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Kredslederen

En god sæson er ved at være
slut, men inden vi er helt færdige, skal vi en tur på Sletten og
deltage i FDF Landslejr 2016.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

Tak for en dejlig sæson. Det har været
en fornøjelse at følge med i, hvad de
enkelte hold har haft af mødeaktiviteter, weekendture, enkelte overnatninger og diverse andre arrangementer
siden opstart i uge 35.
Nu ser vi frem mod en sommerferie,
som byder på en oplevelse ud over
det sædvanlige, FDF Landslejr 2016,
en lejr ved foden af Himmelbjerget
for ca. 11.000 deltagere. Læs mere om
turen til Molevitten senere i bladet.
For ikke så mange dage siden havde vi sæsonens sidste ledermøde, et
møde hvor dagsordenen var præget
af planlægning af den kommende sæson, så vi kunne gå på sommerferien
velvidende, at der var styr på det hele.
Lederfordeling kan ses senere her i
bladet, og tiderne kan du se lige her.

1. tumlinge (1. klasse)
Mandag 16:45 - 18:15
2. tumlinge (2. klasse)
Onsdag 16:45 - 18:15
1. pilte (3. klasse)
Tirsdag 16:45 - 18:15
2. pilte (4. klasse)
Onsdag 18:30 - 20:30
Væbnere (5. + 6. klasse)
Torsdag 19:00 - 21:00
Seniorvæbnere og seniorer (7. klasse
og op)
Mandag 19:00 - 21:00
Igen et tak for en god sæson og ikke
mindst en god sommerafslutning
med god deltagelse af både børn og
forældre. Vi er tilbage i uge 35 friske
og klar til en ny omgang FDF.

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 glæder os over, at sommeren
er over os og kigger tilbage på
en god sæson.

Af Jesper Chrucow Bertram

Sommeren er over os, og vi har indtil
haft nu haft en rigtig god sæson. Økonomien er i balance, og vi i bestyrelsen vil gerne sige tak til lederstaben
for det hårde arbejde. Det er dejligt
at se, at vi trives i Tjæreborg, og det
smitter selvfølgelig af på børnene,
som får nogle fantastiske oplevelser
med hjem. Vi glæder os alle sammen
i bestyrelsen til at mødes til BridgeWalking.
27 år er gået. Det betyder selvfølgelig,
at en lang rejse med fantastiske oplevelser er ved at være slut. Jeg tæn-

Støttekredsen
Støttekredsen har holdt generalforsamling d. 29.3.2016. I den forbindelse har Carsten Bank valgt at stoppe i
Støttekredsens bestyrelse. Vi siger tak
for samarbejdet de sidste 4 år.

ker selvfølgelig på Lis Enevoldsen,
som har valgt at tage en pause fra
FDF. Jeg håber kun, at det er en pause, for en person som Lis Enevoldsen
der har været med til at forme FDF
Tjæreborg. Hun har været med til
at skabe magien for tumlingene, for
kredsweekendture, for sommerlejren
og for os alle sammen. Hun bliver
svær at undvære. Tak for denne gang
og endnu en tak for de oplevelser,
som FDF har haft sammen med dig. Vi
vil ikke sætte et punktum lige nu, for
vi håber på en gang imellem at se dig
ved FDF Tjæreborg.
Steen. Vi glæder os til at samarbejde
med dig.
Der har været en nedgang i antallet
af medlemmer i Støttekredsen. Støttekredsen vil arbejde med at få flere
betalende medlemmer.
På vegne af bestyrelsen
Kirsten Fosgrau

Steen Rasmussen er trådt ind i bestyrelsen i stedet for. Velkommen til dig

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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Alle deltagere skulle nu gerne
have fået et info brev med posten sammen med det nye betalingsarmbånd.
Af Iben Sørensen

Landslejren er i år blevet en kontantløs lejr, hvilket betyder at alt handel i boder og kiosker foregår med et
betalingsarmbånd. Armbåndet giver
bl.a. mulighed for et dagligt begrænset beløb, automatisk optankning m.v.
Vi anbefaler, at forældrene tager en
snak med deltagere om armbåndet
sådan, at barnet ved hvor meget det
må bruge pr. dag, om der er sat en
daglig max grænse på, automatisk optankning m.v.. Det er muligt at tjekke
armbåndets saldo ved forskellige
standere på lejren. Det er også muligt
at bruge dankort på lejren, sådan at
besøgende også kan handle i kiosker
og boder. Man kan læse meget mere
om den kontantløse lejr på landslejrens hjemmeside fdf.dk/landslejr.

FDF Tjæreborg

For dem som ikke allerede har opdaget det, så er det lavet en lille minature udgave af en mulig lejropbygning til landslejren. Den kan ses på
vores hjemmeside fdf-tjb.dk eller vores facebook side FDF Tjæreborg.
For jer som ikke skal med på landslejr, og som kunne tænkte sig at føle
noget af lejren stemning, er der lavet
et samarbejde med DR og landslejren. Dette betyder, at der hver morgen
mandag til fredag sendes tv programmet SommerSummarum fra landslejren. SommerSummarum sender i alt 5
ugers morgen tv fra forskellige steder
i landet, hvor det store tema kommer
til at være "sommerlejr" og jagten på,
hvad en god sommerlejr er. Og man
må sige at landslejren er det helt rigtige sted at undersøge, hvad en god
sommerlejr er.
7

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 har beskæftiget os med forkyndelse og lege, og så er vi
uddannet top hemmelige agenter.
Af Lis Enevoldsen

Næste trin er, at vi skal besøge kirken.
Det skal vi den 16. marts, hvor sogneNu er vi blevet færdige med lege- præsten Peter vil tage imod os og vise
mærket, og det har vi gjort rigtig godt, os kirken og fortælle kirkens rigtigt
spændende historie. Den er faktisk
synes vi ledere :-)
lidt drabelig!
Det næste, vi tager fat på, er forkyndelsesmærket (i gamle dage hed det Men vi skal da også lave noget ankirkemærket), og vi har lagt ud med at det, og vi har planlagt både mad på
besøge kirkegården og snakke om og bål, skattejagt og ”agentdag” – en dag,
besøge alle dem, vi kender dernede hvor vi skal holde øjne og ører åbne –
samt snakket om, hvordan de forskel- og være mystiske agenter.
lige grave ser ud. Bagefter tegnede vi
kirken, men i stedet for at sidde ud på Vi ses!
trappen ved hallen og kigge på kirken,
mens vi tegnede den, så måtte vi søge Mange hilsener fra
i ly indendørs for en haglbyge. Allige- Fie og Lærke
Marlene, Iben og Lis
vel blev jeres tegninger flotte!
Hej 1. tumlinge

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

Vi har øvet os i at slå telte op,
så vi var helt klar inden den
fælles Landsdels sommerlejr i
Kr. Himmelfart Ferien.
Af Sanne Skov

Nu er vi snart færdige med at være
tumlinge, og til næste år bliver holdet
pilte. Vi er sikre på som ledere, at det
bliver et super 1.pilte hold i Tjæreborg til næste år. Holdet har nemlig
brugt de sidste møder på nogle af
de ting, der bliver gode og vigtige at
kunne som pilte.
Vi har slået både små og store tunneltelte op. Og oveni købet indendørs.
Det bliver det ikke nødvendigvis lettere af. Det store fylder nemlig næsten hele mødelokalet op... Hvor stort
kan man se på nogle billeder på www.
fdf-tjb.dk.
Da stort set hele holdet i Kr. Himmelfart ferien var med på landsdelssommerlejr, kunne vi se, at de var blevet
super gode til at slå teltene op. Faktisk var de rigtigt gode på lejren, hvor
de var sammen med tumlinge fra hele
landsdelen.

dolkebevis. Tumlingene har brugt et
møde på at snakke om nogle af reglerne, for så at lave et kongespil, der
skal indvies til sommerafslutning. Det
med at håndtere dolke var de også
rigtigt gode til. Også snitterne kan ses
på hjemmesiden.
Lederne bliver næsten de samme som
sidste år, men Sanne flytter til et andet hold for at få kabalen til at gå
op. Til gengæld bliver Lasse, der har
hjulpet de sidste par år som forældre
leder sammen med Mette og Anette.
Kasper og Tobias regner også med at
fortsætte på holdet som hjælpeleder.
Så vi som ledere vil sige tak for i år.
Holdet er klar til at blive de nye 1.pilte Ingen tvivl om det - og vi glæder
os.

Vi har også lavet bål og brændenældesuppe. Suppen smagte bedre end
forventet, og da der så blev sluttet af
med bålpandekager, var det egentligt
ret godt.
Som pilte går man igang med at tage
FDF Tjæreborg

11

1. pilte

Der er blevet snittet, bygget, leget og hygget til møderne, og
der har været højt humør og
gode grin.
Af Henrik Søndergård Mathiesen

Vi er nu nået igennem endnu et
spændende år fyldt med sjove aktiviteter. Der er blevet snittet, bygget,
leget og hygget til møderne, og der
har været højt humør og gode grin.

Vi glæder os til at se jer som 2. Pilte
efter sommerferien, og mange af jer
allerede igen på Landslejren. Husk
at holde øje med vores mødeplan på
hjemmesiden.

På mange af møderne har vi haft gang
i bålet, og alle har fået lært at save og
hugge brænde. Efterhånden er snobrødene også blevet gyldenbrune ihvertfald nogle gange ;-)

Hilsen 1. Pilte lederne
Line, Inge, Tom og Henrik

Vi har haft gode oplevelser ude i naturen, til fods og på cykel. Friheden er
også blevet flittigt benyttet til leg og
ture på skovstierne.
I løbet af sommeren venter den helt
store oplevelse for en del af jer, når
Landslejr 2016 skydes i gang. Kan i
mon huske, hvordan rafterne skal bindes, og hvordan teltene slås op?
Vores sidste møde inden sommerferien foregik i Friheden, hvor vi legede
forskellig lege og hyggede omkring
bålet. Tom stod for popcornene og
Inge for saft og kager, så der var noget
for enhver smag.

12
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2. pilte

Vi har brugt en del tid på at
forberede os til FDF Landslejr
2016.

Af Mikkel Turner

Den sidste tid har for FDF Tjæreborgs pilte stået på forberedelse til
den kommende Landslejr, som største
delen af holdet skal afsted på i sommerferien.
I april var de deltagere på en fortærings weekendtur på Hjartbro Spejdercenter ved Gram. På denne tur
skulle de møde børn og ledere fra
FDF Vejen, som de skal dele kredsplads med på landslejren. Udover at
øve i at bo i telt og bygge med rafter, skulle de også i samarbejde med
resten af kredsen og FDF Vejen stå
for de daglige gøremål som at finde
morgenmaden frem, gøre klar til middagsmad og tilberede tilbehør til aftensmaden. Da FDF Bredebro var så
flinke at lave helstegt pattegris til
hele lejeren. Efter hvert måltid var
der selvfølgelig også en opvask, der
skulle klares.
Til tirsdagsmøderne er der også blevet trænet færdigheder, der bliver
brug for på lejr. Alle piltene har øvet
sig i brug af dolk. Der er blevet snittet,
lært om brug og regler for dolke. Det
hele endte med et møde, hvor der var
en prøve med spørgsmål, der skulle
svares rigtig på for at kunne modtage
FDF Tjæreborg

et dolkebevis.
En anden tirsdag blev brugt på at stille telt op, pakke sovepose, rulle liggeunderlag sammen og det hele foregik
på tid for at se, hvem der kunne gøre
det hurtigst.
Raftebyggeri er der også blevet tid
til, over 2 tirsdage blev der bygget et
spisebord, køkkenbord og hævet bålsted. Alle ting der blev bygget skulle
testes den efterfølgende fredag, hvor
de mødes. På dagen påbegyndt nogle
at opsætte et telt til overnatning, andre startede bål på det hævede bålsted, og de sidste gik i køkkenet for at
stå for aftensmaden, hvor menuen lød
på boller i Karry. Efter indtagelsen af
aftensmaden stod det på hygge med
dødbold og popcorn på bål. Om lørdagen blev der spist morgenmad og
nedtaget telt.
Det sidste møde inden sommerferien
blev brugt, på vandkamp og lege på
boldbane som sidste del af forberedelserne til landslejr, som har temaet
”Leg”

13
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Væbnere

Efter nogen øvelse er vi nu
gode til alt det der med reb og
rafter, bål, madlavning og ikke
mindst førstehjælp.
Af Henrik Øllgaard-Nicolajsen

De sidste måneder har vi på væbnerholdet haft fokus på at færdiggøre en
masse forskellige områder, vi har fået
startet op på. Vi har bygget med reb
og rafter, arbejdet med kort og kompas, kigget på førstehjælp og brandslukning og ikke mindst arbejdet med
bål og primitiv madlavning.
Mange af de ting, vi har arbejdet med,
har direkte haft relation til et mærke,
men enkelte ting har også bare handlet om at gode oplevelser og prøve
noget nyt.
En af de mærker, vi fik startet på i
løbet af efteråret, var førstehjælp niveau 4. Dette mærke indebærer, at
man skal vide noget om blødninger,
brud, luftveje, førstehjælpens fire hovedpunkter, og så er der et stort område, der omhandler brandslukning.
Vi har arbejdet med de forskellige
områder, og det er lykkes for alle på
holdet at få mærket.

er det ikke et problem at bygge en
bivuak, et spisebord eller et køkken. Vi
glæder os til at se det i brug på lejren.
Et andet mærke vi har arbejdet med
er Bål niveau 4. Mange vil nok tænke,
at der ikke kan være mange niveauer
indenfor bålmærket, men der er alligevel en del, der skal være styr på.
I niveau 4 skal man bl.a. have styr på
brandtrekanten (kender i den?), man
skal kender forskellige båltyper, og så
skal man ikke mindst kunne bage det
perfekte snobrød.
Rigtig mange tak for en god og hyggelig sæson. Efter sommerferien sker
der lidt udskiftning i lederflokken,
men der skal nok blive taget godt af
jer.
Venlig hilsen
Carsten, Rune, Niklas og Henrik

For at være klar til Landslejren har
vi brugt en del tid på at få styr på
arbejde med reb og rafter. Alle havde
rimelig styr på det, da vi byggede den
første gang, og nu kan vi så sige at
alle har rigtig godt styr på det. Så nu
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

Vi havde et utal af planer fra
starten af sæsonen. Desværre
nåede vi ikke det hele, men
vender stært tilbage efter ferien.
Af Christian Filipsen

Vær hilset alle seniorvæbnere og andre interesserede.
Her er historien om hvad der ikke sker
på vores hold…
Vi kommer ikke til at have alle de
samme ledere næste sæson. Lederkabalen er ikke helt på plads, men vi ved
at Alexander ikke er med på holdet.
Han tager ud og ser hvad der sker i
den store vide verden.
Vi har haft gang i meget forskelligt på
seniorvæbnerholdet. Men vi har langt
fra fået ført alle vores ideer ud i livet.
Vi nåede ikke at besøge en anden
kreds. Vi fik ikke lavet en mudderglidebane. Vi nåede ikke til Stryhns for
at få is. Vi fik ikke bygget en svævebane ved Nørreled. Vi fik ikke lavet ”Tjæreborgspillet” færdigt. Vi har næsten
glemt vores tin#mærker. Vi lavede
aldrig 2’eren til succesen ”Den store
roulade-bage-dyst”. Vi fik aldrig lært
at lave en abehånd med bind for øjnene. (altså vores øjne. Ikke abehåndens.
Abehænder har ikke øjne!) Vi fik ikke
røget andre kort end Europa. Vi fandt
ikke Tjæreborgskatten. Vi brugte ikke
vores hjemmelavede kongespil igen,
efter det blev gemt. Vi fik ikke set vores LandslejrLegoStopmotionFilm på
FDF Tjæreborg

storskærm. Vi fik ikke sunget alle de
nye sange i March&Lejr. Vi gik ikke en
tur forbi møllerne. Vi fik ikke kapret et
tumlinge- eller piltemøde. Vi kastede
ikke med ting efter et kæmpeatlas(?)
Og vi fik ikke lavet flere flødekarameller og bolcher end vi kunne spise.
Find selv på flere og mind din leder
om hvad vi ikke nåede.
Måske kan vi nå det hele efter sommerferien!
Vi glæder os til at komme i gang igen.
Mvh: Seniorvæbnerlederne.
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Seniorer

Oplevelserne har stået i kø,
men et par ting kan vi specielt
tænke tilbage på - se nedenfor.

Af Jesper Chrucow Bertram

Det smukke sted.
Hvor er det smukkeste sted i Tjæreborg? Eller kan det lade sig gøre at
finde et sted, man mener er smukt.
Nogle gange kan det være svært at
finde et smukt sted, hvor man er født.
Man ikke tænker over, at man hver
dag færdes i eller forbi smukke steder.
Vi fandt et smukt sted i Solbjerg, I må
selv vurdere.

FDF Tjæreborgs længste snobrød
2016.
Man skal være lidt kreativ, hvis det
skulle lykkes os at lave et laaaaangt
snobrød. Tre ting skal der jo bruges,
bål, snobrødsdej og en pind. Ikke særligt svært at regne ud. Problemet bliver mere, at bålet skal være langt, der
skal bruges giga meget dej og selvfølgelig også en meget lang lige pind.
Det er slet ikke så let. Det var det en
lang rejse af oplevelser med nogle
fantastiske mennesker. Tak for det.

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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TAK TIL FDF TJÆREBORG
Efter mange år som leder ved FDF Tjæreborg, har jeg valgt at gå på
”pension”.
Jeg har haft utroligt mange skønne oplevelser: lejre, landslejre, ture, aktiviteter med børn fra Tjæreborg – og det har været utroligt berigende.
Samtidig har jeg haft en masse gode oplevelser med de andre ledere i
FDF Tjæreborg, og jeg kan ikke nok rose den glæde, seriøsitet og skørhed, der lyser ud af lederflokken. Tak for at jeg måtte være en del af det.
Jeg ønsker FDF Tjæreborg fortsat god vind i sejlene – og ønsker tillykke til alle Tjæreborgs børn, der har mulighed for at blive FDFere i så
velfungerende en kreds, hvor nærhed, gode holdninger, læring og sjov
er i højsædet.
Med alle gode ønsker for fremtidens FDF Tjæreborg
Kærlig hilsen
Lis Enevoldsen

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

Mandag
Onsdag		
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Mandag
Mandag

kl. 1645-1815
kl. 1645-1815
kl. 1645-1815
kl. 1830-2030
kl. 1900-2100
kl. 1900-2100
kl. 1900-2100

			
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
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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
Karin Thorsø Brandstrup				
22 99 12 97
Tom Grønkjær						20 86 53 85
Jesper Ohrt Andersen					
28 87 56 19
Støttekredsen
Kirsten Fosgrau		
Formand		
Johannes Sidelmann		
Kasserer		
Steen Rasmussen					

61 46 26 15
75 17 59 47
40 54 06 15

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)
Inge Madsen Sidelmann 				
75 17 59 47
Tom Grønkjær						20 86 53 85
Niels Ole Storm Nikolajsen				
30 52 56 88
Fie Christensen					
29 17 50 96
Lærke Vognsen						
2. Tumlinge (2. klasse)
Iben Sørensen						60 24 56 38
Marlene Aakjær					40 87 17 07
Jesper Chrucow Bertram				
29 24 63 80
Camilla Josefsen					
23 98 83 72
Cecilie Josefsen					
21 97 92 05
1. Pilte (3. klasse)
Anette Vognsen					20 69 87 00
Mette Mortensen					
24 89 75 52
Lasse Andersen					23 31 79 32
Tobias Fosgrau						61 46 26 15
Kasper Vestergaard					24 47 00 38
2. Pilte (4. klasse)
Henrik Øllgaard-Nicolajsen				
Birgitte Elbæk Skov Pedersen				
Martin Søndergård					
Jesper Ohrt Andersen					

22 45 51 61
30 11 17 14
28 74 60 07
28 87 56 19

Væbnere (5. - 6. klasse)
Sanne Broch Skov					
30 12 13 71
Mikkel Turner						26 18 62 14
Carsten Sørensen					
26 16 37 06
Rune Jessen						53 99 19 99
Seniorvæbnere (7. - 8. klasse)
Tobias Jensen						28 85 79 66
Christian Filipsen					
26 18 98 58
Hans Jeppe Andersen					
25 57 98 40
Niklas Olesen						26 27 75 46
Seniorer (9.+ klasse)
Tobias Jensen						28 85 79 66
Christian Filipsen					
26 18 98 58
Hans Jeppe Andersen					
25 57 98 40
Niklas Olesen						26 27 75 46
http://www.fdf-tjb.dk

