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Kredslederen

De store oplevelser står i kø for
alle hold, så vi glæder os til at
være en del af dem.

Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Januar og februar var mørke og kolde, men heldigvis tegner marts ret
godt, og vi er kommet fint i gang med
udendørs aktiviteterne i 2016.
Om ganske kort tid står den på
kredsweekend. Deltagelsen bliver
ikke så stor igen denne gang, men
det er fordi, vi har været så uheldige
at ramme lige oven i TGF’s gymnastikopvisning. Det skal ikke ske igen!
Men vi kan alligevel glæde os over at
have 58 deltagere med på lejren, som
denne gang skal foregå lidt uden for
Haderslev i hytten Solbakken.
På lidt længere sigt kan vi se frem
mod et par store oplevelser. Tumlingene skal i maj måned, i Kristi
Himmelfartsferien, på lejr med FDF
Landsdel 5. Det bliver en lejr sammen med en masse andre tumlinge
og puslinge fra hele Syd- og Sønderjylland. Pilte, væbnere, seniorvæbnere
og seniorer skal et smut til Silkeborg
den 7. juli. Der skal de på den helt store tur, Landslejr, vi er pt. 46 tilmeldt
fra Tjæreborg, så det er rigtig flot. Læs
mere om Landslejren senere i bladet.

begyndt at kigge frem mod den næste sæson. Der er ikke noget fastlagt
endnu, og det kommer nok også til at
tage et par måneder eller tre, inden vi
ved mere. Men det vi kan sige er, at vi
har inviteret både TIF og TGF til dialog om at koordinerer vores møde-/
træningstider for 2016/2017 sæsonen. Og hvis ellers det hele falder
på plads, så skulle det gerne betyde,
at ingen behøver vælge mellem to
aktiviteter i den kommen sæson. Vi
gør i hvert fald, hvad vi kan for, at det
kan lykkes. Men mere om det når vi
kommer længere hen i og har noget
mere konkret.
Tak for nogle hyggelige vintermåneder og velkommen til de lysere tider
:-)
Hilsen Henrik

Kalenderen siger stadig kun marts,
men vi er i det helt små allerede nu
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

Den 11. februar havde vi bestyrelsesmøde i Friheden.
Vores nye bestyrelsesmedlem
fik en varm velkomst.
Af Jesper Chrucow Bertram

Dagsordenen havde ni punkter:
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
2. Velkommen formand.
3. Nyt fra Kredslederen.
4. Landslejren 2016.
5. Økonomi
6. Klub liv Danmark.
7. Kontingent
8. Forældrehjælp.
9. Eventuelt.
Mødet gik rigtig godt med masser af
gode diskussioner. Hvis vi skal se på

Støttekredsen
Bestyrelsen består lige nu af 3 medlemmer. Vi er en formand, en kasserer og et menigt medlem. Vi har ca.
3 bestyrelsesmøder om året ud over
generalforsamlingen.
Støttekredsens opgave er bl.a. at
hjælpe med at skaffe midler til kredFDF Tjæreborg

nogle af de vigtigste punkter, er det at
få Friheden helt klar til sidst i marts,
så vi kan få ændret i hytte fortegnelsen og derved skabe flere muligheder
for flere udlejninger.
Økonomi i 2016: hvad er der råd til at
bruge penge på, og hvad er nødvendigt at bruge penge på i 2016. Der
blev talt om, hvordan vi håndtere skuret ved FDF. Vi vil prøve at få centeret
indover, og se om vi kan lave en god
løsning med skur og overdækning.
Tak for et godt møde.
sen. Der gøres bl.a. ved at skaffe annoncører til Posten. Vi vil i den forbindelse gerne takke alle vores annoncører for bidragene til Støttekredsen. Vi
vil samtidig takke for den store støtte
4N Mailhouse A/S giver os i form af at
trykke bladet uden omkostninger for
Støttekredsen.
Så har du lyst til at give en hånd med
i arbejdet eller sidder du inde med
gode idéer til hvad vi kan lave ser vi
dig gerne til generalforsamlingen.
På Støttekredsens vegne, Kirsten.
5

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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I løbet af de 9 dage vi er på
lejr, skal vi være med til at
fylde legens kilde på Molevitten med ny energi.
Af Iben Sørensen

Landslejren er lige om hjørnet, og inden længe så står vi midt på Sletten
sammen med 12.000 andre FDFere
fra hele landet. Det bliver en kæmpe
oplevelse både for dem, som har prøvet det flere gange og for dem, som
skal af sted for allerførste gang.
Weekenden d. 15.-18. april 2016 skal
vi på mini-landslejr sammen med de
andre FDFere fra Vejrmøllen, som er
den landsby, vi skal bo i. Så sæt kryds
i kalderen og find lejrudstyret frem.
Hver landslejr har et tema, og dette
års tema er leg. På landslejr vil man
møde temaet leg flere steder både i
forkyndelsen, foran lejrbålet og mange andre steder. På landslejr 2016
skal vi rejse til øen Molevitten.
Historien om Molevitten
Molevitten er den ø, hvor legens kilde
udspringer. Fra sit udspring på Molevitten spreder legens kilde sig ud
til alle mennesker på jorden. Legens
kilde får energi fra legen, så når vi
leger, så får kilden også mere energi.
På molevitten reagere Kong Risus
og Dronning Cornelia. Kong Risus er
kendt for sin høje tordenlatter, som
FDF Tjæreborg

kan høres vidt omkring, og hans hustru Dronning Cornelia er øens varme
Dronning med et stort hjerte, men
hun elsker også at lave sjov, når der er
fest på slottet.
Livet kilde beskyttes af de glade beboere på øen, også kaldet grinebiderne. Grinebiderne elsker deres arbejde med at passe legens kilde, og
de går meget højt op i det. Livet kilde
skal beskyttes mod kedelig-grus og
tristheds-sand fra de ensomme grædebjerge. Højt oppe i de ensomme
grædebjerge bor dødbiderne. Legen
har forladt dødbiderne, hvilket har
gjort dem til små uhyggelige væsner
fyldt med tomhed og håbløshed.
Desværre leger vi ikke så meget mere,
som vi gjorde engang, og derfor er
legens kilde ved at tørre ud. Beboerne på Molevitten har brug for vores
hjælp til at få fornyet energi til legens
kilde.
Du kan læse meget mere om Molevitten og dens beboere på landslejrens
hjemmeside http://www.fdf.dk/landslejr
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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 uddannet legeeksperter og har derfor fået vores
flotte legemærke.

Af Lis Enevoldsen

Nu er vi blevet færdige med legemærket og det har vi gjort rigtig godt,
synes vi ledere :-)
Det næste vi tager fat på er forkyndelsesmærket (i gamle dage hed det
kirkemærket) og vi har lagt ud med at
besøge kirkegården og snakke om og
besøge alle dem, vi kender dernede.
Og vi har snakket om, hvordan de forskellige grave ser ud. Bagefter tegnede vi kirken. Men i stedet for at sidde
ud på trappen ved hallen og kigge på
kirken, mens vi tegnede den, så måtte
vi søge i ly indendørs for en haglbyge.
Alligevel blev jeres tegninger flotte!
Næste trin er, at vi skal besøge kirken,

og det skal vi den 16. marts, hvor sognepræsten Peter vil tage imod os og
vise os kirken og fortælle kirkens rigtig spændende historie. Den er faktisk
lidt drabelig!
Men vi skal da også lave noget andet. Vi har planlagt både mad på bål,
skattejagt og ”agentdag”, hvor vi skal
holde øjne og ører åbne og være mystiske agenter.
Vi ses!
Mange hilsener fra
Fie og Lærke
Marlene, Iben og Lis

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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2. tumlinge

Vintervejret er på vej væk, og
vi kan beynge at være lidt
mere ude til møderne.

Af Sanne Skov

Så er det endelig ved at blive forår.
Det er vi rigtigt glade for. 2. tumlingene i Tjæreborg kan nemlig rigtigt
godt lide at være udenfor uanset,
om det regner eller sner eller solen
skinner. Så selvfølgelig skal de næste
møder meget være udenfor. Der skal
laves mad over bål, vi skal gå 5 km og
helt sikkert en masse andre ting.
I løbet af vinteren har de bl.a. arbejdet
med træ. Det blev der nogle rigtigt
flotte snemænd ud af. Vi har også lavet mad på trangia. Spagetti cabonara
smager endnu bedre, når man selv har
lavet det. Der blev spist rigtigt meget.
Vi har også været gået en tur ned på

FDF Tjæreborg

toglegepladsen og leget i tusmørke.
Der er en fantastisk glidebakke, hvor
det ikke er nødvendigt med sne for
at kunne glide ned, men bare et par
solide regn/overtræksbukser, der kan
tåle at blive (meget) beskidte.
I år skal tumlingene med på sommerlejr i landsdelen i Kristi Himmelfartsferien. Det bliver rigtigt spændende,
og vi glæder os til at være sammen
med andre tumlinge og tumlingeledere fra området.
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1. pilte

Vi har været en tur i Friheden,
hvor vi fandt en spændende
genstand, da vi gik på oplevelse i skoven.
Af Henrik Søndergård Mathiesen

Foråret er lige om hjørnet, og det
samme er en masse spændende
udendørs aktiviteter. Derfor håber vi
på godt vejr de kommende måneder.
I den seneste tid har vi lavet forskellige indendørs aktiviteter. Vi har arbejdet med dolkemærket og syet lejrpuder, men har også været i Friheden for
at nyde naturen. Vi gik på opdagelse i
skoven og var så heldige at finde et
flot dyrekranie.

På nogle af møderne fremover skal vi
øve os lidt til Landslejr 2016. Vi skal
f.eks. prøve at sætte telte op og lave
et spisebord med reb og rafter. Vi skal
også forsøge os med en god gang
primitiv mad.
Reb og rafter kommer også på programmet flere gange, og vi håber, det
ender det ud i et raftetårn.
I løbet af marts må vi desværre vinke
farvel til Line, da hun skal ud at opleve verden i nogle måneder.
Vi glæder os til at se jer på møderne,
fulde af energi og godt humør. Husk
at holde øje med vores mødeplan på
hjemmesiden.
Hilsen 1. Pilte lederne
Line, Inge, Tom og Henrik
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2. pilte

Medlemmerne har selv været
med til at planlægge møderne.
På den måde kan vi lave lige
det, de gerne vil.
Af Christian Filipsen

Status på holdet er, som følger at vi
stadig er 12 friske pilte, som tydeligvis ikke lader sig påvirke af heldagsskolen på energiniveauet. 2. pilte
holdet stadig et meget aktivt hold,
der er klar på alle former for opgaver
og aktiviteter. Dog er der ingen tvivl
om, at alle har deres egen mening om,
hvad de synes er sjovt at lave. Derfor
har holdet selv været med til at bestemme, hvad de kunne tænke sig at
lave frem mod sommerferien og den
store landslejr, som vi alle forhåbentlig skal med på sammen med 10.000
andre friske FDFer fra hele Danmark.
Igennem de sidste par møder har vi
været ude på et længe ventet løb,
hvor teamwork var i centrum. Udover
dette har vi spillet en omgang lagkagebanko, hvor man kunne vinde få
ingredienser til sin lagkage. De af holdene, der ikke vandt ingredienser nok
til en hel lagkage, måtte bytte sig til
de sidste ting hos de andre hold.
Og som det sidste men aller bedste!
Så har holdet endelig taget deres dolkeprøve og gjort sig fortjent til at få
deres folkebevis efter længe venten.
Vi har jo i længe arbejdet med dolkeregler og brugen af selve dolken. Så
nu hvor dolkebeviset er i hus, er der
FDF Tjæreborg

også en del ansvar at leve op til, da
man sagtens kan miste beviset igen,
hvis man bryder nogle af de dolkeregler, som vi alle har været til prøve i.
Frem imod sommeren kommer vi til
at beskæftige os meget med de ting
som vi skal have styr på, inden vi skal
på landslejren. Vi kommer til at skulle
bygge en masse med rafter, da vi skal
være med til at bygge vores egen lejr
sammen med alle de andre fra kredsen. Vi kommer til at hjælpe med at
bygge eget spisebord, bad, køkken
og alt andet, vi kommer til at skulle
bruge de 10 dage, vi er på lejren. Da
vi skal sove i telt, skal vi også have
kigget på, hvordan man tjekke om alt
er med, og hvordan man sætter det
hurtigt og rigtigt op. Vi kan jo ikke
have vores telte kun holder 3 dage på
en landslejr. Vi har på holdet fået læst
op fra fortællingen om vindmøllen og
den fantastiske og fortryllende legeø,
vi skal bo på.
Mhv 2. Pilte lederne
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Væbnere

Når vi ikke kan regne med at
vinteren er god nok til at lave
isskulpturer, så er det godt at
have flamingo.
Af Carsten Sørensen

Hos væbnerne bruger vi lidt af tiden
på at forberede os til Landslejren til
sommer. Herunder at få sat knob, besnørringer og rafter sammen til spiseborde, køkken og hvad der ellers kan
bruges på en lejr ved Silkeborgsøerne.
Alt står dog ikke i Landslejrforberedelsens tegn. Vi har udfoldet os kreativt med at lave isskulpturer, men da
vi ikke var sikre på, at der var is nok
midt i januar, havde vi skaffet nogle
store flamingostykker. Kreationerne
gik fra heste over Eiffeltårnet til moderne teknologi i form af en iPhone.
Alle havde gode ideer til hvordan
save og knive kunne hjælpe med at
frembringe de forskellige kunstværker. Alle var efter mødet i større eller
mindre grad dækket af flamingofnulller. Selvom der blev gjort en ihærdig
indsats, vil jeg ikke udelukke at væbnerne fik lidt med hjem til forældrene.

vis udfordret til at lægge forbindinger,
fortælle hvad der skal gøres i tilfælde
af små og større ulykker. Under hele
aftenen var spørgelysten der, alle blev
klogere samt fik lidt tiltro til, at hvis
der skulle blive brug for førstehjælp,
om det så drejer sig om et plaster, kan
alle hjælpe.

Et andet møde stod i førstehjælpens
tegn. Her fik vi alle lige genopfrisket
nogle af de ting vi godt vidste, samt
ny viden. Væbnerne blev på forskellig

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

Landslejr er det helt store
emne for tiden. Og på vores
hold er det ikke nogen undtagelse.
Af Christian Filipsen

Ved seniorvæberne har vi gennem de
sidste par uger arbejdet med en stopmotion film. For at give et indblik i
hvad der sker på landslejr og især
hvad der sker i seniorcity, som er der
hvor seniorne og seniorvæbnerne har
mulighed for at bo med andre fra de
to aldersgrupper. Vi har leget masterchef hvor vi skulle lave roulade, så der
var meget kage der skulle spises.

met...
Alexander: hvad er det? Jeg kan næsten ikke høre dig.
Filip: hvad siger du?? (meget jysk)
Alexander råber: hvad er problemet??
Filip: der hænger en hel flok aber i
ledningen...
Alle: hahahahahahaha!!!!

Ude i fremtiden er det planen, at vi
skal kigge mere på det der landslejr,
Og nu er det tid til en sketch:
hvor der er en masse ting vi skal have
Filip: er I klar til at lave noget sjovt?
styr på. Måske tage en tur på til SletFie: hvad er det?? (meget spændt)
ten for at se området an? Eller måske
Filip: i skal lærer at lave abehænder... bare få styr på os selv og vores grej?
- Alexander hjælper Filip
Der er så mange ting vi kan gå i gang
Filip: vi laver lige en sketch inden vi med??!! Så det er bare at vælge og
laver abehænder.
komme i gang! Dog kan man finde
- Alle griner falsk.
”hele” vores mødeplan på FDFs hjemVestergaard: nååå de er ikke begyndt meside.
endnu.
- Alexander og Filip laver en gammel- Mvh Seniorvæbner lederne
dags telefon sketch.
- Fie og Hannah skal hjælpe med at
holde snoren, så telefonen virker.
Men den virker stadig ikke.
- Hans, Vestergaard og Lange bliver
hevet op for at hjælpe med forbindelsen i snoren.
- Nu kan Alexander næsten høre hvad
der bliver sagt.
Filip: jeg tror jeg har fundet probleFDF Tjæreborg
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Seniorer

Det er mange år siden de var
tumlinge og de mange år har
budt på mange gode oplevelser.
Af Jesper Chrucow Bertram

Mange år er gået, og disse tumlinge
er blevet til seniorer på 18 år. Holdet
må siges at være i den sidste fase,
inden man går over til at blive ledere.
Programmet i år lyder sådan her:
Skøjtning, Demostrations video, Klatrevæg, Hovercraft, kælke - hvis ingen
sne med hjul, bage de vilde kager,
mountain bike i Bramming, pandekagevold, minecraft, kapre et møde,
overnatte i træer, vandrutsjebane,
Tjæreborgs længste snobrød, Det
smukke sted, papbåde, kano Æbelø,
Tømmerflåde Sneumå.
Vi har nu til flere møder været i gang
med at lave en Hovercraft. Det er en
udfordring i sig selv bare at få hele
holdet til at møde op, når man kun er
fire på holdet.

Møde nr. 3.
Her fik vi sat bunden på, som er et badeforhæng. Desværre endte Cecillie
med at komme galt af sted, og måtte
en tur på skadestuen, hvor hun fik tre
sting i fingeren. Heldigvis endte det
godt og fingeren virker endnu.
Møde nr. 4.
Vi gik i gang med at lave huller i badeforhænget til luftstrømmen, som
får Hovercraften til at flyve/svæve.
Vi fik sat strøm til løvblæseren og afprøvet med stol og uden stol. Konklusionen er at det virker, men at vi godt
kunne bruge lidt mere power.
4 gange tak for en god indsats.

4 Hovercraft møder.
Møde nr. 1.
Gik okay. Vi fik hentet materiale og
kom i gang. Tvillingerne fik skåret
pladerne ud til selve formen af Hovercraften.
Møde nr. 2.
Havde vi fået skaffet motoren til Hovercraften - en løvblæser. Vi fik skåret
ud til løvblæseren.
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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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

