
Nr. 6 December 2017 34. Årgang

SNART RULLER HERRE-SENIOR-FODBOLDEN IGEN 

Alle indbydes hermed til sæsonstart
lørdag d. 3/2 2018 kl. 14.00

i Klubhuset, Brovej 12
Invitationen gælder nye som gamle senior- og U 19-spillere.
Efter en gang let træning serveres varm suppe.
 Trænere:  Bent Pedersen
  Niels Nørgaard
Alle er velkomne                                                        Bestyrelsen

Leif Hygom, Elsebeth Skouboe, Jessie Nielsen, 
Preben Gotthold Jensen og Arndt Olesen 

med DBU’s Sølvnål



Mandag den 23. oktober var aftenen, hvor Aktivitets-
gruppen for Tjæreborg Bibliotek gav mulighed for at få 
tips og tricks til at lave kryddersnaps på Biblioteket.
Alkymist og kryddersnaps-entusiast gennem mere end 
40 år, Ralf Conradsen, og hans kone Christel holdt et 
spændende foredrag om kryddersnaps. 

De fortalte om muligheden for at sætte sin egen smag 
på snaps. Hvordan man bruger frugt, bær, urter og sågar 
rødder for at fremtrylle en spændende smag. Undervejs 
var der mulighed for at spørge ind til de forskellige 
metoder og valg, og at komme med egne erfaringer. Der 
var også mulighed for smagsprøver af en af Ralfs utal-
lige kryddersnapse.

Hvad hvis en kryddersnaps ikke smager godt eller ikke 
blev som forventet? Ja, man kan smide den ud, hvilket 
Ralf aldrig gør, eller man kan gemme den. Det er mulig 
at en i vennekredsen kan lide den eller, hvis man gem-
mer den længere tid, at den ændrer smag og karakter til 
det bedre. 

En rigtig hyggelig aften med 23 fremmødte, der gik 
glade hjem.  

Christian Fosgrau / Aktivitetsgruppen, Tjæreborg

TIPS OG TRICKS TIL AT LAVE KRYDDERSNAPS
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Overskuddet 

går igen  

ubeskåret til 

Ungdomsarbej-

det i TGF & TIF. 

(dørene åbnes kl. 17.00) 
Så er der igen fest i hallen, og igen med 2 bands som spiller musik for fuld 

udblæsning hele aftenen. 

80´erne Lever Danmarks måske bedste 80´er band med Silje Holtan i front, garanterer 
en fed og uforglemmelig aften. Der er lagt i kakkelovnen til en aften med fest, farver, power og 

masser af luftguitar. 

Party Planet  med Rikke Egholm i 
spidsen, er orkesteret som kort sagt kan lave 
fest ALLE steder.. Orkesteret spiller en god 
blanding af pop og rock. Både de nyeste hits, 
men også dem som du havde glemt, du var helt 
vild med Det allervigtigste er dog at orkesteret 
ALTID holder en kæmpefest. Musikken og spil-
leglæden kommer langt ud over scenekanten og 
det smitter! 

GLÆD DIG TIL 2 BANDS I SÆRKLASSE 
 

Menu: Helstegt kalvefilet, kæmpe frankfurter, kyllingefilet og diverse tilbehør fra SuperBrugsens slagter.    Dessert: Gammeldags æblekage  

Pris pr. person kr.   375,-  Ved bestilling efter 31.1.2018 er  prisen  425,- pr. person. Bestil på www.toppay.dk/fest Og gør det hurtigt. Der  bliver rift om billetterne! 

Billetter kan kun købes online på www.toppay.dk/fest 
Billetsalget starter fredag d. 1. december 2017.  

Ved køb efter 31. januar 2018 er prisen kr. 425,- pr. billet. 

Med venlig hilsen 
Idrætsfestudvalget 

Tak til vores sponsor 
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TJÆREBORG
udgives af

Tjæreborg Idrætsforening & Tjæreborg Gymnastikforening
Grøn Fritid omdeles til alle husstande i 6731 Tjæreborg samt Ålbæk.

Tjæreborgportalen: www.tjareborg.dk

Oplag:  1.450 eksemplarer
Fotoarb.: GF og Private fotos
Tryk:  Grafisk Trykcenter A/S

Foreningskontoret 
Tjæreborg Stationsvej 39 

Tlf. 7616 6125  
gf@tjareborg.dk

Udgivelser 2018
Nummer Deadline Udgives
 1 11/1 uge 05
 2 14/2 uge 10
 3 4/4 uge 17
 4 18/7 uge 32
 5 19/9 uge 41
 6 21/11 uge 51

Tjæreborg Ældrecenters 
Vennekreds

Formand Anette Teglengaard Kærhaven 1 H 2992 0017
Næstform. Tove Nielsen Østre Strandvej 20 2621 8088
Sekretær Rita Jensen Tradsborgvej 72 7517 0145 
Kasserer Kamma Schmidt Nyvej 9 2199 5099
 Irma Lauridsen Østerled 11 2868 5180
 Anni Dejbjerg Sneumvej 211 4162 8060
 Laila Bruun Sneumvej 255 2878 0257 

Hyggeklubben
Formand Inger Mathiasen Østerkrog 25 7517 5277
Næstform. Sonja Hansen Hulvej 56 2635 5475
Sekretær Ruth Sørensen Peder Hedes Vej 94 7517 5662
Kasserer Anna-Lise Nielsen H.S. Nielsens Vej 9 7517 5470
 Inge-Lise Thomsen Peder Hedes Vej 112 5150 6879

Tjæreborg Borgerforening

Formand Kurt Aakjær Østerkrog 13 7517 5336
Næstform. Dennis Hansen Lærkehøjen 13 2421 2110
Kasserer Bjarne Franzmann Østerkrog 11  7517 5790
Sekretær Hans Frandsen Sneumvej 217 2128 5025
 Christian Fosgrau Østerkrog 14  2063 1294

Tjæreborg
Husholdningsforening

Formand Gunhild Hangaard Engvej 8 7517 5807
Næstform. Åse Kristensen Fasanhøjen 4 7517 5629
Kasserer Lis Nielsen Sneumvej 159 2016 9325
Sekretær Bodil Gravsholt  Østerled 7 7517 5308
Medlem Ulla Kristensen Havnegade 23, 1.th. 2176 2770
   
Aftenskolen Johanne Christensen  Hasselvænget 11 7517 5578

Sneum-Tjæreborg 
Lokalråd

Formand  Flemming Storgaard Sønderbyvej 38 7517 5119
Næstform. Karin Schwartz Vestergaardsvej 8A 7512 9581
Kasserer  Kurt Aakjær Østerkrog 13 7517 5336
Sekretær Flemming Nielsen Sønderbyvej 32 6022 5726
Trafik	 Hans	Godske	 Østerbyvej	9	 5095	1208
 Viggo Schmidt Niels Storgårdsvej 37 7513 6156
 Bodil Gravsholt Østerled 7 7517 5308
 Per Toft Ålbæk Møllevej 9 7517 0407 
 Poul Theilgaard   Spurvehøjen 7   7517 1613

Kredslederråd Henrik Øllgaard-Nicolajsen  2245 5161
                  Mødested: Skolevej 44

Redaktion
Bodil Gravsholt
Østerled 7 - 7517 5308
bodil.gravsholt@gmail.com

Ulrik Storkholm
Skolevej 29 - 3072 3044
ust54598@gmail.com

Annonceansvarlig
Hans Godske
Østerbyvej 9 - 7517 6364
hagohaba@mail.tele.dk

Bestyrelsen
Hans Godske
Alice Christensen
Flemming Nielsen

Bibliotekets 
åbningstider er 

alle dage kl. 7 til 22
 med betjening
 mandag 14 - 17
 tirsdag  10 - 14
 torsdag  14 - 17
 fredag 10 - 13

Tjæreborg Bibliotek
Skolevej 44 C

6731 Tjæreborg
Telefon: 7616 8095

Udtrukket på Julemessen:
Gave fra SuperBrugsen:  297
Gave fra SuperBrugsen:  477
Gave fra SuperBrugsen:  589
 Årsabonnement til Fitness: 501
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Tjæreborg Ældrecenter

Hyggeklubben - onsdage kl. 14.30

13. dec. Luciaoptog. Efter kaffen læser Peter  
 Søgaard en julehistorie
24. jan. Ole Lauritsen, Tjæreborg fortæller og  
 viser billeder fra USA
7. feb. Generalforsamling. Gratis kaffebord.
 Efter kaffen underholder Sognekoret
21. feb. Notabene fra Ølgod. 6 humørspredere  
 underholder med sang og musik
7. marts Jørgen Dickmann Rasmussen fortæller  
 og viser billeder
21. marts Gitte og Lene spiller og synger
4. april Pasgaard Tøjservice viser forårsmoden

Bestyrelsen

  

Mange bække små………             

TJÆREBORG ÆLDRECENTERS VENNEKREDS 

Vær med til at støtte vort arbejde til gavn og glæde for 
beboerne på Tjæreborg Ældrecenter.

Pengene bruges til:
Opmærksomhed på beboernes fødselsdage.
Lille gave til dem, der holder juleaften på Ældrecentret.
Underholdning til to årlige fester for beboere med deres 
pårørende.
Lørdagen før Palmesøndag og lørdagen før 1. søndag i 
Advent går vi rundt til hver enkelt beboer med en lille 
blomst.
Evt. små udflugter med bussen, hvor vi betaler kaffe og 
kørsel.
Musikalsk underholdning ca. en tirsdag formiddag om 
måneden.

Med dit bidrag, på 40 kr. årligt, kan du være med til at 
gøre dagene lidt lysere for beboerne.                                 

Evt. henvendelse, se Grøn Fritid under Vennekreds

HUSK

Fællessang på Ældrecentret 
den 1. fredag i måneden kl. 14.30 

(5/1, 2/3, 2/3, 6/4)
Det er for alle

- både beboere på centret og folk udefra.
Kom og syng med!!

Knud kunne ikke dy sig for at spille med på sin 
mundharpe til “De glade Spillemænd”

Julestemning – nærvær – gode minder
Julen er hjerternes fest, og hvad mere nærliggende er der, 
end at glæde Tjæreborgs ældre netop i denne tid? 
En gruppe af mødre og deres babyer mødes derfor på Tjære-

borg Ældrecenter, fra den 29. 
november til den 20. december. 
Her tales der om barndoms-
minder, oldebørn, børnebørn 
og glæden ved julen. Vi synger 
forskellige julesange, som de 
ældre får lov at vælge. Alle har 
hver deres yndlings-julesang, 
som synges. Helle med sin 
guitar giver julestemningen et 
ekstra pift. 

Alle babyer, ældre, personale 
og ikke mindst mødre, har 
nogle fantastiskes formiddage, 
hvor der bliver knyttet ganske 
særlige bånd mellem byens 
generationer. 
For at der i fremtiden kan kom-
me	mange	flere	baby-besøg	
på Tjæreborg Ældrecenter, er 
der oprettet en facebookgruppe, som alle mødre og fædre er 
velkomne til at melde sig ind i. Gruppen hedder Babybesøg- 
Tjæreborg Ældrecenter. Her kan fremtidige besøg arran-
geres, efter aftale med Tjæreborg Ældrecenter. 
Cathrin Rasmussen
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Ring og
få et godt 
tilbud...

• Traditionel El-installation
• Privat / Erhverv / Landbrug

• Belysning
• Energioptimering

• IHC installation
• Sikring / Alarm / Videoovervågning

• Netværksinstallation
• Video / Audioinstallationer 

• PC-fjernsupport
• Salg & reparation af IT udstyr 

Aut. El-installatør
Søren Kjer Balsby

Østerbyvej 50
6731 Tjæreborg
Tlf. 302 304 91

sbh@balsbyel.dk
www.balsbyel.dk

www.balsbyel.dk302 304 91

www.nem-byg.dk

NEM BYG A/S
Østre Industrivej 20
6731 Tjæreborg
Tlf.  7517 6030
post@nem-byg.dk

Om- og tilbygninger

Nybygninger
Projektering

Byggestyring
Privat- og Erhvervsbyggeri

Reparationer Tjæreborg

Tandlæge Torben Holm

Tlf: 75 17 57 55

Tjæreborg Stationsvej 33

www.dintandlaege-tjaereborg.dk
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bg. november 17

Arrangører:  Brugerrådet ved Ældrecentret, Forsamlingshuset, FDF, TGF, TIF, Biblioteket, Borgerforeningen,  
  Husholdningsforeningen, Aftenskolen og Skolen.

Foredrag i Tjæreborg
Idé til 

julegave / mandelgave

Johnny Søtrup
født 21. juli 1949
Borgmester gennem 24 år i 
Esbjerg Kommune

Christian Bøving 
Læge og orlogskaptajn, skibslæge 
på Kongeskibet. Christian Bøving 
er uddannet speciallæge i almen 
medicin og SAR (Search And Res-
cue). Han er desuden orlogskaptajn 
i den danske flåde. 

Dennis Lydom 
Han afleverer et flot musikforedrag 
om Johnny Cash, hvor han gen-
nem fortælling og sang & musik 
beskriver Johnny Cash’s karriere. 

75 kr.
tirsdag 16. januar

75 kr. 
onsdag 21. februar

75 kr. 
torsdag 15. marts

Billetter til årets foredrag
i januar, februar og marts 2018 

kan købes Bodil, Østerled 7, inden jul.

Fra 2/1 2018 på Biblioteket og i SuperBrugsen
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VENTILATION - VVS

JOHN JOSEFSEN ApS
75 17 59 11

Mådevej 16
6700 Esbjerg

Fax 75 17 60 10 · post@john-josefsen.dk
www.john-josefsen.dk

 

Tjæreborg Fitness er både Fitness og Indoor Cycling.

 Træn lokalt og spar både tid og penge når du:

• undgår at køre 20-30 km
• gratis får personligt træningsprogram

•dyrker	fitness	og	cykler	på	hold	for	ca.	4	kr.	om	dagen

Besøg	www.tjæreborgfitness.dk	
Vi bruger pengene på uddannelse af instruktører og kvalitetsudstyr

tsg
ERHVERVSUDLEJNING

NDR. STRANDVEJ 47
6731 TJÆREBORG
www.tsg.dk

TLF.  75 17 52 01
MOBIL: 40 17 52 13 
MAIL: post@tsg.dk

 

             www.tjæreborgfitness.dk 
 
                      - meget mere end motion 
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Tjæreborg Husholdningsforening

Torsdag den 12. oktober var Husholdningsforeningen 
på	besøg	hos	Warwik	Bryghus	i	Varde.	Mens	vi	fik	
smagsprøver fortalte Michael om bryggeriet og deres 
udvalg af øl. En rigtig hyggelig aften.                                                                         

Tirsdag den 7. november gik turen ind til Blue Water 
Shipping	A/S,	hvor	vi	fik	en	rundvisning	og	efterføl-
gende nød lækre sandwich, øl/vand og kaffe/the, mens 
vi	fik	en	orientering	af	Steen	Bendix.
Gunhild Hangaard

Siifter og Adm. direktør 
Kurt Skovs filosofi: 

 “Vi vil tjene penge 
 - og vi vil have det sjovt.
 Vi skal ikke have det så sjovt,
 - at vi ikke tjener nogen penge.
 Vi skal ikke tjene så mange penge,
 - at vi ikke har det sjovt”

Kurt var på arbejde denne aften

I baggrunden billeder af 
August Kruse Petersen
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20 % RABAT på alle 
varer i
Tjæreborg

Medbring hele dee nummer af 
”Grøn Frid” i bukken og få 20 % 
Rabat på dit varekøb *

* Gælder KUN i Tjæreborg for ét samlet køb, og IKKE for medicin, tobak, spil, 

Morebox, taled, gas, frimærker, forudbeslte varer eller l senere aentning.

Varekøb foretaget:    _______________________________

Tjæreborg • Skolevej 45

tlf. 7517 5599

* Gælder ét samlet køb i

perioden l og med januar 2018
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Beretning 2017
Mellembyplanen har fyldt en del i Lokalrådets arbejde i det for-
løbne år. Eventuel oprettelse af en digital portal med infoskærme 
flere	steder	i	byen	var	en	del	af	mellembyplanen.	I	den	forbin-
delse besøgte repræsentanter for Lokalrådet Gørding Lokalråd 
for at høre om og se deres digitale portal. Her deltog også Peter 
L. Hansen, som er administrator af Tjæreborg Portalen.

På et efterfølgende lokalrådsmøde besluttede vi, at vi ikke ville 
oprette	en	ny	portal	-	begrundet	i,	at	vi	ikke	havde	en	eller	flere	
personer til at vedligeholde og opdatere den. Peter Hansen ville 
ikke gøre det. Midlerne, som var afsat til portalen, er overført til 
de øvrige mellembyplanprojekter. Dermed fortsætter Tjæreborg 
Portalen og Grøn Fritid indtil videre. Herudover har Lokalrådet 
en Facebook-side.

I foråret blev vi af Esbjerg Kommune præsenteret for en skitse 
over indretning af pladsen mellem SuperBrugsen, Kirken og 
Ældrecentret, også kaldet ”Byens Hjerte”. Projektet var udarbej-
det i et samarbejde mellem Esbjerg Kommune og SuperBrugsen. 
Grunden til at SuperBrugsen var involveret var, at her ønskede 
man at udvide butikken og hermed også parkeringspladsen. 
Projektet	var	med	en	regnvandssø	på	pladsen	med	afløb	til	
yderligere en sø syd for Ældrecenteret. Derudover rekreative 
områder rundt om ”bysøen”.
Planen blev dog bremset af en velbegrundet indsigelse fra Ribe 

Stift. Her ønskede man ikke at acceptere, at SuperBrugsens 
parkeringsplads blev udvidet ud foran kirkegården. Efterføl-
gende er der udarbejdet et nyt projekt som Ribe Stift kan ac-
ceptere. I den nye plan er SuperBrugsens parkeringsplads ikke 
udvidet.	Hermed	må	SuperBrugsen	finde	en	anden	løsning	på	
udvidelsesplanerne.

Planen viser også, at grøften mellem ”bysøen” og ”engsøen” 
er erstattet af en rørledning.

Esbjerg Kommune har lovet os at ”bysøen” altid vil indeholde 
vand, hvorimod ”engsøen” til tider kan være tørlagt.

Vi er endvidere blevet lovet at parkeringspladsen ved Hal 1 
bliver renoveret. Her vil fremover blive både en indkørsel og 
en	udkørsel,	ligesom	der	vil	blive	etableret	flere	parkerings-
pladser.

Arbejdet går i gang netop i disse dage og der vil blive sat et 
skilt op med en skitse af projektet.

Der ser også ud til at blive penge til aktivitetsstien, som skal 
etableres mellem Hallerne og Fritidscenteret. Her vil der blive 
lavet forskellige aktivitetsredskaber, bl.a. en klatrevæg. Der 
vil endvidere blive åbnet mere op ved fjernelse af mindre 
træer og buske. Etableringen vil gå i gang efter at bymidtepro-
jektet er færdiggjort.

Stien mellem de to tunneller under jernbanen på dennes 
nordside er stadig under projektering. BaneDanmark er lidt 
tunge at danse med, men man er stadig fortrøstningsfulde hos 
Esbjerg Kommune.

Som tidligere nævnt har SuperBrugsen planer om en udvi-
delse. For at det skal kunne lade sig gøre har Esbjerg Kom-
mune været nødt til at ændre områdets status fra lokalcenter 
til bydelscenter. Vi har nærlæst planerne og har ikke fundet 
noget negativt i dem. Ændringen betyder, at der i et snævert 
område omkring SuperBrugsen kan etableres andre butikker.

I lighed med tidligere år deltog vi også sidste år på Julemes-
sen. Det er en god måde at få en snak med rigtig mange men-
nesker på, og fortælle lidt om, hvad vi laver. På standen har vi 
endvidere en lille konkurrence med gevinster. Selvfølgelig for 
at trække folk til.

På et tidspunkt i sommer blev vi bedt om at komme med gode 
ideer til, hvad Esbjerg Kommune kunne bruge grunden bag 
varmeværket til. Grunden er tidligere blevet brugt som ”stille-
plads” for kommunens lokalansatte i Vej & Park.

Vi foreslog at skuret, som er på pladsen, kunne bruges som 
”madpakkehus” for dagplejen og eventuelt børnehaverne og 
skolen. Endvidere foreslog vi, at der kunne etableres et par 
shelters. Disse skulle der så være henvisning til på cykelruten 
langs diget. Vi gjorde samtidig opmærksom på, at vi hverken 
økonomisk eller praktisk havde kræfter til at deltage hverken i 
etablering eller drift.

Sneum-Tjæreborg Lokalråd
Årsmøde 2017

Flemming Storgaard bød velkommen til de fremmødte.
I sin beretning, som i sin helhed kan læses herunder,
fortalte han bl.a. om:

- Projekt “Byens Hjerte”.
- Arbejdet med etablering af en mølletransportrute ad 
Skads Mosevej og Krogsgårdsvej er i gang.

- Lokalrådet ønsker cykelstriber i siderne på Krogs-
gårdsvej.

- Et ønske om en cykeltunnel under Tjæreborgvej mod 
Roborg.

- Møder mellem lokalrådet og Teknik- og Byggeudval-
get og Økonomiudvalget.

Beretningen blev taget til efterretning, og under den 
efterfølgende debat blev der udtrykt bekymring for de 
bløde	trafikanter	på	Hulvej	og	Brovej	-	med	den	stærkt	
øgede	biltrafik	til	den	nyåbnede	børneinstitution	på	
Ejlif Krogagers Vej.
Lokalrådet har modtaget kr. 10.084,40 fra Esbjerg 
Kommune (administrationsbeløb). Der overføres 
4.739,59 kr. til 2018. Regnskabet godkendtes.  
Gunhild Hangaard blev genvalgt som revisor.
Nye medlemmer af Lokalrådet skal vælges/udpeges 
senest 15/12 2017. Valgperioden er 4 år.
Under eventuelt: Lille Mallorca kunne godt trænge til
lidt forskønnelse.
Flemming Nielsen
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Officiel byggestart på Byens Hjerte
Mandag d. 20/11 2017 mødte ca. 50 tjæreborgensere 
op	til	den	officielle	igangsætning	af	projekt	”Byens	
Hjerte”, som er et af mange elementer i den mel-
lembyplan, som er udarbejdet for at beskrive ud-
viklingsmulighederne i Tjæreborg.

TJÆREBORG

Torsdag den 23/11 2017 blev der afholdt 
Generalforsamling i GRØN FRITID

Hans Godske blev valgt til ordstyrer, Flemming 
Nielsen til referent.

Flemming Nielsen fremlagde herefter regnskabet: Der 
har været indtægter (annoncer og foreningsbidrag) på 
76.553 kr. Som indtægter medregnes de 25.000 kr. i 
støtte fra TIF & TGF, og de 10.000 kr. fra de øvrige 
foreninger. Udgifterne beløb sig til 83.134 kr., hvilket 
dækker trykning og omdeling, samt programlicenser 
og internet.
Vi drøftede fremtiden, hvor der var enighed om, at 
bladet har en værdi for lokalområdet – som et fysisk 
informationsmedie, der bl.a. fortæller om kommende 
og afholdte arrangementer. Derfor fortsætter bladet i 
2018 med 6 numre og uændrede annoncepriser: Tak 
til annoncører for støtte i 2017! Vi håber på samme 
positive indstilling, når Hans Godske nu på ny går i 
gang med at tegne annoncer. Tag godt imod!
Der var genvalg til bestyrelsen, som består af Hans 
Godske, Alice Christensen og Flemming Nielsen. 
Redaktionen består i 2018 af Bodil Gravsholt og Ulrik 
Storkholm, 
På	side	4	kan	du	finde	flere	informationer	om	
redaktion, deadline og udgivelsesplan for GRØN 
FRITID 2018
Flemming Nielsen

Der er nu ellers blevet gravet i mange måneder i det 
centrale Tjæreborg i forbindelse med den seperat-
kloakering, som Kommunen foretager i Tjæreborg 
midtby.
Derfor blev der heller ikke taget ”de første spadestik”, 
men derimod klippet en rød silkesnor af formand for 
Plan- og Miljøudvalget, John Snedker og formand for 
Teknik- og Byggeudvalget, Anders Kronborg, mens 
formand for Lokalrådet Flemming Storgaard holdt ved 
snoren.
Der var taler af de 3 nævnte samt en præsentation af 
selve projektet ved Sødde Clemmensen, Rambøll.
Det, der skal ske fra nu og henover foråret, er selve 
anlæggelsen af “Byens Hjerte” med bysø, stianlæg, 
beplantning,	hævet	flade	på	Skolevej,	som	leder	over	
til parkeringspladsen ved hallen, som nyindrettes med 
ind- og udkørsel samt et felt - ”Kiss and Ride” - hvor 
forældrene	kan	aflevere	de	yngste	elever.
Efter	den	officielle	del	var	SuperBrugsen	vært	ved	
kaffe, the, juice, kage og frugt.
Flemming Nielsen / Sneum-Tjæreborg Lokalråd

På møderne med Esbjerg Kommunes Teknik- og Byggeudvalg 
og Økonomiudvalg har vi drøftet:

- Indretning af det grønne område i de gamle grusgrave
- Status på mølletransportruten ad Krogsgaardsvej
- Cykelstiunderføring under Tjæreborgvej ved Vestre Strandvej
Sidste	vinter	fik	vi	en	henvendelse	fra	Martin	Bang,	som	havde	
nogle gode ideer til bevægelsesfremmende legepladser og 
eventuelt en parkour-bane. Vi inviterede Martin til et lokal-
rådsmøde, hvor han redegjorde for sine ideer. Det blev foreslået 
at disse ting kunne etableres i det grønne område i de gamle 
grusgrave. Af den grund satte vi et punkt om indretning af grus-
gravene på dagsordenen på et møde med Teknik- og Byggeud-
valget i marts måned. Vi blev lovet at et beløb til udarbejdelse 
af en mere detaljeret plan ville komme med i budgetforhan-
dlingerne for 2018. Det skal her også bemærkes, at vi har haft 
henvendelser om mulighederne for en hundeskov i området.

Jeg vil her også nævne at vi har fået Martin Bang til at indgå i 
arbejdsgruppen omkring aktivitetsstien ved hallen, så nogle af 
hans ideer måske kan indarbejdes her.

Mølletransportruten ad Krogsgaardsvej er ved at blive etableret 
og vil efter planen være færdig inden årets udgang. Cykel-
markeringerne på vejen er vi lovet vil blive lavet efter færdig-
gørelsen, måske først til foråret.

På mødet med Økonomiudvalget udtrykte vi også ønske om 
en cykelstitunnel under Tjæreborgvej ved Vestre Strandvej, 
af hensyn til både lokale cyklister og de mange cykelturister, 
som krydser her. Da Tjæreborgvej er en statsvej kan Esbjerg 
Kommune kun sende ønsket videre til Vejdirektoratet, hvilket 
er gjort.

Dette var, hvad jeg havde valgt at medtage i årets beretning, 
og vil gerne slutte med at takke resten af Lokalrådet og andre 
samarbejdspartnere for et godt og konstruktivt samarbejde i det 
forløbne år.
Flemming Storgaard
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I år har vi spillet vores 4. udgave af Tjæreborg beg-
ynderstævne og dette har levet fuldt op til vores
forventninger. Til dette års stævne tilmeldte 31 
spillere sig, og vi må erkende, at igen har det været 
en kæmpe succes. Antal deltagere fordelt på de 4 års 
stævner ligger stabilt på ca. 40 tilmeldte, hvilket vi er 
rigtig tilfredse med.

Vi er utroligt stolte af dette resultat, og meget takne-
mmelige for den store opbakning fra alle de fantas-
tiske, spirende unge badmintontalenter samt deres 
forældre og klubberne i DGI Syddanmark. De er 
naturligvis med til at gøre vores stævne til en succes.

Igen i år valgte vi, at alle spillere startede med indle-
dende runder. I alt var der 6 puljer fordelt på
henholdsvis U9, U11, U13 samt U15, hvor der blev 
spillet 4-5 kampe i hver pulje. Derefter skulle spill-
erne igennem en mellemrunde fordelt på 4-5 mel-
lemspil med 4-5 puljer henholdsvis i U11- og U13-
rækkerne.
Kampene blev afviklet ved enten 15 min. spil eller 2 
sæt af 21 point eller højst op til 30 point. Dette var 
med	til	at	vi	fik	afviklet	stævnet	indenfor	en	for-

nuftig tidsramme. Selvom der kun var spilletid op til 
15 min., blev mange af kampene spillet til 21 point 
og	alle	havde	det	sjovt	og	rigtig	flotte	kampe	blev	
spillet.

Tjæreborg Badminton: Begynderstævne 2017

Af de i alt 31 tilmeldte spillere, blev der spillet 74 
kampe fra kl. 9.00 til ca. 15.00.
Udover	de	mange	flotspillede	kampe	var	højdepunk-
tet for alle de unge badmintontalenter at modtage 
en	meget	flot	pokal,	uanset	placering.	Dette	fik	vi	
rigtig megen ros for fra forældre, og vi kunne se, at 
spillerne strålede af stolthed over at have modtage 
en pokal.

Vores egne spillere fra Tjæreborg Badminton var 
også mødt talstærkt op til stævnet og var klar til 
kamp mod de andre unge venskabsklubber i vores 
nærområder,	og	de	leverede	nogle	rigtig	flotte	
kampe.

Afslutningsvist må vi i udvalget konkludere, at dette 
års 4. begynderstævne blev en kæmpesucces. Vi 
fik	en	masse	ros	for	planlægning,	afvikling	samt	de	
fantastisk	flotte	pokaler.	Vi	kommer	stærkt	igen	til	
næste års begynderstævne 2018, som også vil ligge 
i november måned. Vi håber igen på samme store 
opbakning	af	tilmeldte	spillere,	om	end	flere	skal	
være hjerteligt velkomne.

Vi vil gerne sige mange tak til de frivillige hjælpere 
samt forældre til at tælle på banerne. Uden jer vil 
stævnet heller ikke kunne blive afviklet. Vi håber på 
flere	frivillige	til	næste	års	stævne.

Til alle spillere, klubber i DGI Syddanmark, foræl-
dre samt samarbejdspartnere ønsker vi Jer en rigtig 
glædelig Jul og et succesrigt år 2018.

Følg os i Facebook-gruppen ”Tjæreborg Badmin-
ton Klub”. Her vil komme information omkring 
vores egne stævner og nye tiltag, samt mulighed for 
at få jeres tilkendegivelser til nye tiltag, så vi kan 
styrke vores lokale badmintonforening i fællesskab.

Bjarne Skov
Tjæreborg Badmintonudvalg
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Tjæreborg Cycling har i år været en del af Bent Pe-
dersen Cup, som er et cykelløb over fem afdelinger. 
Den glædelige nyhed er, at det hele gentages i 2018 

Der	bliver	efterhånden	arrangeret	rigtig	mange	fine	løb	
rundt omkring for cykelmotionister, men nyskabelsen 
Bent Pedersen Cup, hvor Tjæreborg Cycling med 
formand Henrik Aalbæk og Peter Ladegaard Jensen har 
spillet en aktiv rolle, er alligevel gået rent ind. 

Det er en løbsserie over fem afdelinger, hvor Tjære-
borg Cycling stod som arrangør af den ene, mens 
Bramming, Oksbøl, Varde og Tarp har taget sig for-
nemt af de øvrige afdelinger.

Det var en fantastisk aften, da de mange ryttere kørte 
i og omkring Tjæreborg. Aalbæk, og Ladegaard havde 
naturligvis sørget for, at rytterne skulle over ”Trads-
borgbakken” et pænt antal gange, så udfordringer var 
der skam nok af. 

Alt klappede dog til absolut mindste detalje, så 
naturligvis også en stor tak til de mange hjælpere, der 
var med til at alle kom sikkert rundt og hyggede sig 
sammen efterfølgende med grillpølser, kage og en 
sodavand.

I alt 174 ryttere deltog i Bent Pedersen Cup. En hel 
del ryttere kørte alle fem afdelinger, mens andre måtte 
springe over ind i mellem. 

Tjæreborg Cycling har i alt haft 20 ryttere med. Ingrid 
Vad	Øgendahl	fik	en	flot	tredjeplads	sammenlagt	hos	
kvinderne, mens Vagn Ladegaard spurtede sig helt op 
på andenpladsen i Herre B.

Mange ryttere var med, da Tjæreborg Cycling i august 
arrangerede en afdeling af Bent Pedersen Cup

Bent Pedersen Cup – en stor succes
Arrangørerne har fået megen positiv respons fra del-
tagerne, så da ”de kloge hoveder” satte sig sammen for 
at evaluere, var der lynhurtigt bred enighed om, at der 
også skal arrangeres Bent Pedersen Cup i 2018.

- Vi er klar. Det er 100 procent sikkert. Der vil måske 
ske nogle små justeringer, men ellers bliver skabe-
lonen	den	samme.	Det	har	fungeret	superfint,	siger	
Henrik Aalbæk, der er formand for Tjæreborg Cycling. 
Og til slut skal der naturligvis lyde en stor tak til 
hovedsponsoren,	autofirmaet	Bent	Pedersen,	for	de	
mange	fine	præmier	undervejs.		

Chris Uldahl Pedersen

Der blev hygget om deltagerne, da cykelløbet var 
afsluttet. Alt klappede den aften

Feeeeeeed Fredag



Grøn Fritid 2017 15

Fredag, 24. november 2017, lagde sportshallerne ram-
merne for en aften for byens børn i 2. til 6. klasse. Det 
blev en aften med fart over feltet for de 125 børn, som 
deltog. 

Der	var	i	Multihallen	intet	mindre	end	fire	springbaner,	
som foreningens dygtige instruktører stod klar ved. Alle 
børn, gymnast eller ej, kunne derved prøve kræfter med 
bl.a. trampolin, team-track og mulighed for at springe 
ned i vores bløde springgrav.  Den store Hal var delt op 
i	to.	Her	fik	børnene	rig	mulighed	for	at	spille	fodbold	
ved den oppustelige bane og høvdingebold/dødbold. 

Feeeeeeed Fredag

Tak for lån af fodboldbane og for hjælp fra instruktører 
fra Tjæreborg Idrætsforening.

I Den grønne Foyer havde vi fornøjelse af musik leve-
ret fra en DJ, som både kunne spille op til dans med 
Marcus og Martinus i højttalerne og til en omgang 
limbodans.

Derudover havde vi to dygtige ansigtsmalere på besøg, 
som kunne lave ansigtsmaling med special effekts, og 
vores egne, dygtige unge instruktører stod for hår- og 
neglebaren.

Ingen ”Fed Fredag” med disko uden en kyssebænk. 
Dette skabte mange grin og fnis med sig.

Tak til alle instruktører fra Tjæreborg Gymnastik-
forening, som deltog i aftenen – uden jer havde vi ikke 
kunnet stable sådan et arrangement sammen. Tak til 
alle	børn,	som	deltog	–	I	gav	den	max	gas.	Det	var	en	
fornøjelse at bruge aftenen med Jer.

Overskuddet fra Johny Gammelgårds foredrag 
”Fra stress til trivsel”, 24. januar i år, gik til 

arrangementet ”Fed Fredag”

Gymnastikudvalget
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Gymnastiksæsonen 2017/18 
 
 
Julen er snart over os. Holdene går på juleferie senest den 21. december 2017, men er 
friske og starter igen i det nye år torsdag den 4. januar 2018. 
Enkelte hold kan dog stoppe eller starte på anden dato, så spørg din træner. 
 

Vi ønsker alle 
medlemmer en 

rigtig glædelig jul 
og et godt 
motionsrigt 

nytår. 
 
 

Fastelavnsfest 2018 
 

Sæt X i kalenderen søndag den 4. februar 2018, 
hvor vi traditionen tro igen inviterer til 
fastelavnsfest i TGF. 
 
Se invitationen andet sted i bladet. 

 

Forårsopvisning 2018 
 
Sæt også X i kalenderen lørdag den 17. marts 2018, hvor vi 
har forårsopvisning med mange overraskelser og nyheder i 
støbeskeen. 
 
Og glæd jer til årets gæstehold. Mere siger vi ikke nu ;-) 
 
 
Gymnastikafdelingen på Facebook. 

 
Vil du have sidste nyt, hurtig information omkring evt. ændringer for det hold 
du selv eller dit barn/børn går på, er det en god ide at melde dig ind i vores 
facebookgruppe: 

Tjæreborg GYMNASTIK 
Her vil udvalget poste informationer som er relevante for alle, der går til gymnastik i TGF. 
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Tjæreborg Gymnastikforening inviterer igen til  
 
 
 
 
 
 
 

for gymnaster med søskende i alderen fra 1 år til 5. 
klasse og forældre/bedsteforældre: 
søndag den 4. februar 2018 

kl. 10.00 til 12.00 i sportshallerne. 
 

Og hvem ved; måske kommer der igen en anderledes 
og sjov overraskelse. 
 
Tilmelding og betaling foretages på vores hjemmeside: 
www.tjaereborggf.dk.  
Vælg Gymnastik og Fastelavnsfest 2018. 
Prisen er kr. 60,- for børn og kr. 30,- for voksne. Ved tilmelding 
skal du selv printe dine billetter, hvorfor du skal have en 
printer til rådighed. Følg vejledningen på skærmen. 
 
Absolut seneste tilmelding er søndag den 28. januar 2018.  
Bemærk!! Vi modtager ikke eftertilmeldinger og der gives kun adgang ved 
aflevering af billet. Der kan ikke købes billetter på 
selve dagen. 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
gymnastikudvalget: 
Lone – tlf. 2750 6292 
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TIF Krocket / Petanque

Sommeren	er	blevet	afløst	af	efterår	og	vintervejret	venter	
os,  men krocketbanerne ved Østerkrog benyttes stadig 
flittigt.	Græsset	er	slået	for	sidste	gang	i	år,	men	der	er	
stadigvæk 20 – 25 spillere på banerne tre gange om ugen. 
Flot tilslutning.
Den	7.	oktober	fik	vi	afviklet	Pokalstævnet	om	Sydbanks	
Vandrepokal i silende regn. Stemningen var alligevel i 
top og om aftenen havde vi en hyggelig afslutningsfest i 
klubhuset på Brovej. Maden blev leveret af SuperBrug-
sens	slagterafdeling.	Superflot	og	lækkert.	Stor	ros!
Pokalvinderne for 2017 blev Anna Kathrine Pedersen 
og Leif Sørensen. Stort Tillykke til dem. Vi havde også 
konkurrence om træfsikkerhed til midterbuen, og her blev 
vinderen Henning Bruun. Godt klaret, da han er en af 
vore ”nyeste” spillere.
Oluf Pedersen, fmd.

                            
Torsdag den 14. december holder vi 
Juleafslutning m/ gløgg, æbleskiver 
og lidt julesang.

  GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR!

Fra Afslutningsfesten  2017                              
Festmiddag fra SuperBrugsen  

Pokalvinderne  fra 2017

”Midterbue-mester” 2017      

Vi har fået nyt udvalg i Petanque pr. 1. november 
2017. Alle medlemmer siger mange tak for alt det de 
afgående udvalgsmedlemmer har gjort som aktive i 
udvalget. 

Nyt udvalg
Grethe Kjeldsen, Tjæreborg
Robert Christensen, Tjæreborg 
Gunner Haulund, Esbjerg 
Jens Grauballe, Esbjerg 
 
Petanque med Gløgg
Der afholdes Gløggstævne 
onsdag den 13. december 2017 kl. 18.30, hvor  der 
spilles 2 kampe med samme makker. Efterfølgende er 
der Gløgg og æbelskiver i klubhuset, Brovej 12, 6731 
Tjæreborg
 
Tilmelding senest 6. december ved klubhuset
 
Pris pr. deltager: 25,- kr.

Udvalget ved Jens Grauballe, tlf. 5151 0111 (mobil)
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Nyt fra TIF

Lørdag d. 4/11 var der trængsel i TIF’s klubhus, idet 
både dame- og herresenior havde indbudt til afslut-
ningsfest. TIF råder over 2 dameseniorhold og 3 her-
reseniorhold samt et U 19-hold.

Det har været en begivenhedsrig sæson for herresenior: 
Oprykning til serie 1 og serie 4 efter forårsturneringen, 
og en tur tilbage igen efter efterårsturneringen.
Frank Jørgensen og hans træner- og lederteam har 
imidlertid leveret en beundringsværdig indsats og 
formået at få spillerne til at stå sammen i et godt, 
sammentømret fællesskab. Det er en stor præstation 
af såvel ledere som spillere, når resultaterne ikke lige 
flasker	sig	som	man	ønsker	det.

Derfor havde cheftræner Frank Jørgensen inviteret til 
en sidste gang træning tirsdag d. 7/11 inden vinterpau-
sen, med efterfølgende spaghetti og kødsovs i klubhu-
set.
Han og 2.-holdstræner Brian Ladefoged havde nemlig 
forlængst bebudet, at de ville stoppe ved udgangen af 
2017. Frank Jørgensen fortsætter dog som træner for et 
U 11-hold i klubben.

Frank Jørgensen takkede spillerne for deres gode  
indsats og nævnte et par højdepunkter fra de seneste 
år: Pokalkampen mod EfB på Tjæreborg Stadion for år 
tilbage, og pokalkampen sidste år mod Vejle Boldklub 
på Blue Water Arena.

Forud for den ekstra gang træning blev TIF’s 
kommende herreseniortrænere præsenteret: Som 
cheftræner er ansat Bent Pedersen, som har en lang 
trænererfaring fra bl.a. Hjerting og senest HTS. Som 
assistenttræner er ansat Niels Nørgaard, som har været 
2.-holdstræner i Spangsbjerg IF de seneste 9 år.
Bent og Niels kender hinanden, da de tidligere har 
samarbejdet som trænere i samme klub. Claus Hansen 
fortsætter som holdleder, og jagten på de øvrige hold-
ledere er gået ind.

Mandag den 4/12 afholdtes den traditionelle julefro-
kost	for	bestyrelse,	udvalg,	trænere,	ledere	m.fl.	Her	
uddeles Erik Nielsens vandrepokal og der overrækkes 
JBU-nåle.

Flemming Nielsen / formand for Tjæreborg IF

Tjæreborg IF har rundet fodboldsæsonen af

Maiken Støjer modtog 
Erik Nielsens vandrepokal

Ved TIF’s julearrangement den 4/12 2017 modtog 
Maiken Støjer fortjent Erik Nielsens vandrepokal.
Pokal, diplom og blomster blev overrakt af sidste års 
modtager, Martin Lind Bachmann.
Maiken Støjer varetager mange væsentlige poster i 
klubben. Hun sidder i bestyrelsen, er formand for ung-
domsudvalget og kampfordeler.
Hun har haft en stor andel i at Tjæreborg IF i novem-
ber 2017 blev kåret til ”Året Klub 2017” af DBU 
Jylland, Region 4.

Tillykke til 
Maiken og tak for 

en stor indsats!

Erik Nielsens 
vandrepokal har 
været uddelt hvert 
år siden 1984.

Flemming Nielsen

5 NÅLE OG EN POKAL UDDELT VED TIF`S 
JULEKOMSAMMEN DEN 4. DECEMBER 2017

De 46 deltager i TIF`s julearrangement den 4. decem-
ber i klubhuset havde en god og minderig aften. Der 
var absolut noget at fejre: TIF blev i november ud-
nævnt til Årets Klub 2017 af DBU Jylland Region 4.                                                                                                                                        
Maiken Støjer modtog fortjent Erik Nielsens Vandre-
pokal.                                                                   
Desuden overrakte næstformand Jens Peter Jensen 
DBU Jyllands sølvnål til Leif Hygom, Elsebeth Skou-
boe, Jessie Nielsen, Preben Gotthold Jensen og Arndt 
Olesen.
Modtagerne har i mange år gjort en uegennyt-
tig og værdifuld indsats i forbindelse med sports-
festen og præmiespillet samt som kampfordeler 
og	Bixmedhjælper.	Nålen	gives	for	15	års	ulønnet	
arbejde til gavn for fodbolden og foreningslivet.                                
Det	krav	klarer	de	5	i	fin	stil,	idet	de	sammenlagt	har	
udført frivilligt arbejde i 126 år...                   
Jens	Peter	holdt	en	fin	tale	for	de	stolte	og	noget	
overraskede modtagere, som foruden sølvnål modtog 
et	diplom	og	en	buket	blomster.	Stor	tak	for	en	fin	
indsats!

Flemming Nielsen
Formand for TIF                  
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Året 2017 har for Tjæreborg Idrætsforening været 
særdeles begivenhedsrigt. Der har været meget at 
fejre og sidst på året modtog Tjæreborg IF den vel 
nok højeste udmærkelse til dato.

2 Krocketjubilæer
Lørdag den 6/5 2017 var der inviteret til jubilæums-
fest for kroketmedlemmer i anledning af 25-året for 
etablering af krocket, som en afdeling under TIF.
Nogle måneder efter - lørdag den 12/8 - var der åbent 
hus ved krocketklubhuset ”Buen” i anledning af 20- 
året for anlæggelsen af baner og klubhus ved Øster-
krog.

Præmiespillet fyldte 50 år i 2017
I 2017 var det 50. gang, vi nytegnede til præmiespillet. 
I	alt	643	spiller	med.	Nytegning	til	spillet	finder	sted	i	
januar måned 2018. Det koster kr. 200,- for hele året. 
Stor tak til udvalget og de frivillige tegnere, som for 
manges vedkommende har hjulpet til i mange år, for 
en stor indsats.

Skolemester for 25. gang
I september afviklede TIF for 25. gang skolemester-
skaber i 5-mands fodbold for drenge og piger i 3.-9. 
klasse. I alt 30 skoler deltog med i alt knap 300 hold! 
Knap 40.000 elever fra hele Esbjerg Kommune har 
deltaget i løbet af de 25 år. I år var vi udfordret af regn 
og blæst, men det lykkedes at gennemføre turneringen.  
Stor tak til alle dommere, hjælpere og sponsorer samt 
ikke mindst Skolemesterudvalget, som af Sydbank og 
JydskeVest-kysten blev præmieret med diplom og kr. 
2500,- som ”Hverdagens Helte”.

Godt gang i ungdomsfodbolden i TIF 
Ungdomsudvalget har lavet et godt stykke arbejde, 
som har givet genlyd udover Tjæreborgs grænser. 

Det drejer sig om bl.a. to ting: Fastholdelse af de 
ældste ungdomsspiller og en ny struktur for ungdom-
sarbejdet i klubben.

Sportsfest og DBU’s Fodboldskole 
I første og 2.uge af skolesommerferien var der dømt 
sportsfest og fodboldskole. Igen to store begivenheder, 
som er til glæde for mange i Tjæreborg. Det var 24. år 
i træk TIF stod, som været for DBU`s fodboldskole.

Nyt i 2018

Både Sportsfesten og Fodboldskolen kommer til at 
ligge i 1. uge af skolesommerferien - nemlig i uge 27: 

SPORTSFEST 2018: Lørdag 30/6 – lørdag 7/7
  
FODBOLDSKOLE 2018:  Mandag 2/7 – fredag 6/7 

Jeg vil tro ovennævnte emner har været i spil i DBU 
Jylland Region 4, som dækker hele region Syd- og 
Sønderjylland, da man besluttede at Tjæreborg IF blev 
udpeget som Årets Klub 2017. Det skete ved regio-
nens årsmøde onsdag 22/11 2017. Med prisen fulgte 
en statuette, et diplom og et banner.   

Ved årsmødet i DBU Jylland den 6/1 2018 er TIF 
således i spil til at blive Årets Klub i hele Jylland.  Det 
er en fornem anerkendelse for det store arbejde, der 
udføres i klubben, i bestyrelse, ungdomsudvalg mv. og 
ikke mindst af trænere, holdledere og de mange frivil-
lige.

Stor tak og stor ros til alle.
Det er en pris vi alle kan være stolte af!

Flemming Nielsen / formand for TIF         

2017 blev et godt år for Tjæreborg IF 
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Tjæreborg Idrætspris 2017

Fællesnyt fra TIF og TGF

Så er det tid til at komme med kandidater til 
IDRÆTSPRISEN 2017

Formålet er at påskønne en aktiv og ekstraordinær 
indsats for foreningslivet i Tjæreborg.
Idrætsprisen uddeles 1 gang om året - denne gang 
for året 2017.

Idrætsprisen kan gives til:
 en aktiv idrætsudøver
 for en bemærkelsesværdig indsats 
 et hold
 for et fornemt sportsligt resultat
 en leder
 for en ekstraordinær indsats til gavn for  
 idrætten og fællesskabet
 et udvalg/en afdeling
 for et særligt initiativ til gavn for 
 foreningslivet og lokalsamfundet

Bedømmelsesperioden er 1/1 2017 - 31/12 2017.

Med Idrætsprisen følger 
 1. diplom
 2. vandrepokal (evigt vandrende)
 3. beløb på kr. 3.000,-.
Forslag	til	prismodtagere	afleveres	til	formanden	for	
Sneum-Tjæreborg Lokalråd, Flemming Storgaard, 
Sønderbyvej	38,	6731	Tjæreborg,	e-mail:	flst@pc.dk

Et dommerpanel forestår udvælgelsen.

Dommerpanelet består af:
 Formanden for Tjæreborg IF
 Formanden for Tjæreborg GF
 Formanden for Sneum-Tjæreborg Lokalråd
 Formanden for Tjæreborg Borgerforening
 En lokal journalist fra JydskeVestkysten

Prisen uddeles ved Gymnastikopvisningen i marts 2017.
Flemming Nielsen

Benyt talonen nedenfor og vedlæg evt. bilag med 
motivering eller mail dit forslag med motivering til 
formanden for Sneum-Tjæreborg Lokalråd.

Idrætsprisen 2016 gik til Mountain-Bike-Sporbyggerne fra Tjæreborg Cycling 
under TGF.
Ved fællesskab, ihærdighed og udholdenhed har de gjort ideer, der gavner 
foreningslivet og Tjæreborg til virkelighed.
Foreningslivet har fået tilføjet endnu en aktivitet til de utallige andre mulighe-
der, der er for et være aktiv i Tjæreborg. Et imponerende stykke arbejde, som 
mange i hele Sydvestjylland kan få glæde af. 

Indstilling til Idrætspris 2017
Jeg vil hermed gerne foreslå: ___________________________________________________________
som kandidat til Tjæreborg Idrætspris 2017

Begrundelse: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Navn: ___________________________________

Adresse: __________________________________    Telefon:  ________________________

Fristen	for	aflevering	er	1.	februar	2018
	 til	Flemming	Storgaard,	Sønderbyvej	38,	6731	Tjæreborg,	e-mail:	flst@pc.dk	Vedlæg	evt.	bilag.
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Vestre Strandvej 39 - Tjæreborg - Telefon 75175343

 

®

• Bosch motortest
• Autoskader • Glasskader
• Opretning, styretøjs- og   
  undervognsudmåling
• Plade- og karosseriarbejde

• Malerarbejde
• Bremsetest på rullefelt
• Dækmontering
• Elektronisk afbalancering
• Undervognsbehandling

w
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kwilms@mail.dk

Tjæreborg
Husholdningsforening
Nye medlemmer er velkomne.

Årskontingent kr. 40,-
Tilmelding: Gunhild Hangaard 7517 5807

Aftenskole: Johanne Christensen 7517 5578
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TIF’s Præmiespil har eksisteret i 50 år

Mandag den 4/12 foretog Præmiespiludvalget årets sidste udtrækning:
I løbet af 2017 – fordelt over 12 måneder – har udvalget udtrukket 

336 heldige vindere af 
48 hovedgevinster og 288 pengepræmier.

I spillet har deltaget 640 personer, hvilket vidner om en god indsats fra de 20 
frivillige	tegnere	og	en	meget	fin	opbakning	fra	byens	befolkning.

Præmiespillet var i 2017 foreningens væsentligste indtægtskilde. Det er 
dej-ligt at så mange bakker op om et 50 år gammelt spil.

Udvalget, som har samlet trådene, er:
Mikkel Christiansen, Jens Peter Jensen, Flemming Nielsen, Elsebeth Skou-
boe, Preben G. Jensen og Arndt Olesen. Det er et hyggeligt udvalg, som til-
rettelægger nytegningen og mødes 1 gang i måneden for at trække de heldige 
vindere.

Lidt om Præmiespillet:
Prisen for at deltage bliver uændret 200 kr. for hele året.
Straks i det nye år rundsender vi en folder om spillet, og nytegningen til 
spillet vil foregå i perioden 5/1 til 6/2 2018

Fordelingen af nye numre og første udtrækning sker tirsdag den 6/2 2018.

Skulle vi ikke træffe dig hjemme, og du ønsker at deltage, så kontakt Flem-
ming	Nielsen,	tlf.	6022	5726	(mobil),	flni6731@gmail.com

Du har intet besvær af din deltagelse i spillet:
Vi kommer rundt og tegner i januar måned,

og vi bringer gevinsterne til din dør.

Resultatet af de månedlige udtrækninger offentliggøres i Grøn Fritid.

Skulle du have lyst til at give en hånd med ved nytegningen, så kontakt Præ-
miespiludvalget eller mød op
 torsdag 4/1 2018 kl. 19, i TIF’s klubhus, Brovej 12,
 hvor nytegningen igangsættes.

Til sidst vil jeg gerne – på udvalgets vegne – takke alle, som støttede Præ-
miespillet i 2017 – enten ved deltagelse eller i form af hovedgevinster!

PRÆMIESPILLET – EN LIVSNERVE I TIF: 
REKORDDELTAGELSE I 2017

Præmiespillet har eksisteret i 50 år! Ved den 50. nytegning til spillet i januar 
2017 formåede vore frivillige at sætte rekord med 643 deltagere i Præ-
miespillet.	Det	er	utroligt	flot!
Tag godt imod vore tegnere, når de kommer rundt ved dørene i januar.
Der er mulighed for at betale med MobilePay til opkræverne.

STØT OP OM SPILLET!

Flemming Nielsen
Præmiespiludvalget

Trækningsliste december

1. Præmie:  Gavekort  - Cityforeningen
 værdi kr. 400,-
 Skjern Bank
 er trukket på nr. 21
2. Præmie:  Gavekort værdi kr. 400,-
 Sportigan, Esbjerg
 er trukket på nr. 625
3. Præmie: Kontant kr. 300.-
 Per B. Jørgensen, Tømrermester
 er trukket på nr. 380
4. Præmie:  1 års forbrug af tandpasta
 værdi kr. 250,-
 Tjæreborg Tandklinik
 er trukket på nr. 184
Kr. 300,-: Trukket på nr. 98
Kr. 200,-: Trukket på nr. 279
Kr. 200,-: Trukket på nr. 435
Kr. 100,-: Trukket på nr. 242, 248, 254,  
 220, 44, 398, 367, 609, 43, 
 189, 376, 419, 136, 467, 46, 
 641, 501, 370, 150, 560, 197

Trækningsliste januarTrækningsliste november

1. Præmie:  Gavekort - Cityforeningen
 værdi kr.400,-  
 Skjern Bank
 er trukket på nr. 157
2. Præmie:  En øljulekalender - Aakjær
 værdi  kr. 450,-
 er trukket på nr. 83
3. Præmie: Gavekort værdi kr. 400,-
 Sportigan, Esbjerg 
 er trukket på nr. 117
4. Præmie:  Gavekort til Flügger
 værdi kr. 300,-
 Tjæreborg Malerforretning 
 er trukket på nr. 200
Kr. 300,-: Trukket på nr. 524
Kr. 200,-: Trukket på nr. 416
Kr. 200,-: Trukket på nr. 401
Kr. 100,-: Trukket på nr. 86, 489, 373, 
 144, 80, 470, 619, 113, 286, 
 274, 472, 590, 487, 367, 261, 
 525, 385, 612, 596, 228, 413

Trækningsliste januarTrækningsliste oktober
1. Præmie:  Gavekort værdi kr. 400,-
 Sportigan, Esbjerg
 er trukket på nr. 457
2. Præmie: Gavekort værdi kr. 300,-
 Tjæreborg Fodklinik
 er trukket på nr. 225
3. Præmie: Gavekort værdi kr. 250,- 
 Henriette Frandsen Blomsterst.
 er trukket på nr. 15
4. Præmie:  Gavekort værdi kr. 250,-
 Den lille Bager, Bramming
 er trukket på nr. 628
Kr. 300,- Trukket på nr. 72
Kr. 200,-: Trukket på nr. 167
Kr. 200,-: Trukket på nr. 613
Kr. 100,-: Trukket på nr. 500, 162, 351, 
 346, 181, 173, 384, 97, 519, 
 262, 642, 98, 330, 545, 52, 
 366, 349, 365, 103, 303, 332 
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  Sneum-Tjæreborg Hyggeklub

     Møde hveranden onsdag
           på Ældrecentret
          Kontingent: 40 kr.
         Alle er velkommen
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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

• Montering af rottespærrer 
• Kloakspuling
• Strømpeforing
• Punktrenovering
• Reparation og nyanlæg
• Belægningsarbejde
• Betonarbejde
• Vognmandskørsel 

Kloak- og entreprenørarbejde... Havearbejde m.m.

En del af Jysk Kloak Entreprise ApS

Anlægsgartner 
Allan Pedersen 22 61 83 42
Kontor: Line  40 51 68 94
Sønderbyvej 11, 6731 Tjæreborg
info@jyskkloak-entreprise.dk

• Aut. Kloakmester
• TV-inspektion
• Forsikringsskader 
• Skadedyrsbekæmpelse

TLF. 7513 90 20
H. S. NIELSENSVEJ 1
6731 TJÆREBORG

KIRSTEN FOGTMANN KØHLERT

Lukket mandag

Festsal udlejes
Mangler du et sted at holde fest, 

så har vi lokalet på Sneumvej 17 E
DU SKAL BARE RINGE TIL 

UNGDOMSBO

Bjarke Vinbech
Sneumvej 29 A

Tjæreborg
Tlf. 20 81 61 64 (efter kl. 16.00)

Tjæreborg Borgerforening

Formand Kurt Aakjær
kurt@aakjaer.dk
7517 5336
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Tjæreborg Idrætsforening

Tjæreborg Gymnastikforening

Foreningskontoret, TIF og TGF, tlf. 7616 6125 

Bestyrelse
Formand Flemming Nielsen Sønderbyvej 32 6022 5726 
Næstformand Jens P. Jensen Kærhaven 13 3027 5862 
Kasserer Alice Christensen Østerkrog 3 2124 4460
Sekretær Torben Jørgensen Ndr. Strandvej 37B 2384 8752
 Maiken Støjer Jens Kusks Vej 16 2811 5160
Suppleanter Kasper Vestergaard Peter Hedes Vej 27 2447 0038
 

Senior-koordinator
 Morten Køhlert Tremhøjevej 24 2168 9178

Ungdoms-udvalg
Formand Maiken Støjer Jens Kusks Vej 16 2811 5160  
 Marianne Rasmussen Tremhøjevej 9 2912 5910
 Jesper Holm Granvænget 10 2764 7519
 Jane Christensen Jens Kusks Vej 24 2542 8144 
 

Præmiespil-udvalg
 Flemming Nielsen Sønderbyvej 32 6022 5726  
 Mikkel Christiansen Østertoften 42, Darum 7195 8277
 Elsebeth Skouboe Lillekrog 17 2944 3837
 Preben G. Jensen Hulvej 60 2081 2630
 Arndt Olesen  Østerled 5 2239 1549
 Jens P. Jensen Kærhaven 13 3027 5862

Sportsfest-udvalg
 Flemming Nielsen Sønderbyvej 32 6022 5726
 Jens P. Jensen Kærhaven 13 3027 5862
 Tina Fentz Niels Storgaardsvej 52 5073 2986
  Inger Dybdahl  Bakkevej 58 2123 5086  
 Leif Hygom Vesterled 9 2257 6023
 Lisa Bang Spurvehøjen 8 5047 2093
 Finn Jørgensen Peter Hedes Vej 29 5133 5017
 Kasper Vestergaard Peter Hedes Vej 27 2447 0038  
 

Petanque
 Grethe Kjeldsen Vesterled 21 3051 1145
 Robert Christensen Østerkrog 3 5091 4434  
 Gunner Haulund Lunas Allé 28, Esb 4068 2730
 Jens Grauballe Fyrrelunden 68, Esb 2257 6023

Krocket
Formand Oluf Pedersen Vesterled 25 2324 0023
 Svend Erik Andreasen Sønderager 31 5039 9182

Skolemester-udvalg
 Flemming Nielsen Sønderbyvej 32 6022 5726
 Arndt Olesen Østerled 5 2239 1549
 Kirsten Dam Jesper Just Allé 13 4063 3231
 Susanne Dam Jensen Østerkrog 34 4019 1340
 Peter Lundgård Hansen Nyvej 11 2773 6305

Opkridtning
 Anders Dreyer  3048 5981

Baneansvarlige
 Flemming Nielsen Sønderbyvej 32 6022 5726 
 Tonni Holden Ålbæk Bakkevej 4 2682 0433
 Finn Jensen Fasanhøjen 5 3094 0088 

Kampfordeler
 Maiken Støjer Jens Kusks Vej 16 2811 5160 

 BIXEN - klubhusets cafeteria        7517 5724
 Alice Christensen Østerkrog 3 2124 4460
 Jessie Nielsen Kærvej 22 2244 8657

Flere informationer findes på TIF’s hjemmeside:

www.tif.tjareborg.dk

Bestyrelse
Formand Hans Godske Østerbyvej 9 5095 1208
Næstfmd. Ole Winther  Sneumvej 233 6170 3296
Kasserer Lone Clausen Nørreled 23 2616 9512
Sekretær Eva Ø.-Nicolajsen Spurvehøjen 9 4095 5841
. Jacob Okholm J M Terkelsensvej 10 4177 7949

Badminton
Formand Robin Thybo Kvaglundvej 56 7514 0114
Sponsoransv. Robin Thybo Kvaglundvej 56 7514 0114
Turn.leder-sen. Kristian Bom Gl. Skolevej 23 2883 4739
Grøn Fritid Bjarne Skov Engvej 3 6120 4886 
Motionister Irene Hansen Nyvej 11 2012 5733
Julestævnet Martin Bang V Strandvej 19 4178 3299
 

Cycling
Formand Henrik Weis Aalbæk Niels Storgårdsvej 9 2030 8593
 Allan Kamper Jens Kusksvej 51 2055 4098
 Claus Nielsen Niels Storgårdsvej 24 2029 1270 
 Kirsten Møller Krogsgårdsvej 49 2542 8227
 Peter Ladegaard Jensen Niels Storgårdsvej 25 2169 1973
 Vagn Ladegaard Spurvehøjen 11 4017 4152

Gymnastik
Formand Solveig Uhre Niels Storgårdsvej 31 6110 2515
Sekretær Lone Egidiussen Ndr. Strandvej 41 B 2750 6292
Udvalgsmedl Cathrin Rasmusssen Kærvej 18 2364 4903
 Christina Haahr 

Håndbold
Kampfordeler Mette Hartvigsen Nørreled 22 7517 1017 
 Helle Bruun Niels Storgårdsvej 33 2218 4766
Julekalenderudv.  Lisbeth Mariager Allerupvej 13 2491 9160
 Tommy Hansen Jens Kusks Vej 41 2138 2715

Løb 
Formand Erik Friis-Nielsen Niels Storgårdsvej 34 5370 5259
 Helle Nielsen Vesterled 41 5099 4030
 Henrik Vind Jensen Tradsborgvej 18 5313 1603 
 Marianne J.F. Rasmusssen Tremhøjevej 9 2912 5910
 Michael Holm Jørgensen Krogsgårdsvej 34 4092 3527
 Michael Tobiasen Vestre Strandvej 3 3029 2991 
 Mai-Britt Madsen Vestre Strandvej 33 2720 4554
 

Pusterummet
 Hans Godske Østerbyvej 9 5095 1208

se også www.tjareborggf.dk
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A K T I V I T E T S K A L E N D E R E N
 Ugedag  Dato  Tid             Arrangement  Sted Arrangør

Har	I	noget,	der	skal	med	på	Aktivitetskalenderen,	så	aflever	det	på	Biblioteket,	7616	8095,	
eller til Bodil Gravsholt, Østerled 7, 7517 5308, inden Grøn Fritid’s deadline - se side 4.

Onsdag 13/12 14:30 Luciaoptog Ældrecentret Hyggeklubben
Onsdag 13/12 18:00 Lokalrådsmøde Lokale ”Solbjerg” Sn-Tj Lokalråd
Torsdag 14/12 16:00 Juleafslutning Klubhuset, Brovej TIF Krocket 

2018
Fredag 05/01 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen 
Tirsdag 16/01 19:30 Foredrag ved Johnny Søtrup Multihallen Fælles arr. 
Tirsdag 16/01 19:30 Nytårskoncert Tjæreborg Kirke Menighedsråd 
Tirsdag 23/01 19:30 Lokalrådsmøde Lokale ”Solbjerg” Sn-Tj Lokalråd 
Onsdag 24/01 14:30 Ole Lauritsen om USA Ældrecentret Hyggeklubben
Torsdag 25/01 19:00 Ingers ost og vin TIF - Klubhus Husholdningsf. 

Fredag 02/02 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen 
Lørdag 03/02 14:00 Sæsonstart for herreseniorer Klubhuset TIF
Søndag 04/02 10:00 Fastelavnsfest Hallen TGF Gymnastik
Onsdag 07/02 14:30 Generalforsamling i Hygeklubben Ældrecentret Hyggeklubben
Torsdag 08/02 18:45 En glad aften Afg. Fritidsc. P-plads Husholdningsf.
    hos Agnethe og Poul Henning
Onsdag 21/02 14:30 Notabene fra Ølgod Ældrecentret Hyggeklubben
Onsdag 21/02 19:30 Foredrag ved Christian Bøving Forsamlingshuset Fælles arr.

Fredag 02/03 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen 
Onsdag 07/03 14:30 Jørgen Dickmann rasmussen Ældrecentret Hyggeklubben
Onsdag 07/03 19:30 Orgelfestival Sneum Kirke Menighedsråd 
Onsdag 07/03 19:00 Generalforsamling i Husholdningsf. TIF - Klubhus Husholdningsf.
Torsdag 15/03 19:30 Koncertforedrag ved Dennis Lydom Biblioteket Fælles arr.
Lørdag 17/03 13.00 Forårsopvisning Hallen TGF Gymnastik 

Onsdag 04/04 14:30 Pasgaard Tøjservice Ældrecentret Hyggeklubben
Fredag 06/04 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen 
Lørdag 14/04 18:00 Tjærebrog Fester - endnu en gang Hallen TGF / TIF

Fredag 04/05 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen 
Torsdag	31/05	 08:00	 Udflugt	til	???	 Afg.	Fritidsc.	P-plads	 Husholdningsf.	

Fredag 01/06 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen 
Lørdag 30/06 09:00 Sportsfesten begynder Hallen TIF
Mandag 02/07  Fodboldskolen begynder Klubhuset TIF
Fredag 06/07 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen 
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25 børn mellem 1 og 3 år var helt 
rolige og dybt koncentrerede i 
det der foregik, da vi var samlet 
til musikalsk legestue med Julie 
Wieland Larsen. 
Det var så super-spændende, hvad 
det var, der lavede den snorkelyd 
fra den grønne kasse. Alle børn 
ventede i spænding og sad alle mus-
estille og lyttede til den stille snor-
ken, der kom fra kassen. Hvad var 
det mon? Pludselig sprang en lille 

klovn op og alle børn fór sammen 
af forskrækkelse. Vi grinede lidt 
og blev igen og igen forskrækkede. 
Ikke nok til at blive kede af det, da 
det var så enormt spændende, men 
nok til at kunne grine lige så stille 
af det.

Der	gemte	sig	flere	spændende	ting	
i den grønne kasse, og til hver en-
kelt ting fulgte en god lille historie, 
en sang eller en dans. Vi mødte en 
slange, en bamsebjørn, en klovn, en 
togfløjte	med	tilhørende	togfører-
kasket og meget mere. 

Vi havde en skøn formiddag med 
sang og dans og mange gode oplev-
elser. Da der var gået 45 minutter i 
dyb koncentration var alle børn klar 
til fri leg med vennerne, og der gik 
ikke længe før vi måtte hjem til en 
god lang middagssøvn, hvor alle 
de spændende oplevelser kunne 
fordøjes.

Stor tak til Julie for en helt fantas-
tisk oplevelse.

Venlig hilsen De kommunale 
dagplejere og børn fra gruppe 28

Musikalsk legestue i dagplejen
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