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Kredslederen

2014 har været et oplevelsesrigt år for FDF Tjæreborg og
vi er klar på flere oplevelser i
2015.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

2014 er ved at være slut, og vi kan
kigge tilbage på et FDF-år, hvor vi
fik oplevet en masse, skabt en masse
gode oplevelser for børn og unge i
Tjæreborg og ikke mindst fik sparket
rigtig godt gang i byggeriet af vores
sovehytter ved Friheden.
I 2014 fik vi for alvor slået fast at
FDF er meget mere end bål, snobrød
og byggeri med reb og rafter. Første
gang i slutningen af april, og senere
igen i oktober da vi åbnede dørene
for vores netparty FDFnet #20 og #21.
Begge havde en overvældende succes og tiltrak over 100 deltagere pr.
gang og med rekord hurtigt udsolgt
til deltagelse i oktober, må vi sige at
vi har fundet et arrangement mange
også ikke FDFere gerne vil deltage
i. Deltagerne er i næsten alle aldersgrupper, fra 12-13 års alderen og til
slutningen af 30’erne og de kommer
både fra Tjæreborg og andre byer.
Vi fik også afholdt en række rene
FDF-arrangementer. For 3. år i træk
afholdte vi Leg I Hallen, og igen var
det en succes. Vores årlige sommerlejr
var igen et hit og havde god deltagelse af både børn og unge. Det er
fedt at så mange vil støtte op omkring
FDF Tjæreborg

denne lejr. I februar havde vi vores
kredsweekend. En rigtig god lejr med
mange deltagere og et godt program
der kunne aktiverer alle mand. Vi fik
slået katten af tønden, bygget sandslotte og leget i klitterne ved Vejers
Strand. Der har været mange andre
gode, spændende og iderige arrangementer, både på de enkelte hold og
som en samlet kreds. I 2015 er vi helt
sikkert tilbage med flere af slagsen.
Vi har længe haft et ønske om at udvide mængden af sovepladser i vores
hytte Friheden, og 2014 var året hvor
der for alvor kom gang i det ønske. Vi
kort før jul fået placeret to nye små
hytter, der hver kommer til at indeholde 6 sovepladser. På den måde kan vi
huse 22 sovende under tag i Friheden.
Vi ser frem til et godt FDF-år i 2015,
hvor vi forsætter som hidtil.
Alle medlemmer ønskes en glædelig
jul og et godt nytår.
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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

Efter afholdelse af generalforsamling mangler vi et enkelt
bestyrelsesmedlem, efter Klaus
Schmidt har valgt at stoppe.
Af Jesper Chrucow Bertram

Hej
Bestyrelsen har afholdt generalforsamling, hvor flere har været på valg.
Klaus Schmidt har besluttet sig for
ikke at stille op igen. Vi siger mange
tak for en flot rejse, han har været
på sammen med FDF og bestyrelsen.
Klaus Schmidt har også været med
til at vise Fritidscenteret i den rigtige
retning igen. Desværre har vi ikke fået
en erstatning for Klaus endnu. Det håber vi på at kunne finde først i det nye
år, men hvis du står og kender en, der
brænder for bestyrelsesarbejde i FDF,
må du gerne kontakte mig.

Og så var hytterne på plads, vi glæder os til at få dem indrettet og
indviet.

Friheden og sovehytter har også været på en lang rejse, men nogle gange
må ting jo tage tid for at blive godt.
Benny Andersen maskinstation har
fået gravet ud og lagt en sandpude ud
hvor hytterne skal stå. De har gravet
alle rødder væk og anlagt en ny vej
helt over til hytterne. Hvis vi er heldige og får afsat fundamentpælene,
vil husene snart kunne blive hentet
og løftet over til deres nye hjem. Vi
glæder os.

Området de to hytter skal stå.

FDF Tjæreborg

Jeg vil ønske jer alle sammen glædelig jul og et godt nytår.
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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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Norge 2015

I uge 31 2015 skal 13 FDFere
fra Tjæreborg på vandretur i
det norske fjeld.

Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

I sommeren 2015 drager en lille
gruppe afsted mod Norge for at opleve livet i fjeldet og det at være afsted på en vandretur med ny overnatningsplads hver nat, at skulle kunne
medbringe alt hvad der skal bruges
på turen i en rygsæk, få oplevelsen
af at gå rundt i den fri natur og nyde
stilheden og kun kunne høre lyden af
elvene der løber gennem fjeldet.
Mere præcist er vi en gruppe på pt. 13
personer, der skal afsted, og den består af seniorer og ledere. Alle fra FDF
Tjæreborg. Turen kommer til at gå fra
Dyranut Turisthytte og slutter i Kinsarvik. En vandrerute på i alt 70 km.
som skal tilbage lægges på 6 dage.
Hele turen kommer til at forgå i det
område der hedder Hardangervidda.

Inden turen har vi planlagt forskellige
træningsture, for at sikre at alle mand
kan klare det uden problemer. På den
måde bliver hele turen sjovere og meget mere overskuelig for alle parter.
På www.fdf-tjb.dk via menupunktet
Norge 2015 kan I se en træningsplan.
Vi har på nuværende tidspunkt været
så heldige at få et tilskud til turen fra
Sydbank, som via deres fond Sydbank
Fonden har valgt at sponserer 13.000
kr. til turen. Disse penge skal bruges
på at lave lidt mere luksuriøst mad
undervejs, indkøb af diverse grej til
turen og ellers sikre at det hele hænger sammen. Tak til Sydbank for det
flotte bidrag!

Vandre ruten der skal følges i Norge kan ses her med den blå linje.
På vores hjemmeside kan en bedre
version ses.

FDF Tjæreborg
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Tjæreborg

- omsorg for dig og dine tÆnder

Din annonce kan være her
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1. tumlinge

Saltdej, primitivmad, bananløb
og mange andre ting. Der er
stor opfindsomhed til når der
skal planlægges på holdet.
Af Mette Mortensen

Hos Første Tumlingene går det bare
derudad. Vi er et hold med børn, der
gerne vil være udenfor, være aktive,
gå ture og f.eks hjælpe til med at omdele Posten. Vi har været på bananløb,
hvor vi startede med at døbe den lille
baby-banan, give den ble på, tage den
med på hospitalet da den brækkede
benet. Til sidst var bananen så gammel, at den døde, så vi begravede den
på banan-kirkegården. Skørt, og RET
sjovt!

Vi har også lavet bålmad, hvor alle
viste, at de var super til at samarbejde
om at lave maden. Mad på bål smager
bare totalt godt, uanset om det er lidt
brændt i kanten.
1. tumlinge kan også godt lave sjove
ting indenfor. Dinoer af saltdej, synge
sange og lave pindsvin af ler og bog,
som vi samlede ind tidligere på efteråret. De blev glimrende.
Vi er helt overvældede over, hvor
mange søde 1. tumlinge der efterhånden har meldt sig på vores hold.
Mindst 26 er vi i skrivende stund inkl.
ledere, det er rigtig godt! Det er også
virkelig dejligt, at der er flere forældre, der har meldt sig på banen og
har tilbudt at hjælpe til på holdet én
eller flere gange. Tak for det! Hvis der
skulle være andre forældre, der har
lyst til at hjælpe en gang imellem,
tager vi imod med kyshånd.
Mange hilsner Sanne, Anette, Niklas
og Mette

Opfindsomheden er stor når der skal bruges borde efter en omgang
primitivmadlavning.

FDF Tjæreborg
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• Traditionel El-installation
• Privat / Erhverv / Landbrug
• Belysning
• Energioptimering
Aut. El-installatør • IHC installation
Søren Kjer Balsby
• Sikring / Alarm / Videoovervågning
Østerbyvej 50
• Netværksinstallation
6731 Tjæreborg
Tlf. 302 304 91
• Video / Audioinstallationer
• PC-fjernsupport
sbh@balsbyel.dk
www.balsbyel.dk • Salg & reparation af IT udstyr

Ring gogodt
få et d...
tilbu

302 304 91

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

Et par gange har vi besøgt Friheden, bl.a. for at bygge hemmelige huler. Vi har også været
ude at gå en tur i mørket.
Af Henrik Søndergård Mathiesen

Nu hvor vinteren nærmer sig, er det
blevet tid til både de hyggelige indemøder og møderne udenfor i den friske kolde luft.

den og forhåbentlig få fut i det som
de første. Alle var ret gode og der gik
ikke mange minutter imellem at flammerne kom frem rundt omkring.

Vi har i løbet af efteråret været optaget af bl.a. fantasimærket, hvor vi i
løbet af fire møder har digtet fantasihistorier, lavet dragefigurer og været på fantasiløb. Som afslutning på
mærket holdt vi en dragefest, hvor
nogle byggede dragens hule, mens
andre pyntede op og lavede dragekage og -drik. Til slut blev der hygget
i hulen og uddelt mærker til skjorten.

På vores seneste møde tog vi en frisk
gåtur ud i mørket. Turen gik til skydebanen, hvor vi var på opdagelse med
lommelygter. Stjernerne kom også til
syne, da øjnene havde vænnet sig lidt
til mørket. Og vi mærkede lidt til at
vinterkulden var på vej.

Et par gange har vi besøgt Friheden,
bl.a. for at bygge hemmelige huler.
Her skulle hvert hold bygge deres
egen hule et hemmeligt sted og til
slut blev alle vist rundt for at se de
flotte og fantasifulde huler. Der blev
også tid til at lave små søde Halloween-hoveder af appelsiner. Det krævede lidt tålmodighed og de fleste fik
et sjovt ansigt frem. Nogle blev dog
lidt splattede og endte som frugtsalat...

De sidste par møder, før vi holder juleferie, skal vi selvfølgelig have lidt
gang i julerierne. Der skal bages småkager og julehygges, før vi kan sige
god jul til jer alle.
Hilsen 2. tumlingelederne:
Line, Tom, Henrik og Inge

For at varme lidt op her i kulden, har
vi også haft en bål-konkurrence. Hvert
hold skulle bygge et bål op fra bunFDF Tjæreborg
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1. pilte

Det var en mørk og stormfuld
mandag! Og en flok luskede og
udklædte pilte sneg sig frem i
mørket imellem buske og træer.

Af Alexander Estrup

...Spænding, kampgejst og nervøsitet. Hvem kan liste sig forbi spandens
vogter og frem til lygten i spanden?
Lige nu er vi i gang med dolkemærket, så vi har lært en del regler om,
hvordan man skal gøre, når man bruger en dolk. Hvad man må og ikke må.
Alle har snittet pinde fine og spidse
(næsten). På et tidspunkt, når vi synes,
alle er gode til at håndtere en dolk og
kan dolkereglerne, skal alle op til en
lille prøve, så de kan få et personligt
dolkebevis.
Nu er det efterhånden helt mørkt, når
vi har møde. Vi vil ”bruge” mørket til
nogle mørkemøder, hvor vi blandt andet skal ud på et lille refleksløb. Vi har
været ude i Friheden og lege ”lygten i
spanden”, og andre mørkelege.

Line havde i sommers været på besøg i Uganda for at samle inspiration
til fantastiske pilte møder! Fordi så
meget engagerer vi os i vores medlemmer. (-;
Line lavede et fabelagtigt piltemøde
med svung/schwung i. Der var eftertænksomhedsvækkende billeder,
episke fortællinger og sjove lege fra
Uganda.
Btw... Husk at tage praktisk tøj på efter vejr og vind. Man ved aldrig, hvad
vi finder på :-)
Se i øvrigt vore mødeplaner på www.
fdf-tjb.dk.
Venlig hilsen piltelederne

Vi har været på en fantastisk juleweekendtur i Marbæk, hvor vi har
julehygget, fået god julemad, leget
pakkeleg, julehygget, set julefilm og
julehygget. På turen forsvandt julen
desværre, så det var op til piltene
at skaffe den tilbage. Derfor var de
ude på en færd, for at genfinde julen.
Juhuu(l) det lykkedes.
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2. pilte

Vi har taget hul på de store
byggerier med reb og rafter.
Det kræver vist lidt mere øvelse, men vi er godt på vej.
Af Iben Sørensen

Hej 2. Pilte.
Siden sidst har vi været på besøg hos
Sædding FDF, som havde planlagt et
lagkageløb for os. Vi blev delt op i forskellige hold, som bestod af børn fra
både Sædding og Tjæreborg. Hvert
hold fik en leder med rundt. Når holdene havde løst posterne fik de forskelligt grej med til lagkagen bl.a.
krymmel, flødeskum, banan og andet.
Tilbage i Sæddings kredshus skulle
lagkagerne så samles og spises. Alt i
alt en stor succes og vi glæder os til
at kunne invitere Sædding en tur til
Tjæreborg i foråret/sommeren.

taget hul på raftebyggeri og besnørring. To ting som vi helt sikkert skal
have øvet noget mere på, når vejret
igen bliver til det. I mellemtiden starter vi på stræbermærket, hvor vi bl.a.
skal holde et stillemøde ved FDF, hvor
vi skal se film og spise en masse slik.
Slikket skal dog holde hele mødet, og
der er ingen, som bestemmer hvor tit,
eller hvor meget slik man må tage af
gangen. Vi skal også holde et legemøde, hvor hver enkel af jer må bestemme en leg og reglerne i den leg.
De andre skal give plads og acceptere
reglerne.

For nyligt hjemvendt fra en weekend i
Marbæk. En weekendtur som må siges
at have været en rigtig hygge weekendtur, hvor vi ikke fik lavet alle de
planlagt aktiviteter, men fik i stedet
hygget og leget en masse. Vi nåede
dog hele to gåture på stranden og det
populære lagkage-banko. Se gerne
billederne fra vores weekendtur på
FDF Tjæreborgs hjemmeside. Vi takker for en dejlig tur med lækkert vejr
og god opbakning.
Nu er der jo ikke så længe til at I bliver væbnere, så vi har så småt igen
FDF Tjæreborg

En flok på stranden i Marbæk
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Landsmøde 2014

Hvert andet år afholdes Landsmøde i FDF. Vi var i år med,
med to repræsentanter og havde en super weekend med debat og samtaler.
Af Tom Grønkjær

I landsforbundet FDF afholdes landsmøde hvert andet år. Landsmødet kan
man kalde for FDFs generalforsamling. På dagsordenen er altid godkendelse af regnskaber og budget, formandens beretning og valg af bestyrelse, revisorer mv. ligesom i en hver
anden forening. Det lidt specielle på
FDFs landsmøder i forhold til lokalforening og andre mindre foreninger
er, at det også er her kursen for de
kommende år fastlægges.

velkomst, godkendelse af dagsorden
mv. Så kører landsmødet ellers hele
lørdagen samt søndag indtil sidst på
eftermiddagen. Primært med selve
dagsordenen, hvor man sidder på sin
plads i mødesalen. Naturligvis holdes
der spisepauser undervejs. Der var en
times foredrag med Kirke- og kulturminister Marianne Jelved, en times
FDF underholdning samt 1-2 timer
med gruppearbejde i løbet af weekenden.

På landsmødet i år deltog godt 500
FDFere, hvoraf de fleste var repræsentanter for kredsene rundt om i landet.
Blandt dem deltog Henrik Ø. og Tom
som repræsentanter fra vores kreds,
som pga. størrelsen har 2 stemmer på
landsmødet. Derudover deltager også
repræsentanter fra landsdelene, FDFskolerne, udvalg, staben (de ansatte),
den gældende hovedbestyrelse samt
enkelte andre. Landsmødet foregår altid på Hotel Nyborg Strand, som et af
de få steder i landet, der kan huse en
så stor forsamling med både mødesal,
overnatning og bespisning.

Valget til hovedbestyrelsen er lidt
specielt i forhold til valget i mindre
foreninger, da det er er landsdelenes
bestyrelser, der hver kan foreslå en
kandidat til valget. En person kan ikke
bare selv vælge at stille op til valget.
Landsdel 5, som FDF Tjæreborg hører
under, havde spurgt Henrik Ø., om han
ville være landsdelens kandidat. Det
havde Henrik takket ja til, og var dermed kandidat til hovedbestyrelsen.
Valget foregår i 2 runder aht. krav om
fordeling af pladser baseret på køn. I
første valgrunde blev valgt 2 mænd
og 2 kvinder, hvor Henrik desværre
ikke var én af dem. I anden valgrunde
skulle vælges ét bestyrelsesmedlem
mere. Her var der meget tæt løb mellem Henrik og en anden kandidat,

Landsmødet starter fredag aften med
en stor gudstjeneste i Nyborg Kirke,
hvorefter landsmødet åbner med
14
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som desværre løb med sejren.
Udover de nævnte faste punkter på
dagsordenen bliver der altid af hovedbestyrelsen, landsdele og kredse
inden landsmødet starter stillet en
masse forslag, som bliver debatteret,
evt. korrigeret via ændringsforslag og
til slut bliver vedtaget eller forkastet
ved en afstemning. Forslagene kan
både handle om nye tiltag og om ændringer til de ting, vi allerede gør i
FDF. Af eksempler på vedtagne forslag kan nævnes:
- Undersøgelse om en March & Lejr
app kan/skal laves.
- Ændring af plastikmærkerne til nogle mere holdbare (metal eller andet
plastmateriale).
For at vende tilbage til det med at
fastlægge kursen for de kommende år,
så var dette nok det mest centrale og
betydningsfulde punkt på hele landsmødet. Hovedbestyelsen havde stillet
et forslag til en ambition samt nogle
udviklingsmål for FDF. Det ledte til
en masse debat og ændringsforslag,
inden det blev vedtaget. Men til slut
blev følgende ambition og udviklingsmål vedtaget, hvorved det er retningen FDF skal udvikle sig de kommende år.

FDFs ambition lyder:
FDF giver børn og unge et ståsted at
møde verden fra.
Relationer: FDF er et frirum, hvor børn
og unge glædes, oplever og vokser i
mødet med ledere, der har noget på
hjerte.
Tro: FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på
et folkekirkeligt grundlag.
Leg: I FDF bliver verden større, når vi
i leg og udfordringer lærer at indgår i
forpligtende fællesskaber.
Samfundsengagement: FDF skaber ansvarlige, demokratiske og deltagende
medborgere, der engagerer sig i den
verden, vi lever i.
I et senere nummer af Posten vil I få
info om de udviklingsmål, der blev
vedtaget på landsmødet.

FDFs formand Jonas Koldby på talerstolen for at præsentere Ambitionen for Landsmødet inden debat om emnet.

FDF Tjæreborg
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Væbnere

Line, der holdt Ugandamøde
for os – det var en superoplevelse med sjove Ugandalege.

Af Marlene Aakjær

Vi har endelig fået en masse nye
mærker til vores skjorte. Leg, bålaktiviteter, mad, friluftsliv, pioner, så nu
er der blevet fyldt godt op på skjorteærmet.
Vi har haft besøg af Line, der holdt
Ugandamøde for os. Det var en superoplevelse med sjove Ugandalege.
Særligt Slurp, et lille overlevelsesløb
og spændende fortællinger og billeder fra Lines rejse til Uganda.
Til brainstormmøde om hvad væbnerne gerne ville lave på møderne, blev
der foreslået isfiskeri. Så isfiskeri fik
de. En stor badebalje blev fyldt med
koldt vand med masser masser af isterninger. Heri blev der smidt nogle
terninger, som børnene hurtigst muligt skulle fiske op med fødderne. Det
var en isnende kold omgang.
Vi har holdt et Halloweenhyggemøde,
hvor vi bagte kage og spillede spil.
Faktisk er vi rigtige gode til at hygge
på holdet.
Over flere møder har vi lavet film.
Væbnerne delte sig op i grupper, hvor
de selv skrev forslag til, hvad filmen
skulle handle om. Derefter satte vi
16

os alle sammen og fik listet roller op
og lavet en fælles historie. Til næste møde blev rollerne fordelt ved
lodtrækning, og børnene klædte sig
ud, så de blev deres roller. Herefter
filmede vi de forskellige scener. Nu
mangler filmen blot at bliver klippet
sammen, inden vi har et brag af en
film.
Vi har lært noget om, hvordan vi klæder os mest fornuftigt på ift. vejr og
lavet små eksperimenter med vands
temperatur efter forskellig indpakning af flaskerne.
Til et møde har vi været på løb med
en masse sjove, skøre og spændende
poster. Bl.a. at gætte ledernes samlede højde, binde knob, lave kaffe til
lederne og masse andet skørt.
Vi har holdt et møde i Svømmestadion Danmark, hvor vi havde en dejlig
aften, og vores modige unger svømmede, legede, badede i koldtvandsbassin, kørte på rutsjebane og var i
spabad og sauna.
Marlene

POSTEN

Seniorvæbnere

Der er gået HASHTAG i holdet
og resultatet er en stikordsliste
der passer på nogen af aktiviteterne denne sæson.
Af Christian Filipsen

#Tin
#Idelisten
#Asier
#Tintin
#Godthumør
#Hashtag
#Bolsje
#Hul_I_hovedetMærket
#Sverige
#3,5
#Norge
#Bål
#KendDinSeniorvæbnerTing?
#Geocache
#Frugtsnask
#Chips

Støttekredsen

#A_MillionWaysToDieIn_Æ_West
#Hashtag
#STRÆber
#Mærker
#Fireballlzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
#Cykel
#Vildtaften
#HovManMåIkkeBrugeParenteserI_
Hashtags
#Sommerhus
#JuleSkøjtetur
#Bag(H)Juleweekend
#SeniorvæbnerweekendPåKongeådalensefterskole
#HilsenLederne

FDF Tjæreborg er i den heldige situation at have en lille
støttekreds som bl.a. sørger for
økonomisk sikring af FDF og
hjælper til med vedligehold af
Friheden.
Af Kirsten Fosgrau

Kredsen har i længere tid ønsket at Vi vil gerne takke alle vores annonudvide sovepladserne ved Friheden. cører for bidragene til Støttekredsen.
I den forbindelse har støttekredsen
valgt at give et tilskud på 30.000 til Bestyrelsen i Støttekredsen
opsætning af sovehytter.
Arbejdet ser ud til at være godt i gang.
FDF Tjæreborg
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Seniorer

Cosplay: En form for rollespil,
hvor man klæder sig ud som
bestemte karakterer fra fiktionen verden, især Manga.
Af Michael Pedersen

Seniorerne er stadig på spil, og siden sidst har de bl.a. ført lederne ind
i deres forunderlige verden af Cosplay. Men hvad er det nu lige det er?
Jo lad os lige spole tiden en anelse
tilbage hvor vi (lederne) gerne ville
høre, hvad det var, vores seniorer gik
og fordrev tiden med, når de ikke var
i vores jerngreb onsdag aften. Derfor
lavede vi en ”min hobby”-aften, hvor
de hver især fik lov, til at præsentere
deres hobbyer ved siden af FDF. Dette
resulterede i nogle vidt forskellige
men sjove foredrag omkring håndbold, styrke og vægttræning og ja
Cosplay. Lederne var ellevilde med
dette lidt finurlige koncept, som er en
blanding af fastelavn, halloween og
rollespil. Det handler om et fællesskab i kostumer og optræden som ens
yndlingsfigurer fra et uendeligt bredt
univers af tegneserier, bøger, film og
spil. Derfor besluttede vi naturligvis,
at vi skulle prøve det af og gav seniorerne frie hænder til at arrangere en
Cosplay aften for os alle.
Foruden en lang række af skøre kostumer hvor nogen gav mere mening
end andre, havde seniorerne arrangeret et bingospil og en rollespilsleg. En
ny verden åbnede sig endnu engang
FDF Tjæreborg

Der spilles Cosplay spil af en eller anden slags

for lederne da de måtte se sig fuldstændig sat af i, hvad der vidste sig
at være Pokemon bingo! Her skulle vi
altså kende navnene på disse figurer i
stedet for tal. Seniorerne forbarmede
sig dog over nybegynderne og hjalp
dem godt på vej. Aftenen sluttede
med et lille rollespil, der i sin enkelthed foregik med et særligt sæt spillekort omkring et bord. Det rummede
dog både elementer som kærlighed,
alliancer, liv og død - desuden med et
stort persongalleri af både varulve,
sheriffer, Amor, Gud og landbyfolk.
Vi skylder en stor tak for en super
god og sjov aften 100 % arrangeret
af seniorerne. Nu går vi snart til juletid og vi glæder os allerede til at
fortælle om vores juleweekendtur i
næste nummer :)
Mange hilsner fra seniorlederne
Jesper, Tobias og Michael
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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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Sommerlejr

I sommerferien var vi på sommerlejr. Efter lejren skrev Tante
Eva et lille stykke om lejren
bl.a. set fra køkkenviduet, mens
der blev brygget kaffe og lavet
saftevand.
Af Eva Øllgaard-Nicolajsen

Så siger tid og sted lørdag 26-7-14
kl. 13.00. Parkeringspladsen bag FDF
Tjæreborg. Mellem 50 og 60 forventningsfulde personer tripper forvirret
rundt, mens bussen bliver pakket og
fyldt. Traileren er fyldt med varer fra
Brugsen. Sidst men ikke mindst kommer forældrene med frugt og kager.
TAK FOR DET! Årets sommerlejr bliver
skudt i gang. Så er det afgang.
Et par varme timer i bil/bus og vi når
frem til den skønneste hytte Vranum
Bakkehus ved Hald Sø. Lastbilen med
væbnernes byggegrej er kørt i forvejen, og er klar ved lejren. Dejligt vi
kender Leo Nielsen, som er behjælpelig på lastbil-fronten. Nedstigningen
til den oprindelige væbnerlejr ser dog
så ufremkommelig ud, at de vælger
at sove i lejrens sheltere, og bygge
deres køkken, bad, spiseplads, bar og
hængekøjer der i nærheden.
Jens Langkniv lejrens pilte får, efter
kamp med stængerne, teltene sat op
og tumlingene indtager lejrens soverum. Tanterne får systemsat køkkenet
og lavet den første kande kaffe af
utallige denne uge. Der serveres saft
og kage, og lejren er reelt i gang. Alle
spiser pr. tradition inde den første dag
og også traditionen tro pasta med
FDF Tjæreborg

kødsovs og frugt til dessert.
Søndag plejer at være kirkedag, men
ikke for Jens Langkniv. Der bliver lavet
lerperler, kapper, bælter og dolke, og
t-shirts fra lørdag bliver lavet færdige.
Lejrens første TUT åbner. Det er også
her dejligt at kende en forældre, Bo
Aakjær, som støtter godt. Væbnerne
bygger videre på deres lejr. Aftensmaden er kylling og is til dessert. Afslutning på dagen, lejrbål og Postmand
Elektriker kom på besøg.
Mandag er der løb med forskellige
opgaver, og om eftermiddagen holder
vi Tanter ”fri”, mens de vakse FDFere
laver primi-mad til alle. Aftensmad en
er kylling i cola, bål-kartofler og frikadeller. Lejrbål og Postmand E……….
Søndagens manglende forkyndelse,
bliver opvejet tirsdag, da alletiders
præst kommer på besøg i den flotteste kirke man kan forestille sig NATUREN. Efter siesta får vi LIDT indblik
i livet i Uganda via nogle poster der
bliver besøgt. Aftensmaden er medister og desserten er koldskål. Igen
et lidt ”vandet” lejrbål og besøg af
Post…. E………
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Onsdagens program bliver lidt forsinket, da væbnerne tirsdag aften havde
forladt deres flotte lejr, og først kommer tilbage onsdag kl. 9. Denne vandretur gav dog tumlinge og et par
pilte mulighed for at låne sheltere
og bivauk. Efter en kort siesta er der
smuglerløb, indtil de første forældre
kommer på besøg. For dem er der arrangeret markedsdag rundt i lejren.
Aftensmad: Forloren hare og dessert:
Is. Forældre udenfor med medbragt
mad. Stort lejrbål, hvor også forældre
deltog. Besøg af P……. E………, og til
Johannes’s og min store overraskelse,
uddeling af kokkemærke grad 10, der
tog I fusen på os. En lidt vemodig aften også når de første børn og voksne
tager hjem. Rengøring af soverum
bliver udført, af de voksne som skal
hjem, så de tilbageværende ikke står
med hele Sorteper fredag og lørdag.
Tak for det.
Torsdag soves der lidt længere, nu når
der kun er de store tilbage. Der bliver
bygget baner til vandrutchebane og

svævebane. Jeg tager ud at handle
til de sidste 2 dage i min store blå
varevogn, så mine kære FDFere selv
kan lave mad. De stakler. Aftensmad
torsdag: Svensk pølseret og fredag
primimad – hamburgerryg.
Løbende har der været nogle lidt
kede, sikkert lidt hjemve og affødt af
diverse historier om ulve, kannibaler,
revolvermænd og tægebid man dør af.
Man skal måske snakke lidt med sine
børn om, at ikke alle bryder sig om
skræk-historier og gysere.
Enkelte konflikter har der også været, men de SØDE, DYGTIGE, KÆRLIGE,
ENGAGEREDE, INTERESSEREDE og
AKTIVE ledere har håndteret alt med
bravour. DE ER GULD VÆRD FOR FDF
TJÆREBORG, TAK FOR DET. De sidste
2 dage kender jeg kun fra den fine
hjemmeside, hvor man løbende har
kunnet følge med.
Tak for en SUPER LEJR. Jeg håber at
være med mange gange endnu, og
vænner mig sikkert til stilheden herhjemme igen.
Tante Eva

Ved lejrbålet
onsdag aften
b l ev k o k k e mærket niveau
10 overrakt til
tanterne.

FDF Tjæreborg
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Kontakt os vedr.
kloakskader,
TV-inspektion og
strømpeforing...

• Aut. Kloakmester
• TV-inspektion
• Forsikringsskader
• Skadedyrsbekæmpelse
• Montering af rottespærrer
• Kloakspuling
• Strømpeforing
• Punktrenovering
• Reparation og nyanlæg
• Belægningsarbejde
• Betonarbejde
• Vognmandskørsel
Entreprenør - Aut. kloakmester
Rasmus Haslund 26 25 02 77
Jan Christensen 22 68 03 42
Kontor: Line
40 51 68 94
info@jyskkloak-entreprise.dk
Anlægsgartner
Allan Pedersen 22 61 83 42
Kontor: Line
40 51 68 94
Sønderbyvej 11 - 6731 Tjæreborg
info@jyskkloak-entreprise.dk

®

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

- kontakt os igen når det
gælder anlægsarbejde,
haver, fliser, beskæring
o.lign.
• Totalløsninger af haveprojekter
• Alle former for betonbelægning
• Brolægning og granitarbejder
• Etablering af græsplæner
• Træfældning / Flisning / Træpleje
• Projektering af haver
• Vedligeholdelsesaftale

En del af Jysk Kloak Entreprise ApS

• 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

Skøjtning				10. januar 2015
Kredsweekend				
20. – 22. februar 2015
Væbnermesterskabet 			
14. - 17. maj 2015
Tumlinge og Pilte sommerlejr		
14. - 17. maj 2015
FDFnet #22				
24. - 26. april 2015
Sommerafslutning			
16. juni 2015
Norge 2015				
25. juli - 2. august 2015
Kredsweekend
Den årlige fælles weekendtur for hele kredsen, hvor pilte, væbnere og
seniorer tager afsted fredag, mens tumlinge støder til i løbet af lørdag
formiddag. Vi tager denne gang til Hemmet Strand Lejren.
Væbnermesterskabet
En konkurrence for væbnere og ældre deltagere, som afsluttes med en
stor finale weekend i København i Kristi Himmelfarts ferien.

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

25

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
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

