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Posten udkommer 3 gange årligt i 140 eksemplarer.
Derudover i september måned i 1200 eksemplarer.
Materiale til Posten bedes sendt til posten@fdf-tjb.dk
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Kredslederen

Læs om lidt af det 2016 har at
byde på i et år, hvor meget bliver præget af den kommende
landslejr.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Først skal lyde er rigtigt godt nytår til
jer alle! 2015 var et rigtigt godt FDFår, hvor vi oplevede mange gode FDFaktiviteter, bl.a. var tumlinge og pilte
på en fed tur til Aabenraa, hvor de var
verden rundt på 4 dage. Væbnerne fik
en oplevelse for livet, da de deltog i
Væbnermesterskabet for første gang,
flere af dem snakker stadig om det,
som var det i går. De ældste fik lov at
mærke kulden i Norge, da de var på
vandretur i det norske fjeld. Og sådan
kan man blive ved med at remse op af
de gode, spændende og udfordrende
aktiviteter, vi fik tilbudt vores medlemmer i 2015. Tak til alle lederne,
som var med til at gøre det muligt!
FDF bygger på frivillige kræfter, så
uden nogen, der gider bruge sin tid på
FDF, ville det ikke være muligt at lave
de ting vi gør.

Ser vi lidt frem ad, kan vi se frem til
mange fede aktiviteter i det kommende år. Det er landslejr år, og det
kommer mødeaktiviteter til at bære
præg af. Landslejren er for pilte (3.
klasse) og ældre, det kan I læse mere
om længere inde i bladet. Tumlingene
får en helt unik mulighed for at få
en på opleveren. Det gør de, fordi vi
har besluttet at deltage i Landsdel 5’s
fælles sommerlejr for tumlinge. Det
sker i Kristi Himmelfarts-ferien, så få
sat et kryds i kalenderen nu, så I ikke
planlægger andet der. Det bliver en
lejr, hvor der forventes at mellem 250
og 300 FDFere deltager.
Og det er bare lidt af det, der kommer
til at ske i 2016, så glæd jer til et år
fyldt med FDF-aktiviteter!

Det nye FDF-år er knapt skudt i gang,
før vi har det første arrangement for
hele kredsen. Vores årlige skøjtetur,
hvor mere end 130 medlemmer, forældre og søskende deltog i 1½ times
fælles skøjtning i den ene skøjtehal i
Esbjerg. En god mulighed for at møde
de andre medlemmer, snakke med nogen af de andre forældre og møde
ledere og bestyrelsesmedlemmer.
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

Velkommen til et nyt år som
byder på nye aktiviteter og nye
navne i bestyrelsen, men i de
samme gode rammer ved FDF.
Af Jesper Chrucow Bertram

2016 velkommen til et nyt år med nye
kræfter og nye bestyrelsesmedlemmer. Og selvfølgelig velkommen til
vores nye medlemmer. Vi ser frem til
at arbejde sammen om at skabe de
rigtige rammer for FDF tjæreborg.
Vores skovhytter er næsten færdige,
der er blevet lagt fliser, og der mangler kun lidt inddækning ned til fliserne. Vi ser frem til at få ændret i
hyttefortegnelsen, så vi kan nu kan
tilbyde 22 sovepladser. Derved håber
vi at kunne få nogle flere udlejninger
af Friheden. Det er en klar forbedring
at kunne tilbyde 22 sovepladser, for
jeg er sikker på, når man søger efter
hytter, er det ikke kun ti personer, man
søger efter. Derfor vil mange flere få
Friheden frem, når de søger efter hytter. Vi krydser fingre.
2015 har været et godt år for FDF
Tjæreborg. Der stort set ikke sket ændringer i medlemstallet, og leder styrken har været rigtig fin hele 2015.
Her er nogle af højdepunkterne: I februar har der været kredsweekend
ved Hemmet Strand. I marts er posten kommet ud. Hytterne er kommet
på plads i april måned. Første møde
om landslejr og et bestyrelsesmøde
FDF Tjæreborg

i maj, samt tumlinge sommerlejr
ved Åbenrå, Juni sommerafslutning,
ledermøde og bestyrelsesmøde. Juli
måned Norges tur. August ledermøde
og opstart. September leg i hallen.
Oktober by omdeling af Posten, ledermøde, netparty med største antal
deltagere nogensinde. November generalforsamling. December julemesse
og juleafslutning.
Jeg er sikker på, at det nye år bringer
lige så mange gode oplevelser, som
2015 har givet os. Jeg ved allerede
med sikkerhed, at landslejren bliver
en kæmpe oplevelse. Vi ses i 2016.
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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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10.000 FDFere mødes i år på
Sletten ved foden af Himmelbjerget den 6. - 15. juli for at
deltage i FDFs Landslejr.
Af Iben Sørensen

Landslejren er et af de store højdepunkter i FDF og hvert 5. år samles ca.
10.000 FDFere fra hele Danmark på
Sletten ved Silkeborg. På landslejren
bor man sammen med sin kreds, og
i kredsen bygger man selv sit eget
bosted, bortset seniorerne som alle
er samlet i Seniorcity. Landslejren er
bygget op omkring et tema, og dette
års tema er leg. Fra FDFs side mener
man, at leg er noget af det vigtigste i
FDF og i livet.

Sæt også allerede nu kryds i kalenderen d. 15.-17. april 2016, for i denne
weekend er der fortræningsweekend i
Hjartbro Spejdercenter (midt mellem
Vojens og Toftlund). Der skal vi mødes
og være sammen med nogle af de
andre FDFer, som vi skal bo i landsby sammen med på landslejren. Det
drejer sig om Bredebro, Gredstedbro,
Hjerting, Hostrup, Højer, Møgeltønder,
Spandet-Roager, Tinglev, Tønder og
Vejen.

Landslejren foregår d. 6.-15. juli 2016
og er for pilte, væbnere, seniorvæbnere, seniorer og ledere. Tilmeldingen til landslejren er åben, og du
kan derfor allerede nu tilmelde dig
på landslejrens hjemmeside: http://
landslejr.FDF.dk Ved tilmelding betales et depositum på 500 kr., og resten
opkræves efter 1. marts. Landslejren
kommer for medlemmer af FDF Tjæreborg til at koste 1.795 kr.
Er du eller dine forældre i tvivl om,
hvad landslejr er for noget og kunne
I tænke jer at hører mere om dette,
så er I velkomne til at tage fat i jeres
ledere eller Iben.

FDF Tjæreborg
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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
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info@spec-ent.dk
www.spec-ent.dk
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1. tumlinge

Vi er nu klar til at tage fat på
et nyt år – og sidste del af
jeres år som 1. tumlinge.

Af Lis Enevoldsen

Hej 1. tumlinge
Godt nytår til jer alle – og jeres familier.
Vi har lært meget, synes vi, i det første
halvår og her i næste halvår, så skal
vi blive endnu mere FDFere. Vi skal
have nogle overnatninger i Friheden
(måske kan vi længere hen i foråret
overnatte i telt derude). Og vi skal ud
at cykle sammen, når det bliver lysere.
Indtil da skal vi have lært flere sange,
og vi skal have taget nogle mærker til
vores skjorter.

Men efter det skal vi også have gjort
de første forsøg på besnøringer. Besnøringer er at binde rafter sammen,
som vi kan bruge til et eller andet
– f.eks. en vippe, et gyngestativ og
senere et spisebord.
Pyh, der er mange ting, vi skal have
gang i, og vi glæder os rigtig meget til
at komme videre med jer.
Vi ses!
Mange hilsener fra
Fie og Lærke
Marlene, Iben og Lis

Vi har endnu ikke planlagt hvilke
mærker, vi skal satse på, men det skal
være mærker, som vi skal arbejde lidt
med. Vores legemærke er vi vist færdige med, og hvis du ikke har fået dit
legemærke, så husk at få det hos én
af lederne. Vi har overvejet at fortsætte med madmærket, for det giver
os mulighed for både at bage, lave
bålmad og skrælle kartofler! Er du
klar over, hvor bøvlet det er at skrælle
kartofler?
I den nærmeste tid, hvor det stadig er
mørkt i vores mødetid, skal vi se, om
vi kan se nogle stjerner på himlen.
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

10

POSTEN

2. tumlinge

Hvad laver en agent? Og kan
man hedder sit normale navn,
når man er agent? 2. tumlingene kan sikkert svare på det.
Af Mette Madsen

Hvad har sådan en flok på 16 friske
2. tumlinge fået efteråret til at gå
med, mon? Vi vil ihvertfald helst være
udenfor hver gang. Også selvom det
ikke altid er det bedste vejr....
Vi har brugt nogle møder på at lære,
hvad det vil sige at være agent. Man
skal f.eks kunne give et nøjagtigt
signalement, man skal kigge på fingeraftryk, man skal kunne forklæde
sig, finde på et hemmeligt agentnavn,
man skal bruge alle sine sanser for
at opspore og opdage...og man skal
reagere, hvis man ser noget mistænkeligt!!!

Da vi var på agentløb, mødte vi faktisk en RET uhyggelig mand nede på
kærlighedsstien, som alle tumlingene kunne beskrive helt præcist, da
vi kom tilbage til FDF!!! Der var dog
ikke nogen, der helt havde gættet, at
det "bare" var Mikkel Turner, der havde
klædt sig ud, og som gik mistænkeligt hurtigt og med et stift blik...pyha,
godt det bare var for sjov!
Vi har også bagt agentboller med en
hemmelig hilsen indeni, leget mørkegemmeleg og prøvet at morse koder.
Før vi gik på juleferie holdt vi ild-møde, hvor vi spillede ild-fodbold med
nogen helt vildt gode ildkugler, fabrikeret af Lasse (Nicolajs far), dryppede
stearin og ristede skumfiduser over
bål... rigtig sjovt og hyggeligt møde:-)
Vi glæder os til nye spændende møder i 2016!

FDF Tjæreborg
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1. pilte

Vi skal have øvet os rigtig
meget, inden vi skal på Landslejr. Vi skal bl.a. prøve at bygge
med rafter og sætte telte op.
Af Henrik Søndergård Mathiesen

Nu har vi taget hul på et nyt år, hvor
der selvfølgelig venter sig en masse
spændende oplevelser. En af de helt
store er landslejren til sommer, hvor
der er meget, vi skal have øvet os på
inden da.
Når det for alvor bliver forår, og det
gode vejr viser sig, vil vi bruge nogle
af møderne på at lære, hvordan det er
at være på lejr. Der skal sættes telte
og, bygges spiseborde og raftetårne
samt laves primitiv mad. Men mere
om det i næste nummer af Posten.

Tag et kig på mødeplanen på vores
hjemmeside. Her kan I se, hvad der
venter i løbet af vinteren.
Vi glæder os til et se jer på møderne.
Husk altid det gøde humør og tøj så
vi kan være udenfor, om det så regner
eller sner.
Hilsen 1. Pilte lederne
Line, Inge, Tom og Henrik

Som noget af det første i år, skal vi
øve os på at bruge en dolk. Når vi har
lært at bruge den på den rigtige og
mest sikre måde, venter sig et Dolkemærke - hvis I da kan klare prøven
(bare rolig, den er ikke svær).
Vi vil også forsøge os med at lave
lejrpuder, så vi kan sidde ordentligt
f.eks. til det store lejrbål på landslejren eller ved bålet hos FDF.
Reb og rafter kommer også på programmet, så vi kan få øvet os på knob
og besnøringer. Måske bliver det til et
raftetårn, eller hvad fantasien nu ellers kan trylle frem.
12
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2. pilte

Monster-spaghetti, det lyder
ikke helt normalt. Men det var,
hvad vi fik lavet, da vi øvede os
på at lave mad på trangia.
Af Mikkel Turner

Hej 2 Pilte.
Så er vi nået halvvejs gennem sæsonen og på det sidste har vi været
i gang med at tage dolkebevis, vi har
øvet os på regler omkring knive og
praktisk at snitte. Derudover har vi
også været i gang med at øve os på
madlavning på bål og trangia, der
blev lavet Monster-Spaghetti med tilhørende tomatsovs.
På et andet møde var det blevet bestemt, at vi skulle ud og tage et 10 km
gå-mærke. Derfor skulle vi alle mødes
1 time før normal tid for at kunne nå
det. Først gik turen ud til vindmøllerne, hvor vi prøvede at komme helt
tæt på og høre, hvordan de susede
rundt. Derefter fortsatte vi ud mod
diget. Ved ankomst til diget var det tid
til en kort pause, hvor Emilie havde
medbragt hjemmebagte pebernødder. Efter pausen fulgte vi diget mod
Roborg. På stien var der en del får,
der havde gået. Og de havde efterladt
diverse efterladenskaber som kom på
både sko og snørebånd. Vi mødte da
også en stor flok får, der stod midt på
stien. De flyttede sig dog hurtig da de
hørte, vi kom. Ved Roborg drejede vi
næserne mod Tjæreborg, og det var
FDF Tjæreborg

også nu, det var til at mærke i benene,
at vi snart var ved mål. Heldigvis gav
det lige lidt ekstra kræfter, at vi kunne
se Tjæreborg lyse op i det fjerne. Da
vi nåede til kredshuset, var alle piltene stadig i godt humør og havde
gennemført deres 10 km lange tur.
De ting vi har fået øvet os i her i efteråret, skal vi fortsætte med at øve
os på indtil sommerferie, da vi skal
på landlejr til sommer. Der skal vi
selv stå for at lave alt vores mad de
10 dage, vi skal afsted. Der vil heller
ikke være noget spisebord, køkken
eller bad. Alt dette skal vi selv bygge
sammen med de andre fra Tjæreborg
på vores egen kreds plads blandt de
10.000 andre, som deltager på lejren.
Alt dette glæder vi os til at fortælle
meget mere om, den kommende tid.
Hilsen 2 Pilte lederne
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Væbnere

Julehumøret i bund, men efter
en weekend med intensiv hygge var der rettet op på det, og
alle var klar til at fejre julen.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Der var engang en gruppe væbnere
fra Tjæreborg, som gik og hang lidt
med hovederne og havde svært ved
at finde sin julestemningen frem. Og
det på trods af, at det allerede var
blevet december. Lederne på holdet
havde svært ved bare at se til, mens
det stod på og blev derfor enige om,
at der måtte gøres noget. Så hurtigt
fik de booket en lille hyggelig hytte,
Holmeåborg lidt udenfor Grindsted.
Der blev skrevet en lille julesang, og
så blev væbnerne ellers inviteret på
jule-hygge-weekend.
Fem væbnere valgte at tage i mod
tilbuddet og mødte op ved FDF den
11. december. Med sig havde de alle
en lille pakke, noget bagage og en
stor lyst til at finde julehumøret frem
i løbet af weekenden.
Vel fremme i hytten fornemmede lederne, at der ikke var nogen tid at
spilde. Hvis det skulle lykkes at få
alles julehumør helt i top, skulle der
handles med det samme, så der blev
spillet på alle muligheder med det
samme. Der blev sat julemusik på anlægget, imens et medbragt juletræ
blev pyntet med den smule medbragte julepynt, der var til rådighed. Det
FDF Tjæreborg

hjalp, humøret steg en smule, men
der skulle mere til! Julemusikken blev
skiftet ud med julekalender, Nissebanden i Grønland det ene afsnit efter det andet og så lige en lille dyst
om, hvem der kunne lave det pæneste julepynt. Nu var vi kommet godt
fra start, der var julehumør at spore
blandt alle, inden vi besluttede, at det
var senge tid efter lidt æbleskiver og
kakao.
Dagen efter var humøret faldet en
smule, men blev hurtigt rettet op igen
med en omgang morgenmad og der
tilhørende julemusik i baggrunden.
Vi var godt på vej igen, men ikke rigtigt helt oppe at ringe. Derfor blev
der dagen igennem lavet forskellige
juleaktiviteter, som at fremstille juledekorationer, se mere julekalender,
hygge med spil, bage, spille pakkespil,
spise julemad og meget meget andet.
Da vi nåede aften var alles julehumør
i top, og vi kunne gå i seng med god
samvittighed.
Vi sluttede turen med lige at få set
lidt mere julekalender, og så pakkede
vi sammen og tog mod Tjæreborg,
hvor vi nu kunne sende væbnerne
hjem med 100% julehumør.
15

danskebank.dk/fordele

Kan jeg få en sms,
når min SU er gået ind?
Hos os kan du.
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Landslejr
historie
Når vi i år tager afsted på FDFs landslejr, så er det bestemt ikke første gang
FDFere tager afsted på sådan en lejr.
Og det er heller ikke første gang nogen fra FDF Tjæreborg deltager på en
landslejr. Stort set alle de ledere fra
Tjæreborg, der skal med til sommer,
har tidligere deltaget en eller flere
gange på landslejr enten som deltager eller leder.
Første landslejr i FDF blev afholdt i
1926, hvor det blev kaldt en Væbnerlejr. Siden dengang er der ca. hvert 5.
år blevet afholdt en landslejr, kun afbrudt af 2. verdenskrig, hvor en enkelt
landslejr blev droppet. Når vi tager afsted til sommer, er det på FDFs landslejr nummer 19 (dertil kommer 2 piltelandsstævner afholdt i henholdsvis
1988 og 1993). Første landslejr, hvor
FDF Tjæreborg deltog, var i 1947, blot
ét år efter kredsen blev stiftet.
I starten blev landslejrene kaldt Marselisborglejr og blev afholdt i Marselisborg ved Århus. Men fra og med
lejren i 1972 er de blevet afholdt på
Sletten, som er FDFs eget skønne område ved Himmelbjerget lige ned til
Julsø. Landslejrene har altid haft et
tema, som på netop den lejr har været
FDF Tjæreborg

Landslejr har været en vigtigt
del af FDF igennem næsten
hele FDFs historie.

Af Tom Grønkjær

gennemgående for aktiviteterne, indretningen mv.
Lejrchefen for Marselisborglejren i
1937 har skrevet nedenstående om,
hvorfor vi tager afsted på landslejr. Og
det er faktisk stadig meget rammende
og rigtigt i dag:
Jo, det gør vi, fordi vi simpelthen ikke
kan lade være, naar vi som Landsforbund blot én Gang har oplevet, hvor
meget det paa mange Maader betød for
de deltagende Kredse at være med i en
saadan stor Kammeratskabsring.
I Landslejren føler vi, at F.D.F. er et stort
Landsforbund, og vi ser gennem vort
Fællesskab, hvad F.D.F. egentlig er: en
stor, alsidig, dansk Bevægelse.
I Landslejren mødes vi for at lære hinanden bedre at kende, for at dygtiggøres ved at se andres Arbejde, for at
vise Offentligheden, at F.D.F. stadig er
spillevende og med Iver og Interesse
arbejder rundt i Danmarks Land.
Og saa tager vi i Landslejr for at rystes
sammen og begejstres over, hvor dejligt
det er at være med i F.D.F.".

17
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Seniorer

Alle fik en tur inden et omfattende oprydningsarbejde
begyndte, og karusellen blev
pillet ned igen.
Af Michael Pedersen

Mens vi har ventet på, at sneen og julen skulle komme, har seniorerne fordrevet efteråret med aktiviteter i og
omkring kredshuset. Her har vi bl.a.
gået benhårdt efter et pionermærke
og arbejdet med både knob, bål og
rafter, hvoraf en af udfordringerne var
opførelsen af en primitiv bygget karrusel. På trods af lidt konstruktions
udfordringer lykkedes det at få rejst
vores karrusel, og alle fik en tur inden
et omfattende oprydningsarbejde begyndte. Efteråret og vinteren har indtil videre budt på megen regn og gråt

vejr, og derfor har seniorerne søgt ly
og hygge indendørs med bl.a. blind
kagebagning samt brætspil og hjemmebiograf. Seniorholdet er en lille
fasttømret gruppe af unge FDFere,
som mødes hver onsdag i sæsonen,
også selvom de både har uddannelser,
jobs og kørekorts at se til. Vi ønsker
alle et rigtig godt nytår og glæder
os til at se jer igen i 2016, hvor vi
forhåbentlig kan komme på en længe
ventet kælketur.
Mvh.
Seniorlederne.

Af Kirsten Fosgrau

Støttekredsen
Ja så er vi kommet ind i det nye år.
Støttekredsen har ikke haft den store
aktivitet siden sidst. Vi havde arrangeret en arbejdsdag i Friheden. Der var
desværre kun 1 tilmelding.
Vi forventer at arrangere en ny til foråret.

FDF Tjæreborg

Vi sidder 3 i bestyrelsen, og der er
generalforsamling en gang i marts.
Datoen er endnu ikke fastsat.
I den forbindelse vil vi gerne have nye
kræfter ind i bestyrelsen.
I kan kontakte Johannes eller Kirsten
for yderligere oplysninger.
Kontaktoplysninger findes sidst i bladet.
På bestyrelsens vegne
Kirsten Fosgrau
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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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POSTEN

KALENDER
Kredsaktiviteter

Kredsweekend				
FDFnet #24				
Tumlinge (og pilte) sommerlejr
Sommerafslutning			
Landslejr				

11. - 13. marts 2016
29. april - 1. maj 2016
5. - 8. maj 2016
14. juni 2016
7. - 15. juli 2016

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
22

POSTEN

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
Karin Thorsø Brandstrup				
22 99 12 97
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

