe lidt af.

findes en natursti, som vi måtte følge
langs den yderste del af skoven nær
kysten. Midten af øen er fredet, da
man ønsker at dyreliv samt naturen
her skal vokse uforstyrret. Vejret holdte nogenlunde tørt, mens vi fortsatte
vores færd rundt på øen og nød omgivelserne og udsigten. Da vi nåede den
nordligste kyst på øen, fandt vi et passende område på standen nær fyrtårnet, hvor vi kunne slå lejr for natten.
Aftenen gik med mad på trangia samt
bålhygge, inden vi lagde os i posen
under vores primitive bivuak og faldt i
søvn til lyden af havet få meter fra os.

Dagen efter pakkede vi vores ting
sammen og gik den sidste del af øen
rundt tilbage til vadestedet. Undervejs var der tid til lidt geocaching,
inden vi igen skulle have våde fødder
tilbage mod fastlandet. Dette er virkelig en perle af dansk natur med flotte
stande, skove, marker og et rigt dyreliv. Vi vil klart anbefale andre FDFere
og naturglade sjæle et besøg her, og
lur os om vi ikke kunne finde på at
vende tilbage igen selv.

Aftensmaden blev indtaget på et væltet træ med udsigt over havet.

Om aftenen blev der slået lejr på stranden, hvor der var bål, afslapning og hygge med kaffe og kakao.

FDF Tjæreborg

23

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				
FDFnet #21				
Generalforsamling i FDF Tjæreborg

3. oktober 2014
24. - 26. oktober 2014
6. november 2014

Leg i Hallen
En lille tradition vi startede for et par år siden. Vi låner de to haller på
skolen, og så er der ellers bare dømt fri leg. Alle i kredsen er inviteret,
både børn, ledere, bestyrelse og hvem, der ellers er medlem i kredsen.
I løbet af aftenen bliver tumlinge og pilte sendt hjem, og til sidst er det
de vilde lege, og så afslutter vi med overnatning ved FDF for væbnere
og op efter.
FDFnet #21
I mere end 10 år har FDF Tjæreborg været arrangør af et netparty for byens unge, og det er kun blevet større og større. Vi startede med ca 30 deltagere, og sidst vi afholdte, det var vi ca 115!
Kig på www.fdfnet.dk for mere info.

MØDETIDER
1. Tumlinge 		
2. Tumlinge 		
1. Pilte 			
2. Pilte 			
Væbnere		
Seniorvæbnere		
Seniorer		

1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5.-6. klasse
7.-8. klasse
9.+ klasse

Tirsdag		
Torsdag
Mandag
Torsdag
Tirsdag		
Mandag
Onsdag		

kl. 1630-1800
kl. 1645-1815
kl. 1630-1800
kl. 1830-2015
kl. 1830-2030
kl. 1900-2100
kl. 1915-2115

			
Mødeplaner for de enkelte hold kan findes på
hjemmesiden under menupunktet mødeplaner.

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

Din annonce kan være her
Din annonce kan være her
26
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KREDSKONTAKT
Kredsleder
Henrik Øllgaard-Nicolajsen				

22 45 51 61

Bestyrelsen
Jesper Chrucow Bertram
Formand		
29 24 63 80
Jens Øllgaard-Nicolajsen
Kasserer
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
Kirsten Fosgrau		
Formand		
61 46 26 15
Johannes Sidelmann		
Kasserer		
75 17 59 47
Carsten Bank						51 46 00 22
Hytteudlejning
Jens Øllgaard-Nicolajsen				

22 27 58 41

Hjemmeside
www.fdf-tjb.dk
Facebook
https://www.facebook.com/FdfTjaereborg
Adresser
FDF Tjæreborg 		
Skolevej 44
6731 Tjæreborg
Friheden 			
Nordre Strandvej 72
6731 Tjæreborg
FDF Tjæreborg

Mødelokalerne

Hytten i Solbjerg Plantage
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TELEFONLISTE

1. Tumlinge (1. klasse)
Sanne Broch Skov					
30 12 13 71
Anette Vognsen					20 69 87 00
Mette Mortensen					
24 89 75 52
2. Tumlinge (2. klasse)
Inge Madsen Sidelmann 				
75 17 59 47
Henrik Mathiesen					
40 34 54 30
Tom Grønkjær						20 86 53 85
Line Vogsen						20 82 96 82
1. Pilte (3. klasse)
Christian Filipsen					
26 18 98 58
Alexander Estrup					
27 47 23 99
Birgitte Elbæk Skov Pedersen				
30 11 17 14
Line Vogsen						20 82 96 82
Emilie Jul Nielsen					
50 93 35 75
Lærke Broch Skov					
20 58 85 45
Kasper Vestergaard					24 47 00 38
2. Pilte (4. klasse)
Lis Enevoldsen						61 27 56 38
Iben Sørensen						60 24 56 38
Rune Jessen						53 99 19 99
Niklas Olesen
Væbnere (5. - 6. klasse)
Marlene Aakjær					40 87 17 07
Mikkel Turner						26 18 62 14
Carsten Sørensen					
26 16 37 06
Martin Søndergård					
28 74 60 07
Seniorvæbnere (7. - 8. klasse)
Christian Filipsen					
Alexander Estrup					
Hans Jeppe Andersen					
Birgitte Elbæk Skov Pedersen				

26 18 98 58
27 47 23 99
25 57 98 40
30 11 17 14

Seniorer (9.+ klasse)
Jesper Chrucow Bertram				
29 24 63 80
Tobias Jensen						28 85 79 66
Michael Pedersen					
26 84 01 20
http://www.fdf-tjb.dk

