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Kredslederen

Vi har taget hul på en ny sæson
med masser af aktiviteter og
spændende begivenheder.

Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

En dejlig sommerferie er overstået,
og vi er igen fyldt med energi til FDFarbejdet. Vi går et travlt men meget
spændende år i møde, så der bliver
rigeligt af aktiviteter at deltage i, hvis
man ønsker det.

flere og flere ting.

Denne sæson er en Landslejr sæson,
en af de helt store FDF-begivenheder.
Det sker kun hvert 5. år, og det er
en oplevelse, man ikke må gå glip af.
Denne gang er temarammen Leg, og
vi skal lege med de glade beboere
på øen Mollevitten. Der er masser af
materiale til at sikre gode møder og
masser af spændende fortællinger
om beboerne, Grinebiderne, på øen.

Slutteligt skal lyde en stor tak til vores annoncører, de støtter os så vi kan
lave gode aktiviteter for vores medlemmer. Specielt en tak til 4N Mailhouse som sørger for trykning af Posten, og dermed at annoncekronerne
går direkte til aktviteter og ikke til
papir.

De små skal ikke ”snydes” for en lejr,
selv om det er Landslejr tid. Derfor tager vi afsted med Landsdel 5 på fælles sommerlejr for alle tumlinge. Det
kommer der masser af info om senere,
men smid en kryds i kalenderen i Kr.
Himmelfartsferien.

Vi glæder os til endnu en god sæson
med FDF og ser frem til mange timer
med leg, sjov og ballade for alle vores
medlemmer.

Vi ses til FDF, og husk kontingent betaling igen i år sker på www.fdf-tjb.dk.

Udover det har vi mange af vores fast
arrangementer planlagt igen i år, bl.a.
vores fællesskøjtetur, juleafslutning
og sommerafslutning. Du kan se mere
i kalenderen på side 25, og den udvides efterhånden, som vi får styr på
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

Vi har generalforsamling den
30. november. Jeg kan kun
opfordre til at melde jer på
banen.
Af Jesper Chrucow Bertram

Bestyrelsen holdt møde den 24. september med en spændende dagsorden, som jeg vil fortælle om lidt længere nede. FDF Tjæreborgs fremtid
bliver formet på disse bestyrelsesmøder. Det kræver ikke det store arbejde,
for FDF Tjæreborg har en solid lederstab, som er med til at binde den røde
tråd sammen.
FDF Tjæreborg har generalforsamling
den 30. november, og to medlemmer
er på valg. Den ene ønsker at genopstille, og den anden gør ikke. Bestyrelsen kommer til at mangle et medlem,
men vil gerne have to medlemmer, så
vi kan få alle pladserne fyldt ud.
Jeg kan kun opfordre til at melde jer
på banen som bestyrelses medlemmer, da vi som organisation skaber
et solidt grundlag for vores børn og
unges fremtid i samfundet.
Et fast punkt på dagsordenen er, hvad
der rør sig i kredsen, og hvordan går
det med holdene. Har der været kursus aktiviteter, drives holdene, eller
skal der gøres ekstra indsatser for at
forbedre eller optimere nogle ting.
Sove hytterne mangler at få de sidste
ting koordineret, så vi kan sætte de
sidste punktum.
FDF Tjæreborg

Økonomien ser fin ud, men det skal
medregnes at kommunen strammer
op omkring økonomisk støtte til lokaler og kurser, derfor er det altid godt
at være forberedt på budgetforandringer.
Sommerlejren for tumlige, og de pilte
der har lyst, er med Landsdel 5. De
skal til Kongeådalens Efterskole. Pilte,
væbner og senior skal på landslejr på
Sletten i 2016. Det bliver en spændende oplevelse for både de små og
de store.
FDF er kommet med i KlubLiv Danmark. Det er et projekt, hvor en forening kan få en økonomisk støtte hver
gang, et medlem bruger deres registreret dankort i en butik, der støtter
projektet. Butikken giver så et bidrag
til FDF Tjæreborg, og det koster intet
for personen, der køber i butikken.
Vi håber på, at vi kan få alle forældre
til at være medlem i KlubLiv Danmark, det kan kun gavne medlemmerne. Se mere info i den vedlagte folder.
Tag evt. fat i Tom Grønkjær, hvis du
har spørgsmål vedr. KlubLiv Danmark.
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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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Sæsonstart

Sæsonen blev skudt igang
med et 4 timers arrangement
med aktiviteter og hygge.

Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Lørdag den 29. august slog vi dørene
op for den nye sæson med FDF i Tjæreborg. Resultatet af det arrangement
var 4 timer med godt gang i aktiviteterne på græsplænen ved vores lokaler. Vi fik startet det hele op med en
omgang død-levende bold, en slags
evigheds dødbold, dvs. ingen er døde
ret længe, og derfor er der ikke nogen,
der kommer til at kede sig i spillet –
smart!
Mens der blev spillet blev der tændt
bål, fundet kaffe frem og gjort klar til
de næste aktiviteter. Det blev til sno-

FDF Tjæreborg

brødsbagning, mulighed for at varme
æbleskiver over bål og der blev også
bygget en gynge.
Det var ikke svært at aktiverer de
tumlinge der var mødt op. De fik en
masse reb, fandt hurtigt stakken af
rafter, og så blev der ellers bygget
gynger og huler rundt i træerne.
Tak for en rigtig hyggelig dag og tak
for snakken til de forældre, der dukkede op og brugte tiden på at være en
del af FDF for nogle timer.
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Tjæreborg

- omsorg for dig og dine tÆnder

Vi udfører...

Vi udfører...
• Traditionel
El-installation

• •Privat
/ Erhverv
/ Landbrug
Traditionel
El-installation
• Privat / Erhverv / Landbrug
• Belysning
•
Belysning
• Energioptimering
• Energioptimering
v/Søren Balsby Helle
• •IHC
installation
IHC installation
Søren Kjer
Balsby
Aut. El-installatør
• •Sikring
Alarm
/ Videoovervågning
Sikring / /Alarm
/ Videoovervågning
• •Netværksinstallation
ØsterbyvejTjæreborg
50
Netværksinstallation
Stationsvej 2
•
Video
/
Audioinstallationer
6731 Tjæreborg
6731 Tjæreborg
• Video / Audioinstallationer
• PC-fjernsupport
Tlf.91
302 304 91
Tlf. 302 304
• PC-fjernsupport
• Salg & reparation af IT udstyr
•
Salg
& reparation af IT udstyr
sbh@balsbyel.dk

Aut. El-installatør

info@balsbyel.dk
www.balsbyel.dk
www.balsbyel.dk

Tlf. 302 304 91

Special-entreprenøren ApS

302 304 91

få et
t
d
o
g t
www.balsbyel.dk

og et godt
.
Ring
Rinogg få
ilbud..tilbud...

www.balsbyel.dk

Tlf. 75 17 51 22
Vælding Bjergvej 23
6650 Brørup

info@spec-ent.dk
www.spec-ent.dk

Din annonce kan være her
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1. tumlinge

Velkommen til de 27 nye 1tumling. Vi glæder os til at lære
jer bedre at kende.

Af Lis Enevoldsen

Hej nye 1. tumlinge
Hvor er det dejligt at se så mange nye
1. tumlinge :-) I onsdags var vi 27 – og
vi måtte sætte ekstra borde til, men
det er jo fint :-)
I den kommende tid har vi planlagt,
at vi skal lege. Vi skal lave olympiade,
og vi skal en tur ud i vores hytte ude
i skoven Friheden. Og vi skal mange
andre ting.
I er en meget levende flok, så vi har
nok at se til, men vi glæder os meget
til at lære jer nærmere at kende.
Heldigvis har vi fået to friske FDFpiger: Lærke og Fie til at hjælpe os.
Lærke og Fie er selv FDFere, og de
er ”seniorvæbnere”. Det er nogle af
de store, og både Lærke og Fie har
været FDFere, siden de gik i 1. klasse
ligesom jer. Det er to glade piger, der
gerne vil være med hos os, så dem må
I gerne lege med, drille og tumle, men
vær gode ved dem, så de ikke bliver
kede af at være hjælpeledere.

FDFere i mange år og har haft andre
hold før jer, så vi synes selv, vi er godt
klædt på til at klare et nyt hold.
Vi har planlagt, hvad vi skal lave frem
til efterårsferien, og på hjemmesiden
kan I se, hvad der skal ske hver gang.
Når vi kommer til efterårsferien, kender vi jer lidt bedre, og så kan vi finde
på nogle ting, som lige akkurat passer
til jer.
Det er en god ide at have det rigtige
tøj på til FDF hver gang: varmt tøj,
hvis det koldt – regntøj, hvis det regner – og helst ikke jeres pæneste tøj,
for det kan godt blive lidt beskidt eller komme til at lugte lidt af bål.
Hvis I har nogle FDF-ting, I vil snakke
med os om, så kom endelig til os :-)
Mange FDF hilsener fra
Lærke, Fie, Marlene, Iben og Lis

Vi 3 voksne på holdet er Marlene, som
I sikker kender i forvejen som Amandas mor, og Iben og Lis. Alle har været
FDF Tjæreborg
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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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Holdet skal lege en hel masse
i løbet af sæsonen.

2. tumlinge
Af Sanne Skov

Hej hele Tjæreborg
Her er en hilsen fra 2. tumlingene. 2
tumlinge er piger og drenge, der går
i 2 klasse. Nogle var også 1. tumlinge
sidste år, og andre er lige begyndt til
FDF. Da vi til det første møde med
holdet spurgte, hvad de havde lyst at
lave i denne sæson, var en ting sikker!
Vi skal lege! Vi skal lege inde og ude
og oppe og nede. Der skal bygges huler og måske laves lidt bål, og så skal
der leges lidt mere.
2. tumlingene elsker at lege og heldigvis kan lederne også lege lidt. Og
hvis de bliver for kedelige er der 3
juniorledere, der også kan leges med.
Men vi skal da også lave lidt andet i
løbet af denne sæson. Vi har et bålmærke liggende, der gerne skal op på
skjorterne. Men for at det kan lykkedes, skal alle lige have styr på nogle
regler om bål. Hvordan tænder man
det, hvordan slukker man det, hvad
gør man hvis nogen brænder sig og
kan man riste en skumfidus på bål
uden at den falder af pinden. Det er
nemlig ikke så nemt, som det lyder.

kan komme et nyt støvlemærke på
skulderen.
Vi har spurgt Rie Skotte Jørgensen og
Christian Vedel Brandt, der begge er 2.
tumlinge, hvad det er at gå til FDF. De
fortæller, at FDF er bål og en masse
sjove ting. Det sjoveste er at være på
lejr, for der er man ikke hjemme hos
sin mor og far, og man må alle mulige
ting, som man ikke må derhjemme.
Det er også sjovt at få mærker, og det
er sjovt at være i Friheden (FDFs hytte
ude i skoven), hvor vi laver ting og
bygger huler og kigger på haletudser.
Vi glæder os til sæsonen og alle de
spændende ting, vi skal lave.
Hilsen alle lederne, juniorlederne og
hjælpefædrene

Vi skal også ud at gå nogle ture. Måske bliver turene så lange, at der også
FDF Tjæreborg
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1. pilte

Alle på holdet bestod Pilteprøven på første møde, så nu
er de rigtige 1. pilte.

Af Henrik Søndergård Mathiesen

Så er vi klar til en ny sæson med et
nyt 1. piltehold. Rigtig mange er mødt
op igen efter sommerferien, og vi har
endda været så heldige at få et par
nye ansigter med på holdet.

På vores første møde fik vi indviet de
nye 1. pilte. Alle skulle igennem en
pilte-prøve for at vise, de var klar til
at være pilte. Alle kæmpede hårdt og
bestod med topkarakter.

Lederholdet er det samme som før
ferien, og vi glæder os til at prøve en
masse sjove og spændende aktiviteter med jer.

Vi skal til at øve os på at lave knob
og besnøringer, så vi kan bygge nogle
gode, holdbare ting med reb og rafter. Det er vigtigt at kunne, både på
landslejre, sommerlejre og til andre
FDF aktiviteter. Når vi er blevet gode
til det, vil vi prøve at bygge en lille
legeplads.
Der skal også tændes op under bålet
nogle gange, så vi kan prøve at lave
noget spændende primitiv mad. Måske bliver der også plads til en omgang snobrød eller to.

Det er så småt ved at blive efterår,
men det skal ikke holde os fra at være
ude i det fri. Så husk regntøjet, hvis
vejret driller lidt.

Vi glæder os til at se jer på møderne,
fulde af godt humør.
Hilsen 2. tumlingelederne:
Line, Tom, Henrik og Inge
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2. pilte

En campingtur kræver et farveTV og 358 kilometer forlængerledning.

Af Alexander Estrup

Så er den nye sæson rigtig blevet
skudt i gang med et stort hygge bål
med masser af æbleskiver. Som det
ser ud lige nu, er vi stadig et stærkt
hold på 13 friske 2. pilte, hvor vi har
fået to nye medlemmer siden sidste
sæson. På leder fronten er der også
blevet lavet en lille udskiftning, da
Line er rykket ned for at hjælpe på et
af tumlingeholdene. Men i stedet for
hende, har vi fået Mikkel Turner med
på holdet.
Det, som vi kan se frem til i den kommende sæson, er, at vi skal forberede
os på dette års landslejr. Dette betyder, at vi skal have styr på hvordan man laver bål. Dette indebærer
at hugge med økse og at save. Vi skal
også bygger med rafter og klare os
på Sletten i 10 dage, fyldt med fede
oplevelser og masser af sjove aktiviteter!
Landslejr er en kæmpe lejr som FDF
afholder hvert femte år, for alle FDFer
fra pilte og op ad i hele Danmark. Vi
alle mødes oppe på Sletten, for at
have det sjovt og lære en masse nye
mennesker at kende.

afsluttet vores dolkebevis, så det er
naturligvis også noget, vi kan se frem
til at arbejde videre på.
Vi skal lave vores egne vandkikkert,
lege i mørket samt en masse andre
fede aktiviteter igennem denne halvdel af sæsonen. Og gad vide om der
ikke kan blive til en enkelt weekendtur eller to i den kommende sæson?!
Da vi er pilte, er vi også inviteret til
”Pilte døgnet” på Kongeådalens efterskole, hvor vi skal mødes med en
masse andre pilte og laver en masse
fede ting i et helt døgn. JAAAA det
bliver sjovt!!!
Hvis I ikke allerede har været inde på
vores hjemmeside, så kan I gå derind
og se, hvad vi skal lave helt frem til
jul, samt hvad der ellers sker af spændene ting i kredsen.
Hilsen alle piltelederne!!!

Udover dette har vi også et hængeparti fra sidste sæson, da vi ikke fik
FDF Tjæreborg
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Norge

Her får i en lille beretning fra
sommerens fantastiske vandretur i Norge.

Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Fredag den 24. juli pakkede 13 medlemmer af kredsen sig selv, ca. 221
kg bagage og 90 kg fælles grej/mad
samt lidt ekstra ting, der kunne bruges om aftenen inden turen for alvor
skulle i gang. Målet var Frederikshavn,
hvor der skulle tilbringes en enkelt
nat inden en dagslang rejse skulle
starte mod det endelige start punkt,
Dyranut Turisthytta ca. 300 km. fra
Oslo Havn, hvor vi kom ind med færgen fra Frederikshavn.
De efterfølgende 6 dage skulle bruges på at vandre gennem fjeldet, en
vandretur på ca. 90 km. med endestation i Kinsarvik. Vi skulle på den
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tur opleve storslået natur, fritgående
får, at vade igennem is-koldt vand når
vores støvler var for lave, overnatning
ganske få meter fra sne, bade i smeltevands søer og alt mulig andet. En af
de helt store oplevelser på sådan en
tur er, at når man skal have noget at
drikke, så er det bare at finde en kilde
et sted, der er masser af dem, og så
fylder man bare drikkedunken, og så
er der vand at drikke.
Når man er afsted på sådan en tur, er
det vigtigt at der ikke slæbes for meget overflødigt grej med. Det være sig
på personlig udrustning, fællesgrej
og ikke mindst mad. Derfor var alt,
der kom med velovervejet. Aftensmaden bestod af frysetørret mad, hvor
der bare skulle tilsættes varmt vand.
Mælken var erstattet af pulvermælk
og der, hvor vi flottede os mest var
nok at middagsmaden bestod af rugbrød, men det mætter jo godt! Tak
til Kerne Bageren for sponsoratet af
brød. Heldigvis var ingen af deltagerne kræsne, så alt maden blev spist
med velbehag, men efter flere kilometers vandring pr. dag i kulde (2015
er det år, hvor området vi var i, havde
haft det koldest og med mest sne siden 1955), så smager det meste godt.
POSTEN

Endestationen var som skrevet Kinsarvik, hvor vi tillod os en lille smule
luksus efter strabadserne i fjeldet, og
overnattede på campingplads vores
sidste nat i Norge. Her fik alle mand
også adgang til WiFi igen, så alt hvad
der ikke var blevet læst på nettet eller
slået op på Facebook, blev nu indhentet :-)

FDF Tjæreborg

Den sidste tid herefter blev brugt på
hjemtransport. Først en lang tur i minibus fra Kinsarvik til Oslo, som blev
efterfulgt af en tur med natfærgen
hjem til Danmark. Turen fra Frederikshavn til Tjæreborg blev igen klaret
i privatbiler og i alt 9 dage efter afrejse, stod vi igen i Tjæreborg klar til
at få sovet ud efter en fantastisk tur
med rygsæk i Norge.
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Sommeren 2016 afholder FDF
landslejr på Sletten. Her får
i de første informationer om
lejren.
Af Iben Sørensen

Landslejr er en kæmpe lejr, som foregår hvert 5. år på Sletten. Sletten er
FDFs privatejede område omkring Silkeborg. Sletten består af rigtig smuk
natur med både sø, skov og slette og
er kæmpe stort.
Alle FDFere i hele Danmark fra 9 år
(pilte) og op efter kan deltage i landslejren. For dem som har lyst, findes
der også en familielejr nær sletten,
hvor ens familie kan sove i campingvogn eller telt, dog uden vand og el.
På lejren vil der også være internationale deltagere, altså spejdere fra
andre lande.
For de ”store” børn på landslejren er
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der mulighed for at bo i seniorcity.
Du kan være deltager på seniorcity
hvis du begynder på 9. klasse i august
2016 og indtil, du er fyldt 19 i år 2016.
Selve landslejren foregår d. 7.-15. juli
2016, så sæt allerede nu kryds i kalenderen, hvis du har lyst til at deltage i denne fede lejr. Tilmeldingen til
landslejren åbner først i december og
helt indtil d. 1. marts, og du skal nok
modtage mere information omkring
lejren til den tid.
Prisen for landslejren er endnu ikke
fastlagt. Der vil blive meldt en generel pris for alle deltagere i hele landet
ud i september, men denne pris kan

POSTEN

ændre sig.
Inden landslejren er der en fortræningsweekend, hvor du kan stifte
bekendtskab med lejrens ramme og
få en lille forsmag på, hvordan selve
landslejren kommer til at foregå. Fortræningsweekenden er d. 15.-17. april
2016, så der kan du også allerede nu
sætte kryds i kalderen. Der vil komme
mere info omkring fortræningsweekenden i november.
For at prøve noget helt nyt skal kredsene på landslejren bo i forskellige
landsbyer, som består af 5-7 kredse.
Landsbyerne samles så i Riger, der
består af 5-8 landsbyer. Alle Rigerne
tilsammen bliver så tilsammen landslejren. Du kan læse meget mere om
dette og meget andet på landslejrens
hjemmeside: fdf.dk/landslejr

Lederne er allerede så småt begyndt
at forberede sig på landslejren næste
år, og allerede i weekenden i uge 38
skal 6 ledere af sted til Sletten på
landslejrkursus og hører meget mere
om, hvordan næste års landslejr kommer til at foregå. Dette skal I nok høre
mere om i næste Posten.
Hver kreds har en holdleder, som
modtager al information omkring lejren og videregiver det. Denne holdleder er mig: Iben Sørensen. Så hvis du
har nogle spørgsmål omkring lejren,
så skriv endelig en mail eller en sms
på 60245638 eller ibenksorensen@
hotmail.com, så vil jeg svare hurtigst
mulig, ellers tjek landslejrens hjemmeside ud.

Hver kreds skal bygge deres egen lejr,
hvor de skal sove, spise og hygge.

FDF Tjæreborg
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Væbnere

Lederne har givet væbnerne
mere medbestemmelse i år.
Men flere ting ligger fast som
forberedelse til Landslejren.
Af Carsten Sørensen

Så er vi i gang efter sommerferien. Vi
har haft et par møder, hvor det ene
blandt andet var delt i to, hvor væbnerne kunne bestemme over den ene
del, mens lederne stod for den sidste halvdel. Der blev leget forskellige
lege samt hygget. Væbnerne tog teten
med iver og stor vilje. De sørgede for
at der var enighed om, hvad der skulle
laves, samt instruere lederne i diverse
regler, hvis vi ikke var helt sikre på,
hvordan enkelte lege skulle gennemføres. Væbnerne har også fået testet
deres kundskaber med dolk og økse,
da der skulle laves bål uden brug af
papir til optænding. Dette klarede de

meget flot. Alle fik gang i deres bål og
fik en bedre ide om, hvordan et bål
egentlig virker, og at små tynde spåner kan bruges til optænding. Mens
større stykker træ først skal på til
sidst, når bålet er tændt.
I denne sæson er det helt store sus
landslejren til sommer, hvor 12.000
FDFere fra hele landet samles på
Sletten ved Silkeborgsøerne. Den vil
vi naturligvis forberede os til på bedste vis og jo tættere, vi kommer på
lejren, jo mere info vil i få. Bl.a. om
hvor vi skal bo, hvordan vi skal bo og
meget mere. Der vil blive afholdt en
fortræningsweekend i foråret, hvor vi
får lov at snuse lidt til stemningen på
en lejr af den størrelse. Så glæd jer.
Vi glæder os til den nye sæson, samt
ser frem til en masse fede oplevelser
sammen med de fantastiske væbnere
i FDF Tjæreborg.

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

Læs den ultrakorte og alfabetiske version af historien om
seniorvæbnernes tur i Sverige.

Af Christian Filipsen

Hvis nogen ikke har hørt historien, så
er her den ultrakorte og alfabetiske
version af historien om seniorvæbnernes weekendtur i Sverige.
Angrebsivrige myg. Badesø. Cluedo.
Dejlig is. Et lille stykke kage. Fint bål
til aftensmaden. Grundfjeld. Hellmann's real mayonnaise! Indkøbstur
uden varer. Japansk fotoløb. Kortspil
en masse. Lavt grundvand. Museumstur. Noget der begynder med N. Om
der var strøm på Kasper V's computer?
Ja. På jagt efter svampe. Qrrrtssshhh
sagde havestolen da den kollapsede under en seniorvæbner. Råhygge.
Småkagemangel. . .(?) Te og kaffe.
Ubåde. Vildsvinejagt. X-faktor det har
alle vores seniorvæbnere! YndlingsSverige-hus. Zzzzzzzz til langt ud på
formiddagen (-:
Æv 6 timer i bil. Øresundsbro. Åhhhh 6
timer i bil hjem igen.
For flere detaljer, kontakt din nærmeste seniorvæbner.

Og sidst men ikke mindst - the jedi
mind trick.
Når vi kan bygge, lave ild, mad og
mind trick, er vi SÅ klar til sommerens
landslejr.
Tro det eller ej. Vi har en mødeplan på
fdf-tjb.dk. Men vi er altid åbne for nye
gode ideer til seniorvæbnermøder.
Vi ses på mandag. Og næste mandag.
Og næste næste mandag. Og... (Fortsæt selv).
Med væmlig hilsen seniorvæbnerlederne.

I den nærmeste fremtid vil vi gå efter
at blive ekspert-seniorvæbnere, som
mestrer alle de vigtigste seniorvæbner-egenskaber, så som...
Bygge svævebaner og bivuakker.
Lave ild, lave gourmetmad over ilden
og selvfølgelig slukke ilden igen.
FDF Tjæreborg
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Seniorer

Her bringer vi et interview med
en af deltagerne fra vandreturen i Norge.

Af Michael Pedersen

Vi bringer hermed et helt eksklusivt
interview med en senior, der har været på vandretur i Norge! Både interviewer og senior har dog valgt at
være anonyme.
Interviewer og Senior
”Havde i en god tur?”
”Ja helt klart! Ud over den nat hvor jeg
sov i ske med en sten.”
”Hvordan var det at leve uden din mobil?”
”Ingen problemer, den var røget i toilettet alligevel.”
”Var i bange på gletsjerne”
”Naaarj!! Slet ikke, selvom de var lidt
trælse at gå på, og så var det rimelig
stejlt!”
”Hvordan var naturen?”
”Hmm lad mig tænke, den var i hvert
fald rigtig flot på vej ned, da vi gik langs
gletsjerne - men der var slet ingen træer!”

”Kunne du holde Tobias og Tobias ud?
Og opførte de sig pænt?”
”Jaah men leder Tobias skulle altid blære sig og gå forrest”
”Savnede i ikke leder Jesper og Michael? ”
”JOOOOOOO rigtig meget!”
”Hvem snorkede mest? ”
”Jeg sov med ørepropper, men jeg tror,
det var Iben”
”Hvordan var den sidste dag? ”
”Fantastisk og meget flot med alle
vandfaldene”
”Haltede du slet ikke efter? ”
”Nææh.. Og jeg spillede da basketball
på p-pladsen, da vi nåede frem”
”Var tvillingerne ikke bare fantastiske? ”
”Det lagde jeg slet ikke mærke til, de var
så glade for sig selv på hele turen”

”Var der myg?”
”Der var rigtig mange myg, vi turde ikke
engang gå på toilettet den ene nat!”

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

FDFnet #23				
30. oktober - 1. november
Julemesse				28. - 29. november
Juleafslutning				10. december
Skøjtetur				9. januar
FDFnet #24				
29. april - 1. maj
Tumlinge (og pilte) sommerlejr
5. - 8. maj
Sommerafslutning			14. juni
Landslejr				7. - 15. juli
Tumlinge (og pilte) sommerlejr
Da de store tager på landslejr (se mere inde i bladet), får de små deres
egen lejr. Eller det vil sige, vi tager på en fælles lejr med Landsdel 5,
hvor tumlinge og pilte får mulighed for at opleve suset af lejr med
mange andre FDFere.
Lejren ligger i Kr. Himmelfarts Ferien, og er primært for tumlinge, men
pilte vil også have mulighed for at deltage derfor ”(og pilte)”.

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

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
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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
Fie Christensen					
29 17 50 96
Lærke Vognsen						
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
Kasper Vestergaard					24 47 00 38
1. Pilte (3. klasse)
Inge Madsen Sidelmann 				
75 17 59 47
Henrik Mathiesen					
40 34 54 30
Tom Grønkjær						20 86 53 85
Line Vognsen						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
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

