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Kredslederen

Tak for en herlig sæson i
2014/2015. Vi glæder os til at
byde velkommen til 2015/2016
i uge 35.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

2014/2015 sæsonen er slut, og vi er
nu gået på en velfortjent sommerferie, så vi kan blive klar og ladet op
til 2015/2016 sæsonen. Vi glæder os,
til det bliver uge 35, og vi skal i gang
igen.
Vi fik lukket sæsonen fint af med en
sommerafslutning, hvor ca 100 deltagere mødte op til en gang hygge, grill,
aktiviteter og snak. Læs mere længere
inde i bladet.
Siden sidste nummer af Posten har
vi også haft 57 personer på en fælles
sommerlejr for tumlinge og pilte. En
lejr der foregik i Aabenraa, og hvor vi
fik set lidt forskellige steder i verden.
I den samme forlængede weekend,
Kristi Himmelfarts ferien, havde vi

FDF Tjæreborg

også en gruppe i København for at
deltage i et af de største FDF-arrangementer i Danmark, Væbnermesterskabet. Et stort løb rundt i København
med poster, opgaver, sjov, ballade og
ikke mindst fællesskab på den fede
måde.
Når vi rammer uge 35, er det igen tid
til at sparke gang i FDF. Det sker med
et brag af et arrangement lørdag den
29. august. Nærmere info kommer på
Facebook, vores hjemmeside og andre
gode steder.
Tak for en forrygende sæson. Vi ses i
den nye med mange flere FDF-oplevelser!
/Henrik
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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

Bestyrelsen har fokus på at
skabe de bedste rammer for
medlemmerne i FDF Tjæreborg.

Af Jesper Chrucow Bertram

Opstart med nye hold og måske nye
ledere. Vi ser frem til en god ny sæson. Henover sommeren håber vi på
at få sovehytterne helt færdige udvendigt. Der skal lægges fliser, og hytterne skal lukkes med beklædning
ned mod fliserne. Det bliver dejligt
at kunne få de nye soverhytter i brug.
Hvilke planer har vi i bestyrelsen for
den nye sæson? Første prioritet er
selvfølgelig at få Friheden helt færdig med sovehytter, bedre parkerings
muligheder og få etableret drænrør
for enden af græsplænen. Hvad sæsonen ellers kommer til at omhandle
vil være fokus på medlemstal, sommerlejr/landslejr og den økonomiske
del ved FDF Tjæreborg.

vores altid blæsende vejr. Sidst men
ikke mindst giver de den følelse af at
kunne hygge sig i byen, men tæt på
træernes susen i vinden. Noget der
kræves for at kunne lave det perfekt
bål og snobrød.
Hilsen
Jesper Chrucow

Tjæreborg er en by i forandring. Det
har været på tale at rydde alle træer ved vores grund til fordel for en
aktivitets bane. Her håber vi på at
kunne komme med en bedre løsning
end bare at fælde alle træer, da de
i dag spiller en stor rolle for FDF.
Det skaber atmosfære at være tættere på naturen. De skærmer for den
nye hal, så man ikke kommer til at
føle sig indelukket, og de giver læ for

FDF Tjæreborg
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Lej Friheden til
en fødselsdag
uden alkohol.
Kontakt Jens Ølgaard-Nicolajsen for mere info.
Tlf: 22275841
jens@spurvehoejen.dk

GULVAFSLIBNING
Sønderled 19 - 6731 Tjæreborg
Mobil 40436774 - post@jyskgulvteknik.dk

Freelance IT-udvikler
Web- og integrationsløsninger
samt IBM Power i

TGN Consult
Tom Grønkjær
Sønder Tirslundvej 8
6670 Holsted
Tlf.: 20865385
Email: tgn@tgn-consult.dk
www.tgn-consult.dk
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Sommerafslutning
110 personer. Så mange var med til at
fejre indvielsen af vores nye og dejlige sovehytter! Fejringen skete samme
dag, som vi havde valgt at holde vores
årlige sommerafslutning.
Traditionen tro skete det hele ved Friheden, og endnu engang var vi heldige med vejret og kunne nyde det på

Med et fremmøde omkring 110
personer, var rammerne sat for
en for sommerafslutning med
gøgl, bål og indvielse af vores
sovehytter.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

græsplænen under en blå himmel og
uden bekrymring for regn. Herligt!
Dagen forløb med en kort velkomst,
hvor vi hørte lidt om sæsonen som
er gået. Carsten fortalte en smule om
processen med at få hytterne opført.
Sidst men ikke mindst havde John
Juhl fra Sydbank valgt at kigge forbi
for at overrække et stort og dejligt
sponsorat på 13.000 kr., som bl.a. skal
gå til vores Norgestur her til sommer.
Efter den formelle del af aftenen var
det tid til at begive sig ud på sjov. Der
var rig mulighed for at blive røget en
smule til, da der var gang ikke mindre
end 4 bål. Her kunne laves snobrød,
ristede ananas og pandekager. Det var
også nu der var mulighed for at finde
sin indre cirkusartist frem og kaste
sig ud i jonglering, gå på stylter, gå på
line og flere andre ting,
Tak for en hyggelig aften i skoven.
Det var fedt, at så mange kunne være
med, og vi glæder os til at se jer alle
til kommende arrangementer i næste
sæson.

FDF Tjæreborg
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Tjæreborg

- omsorg for dig og dine tÆnder

Din annonce kan være her
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1. tumlinge

Med en tur til søen i Solbjerg,
fik vi prøvet at fange haletudser
og testet vores gummistøvler.

Af Tobias Fosgrau

På det sidste har vores store hold 1.
tumlinge været meget ude i Friheden.
De har været ude at fange haletudser.
Ude ved søen fandt nogle af dem ud
af at hvis man gik ud i vandet til over
støvlekanten, så fik man våde tæer.
Det satte dog ikke en stopper for at
prøve at fange så mange haletudser
som overhovedet muligt. Både med
hænderne og med net. Nogle af tumlingene har haft lidt svært ved at vi
var nødt til at hælde haletudserne
tilbage i vandet. For de er jo så søde.

FDF Tjæreborg

Tumlingene har haft mange møder
med bål, derfor skal de jo også lære
om brandsikkerhed. Der er mange
gode bud på hvad man ikke må lave
ved et bål, og de er også selv meget
gode til at overholde de regler der
er, når man har et bål. Og så har de
fundet ud af, at det ikke er så nemt at
lave en flot ristet skumfidus, som de
troede.
Vi takker for en rigtig hyggelig sæson.
Hilsen 1. tumlingene og deres ledere.
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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

Med skåle, grene, plastickasser
og andre mærkelige ting, fik
hun gang i hele orkesteret. Tak
for hjælpen til Mette!
Af Henrik Søndergård Mathiesen

2. tumlingene har brugt en del af forårsmøderne på at komme lidt tættere
på naturen.
Vi havde valgt at tage Naturmærket,
som dækker over en masse spændende natur-aktiviteter.
Første skridt var en tur til Lillebæk,
hvor vi gik på opdagelse efter dyr og
planter i bækken. Med en plasticbøtte
og en snor fik vi lavet et fint lille fiskenet, som med lidt held kunne få et
spændende dyr op til undersøgelse.
Det var dog ikke blevet så varmt i vejret, så der var langt mellem ”fiskene”.
Nogle af de mest modige syntes det
var mere interessant at gå rundt nede
i bækken, men det gav våde fødder,
for gummistøvlerne var ikke helt høje
nok.
På et af de senere møder tog vi ud for
at samle brændenælder, og lavede
en lækker brændenælde-grønsagssuppe, som de fleste var ret vilde med.
Det var en fin afslutning på Naturmærket.

frie fantasi, da vi stillede op med en
tårnbygger-konkurrence. Der blev udleveret spaghetti og skumfiduser, som
hvert hold skulle bygge til det højest
mulige tårn.
Der var spænding til sidste minut, da
det tårn der stod til at vinde, pludselig lignede en gang kogt spaghetti
i stedet. Nogle kom også til at spise
skumfiduserne - men så var der jo ikke
så mange at bygge med…
På et af de sidste møder inden vores sommerafslutning, havde vi besøg af Mette, der skulle lære os at
stompe. Med skåle, grene, plastickasser og andre mærkelige ting, fik hun
gang i hele orkesteret. Det lød faktisk ret godt, når man tænker på at
det var første forsøg. Men måske skal
vi øve os lidt, før vi giver koncert på
YouTube.
Vi glæder os til at se jer som 1. Pilte
efter sommerferien, hvor vi stiller op
med det samme lederhold.
Hilsen 2. tumlingelederne:
Line, Tom, Henrik og Inge

Vi fik også udfordret tumlingenes

FDF Tjæreborg
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1. pilte

Vi håber at alle kom levende
ud af krigen og er blevet tørre
igen. Tak for en god sæson.

Af Christian Filipsen

Hej pilte (og forældre). Tak for en god
sæson med masser af sjove piltemøder. Vi har kort sagt lavet bål, bygget
med rafter, kørt lastbil, lavet kuglebane, været i Uganda, holdt beachparty og mange andre sjove ting. Og
selvfølgelig ikke mindst piltedrik (-:
(Gad vide om der også er piltedrik
efter ferien).
Vi sluttede af med at lave sidste piltemøde om til en kæmpe vandkrig efterfulgt af snobrød på bålet. Vi håber
at alle kom levende ud af krigen og er
blevet tørre igen.
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I den nye sæson sker der et par ændringer på holdet. Vi flytter vores mødetid til tirsdag aften kl 1830 til 2030.
Og vi laver en leder-udskiftning. Vi
mister desværre en stor drivkraft og
idemand i Line )-: Til gengæld får
vi Mikkel (Turner) som ny leder på
holdet. Manden med ca 100 års FDFerfaring (i hundeår) og med tasken
fyldt af nye sjove piltemøder (-:
Vi glæder os til at se alle piltene igen
i uge 35.
MVH: Piltelederne.
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2. pilte

Vi var så heldige at få lov til at
indvie de nye sovehytter, da vi
holdt afslutning med en overnatning i Friheden.
Af Iben Sørensen

Hej 2 Pilte.
Dette bliver den sidste skrivelse fra
mig, for efter sommerferien kommer
der, som I nok allerede har hørt noget
om, til at ske ændringer for jeres hold.
Lis og Iben skal ned og være tumlingeledere, og i stedet skal I byde velkommen til Carsten og Ølle (Henrik).
Samtidig bliver I slået sammen med
det nuværende 1. væbner hold, sådan
at I sammen bliver et mellemstort
hold med gode muligheder for forskellige aktiviteter.
En cykeltur skal der ind i mellem til. I
har jo været utrolig glad for at cykle
og denne gang gik turen ud til Sneum
Sluse, hvor der I pausen blev hygget
med chokoladekiks og vand. Pausen
blev også brugt til at øve længde
spring mellem græstoppene, og man
må sige, at nogle havde betydeligt
mere held med dette end andre. Der
var også et par stykker, som skulle
hjem og rengøre sko og vaske bukser.
Cykelturen hjem indeholdt også en
pause, og der blev vi overrasket med
lakridspiber. Dette var et stort hit.

en overnatning i Friheden. Vi var så
heldige at få lov til at indvie de nye
sovehytter, og det må siges at have
været en succes. Eneste luksus problem var, at det var vældigt svært at
falde i søvn om aftenen - hvilket nogle af jer måske har mærket i skolen
dagen efter :) Ellers blev det sidste
møde brugt på at udfolde vores evner
som gøglere med stylter, et-hjulede
cykler, diablo og gå-på-line. Noget
med langt større succes end andet.
Go vind fremover :-)
Hilsen Lis, Iben, Niklas og Rune

Sidste møde som pilte blev brugt på

FDF Tjæreborg
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Tumlinge og Pilte
sommerlejr
I Kristi Himmelfartsferien var 59 tumlinge, pilte, ledere og tanter på lejr
i Møntervang Spejdercenter lidt øst
for Aabenraa. Lejren lå i et dejligt og
rigtig naturskønt område.
Vi tog af sted fra Tjæreborg i bus torsdag kl. 9.30 og var fremme ved lejren
omkring kl. 11.00. Tumlingene blev
installeret i sovesalene, og piltene gik
straks i gang med at slå deres telte
op. Da alle var færdige med det, havde tanterne været hurtige og havde
frokosten klar til os. Da spisesalen
ikke kunne rumme os alle, spiste tumlingene og deres ledere i spisesalen,
medens piltene og deres ledere spiste
i et stort telt sat op i gårdspladsen.
Det fungerede fint.

59 tumlinge, pilte, ledere og
tanter på lejr i Møntervang
Spejdercenter, hvor vi rejste
verden rundt.
Af Inge Madsen Sidelmann

Lejrens tema var globetrottere, så
over middag drog vi til det første
land/område. Vi drog til Oceanien
nærmere bestemt Australien. Inden
vi rejste skulle vi dog have passene
i orden, så vi lavede alle et pas med
oplysninger om os selv og med et
fingeraftryk. I passet var der endog
plads til at klistre vores bankbog ind.
I Australien har de brugt boomerangs
til at jage med, så vi skulle hver lave
en boomerang. Tumlingenes var skåret ud i krydsfiner hjemmefra, så de
kunne nøjes med at pudse siderne
med sandpapir og lave mønster på
den. Piltene skulle selv save deres ud
efter en skabelon. Det var svært, men
det lykkedes dog for alle at få dem
rigtig flotte. Efterhånden som vi blev
færdige med boomerangerne, var der
mulighed for at prøve dem af på en
stor mark/plæne, som var en del af
lejren. Boomerangerne fløj godt når vi
kastede dem. Vi skulle dog selv hente
dem retur :-)
Sådan gik eftermiddagen og nu var
det tid til aftensmad – pasta, kødsovs,
gulerodssalat og frugt.
Kl. 20.00 var der flag ned og derefter
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lejrbål, og 21.30 sagde vi godnat. Traditionen tro blev det dog temmelig
sent, inden der blev ro i lejren.
Fredagens rejse gik til Sydamerika, og
vi besøgte Brasilien. Om formiddagen
blev vi malet i ansigtet ligesom regnskovsindianerne, og vi lavede hver en
bue, så vi kunne skyde til måls med
bue og pil. Prøveskydningen foregik
ved bålpladsen, hvor der var sat nogle
flamingoplader op som skydeskiver.
Over middag skulle vi hver lave et
musikinstrument. Piltene skulle hver
lave en chocalho, hvilket er en træliste, hvorpå man slår 8-10 søm med
kapsler. Tumlingene kunne vælge
mellem at lave en surdo (tromme man
binder fast på maven) eller en maracas (plastflaske med låg med grus i).
Vi skulle også lave noget sambapynt
til arme eller ben. Pynten blev lavet
på en bukseelastik, der blev sat om
benet, og så skulle man lave løkker af
lange kulørte stofstrimler, der skulle
sættes på elastikken. Da instrumenter
og sambapynt var færdige, var det tid
FDF Tjæreborg

at lave et sambaoptog. Mette lærte os
en sambasang, som vi skulle synge og
”spille” til, og da vi have øvet os, gik
vi i optog, sang, spillede og ”dansede”
samba. Festligt :-)
Efter aftensmad, dagens menu var forloren hare, kartofler, sovs, grønsager
og is, var der lejrbål, og derefter gik vi
trætte i seng.
Lørdag skulle vi besøge Kina. Vi startede formiddagen med at dekorere
vores helt personlige spisepinde, som
vi skulle spise med til aften. Derefter blev der lavet kineserhatte med
fletning, og pigerne lavede hårpynt.
Efter frokosten, og ikke at forglemme
dagens TUT indkøb, skulle vi i gang
med eftermiddagens aktiviteter. Vi
skulle ud på et kineserløb med poster
rundt på lejren område. Ved nogle af
posterne skulle vi selvfølgelig lave
noget til at pynt til aftenens kinafest.
Posterne var blandt andet: Alle skulle
lave en kinesisk lygte, male motiver
på en borddug, finde ud af hvilket år
15

man er født i ud fra det kinesiske horoskop, fingerfærdigheder (hvor mange spisepinde kan du have liggende
på håndryggen, kaste op i luften og
gribe), lave en kinesisk spådom (som
altid er positiv) og meget mere – i alt
ni poster var der.
Efter løbet blev spisesalen pyntet
med de flotte bordduge, de kinesiske lygter og spisepinde. Ordsprogene
blev tilfældig fordelt rundt til alle.
Derefter var vi klar til aftenens festmenu – boller i karry med ris, selvfølgelig spist med spisepinde. Derefter
koldskål spist med ske :-).
Til aftenens lejrbål kom en præst fra
Aabenraa og holdt en mini-gudstjeneste for os, hvor han blandt andet
fortalte om de 10 plager. Børnene
blev inddraget på den måde, at de
undervejs skulle kvække som frøer
og lave andre lyde, der passede ind i
historien.
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Igen var en dag gået, og vi gik trætte
til køjs.
Søndag formiddag, efter vi havde fået
morgenmad, sunget morgensang, pakket vores bagage og fejet værelserne,
besøgte vi Afrika, nærmere bestemt
Tanzania. Vi skulle lave afrikansk mad
over bål – pilao (gryderet) og chapati
(fladbrød). Børnene blev sat i gang
med at snitte/skære/skrælle kartofler,
grønsager, madbananer, løg m.m, og
røre dej sammen til chapatierne. Det
endte dog med, at det kun var brødene, der blev bagt over bål. Gryderetten røg i køkkenets gryder på grund af
tidsnød.
Efter at have spist den afrikanske ret,
blev trætte børn hentet af forældre,
og turen gik igen hjem til Tjæreborg.
Sjove, aktive og dejlige dage var det.

POSTEN

Væbnere

TV-køkken var det ikke helt,
men tæt på. Der skulle laves
mad på trangia og det handlede om at følge efter kokken.
Af Marlene Aakjær

Væbnerne har i foråret haft gang i rigtig mange ting. Hygge og mad har høj
prioritet på holdet, så der har været
mange møder, der involverede disse.
Vi har holdt en biografhyggeaften,
hvor vi så LEGO filmen. Vi har haft
flere møder med madlavning på bål
og på Trangia, da vi til Væbnermesterskabsfinalen selv skulle stå for
madlavning på netop Trangia. Det er
der kommer både gode og mindre
gode retter ud af. Et madlavningsmøde var følg kokken, hvor børnene
ikke på forhånd vidste, hvilken ret de
skulle lave. De skulle blot gøre som
kokken (aka Martin) gjorde. Resultatet
blev heldigvis super lækkert, og det
er imponerende, hvad børn vil spise,
(denne dag fx squash) når de selv har
været med til at lave maden :-).
I februar havde vi fastelavn, hvor alle
- inkl. ledere - mødte op udklædte.
Vores tønde var dog for stor en udfordring selv for en flok seje væbnere,
der til sidst måtte acceptere ikke at
kunne få den slået i stykker.
Vi har haft aftener med løb. En aften var børnene på lagkageløb, hvor
begge hold heldigvis fik lavet spise-

FDF Tjæreborg

lige lagkager. På årets sidste møde
var børnene på Djeeo løb. Det er et
løb, hvor den ene halvdel af holdet
fra en computer skal dirigere resten
af holdet, der er udstyret med GPS,
rundt udenfor. Sammen skal de løse
poster, og da holdets halvdele begge
ligger inde med informationer til løsningen, kommunikerer man sammen
via mobiltelefon.
Vi har haft et møde med drager, hvor
de fleste have medbragt en eller flere
drager, som vi fløj med. Martin havde
en særlig stor og stærk drage, der gav
Johanna en flyvetur. Vi har også været på klatrevæg, hvilket børnene var
meget meget begejstrede for. De var
imponerende seje og klatrede nemt
til tops.
Vi er begyndt at tage sejladsmærket,
og vi har derfor haft flere møder med
vand - bl.a. et ved Roborg og et andet, hvor vi selv byggede både,som vi
forsøgte at sejle med - ikke alle både
klarede sejladsen lige godt.
Vi har også været til Væbnermesterskabet i København, hvilket var en
fantastisk oplevelse. Vi vil udover
denne meget korte beskrivelse lade
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billederne tale for sig selv og vise lidt
af det vi oplevede.
I løbet af den forlængede weekend
i København fik vi kørt med Metro,
S-tog, vist byen frem til en der aldrig
havde været der før, mødt over 1400
andre FDFere som alle kæmpede om
at løse de i alt 45 forskellige poster
fordelt rundt i byen. Sidst men ikke
mindst så var der det gode lejrliv, med
lejrbål, sang, underholdning og primitivt liv.

FDF Tjæreborg

Efter sommerferien deles det nuværende væbnerhold op, da de ældste
af børnene rykker op og bliver seniorvæbnere, mens de yngste sammen
med årgangen under dem bliver til
et nyt væbnerhold. Lederne spredes
på fire hold - vi siger alle tak for sjove
aftener, ture og lejre med et fantastisk
væbnerhold.
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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

Med afslutningen af en sæson
melder en rækkes spørgsmål
sig. Vi har samlet de 3 vigtigste her.
Af Christian Filipsen

1000 tak for en god sæson. Det har hold, da tre af sidste års væbnere rykværet… Hyggeligt, mærkeligt og … ker ind på holdet. Og med en bunke af
forskellige oplevelser i bagagen, er vi
kage. (-:
klar til nye oplevelser sammen. Vi vil
lægge ud med en weekendtur til SveTre store spørgsmål melder sig…
rige, som første punkt på vores mø1) Er sommerferien snart slut?
deplan. Her kan vi nyde naturen, lære
2) Er der snart FDF igen?
hinanden bedre at kende, se hvad der
3) Hvad skal der ske til FDF?
sker i Sveriges land og …kage.
Og svarene kommer her, to korte og
Vi glæder os til at komme i gang igen
et langt.
i uge 35.
1) Ja
2) Ja
3) Vi skal lege seniorvæbnere. Vi Slesvig? Det tror jeg nok frisør!
holder fast i vores mødetid mandag
aften, til gengæld bliver det et ”nyt” Mvh: seniorvæbnerlederne

Støttekredsen
Vi var dog heldige med vejret til sommerafslutningen og indvielsen af sovehytterne ved friheden. Det var en
rigtig hyggelig aften.
Sovehytterne står nu klar, men der
trænger til lidt oprydning ved Friheden.

FDF Tjæreborg

Sommeren er kommet efter kalenderen, men temperaturene
er ikke sommeragtige.
Af Kirsten Fosgrau

Vi vil derfor invitere til arbejdsdag
lørdag d. 19. september kl. 9.00–
15.00. Støttekredsen vil være vært
ved en bid brød. Der er en indbydelse
et andet sted i bladet. I vil kunne tilmelde jer på hjemmesiden.
Bestyrelsen i Støttekredsen
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Seniorer

Traditioner er blevt holdt, og
samtidig har vi også lavet nye
ting.

Af Michael Pedersen

Seniorlejren er stadig i sving, og vi
har varieret møderne med lidt forskellige skøre ideer hevet op af ledernes hatte. Menuen har bl.a. stået på
lidt vandretræning, Minecraft bygge
aften, 4 stjernes middag, masser af
bål samt en biograftur for vores fine
arbejde hos 4N en sen onsdag aften.

overraskelse for seniorerne, der nu
var vidne til en tømmerflåde, som ikke
sank men rent faktisk kunne bære alle
mænd og kvinde. Men træerne vokser
jo som bekendt ikke ind i himlen, og
derfor havde vi da også glemt at få
pagajer med. Heldigvis kunne stærke
ledere træde til og få flåden sikkert til
og fra land.
Forhåbentligt bliver sommeren god
og lang, så vejret er med os, når vi
igen starter en nye sæson senior FDF.
Vi vil gerne ønske de seje, som skal til
Norge på vandretur, en rigtig god tur
og ønske alle en rigtig god sommer!
Hilsen Seniorlederne :-)

Dog er en enkelt næsten traditionsagtig begivenhed også blevet gentaget kort før sommerafslutningen,
nemlig tømmerflåden. For at undgå
en alt for våd oplevelse, til forskel fra
sidst, besluttede seniorerne sig for
at designe og bygge flåden i god tid.
Derudover blev der denne gang også
benyttet blå plastiktønder som opdrift
(venligst udlånt af Darum FDF). Resultatet blev således en ganske positiv
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

Vi starter den nye
sæson i uge 35.
Ses vi?
MØDETIDER
De

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

ny
em

ød

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

Onsdag		
Tirsdag		
Torsdag
Tirsdag
Torsdag
Mandag
Onsdag		

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

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

FDF Tjæreborg

eti

de

r
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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)
Lis Enevoldsen						61 27 56 38
Iben Sørensen						60 24 56 38
Marlene Aakjær					40 87 17 07
2. Tumlinge (2. klasse)
Sanne Broch Skov					
30 12 13 71
Anette Vognsen					20 69 87 00
Mette Mortensen					
24 89 75 52
Tobias Fosgrau						61 46 26 15
1. Pilte (3. 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
2. Pilte (4. klasse)
Christian Filipsen					
26 18 98 58
Alexander Estrup					
27 47 23 99
Emilie Jul Nielsen					
50 93 35 75
Kasper Vestergaard					24 47 00 38
Mikkel Turner						26 18 62 14
Væbnere (5. - 6. klasse)
Carsten Sørensen					
26 16 37 06
Henrik Øllgaard-Nicolajsen				
22 45 51 61
Rune Jessen						53 99 19 99
Niklas Olesen						26 27 75 46
Seniorvæbnere (7. - 8. klasse)
Martin Søndergård					
Christian Filipsen					
Hans Jeppe Andersen					
Birgitte Elbæk Skov Pedersen				

28 74 60 07
26 18 98 58
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

