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Kredslederen

Retningen for oplevelser og aktiviteter for den resterende del
af sæsonen er sat, og der bliver
nok at se til.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Nu hvor vinteren er ved at være forbi,
og vi bevæger os mod lysere tider,
kan vi begynde at se frem mod de
store lejre i denne sæson. Som planlagt for længe siden tager de store
til Norge, hvor de skal ud og vandre i
fjeldet. De lidt yngre skal prøve kræfter med Væbnermesterskabet, hvor de
skal deltage i finaleweekenden i Kristi
Himmelfarts ferien. Og sidst med ikke
mindst har vi efterhånden godt styr
på en, hvad vi forventer, der bliver en
super god lejr for tumlinge og pilte,
for dem også i Kristi Himmelfarts ferien. Her er lejet en fin hytte i Aabenraa,
hvor temaet er ”Oplev verden”. Indbydelsen er sendt ud, og der er åben for
tilmelding på vores hjemmeside.

Her mod slutningen får i lige en opfordring til at få sat et kryds i kalenderen den 16. juni, her afholder vi den
årlige sommerafslutning. De præcise
planer for arrangementet kendes
ikke helt endnu, men der kommer en
indbydelse, når vi nærmer os. Til arrangementet får vi besøg af Sydbank,
som vil overrække en donation, de har
lavet til den tidligere omtalte Norges
tur.

Af andre projekter i kredsen har vi
stadig gang i vores sovehytter ved
Friheden. De er placeret på grunden.
En god ven af kredsen, Peter Rødgaard, har hjulpet med at bygge køjer i
dem, og vi har fået indkøbt madrasser.
Nu venter vi på, at elektrikerne får tid,
så vi kan få taget hul på næste skridt
og få koblet noget strøm til dem samt
monteret lamper og radiator m.m. i
dem. Vi glæder os til at tage dem i
brug!

FDF Tjæreborg
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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

I en tid hvor børn bruger mere
og mere tid for an PCen, iPad
og andre elektroniske ting, bliver behovet for FDF større og
større.
Af Jesper Chrucow Bertram

I får den hurtige fra bestyrelsen denne gang. Sove hytterne ved Friheden
er så småt ved at blive etableret. Der
er kommet køjer i dem 3 stk. i to etager i hver, hvilket giver 6 sovepladser i hver hytte. Madrasser er købt,
vi mangler kun at få etableret el. Vi
glæder os til, de længe ventede sovehytter er klar.

spiration til at lege og have det sjovt,
mellem IPods og pc.

FDF er, hvad børn, unge og voksne har
brug for i den her nye Tech Verden. I
en artikel i Samvirke kan du få lidt in-

Læs artiklen på adressen http://samvirke.dk/forbrug/artikler/leg-kildemaven.html

Støttekredsen

”Børnenes legekammerater er blevet
færre, og leg foregår ofte med numsen i stolen foran computeren. Men
teknologien kan være præcis det middel, der får børnene til at rejse sig og
den fysiske leg til at genopstå”

Vi har valgt at støtte kredsens
ønske om sovehytter. De skal
nok komme mange til gavn
igennem tiden.
Af Kirsten Fosgrau

Vi vil gerne takke alle vores annoncører for bidragene til Støttekredsen.
Nu kan der endelig overnatte flere i
Friheden. Sovehytterne er kommet på
plads. Støttekredsen har i den forbindelse ydet et bidrag på 30.000 kr.

FDF Tjæreborg

Der er har været afholdt generalforsamling i Støttekredsen. Bestyrelsen
blev genvalgt og er klar til en ny periode.
Bestyrelsen i Støttekredsen
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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

Til sommer drager 13 friske
FDFere fra kredsen afsted til
Norge i uge 31.

Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Turen skal bringe dem ud i fjeldet
på en vandretur, som går fra Dyranut
Turisthytte til Kinsarvik, en tur på ca.
70 km. i Hardangervidda’s kupperede
terræn.
For at blive klar til turen har vi arrangeret flere fortræninger, både nogen
der blot er en enkelt dag og så et par
stykker, som er hele weekender med
vandring et par dage i træk. Da vi ikke
har så mange bakker her i området, er
vi ind i mellem nød til at køre ud i det
ganske dansk land for at kunne træne
i lidt bakker, så benene kan være vant
til turene op og ned i fjeldet.
Den seneste tur ud i landet bød på en
vandreweekend på og omkring Sletten, FDFs fantastiske område lige for
foden af Himmelbjerget. Turen startede stille og roligt med ankomst til
Sletten fredag aften omkring kl 21.00
og efter noget teltslagning, et par
kopper kaffe og lidt hygge i kulden,
var det tid til at hoppe i soveposerne
og få noget søvn.

at tage rygsækkene på ryggen og sætte gang i træningen. Vi måtte ganske
hurtigt sande, at det er noget andet at
bevæge sig rundt i Silkeborgs bakker
end at gå på den flade sti langs diget ved Vesterhavet. Turen gik i korte
træk op på toppen af Himmelbjerget,
langs den bakkede vandrerute, der går
mellem Aarhus og Silkeborg. Her gik
det noget op og ned, og for så lige at
afslutte en god vandre dag tog vi lige
en ekstra tur på toppen af Himmelbjerget igen. På turen nåede vi ca 18
km vandring, som bød på ca 750 højdemeter, så alt i alt en god vandredag
som nok kommer til at ligne noget af
det, vi møder i Norge til sommer.
Søndag var vi klar igen og for lige at
mærke, at benene stadig fungerede,
tog vi en lille let gå tur i løbet af formiddagen. Turen blev ca. 5 km lang.
Efterfølgende blev bilerne pakket, og
så var vi på vej mod Tjæreborg.

Lørdag morgen startede dagen omkring kl. 8.15, da der begyndte at bliver liv i lejren. Noget morgenmad og
lidt små snakken senere var vi klar til
FDF Tjæreborg
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Tjæreborg

- omsorg for dig og dine tÆnder

Din annonce kan være her
8
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1. tumlinge

I kirken findes der hemmelige
døre, skjulte rum og andre mysterier. Tumlingene kan fortælle
jer hvor, da de har besøgte kirken og fået en rundvisning.
Af Sanne Skov

I Tjæreborg har vi et stort hold 1.
tumlinge, der i marts var ovre at se
Tjæreborg kirke. Det blev et spændende besøg, hvor børnene mødtes
med Peter Søgård, der fortalte om kirkens udsmykning og historie.
Det viste sig, at der i kirken er hemmelige døre og skjulte rum i væggen,
billeder der bliver levende (næsten)
og en hel tegneserie på altertavlen. Tumlingene fik også lov til at se
udsigten fra prædikestolen, selvom
nogle måtte stå på tå for at se over
kanten. De fik også set, hvordan man
kommer i præstetøjet og tager den
hvide krave på.

invitere os en anden gang, så vi også
kan komme op i tårnet og måske få at
vide, hvorfor der er trælofter i Tjæreborg Kirke.
Mange tak til Peter Søgård for, at vi
måtte komme på besøg og høre hans
spændende historier. Vi glæder os til
at komme op i tårnet.
Hilsen 1. tumlingene og deres ledere

Ude på kirkegården så vi på et par
gravsteder. Gravstedet til den rige
mand, der engang havde ejet kirken
og hans to koner (deres store gravsten står inde i kirken) og bagefter
Hans Silas Nielsens gravsted. En lokal
modstandsmand, der blev fanget af
tyskerne og skudt i Ryvang i marts
1945.
Under hele besøget var tumlingene
fulde af spørgsmål og svar til Peter.
Vi nåede desværre ikke op i kirketårnet, men Peter har været så venlig at
FDF Tjæreborg

Tumlingene kigger på døbefonden mens Peter præst fortæller.
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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 nyt år er startet siden sidste
nummer af Posten, og vi har
været aktive. Vi har taget verdensmærket, hørt om Uganda
og lavet primitivmad.
Af Henrik Søndergård Mathiesen

Det er igen blevet lyst på vores møder,
og foråret er lige rundt om hjørnet. Så
fremover er det mest ude-aktiviteterne, der er på programmet.
Vi startede det nye år med et nytårsmøde, hvor vi lavede festlige eksperimenter fra Eksperimentariet. Der
var vulkanudbrud, balloner der selv
pustede sig op og flere andre sjove
påfund.
I januar måned har vi arbejdet med
verdensmærket. Vi fik en god snak om,
hvor mange af de ting og den mad, vi
bruger i hverdagen, kommer fra. Line
fortalte om hendes tur med FDF til
Uganda. Det var ret spændende at
høre om, hvordan de lever dernede.
Som en afslutning på den mørke tid,
fik vi lavet nogle fine lygter af syltetøjsglas og fyrfadslys, som gav en god
hygge-belysning.

Vi har også besøgt Friheden, hvor tiden som sædvanlig fløj af sted med
”fri leg”.
I løbet af de næste par måneder skal
vi have taget hul på Naturmærket. Vi
skal ud at undersøge livet i og omkring en sø eller en mose. For eksempel skal vi lede efter dyr i vandet,
finde spændende ting eller bare se på
de mange forskellige buske og planter.
Derudover skal vi selvfølgelig så meget som muligt ud i den friske luft, så
vi kan få alt vinter-krudtet brændt af.
Vi glæder os til at se jer på møderne i
det forhåbentlig gode forårsvejr.
Hilsen 2. tumlingelederne:
Line, Tom, Henrik og Inge

På et af de seneste møder forsøgte vi
os med primitiv mad. Menuen bestod
af ”Trommestikker”. Det er ruller, som
er lavet af oksekød, cornflakes og æg.
De blev rigtig gode efter et kvarters
tid i bålet. Nogle blev måske lidt sorte, men de smagte rigtig godt.
FDF Tjæreborg

11

1. pilte

Vi har lært at skrive koder, lavet nogle rigtig flotte kuglebaner, knob og en masse andet.

Af Line Vognsen

Vi er i fuldt gang med at tage alle
mulige slags mærker. Lige nu kæmper
piltene med at finde ting, som de gravede ned i starten af sæsonen. Vi skal
nemlig blive klogere på, hvad der sker
med de ting man smider i naturen.
Bagefter skal vi havde en lille snack
fra Uganda: Posho, det som vi andre
kender som majsgrød.
Alt dette skal munde ud i, at piltene
får det eftertragtede verdensmærke.
Når vi har fået dette, kan piltene fortælle en masse om, hvor tingene i
vores hverdag stammer fra, og hvad
de er lavet af.

Men verdensmærket er ikke det eneste mærke, vi er i gang med at tage.
Piltene er så heldige at havde fået
lov til at besøge Peter præst. Peter
skal gøre os lidt klogere på, hvad der
sker over i kirken og hjælpe os med at
få kristendomsmærket. Samtidig med
dette, kæmper vi bragt med at tage
dolkemærket. Tiden er nemlig snart
kommet til den store prøve, hvor piltene bliver testet i deres dolke-viden.
Til prøven får vi hjælp af Birgitte fra
væbner-holdet, som skal afgøre, om
piltene er dygtige nok til at få det
eftertragtede dolkebevis (hvilket vi
naturligvis er!).
Ind i mellem alle mærkerne og snitten, så laver vi stadig en masse andre
ting. Vi har lært at skrive koder, lavet
nogle rigtig flotte kuglebaner, knob
og en masse andet. Til slut skal vi
ikke glemme vores piltedrik, som gør,
at vi kan forblive pilte. Der har været
en nogle gode men også en masse
klamme grønne ting fx snegleslim,
fanta, is og grønt snaks.
Mange glade hilsner fra alle piltelederne
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2. pilte

Vi cyklede ud til Friheden, og
på vej tog vi en omvej bl.a.
forbi Hjertesøen.

Af Lis Enevoldsen

Hej 2. pilte
Tak for en dejlig cykeltur i torsdags :-)
Vi cyklede en omvej ud til Friheden,
hvor vi ikke kunne komme ind pga.
nyt nøglesystem, men så brugte vi tiden på at kigge på de nye sovehytter,
som ser rigtig fine ud. Vi glæder os til
at tage dem i brug.
Imens vi kiggede sovehytter blev det
mørkere og mørkere, så vi satte os på
cyklerne igen og cyklede ned til Hjertesøen ved Fiskeparken. Der kunne
vi sidde i mørket og kigge på stjernehimlen og spise kiks til! Det var
hyggeligt, og I havde alle gode cykellygter og cykelhjelme – fint :-)

Næste gang begynder vi at bygge et
Slettebord, og hvis vi kan få det færdigt, så kan vi byde FDF Sædding på
et lille traktement på Slettebordet,
når de besøger os. De har tidligere
skulle komme på besøg, men noget
gik galt i kommunikationen, så vi prøver igen.
Samtidig med at nogen bygger Slettebord, kan andre gøre deres drager
færdige – og så skifte undervejs.
Vi har ikke planlagt længere, men vi
vil lægge os i selen for at finde spændende ting for resten af sæsonen. Vi
vil prøve at se, om vi ikke kan lave
en overnatning en gang. Og vi skal jo
også på lejr torsdag til søndag i Kristi
Himmelfartsferien. Husk at skrive det
i kalenderen.
Mange FDF-hilsener
fra
Rune, Iben, Niklas og Lis

FDF Tjæreborg
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Kredsweekend

Dette års kredsweekend foregik ved Ringkøbing fjord, nærmere bestemt Hemmet Strand
Lejren.
Af Carsten Sørensen

For tumlingene lørdag d. 21. februar
til om søndagen, mens pilte og opefter tog afsted fredag aften. Her skulle
børnene tilegne sig nogle færdigheder, så intetheden kunne holdes stangen.
Næsten 40 pilte, væbnere, seniorer
samt ledere kørte fra Tjæreborg fredag aften mod Hemmet Strand, for at
tage på årets kredsweekend. Efter alle
havde fundet sig lidt til rette indenfor
i soverummene, gik alle udenfor. Her
fik børnene afprøvet deres talent for
at komme uset forbi lederne med en
omgang lygten i spanden. Efter saftevand og kage gik nogle i seng, mens
andre sad og hyggesnakkede og spillede kort.

Der bygges morseapparater som en del af vidommen.
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Lørdag startede med flaghejsning og
morgenmad, herefter skulle de seks
færdigheder lidenskaben, nysgerrigheden, viljen, visdomen, kaften samt
håbet tilegnes. Under hver færdighed
var der flere ting, der skulle prøves,
før vi var parate til at modstå intetheden. En af håbets prøvelser, der gav
nogle visse problemer, var om kortene
ville blive stående længe nok, til korthuset havde fået den højde, der var
krævet. Et anden hovedbruds opgave
lagde i kategorien visdommen. Her
skulle de yngste fremtrylle en besked
skrevet med usynligt blæk, ved hjælp
af varme uden at beskadige papiret,
så beskeden forsvandt. De lidt ældre
FDFere skulle løse koder og svare på
spørgsmål for at kunne bestå denne
prøvelse.
Midt under formiddagens udfordringer for pilte, væbnere og seniorne,
kom et stort ryk ind af af børn. Tumlingene havde nemlig stemplet ind i
kampen mod intetheden. Omkring 40
tumlinge med masser af energi var
klar, for nogle var det første gang, de
var med på tur med FDF. Efter de nytilkomne havde fundet en soveplads,
fik også de mulighed for at prøve
kræfter med de forskellige færdighePOSTEN

Viljen blev sat på prøve når der skulle gåes på slak-line. Det krævede
øvelse og hjælp at komme igennem.

der. Om end ikke i så lang tid i første
omgang, da det var blevet middag og
tid til, at frokosten skulle indtages.
Alle fyldte godt på energidepoterne,
for at være klar til eftermiddagens
udfordringer.
Efter en siesta, hvor nogle udnyttede muligheden til at lukke øjnene i
et kort øjeblik, mens andre spillede
kort i de bløde møbler, og dem med
ekstra energi løb og legede udenfor,
fortsatte aktiviteterne med at udvikle færdighederne hos børnene. Her
kunne man, hvis ikke man var helt
mæt, smage på melorme, som en del
af viljen. Eller tjekke hvor meget vilje
man kunne mønstre ud i armbøjninger. Hvis nysgerrigheden skulle stilles, kunne man lede efter bolte og
FDF Tjæreborg

mobiltelefoner i spande med forskelligt mere eller mindre lækkert indhold. Eller finde ting der ikke hører
hjemme i naturen ved hjælp af en
kikkert, heriblandt sakse og kaffekrus
(selvom nogle ledere nok har en lidt
anden holdning til den sidste). I FDF
kan vi godt lide at lave mad over bål
eller trangia, så i lidenskaben skulle
ens indre FDF lidenskab findes frem,
ved at samle et trangia sæt. Sværhedsgraden blev gradvis højere ved
hvert klassetrin, 1. tumlingene havde
begge hænder og øjnene til rådighed, mens synet og en arm blev taget
ud af spillet for de ældste. Koder er
også en del af det at være FDFer, så
der skulle også samles et morseapperat med diode, kontakt og batteri.
Den sidste færdighed børnene skulle
have styr på var kraften, her var der
tovtrækning med bil. Man kunne også
prøve kræfter med en sømblok, hvor
hammer og søm skulle mestres.

Visdommen blev brugt for at bygge en dåse-fon.
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Søndag startede ligesom lørdag med
flaghejsning og morgenmad, herefter skulle værelserne pakkes sammen og tømmes. Som afslutning på
weekendens kamp mod intetheden
skulle vores færdigheder samles og
den vigtigste færdighed findes frem,
samarbejde. Her skulle der samarbejdes for at løse opgaverne, alle skulle
over en forhindring i en meters højde
uden at røre. Et andet sted skulle de i
fællesskab grave sig under en rafte på
stranden. Det hele kulminerede i, at vi
fandt en nøgle, der kunne låse kisten,
Da aktiviteterne var færdige var det bare at vente på vi blev afhentet
som intetheden havde forsøgt at låse
efter en god weekend ved Hemmet Strand.
alt godt ned i. Kampen mod intetheEfter tante Evas fornemme aftensmad, den var dermed vundet.
som blev indtaget med stor fornøjelse, var der lidt underholdning, med Efter en velfortjent frokost blev nogle
sange, og opvisning af forskellige eks- trætte og andre meget trætte FDFere
perimenter, som børnene havde tippet hentet. Forhåbentlig med nogle gode
på udfaldet af. Bla. hvad der sker, hvis historier til deres forældre og sikkert
en mentos kommes i en cola. Hvis også nogle der kan fortælles på fremdette eksperiment udføres indenfor, tidige ture og lejre med FDF.
anbefaler vi, at det ikke gøres, hvor
der er gulvtæppe. Resten af aftenen På vegne af lederne vil jeg sige manforegik med hygge, saftevand, kage og ge tak for en fantastisk weekend.
forskellige spil.

Med bind for øjnene skulle et trangiasæt samles og gøres klar til brug.

16

POSTEN

Væbnere

Væbnermesterskabet fylder en
del i planen denne sæson, men
der er plads til andet.

Af Mikkel Turner

Så er vi startet på den del af sæsonen,
hvor vi går de lysere og varmere tider
i møde.
Vi startede efter jul og nytår med
et møde, hvor vi lavede roe-lamper,
som foregår på sammen måde som
græskarhoveder til halloween. Hver
væbner valgte en roe som skulle udhules og skæres hoveder eller mønster i. Her viste de at de stadig kunne
huske, hvad de havde lært, da de tog

FDF Tjæreborg

knivbevis, så alle kom derfra uden de
store ulykker. Da lamperne var færdige, blev de prøvet med et stearinlys,
og nogen fik dem med hjem.
På næste møde var det tid til at teste
væbnernes kunst med bålmad. Det
blev da også til et ganske spiseligt
resultat med Chili Con Carne og ris. Så
ingen gik sultne hjem fra dette møde.
Næste gang væbnerne mødtes var på
en lørdag. Der skulle hele lørdag eftermiddag bruges på Væbnermesterskabs Hotspot. Sådan et hotspot går
ud på, at der i løbet af 4 timer løbende
kommer opgaver på nettet, som skal
løses. Det startede dog ikke så godt,
da der er 211 patruljer tilmeldt væbnermesterskabet, og da alle loggede
ind kl 13.00 gik FDFs server ned, og
ingen kunne få opgaver. Derfor blev
det hurtigt besluttet, at et hold blev
sendt i Brugsen efter ingredienser til
en kage og en ny kaffemaskine da
lederne til stor skræk havde opdaget,
at den gamle var defekt. Da kagen var
rørt sammen, og kaffen var sat over
var der også begyndt at komme lidt
gang i hjemmesiden, hvor opgaverne
skulle løses. Gennem hele dagen kom
der mange forskellige opgaver. Nogen
17
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var billeder der skulle tages. I andre
skulle der søges på nettet efter svar.
Der var blandt andet en masse opgaver om Myanmar, som FDFs nye missions projekt handler om.
Da klokken blev 17 og opgaverne
sluttede var alle meget interesseret
og klar på flere opgaver. I løbet af
foråret kommer der masser af muligheder for at løse flere opgaver. Der
kommer et hotspot mere, som foregår
i en skov om natten. Og til maj i Kristihimmelfartsferien skal de til finalen,
som forgår i København.
På efterfølgende møde var der bygning af snemand på mødeplanen, men
da der ikke var noget sne, blev det
besluttet at de måtte ud og lede efter det. Kursen blev sat mod Beton

søen. På vej derud var der kun ganske
lidt sne i vejkanten. Da de kom ud til
søen, var den frossen, dog ikke nok til
de ville våge sig ud på den. Lederne
havde medbragt kakao og trangia til
at varme den på. Væbnerne viste, at
de var gode til brug af trangia, og
kakaoen blev hurtig varmet. Da alle
havde fået en kop eller 2, blev der
pakket sammen, og turen gik hjem i
mørket.
Nu glæder vi os til, at det snart bliver
lyst, når vi har møde, og vi skal ud og
lave endnu flere sjove ting.
I kan se hvad fremtiden vil bringe på
www.fdf-tjb.dk
Hilsen
Marlene, Carsten, Martin og Mikkel

Et par af væbner pigerne prøver kræfter med en af udfordringerne på kredsweekenden.

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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Seniorvæbnere

Om lidt springer seniorvæbnerne igen ud! Altså ud af døren
og vågner fra sit skjul indendøre.
Af Christian Filipsen

Seniorvæbnerne har været i vinterhi
i de sidste par måneder. Vi har gemt
os indenfor, skruet ned for energiniveauet, drukket masser af kaffe/
te/kakao og bl.a. brugt tiden på lidt
stomp, lidt hashtags, et internet og en
trangia-guide. Vi har også været på
en luksus-weekendtur i sommerhus i
Jegum Ferieland.
Men nu er vinteren slut, lyset er tilbage og vi skal have fuld blus på energien på seniorvæbnerholdet igen.

Sidst men ikke mindst, skal vi have
tjek på vores sommerlejr. Der er
ikke nogen ”normal” fælles sommerlejr i år. De ældste tager til Norge
til sommer, væbnerholdet tager til
væbnermesterskab i København og
tumlinge+pilte er på sommerlejr 14.
- 17. maj. Vi kan også tage til København, eller vi kan tage med tumlinge/pilte, eller vi kan gøre noget helt
tredje. Vi tager en slåskamp om det til
næste møde, og melder hurtigst muligt ud hvad resultatet bliver (-:

Vi skal lave ild/bål på 1000 forskel- Slesvig? Det tror jeg nok frisør!
lige måder – eller næsten. Vi skal lave Mvh: Seniorvæbnerlederne.
et VILDT møde. Vi skal have bygget en
svævebane. Vi løber en tur i en skov.
Og så skal vi se om vi kan få sat et par
mærker på en skjorte.

FDF Tjæreborg
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Seniorer

Julemaden blev tilbedredt som
vor mor ville have lavet den.
Det var på vores juleweekend
dette kunne være sagt.
Af Michael Pedersen

Så blev der så sandelig også sat gang
i 2015 for seniorerne. Vi starter dog
med et hyggeligt tilbageblik på afslutningen af 2014, som for seniorernes vedkommende foregik i en gammel bekendt hytte.
Den årlige juleweekendtur som sætter punktum for endnu et FDF år blev
denne gang afholdt i Jens Granes hytte i Marbæk Plantage. Den velkendte
bjælkehytte uden lys, uden vand, uden
varme, men ej uden charme, blev på
rekordtid omdannet til et hæderligt
julehjem for de 5 seniorer og de 2 ledere. Weekenden stod på juletræ med
julepynt, masser af julemad lavet som
af vor mor (cirka!), samt kortspil og
hygge med hyg på.

Således kunne seniorerne gå 2015
i møde mætte og glade, og vi er nu
allerede kommet godt i gang. Planen
byder både på noget nyt og gammelt,
men vigtigst af alt er dog, at vores
seniorer er klar til Norgesturen til
sommer. Derfor har vi bl.a. haft lidt
sjov med teltopsætning i mørke samt
haft et kig på hvad der skal i vores
rygsække.
En mødeaften blev afholdt ved 4N
i Tjæreborg, hvor seniorerne gav en
hjælpende hånd og tjente hjem til vores biograftur samt en klatretur, som
vi glæder os til.
Mvh. Seniorlederne :-)

Et lille stemnings billede fra
juleweekenden turen i Jens Granes
Hus i Marbæk.

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

Væbnermesterskabet 			
Tumlinge og Pilte sommerlejr		
Sommerafslutning			
Norge 2015				

13. - 17. maj 2015
14. - 17. maj 2015
16. juni 2015
25. juli - 2. august 2015

Væbnermesterskabet
En konkurrence for væbnere og ældre deltagere, som afsluttes med en
stor finale weekend i København i Kristi Himmelfarts ferien.
Tumlinge og Pilte sommerlejr
I år går lejren for de mindste i kredsen til Aabenrå, hvor der er lejet en
lækker hytte i Kristi Himmelfarts ferien.
Norge 2015
De ældste i kredsen tager i år på en vandretur i det norske fjeld. En tur
på ca. 70 km i gennem kupperet tærren.

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
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					
Anette Vognsen					
Mette Mortensen					

30 12 13 71
20 69 87 00
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

