
Nr. 5 Oktober 2018 35. Årgang

Byggesjakket ved indvielsen lørdag 27. marts 1993

Læs på side 23 om Klubhus, Brovej 
12’s 25 års jubilæum 
Læs også om: 
Fed fredag
Ældrecentret
Højskoledag
Loppemarked
Lokalrådet
Husholdningsforeningen

Borgerforeningen 
Foredrag i jan, feb, marts 2019
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Kom og hyg dig og ha’ det sjovt i nogle timer 
sammen med dine klassekammerater og 
venner. 

Der serveres en sodavand og snacks til alle. 
 
Det med småt: 
Der er ikke yderligere salg fra kiosken på aftenen 
Arrangør: Tjæreborg Gymnastikforening 
 

Sportshallerne, Tjæreborg Skole 
Fredag den 23. november 2018 

Kl. 18.30 – 21.30 
Entre kr. 50,- 

SKAL købes på www.tjaereborggf.dk under Gymnastik 
senest den 16. november 2018 

Der kan ikke købes billet på selve dagen. 
 

Hvem er det for? 

For alle, der går i 2. til 6. klasse. 
 
HUSK at tage tøj på, som du kan røre 
dig i – OG indendørssko! 
 
 

Hvad skal vi lave? 

Vi er ikke klar endnu med 
programmet, men det bliver 
helt sikkert lige så sjovt som 
sidste år. 

Programmet skal nok blive 
slået op på vores hjemmeside 
og på Facebook, så snart det 
er klar. 
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Det åbne Bibliotek i Tjæreborg informerer dig!
_____________________________________________

Facebookgruppen ”Tjæreborg Bibliotek – for dig og mig” 

Gruppen er for alle, der har interesse i Tjæreborg Bibliotek! Her kan du følge med i, hvad der sker på dit 
bibliotek. Du kan snakke med andre om dine tanker og ideer,  finde folk, der har de samme interesser eller 
søsætte brugerdrevne aktiviteter på biblioteket. Er du i tvivl om, hvordan du bliver medlem, så send din mail 
til tjaerbib@esbjergkommune.dk med dit ønske, og du modtager et link direkte til siden. 

     

Tjæreborg Skole & Tjæreborg Bibliotek
Samarbejdet mellem Skolen og Biblioteket fortsætter og stemningen er god. Der arbejdes hen 
mod, at skolens elever og lærere fremadrettet kommer til at bruge Tjæreborg Bibliotek, som deres 
primære bibliotek. Ligeledes tilbyder biblioteket at folde tilbud ud, såsom biblioteksorientering, 
book-date, den digitale boghylde for blot at nævne nogle af dem.

Målet er på nuværende tidspunkt, at vi er helt klar til at gå i gang ved årsskiftet. Der er nedsat en 
projektgruppe og en arbejdsgruppe, der tilsammen arbejder på at strikke en rigtig god løsning 
sammen, hvor Biblioteket og Skolen sammen løser opgaven,  i forhold til at give lærere og elever et 
godt bibliotekstilbud fremadrettet.

Vi er naboer, og der er ikke langt mellem vore huse, hvilket selvfølgelig betyder meget i forhold til, at 
dette kan foregå på en smart måde. Vi er ligeledes meget bevidste om, at Tjæreborg Bibliotek er et 
folkebibliotek for alle  i byen, og det skal det fortsat være.  

Har du brug for vores hjælp er du altid velkommen i den betjente åbningstid 

Mange hilsner personalet på Det åbne Bibliotek i Tjæreborg

Livestreaming fra Århus Universitet
- for første gang på Tjæreborg Bibliotek

Aktivitetsgruppen for Tjæreborg Bibliotek var tirsdag 25. september 
vært for denne borgerdrevne aktivitet med ølsmagning. Aktivitets-
gruppen melder, at alle 30 billetter var udsolgt. Publikums sanser 
blev beriget af både foredrag og smagsprøver på forskellige øl, og 
stemningen og humøret var godt blandt deltagerne. 
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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 2127 3883 
Kasserer Kamma Schmidt Nyvej 9 2199 5099
 Irma Lauridsen Østerled 11 2868 5180
 Anni Dejbjerg Sneumvej 211 4162 8060
 Eva Kikkenborg JM Terkelsensvej 15 2851 8244 

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 
Næstform. Åse Kristensen Fasanhøjen 4 7517 5629
Kasserer Lisbeth Vork Jensen Sneumvej 2 4050 4646
Sekretær Bodil Gravsholt  Østerled 7 7517 5308
Medlem Mette Salven Fælledvej 2 2858 8644
   
Aftenskolen Johanne Christensen   Hasselvænget 11 7517 5578

Sneum-Tjæreborg 
Lokalråd

Formand  Flemming Storgaard Sønderbyvej 38 7517 5119
Næstform. Karin Schwartz Vestergaardsvej 8 A 7512 9581
Kasserer  Kurt Aakjær Østerkrog 13 7517 5336
Sekretær Flemming Nielsen Sønderbyvej 32 6022 5726
Trafik	 Hans	Godske	 Østerbyvej	9	 5095	1208
 Morten St Nim  Tradsborgvej 44 2618 8107
 Bodil Gravsholt Østerled 7 7517 5308
 Gorm Jakobsen Krogsgårdsvej 56 4070 6960 
 Martin Ø Olsen  Drosselkæret 11 4077 7278

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 
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

I og K Fonden Sydvest

Flemming Storgaard (fmd.)  21499719
Flemming Nielsen  6022 5726
Jens P Jensen  3027 5862
Harri Pedersen  6135 5567
Hans Godske  50951208

CVR-nr. 29815607
Kontonummer: 3203 - 10978637

(Hvis der ønskes skattefradrag 
skal cpr-nr. oplyses)

Læs mere på Tjæreborgportalen  
www.tjareborg.dk
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HUSK

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

(2/11, 7/12, 4/1, 1/2, 1/3, 5/4)

Det er for alle
- både beboere på centret og folk udefra.

Kom og syng med!!

  

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.     
                            
Henvendelse: Se Grøn Fritid under Vennekreds

Hyggeklubben - onsdage kl. 14.30

 17. okt. Vi spiller Banko. Husk en lille pakke.
 31. okt.  Henriette fra Pasgaard Tøjservice viser  
 efterårsmoden
 14. nov. Festlig underholdning med ”Kun for sjov”. 
 3 mand underholder med sang og musik.
28. nov.  Frelsens Hær synger og spiller
12. dec. Luciaoptpg
 Efter kaffen læser Jens Jermiin Nielsen
9. jan. Nytårskoncert med Esbjerg Salonorkester

Bestyrelsen

Tjæreborg Ældrecenter

Afviklede arrangementer

Folmer og Basserne startede efter sommerferien 
med sang og musik. Rigtig mange beboere var 
med,	så	de	fik	en	god	eftermiddag.
Flemming Bay Jensen talte 5/9 om en værdig 
død.Han fortalte bl.a. om sin afdøde kones syg-
domsforløbet, da hun blev ramt af ALS. En meget 
tankevækkende eftermiddag.
Bestyrelsen
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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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Højskoledag på Tjæreborg Ældrecenter

Rigtig mange var mødt op til Hyggeklubbens Højskoledag 
onsdag den 19. september 2018 kl. 10.00

Flemming Rishøj startede dagen med at fortælle 
om kvinderne på Sprogø. En spændende beretning 
om, hvordan institutionen blev startet, og hvordan 
pigerne blev anbragt på øen. Mange kom fra Den 
Kellerske Anstalt i Brejning, andre fordi de var 

”moralsk defekte”, og blev anset for småt bega-
vede. Ifølge journaler og fortællinger fra pige-
hjemmet havde pigerne dog mange evner, og de 
få piger der var så heldige at komme fra anstalten, 
viste også at de udmærket kunne klare sig selv.

Rishøj fortalte humoristisk om hverdagen på øen, 
blandt andet hvordan pigerne ved  hjælp af strik-
kede karklude havde fået kloakkerne stoppet, med 
det formål at få mænd til øen for at rense rørene. 
Det er mærkeligt, at den uretfærdighed med at 
isolere pigerne først sluttede i 1961, altså er det 
noget mange kan huske.

Efter frokosten var der underholdning med Nord-
søpigerne Det er et fantastisk kor, der skaber god 
stemning, og de blev også belønnet med mange 
klapsalver.

Kaffe og kage blev afslutningen på en på en ind-
holdsrig dag.
Tak for god opbakning!
Hyggeklubbens bestyrelsse
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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

 

             www.tjæreborgfitness.dk 
 
                      - meget mere end motion 

 

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.john-josefsen.dk   post@john-josefsen.dk

Små fotos af hjælpere ved 
Skolemesterskaberne
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Loppemarked på Tjæreborg Ældrecenter

Udenfor Ældrecentret har det nu 
i 2 år været umuligt at komme 
med kørestol fra Ældrecentret til 
SuperBrugsen
- men nu lysner det vist.

bg.

Loppemarked

Traditionen tro blev der igen i år afholdt loppemarked 
på	Tjæreborg	Ældrecenter.	Tak	for	alle	de	fine	ting,	
som blev doneret. Meget blev solgt og der blev pruttet 
og handlet på mange varer. En fornøjelse at se så stort 
et fremmøde. Vennekredsen glæder sig til at bruge 
overskuddet til underholdning for Ældrecentrets 
beboere. 
BG
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Foredrag i 2019

John Frikke kommer 24. januar 2019
Emne: “Vadehavet - natur i Verdensklasse”

John har i rigtig mange år især haft fokus på 
Vadehavets fugleliv, men har i de senere år også 
beskæftiget sig med Vadehavet i bred forstand. 
Han er i dag ansat som projektkoordinator ved 
Nationalpark Vadehavet og er en erfaren naturfor-
midler og meget dygtig fotograf. 

John vil denne aften sætte ord og billeder på Vade-
havets helt særlige karakterer og tegne et portræt 
af det helt særlige landskab og dets rige natur og 
fugleliv.

27. februar vil Arkivchef for Byhistorisk Arkiv 
i Esbjerg Jørgen Dieckmann Rasmussen 
fortælle om ”Esbjerg - fra ladeplads til energi-
metropol”
Kom man til Esbjerg i 1867 var der næsten ingen 
gårde	og	huse	eller	mennesker	at	finde	mellem	lyng-
totterne, for der var kun to gårde og tre huse, og der 
boede 23 mennesker. 
Det blev ændret året efter, da Rigsdagen den 24. april 
vedtog en lov om anlæg af en havn ved Esbjerg og 
siden koblede den på jernbanen mellem Lunderskov 
og Varde.
Det førte en udvikling med sig, som ingen havde 
planlagt eller kunne forudse, men på kun 30 år vok-
sede Esbjerg fra ingenting til købstad med over 13.000 
indbyggere. Og udviklingen fortsatte, afstemt efter 
konjunkturerne i ind- og udland. I dag er Esbjerg Dan-
marks energimetropol, og kunne man invitere nogle af 
de 23 indbyggere tilbage for at se, hvad det hele havde 
udviklet sig til, ville de formodentlig have svært ved at 
tro deres egne øjne.

26. marts er det Familie på farten med 
“Vandring for livet”, der kommer

Helge lovede at gå hjem fra Nordkap, hvis 
naboen holdt op med at ryge. Naboen blev 
røgfri - og Helge på 69 år snørede vandrestøv-
lerne. På 73 dage gik han 3.000 kilometer fra 
Nordkap hjem til Give. Undervejs var Anne 
Grethe i den gamle Landcruiser hans uundvær-
lige støtteteam.

Foredraget er ikke bare en palet af smuk natur 
og spændende mennesker... men også en varm 
fortælling om, at når to står sammen, så bliver 
det umulige muligt - også at samle mere end 
200.000 kroner ind til Kræftens Bekæmpelse.
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Tjæreborg Husholdningsforening

Desværre	blev	vi	nødt	til	at	aflyse	turen	til	
Syvkanten i Janderup. Kun 2 havde meldt sig til 
ugen før.

Næste arrangement er besøget hos DanHostel i 
Esbjerg 24. oktober 2018 med afgang fra Fritids-
centrets P-plads kl 12.30. Vi får en orientering og 
rundvisning. 
(Bodil beklager den forkerte placering i aktivitets-
kalenderen.)

23. august var Husholdningsforeningen på besøg 
i genbrugsbutikken i Sæddingcentret, hvor alt 
går til de hjemløse. Her frotalte Ingelise Wenzel 
fortalte om sit arbejdemed de hjemløse og om ar-
bejdet som fængselspræst. Et interessant foredrag.  
De var kaffe og hjemmebag
Åse Kristensen

Aftenskolens Debataften 
OBS: dato er ændret fra den 14. til den 22.

Arrangement om kvindeskæbner i 
Danmark: 1900-1970

Torsdag den 22. november, Tjæreborg 
Bibliotek, Skolevej 44 C, Tjæreborg

Debatoplægsholder Henning 
Frandsen, historiker og jour-
nalist.
Kom til en aften med fokus på 
kvindeskæbner, min farmor, 
de andre faldne kvinder og 
englemagerne. Mulighed for 
spørgsmål og diskussion.
Arrangementet skal med udgangspunkt i min farmors 
historie handle om de kvinder, der i første halvdel af 
1900-tallet havnede på samfundets bund, som forag-
tede enlige mødre, kaldet faldne kvinder. Nogle af 
den fødte børn i dølgsmål, og slog dem måske oven i 
købet	ihjel.	Atter	andre	fik	en	englemager	til	at	klare	
paragrafferne. F.eks Dagmar Overby, der slog mindst 
20 børn ihjel, som hun brændte i kakkelovn. Senere i 
perioden	fil	mange	fostret	fjernet	hos	en	kvaksalver.

Der serveres forfriskning i pausen.
Torsdag den 22. november kl. 19-21 
Pris: 75 kr.
Tilmelding: Johanne Christensen 75175578/
mobil 23965578 og betaling senest 8 dage før.

Bankkonto nr.: 3445-4476055148 eller billet 
købes i Brugsen ca. 14 dage før.

Tjæreborg
Husholdningsforenings

besøg hos 
Danhostel Esbjerg

Gl. Vardevej 80
onsdag den 24. oktober 2018

Kl. 13.00 får vi orientering om vandrerhjemmet 
Bagefter er der rundvisning 

Pris: 50 kr. for orientering og rundvisning. Vi får kaffe og kage.

Afgang fra Fritidscentrets P-plads kl 12.30.
Kørsel i egne biler: 10 kr.

Tilmelding til Bodil 7517 5308 eller bodil.gravsholt@gmail.com senest 17/10
bg september 18
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Whist - Whist - Whist

Vi er nogle pensionister, som spiller 
whist – men kunne godt tænke os, 

at vi var nogle flere.
Kom ud af busken!

Vi spiller torsdag i ulige uger, kl. 9-11. 
Vi køber kaffe med et rundstykke til 30 kr. 
Vi håber, at I vil møde op, så vi kan hygge os
sammen. 
Det foregår på Fritidscentret = Spisehuset, 
Skolevej 44. 
Vel mødt!
WHIST-spillerne

Tjæreborg 
Borgerforening

afholder
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

tirsdag den 13. november 2018 kl. 19.30 
på Tjæreborg Bibliotek

Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Bestyrelsen

Lokalrådet er din lokale repræsentation i et formaliseret 
samarbejde med Esbjerg Kommune.
Lokalrådet har en høringsret i forhold til kommunale 
tiltag, der har særlig betydning for deres område. 
Dialogen med kommunalbestyrelsen sker gennem for-
skellige formelle møder og anden kontakt enten direkte 
til politikerne eller via embedsmænd, f.eks. med:  
 • Økonomiudvalget
 • Vej og Park
 • Teknik og Forsyningsudvalget
Dialogen mellem Lokalområdet og det politiske system 
kan handle om:
 • Bosætning
 • Erhverv
	 •	 Trafik
 • Lokale servicetilbud
 • Kultur og Fritid
I det seneste år har Sneum-Tjæreborg Lokalråd bl.a. 
arbejdet med:
 • Mellembyplan / Tjæreborg Bysø
 • Aktivitetsstien 
 • De gamle grusgrave

Nyt Fra Sneum-Tjæreborg Lokalråd
 • Shelter ved Sneum Sluse
	 •	 Trafikforhold
 • Udskiftning af møllerne syd for Tjæreborg.
Mht. det sidste punkt har Lokalrådet opfordret Vatten-
fall til at invitere borgere til et informationsmøde om 
planerne. 
Om de øvrige punkter – og hvad der ellers er arbejdet 
med i det seneste år – kan du blive klogere på ved at 
deltage i:

ÅRSMØDE TIRSDAG D. 6/11-2018 KL. 20.30 i 
TJÆREBORG FRITIDSCENTER

Mødet ligger i umiddelbar forlængelse af information-
smødet kl. 19.00, som Vattenfall har inviteret til.
Årsmødet er offentligt. Alle er velkomne. For hver af 
de foreninger, som udgør grundlaget for Lokalrådet, 
inviteres to repræsentanter. 

ÅRSMØDE TIRSDAG 6/11 2018
KL. 20.30 i TJÆREBORG FRITIDSCENTER

Mødet er offentligt. Alle er velkomne. Fra hver af de foreninger, som udgør grundlaget for Lokalrådet, inviteres 2 
repræsentanter.

Dagsorden
 Pkt. 1 Velkomst v/ formand Flemming Storgaard
 Pkt. 2 Formandens beretning
 Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab v/ kasserer Kurt Aakjær 
 Pkt. 4 Valg af revisor
 Pkt. 6 Eventuelt
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Spændende nyheder på Tjæreborg Julemesse 2018

Streetfood: Der vil i år være julestreetfood i Den Grønne Foyer, 
hvor man kan sidde og nyde lette lækre frokostretter og desserter 
i hyggeligt julemiljø.

  
Legeland:  Hal 2 bliver i år indrettet med forskellige aktiviteter 
for børn med blandt andet oppustelig hoppeborge og fodboldbane 
(Adgang på eget ansvar)

Når du skal booke din stand, har du i år følgende to muligheder:   

Standplads Streetfood: Streetfood-området i Den Grønne Foyer er opdelt i små julestande 
med bjælkebannere. (Mål: ca 2,5 facademeter, inkl. strøm + 2,5 x 0,70 meter 
serveringsbar/disk ) kr. 300,-

Alm. Standplads i hal 1:  (Ca. 3 facademeter med skillevæg + 2 borde) kr. 300,-
Der kan bestilles ekstra bord kr. 50,-

Begrænset antal pladser – bestil  din stand  i dag.   
Kontakt personer:  Lisa Bang, 50 47 20 93

Email: lnb_7@hotmail.com

Bodil Gravsholt, 75 17 53 08 /42 41 53 08 
Email: bodil.gravsholt@gmail.com

Vigtigt: Husk at oplyse evt. firmanavn, kontaktperson, adresse, tlf. email.
Hvis der ønskes strøm ved alm. standplads bedes det oplyses ved tilmelding.

Betaling: Mobilepay 50472093 eller bankoverførsel Reg: 1551 Konto: 7951788575 
OBS: bookingen er bindende og først gældende når betalingen er modtaget.

Messen er både for private og erhvervsdrivende. 
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Der er stadig mulighed for at spille 
motionsbadminton i sæsonen 18-19

Der er stadig ledige baner, hvis nogen har lyst til 
at svinge ketcheren. Der er mange ledige baner, 
hvis I kan spille fra kl. 21-22. Det er muligt alle 
ugens første 4 dage. I skrivende stund er der 
enkelte ledige baner fra kl. 20-21 mandag, onsdag 
og torsdag. Disse kan dog være væk, når bladet 
udkommer, men forhør jer om mulighederne ved 
at sende en mail til: irene@icansystems.dk.
Det koster kr. 550,- pr. person at spille hele sæ-
sonen, som slutter med udgangen af april måned 
2019.

Irene Hansen

TGF’s Julekalender 2018

Lige pludselig står julen for døren og alle-
rede i november kommer vores håndbold-
spillere rundt med julekalendere. Vil du 
være en af de heldige, som vinder en eks-
tra julegave i år, så husk at have kontanter 
hjemme. Prisen er den samme som sidste 
år, nemlig 20 kr. pr. kalender. Kom du til 
at købe for få, så sælger vi de resterende 
julekalendere på julemessen både den 1/12 
og 2/12 2018.

Julekalenderudvalget 

Ny lærer i trygge rammer

Det at træde ind af døren et nyt sted i en ny rolle 
for at løse en opgave, tror jeg alle har prøvet. 
Dette oplevede jeg den 6. august da jeg startede 
som ny lærer på Tjæreborg Skole. Det sted hvor 
jeg begyndte på en stol i børnehaveklassen for eft-
erhånden mange år siden. Dengang var drømmene 
om fremtiden store og ukendte, men en ting var 
sikkert jeg havde ingen ide om at jeg mange år 
senere ville træde ind af døren, som nyuddannede 
lærer præcis det sted. 

Nu har jeg så været lærer i næsten to måneder. To 
måneder der har budt på mange spændende oplev-
elser, udfordringer, men allermest mødet med en 
masse nye kollegaer, elever og forældre, der alle 
på hver deres måde har været med til at give mig 
en tryg og god start på lærerlivet i Tjæreborg. 

Min første dag startede med total mange som-
merfugle i maven og glæde over at jeg endelig 
skulle i gang med livet som lærer. Den eneste ro 
og styrke jeg var helt tryg med var omgivelserne, 
for de kunne da ikke have ændret sig ret meget 
siden jeg var elev… eller måske en del, for SFO 
én var kommet i det gamle bibliotek, indskolingen 
fordoblet, to musiklokaler og jeg kunne for første 
gang sætte min fødder på lærerværelset, det sted 
der ellers var ukendt og kun for ”lærerne” så ja 
trygge rammer med store forandringer… næsten 
som at træde ind på et ukendt sted.   

Når det så er sagt er jeg stadig ny lærer, den lærer 
der i mange år har været gymnastiktræner i hallen 
og derfor er et kendt ansigt for mange elever og 
forældre. Ny bare i en ny rolle som lærer. En rolle 
jeg er utrolig glad for og er klar til at udforske på 
godt og ondt på Tjæreborg Skole. Jeg glæder mig 
rigtigt meget til at møde alle elever og forældre, 
og blive det kendte ansigt der er en del af skolen 
også er med til at de trygge rammer bliver ved 
med at være trygge for os alle sammen. 

Pia Franzmann 
i Tjæreborg Enge vil blive præsenteret. Mødet er 
i forbindelse med  Sneum-Tjæreborg Lokalråds 
årsmøde.
Informationsmødet vil blive afholdt i Spisehuset 
(Tjæreborg Fritidscenter) den 6. november 2018 
kl. 19.00. Der vil blive serveret kaffe og kage.
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"At tegne er at se"
Betty Edwards

At tegne sammen og inspirere 
hinanden er hyggeligt. Derfor 
kunne alle den 7. august kl.10-
15 komme forbi Tjæreborg 
Bibliotek til et lille udendørs 
'pop-up'-tegneværksted. 
Under de skyggefulde, store 
træer var der tegneredskaber, 
farveblyanter, vandfarve og 
akvarelmaling, samt et par teg-
neøvelser til rådighed for både 
børn og voksne. 
Hele arrangementet var gratis.

I løbet af dagen havde 
tegneværkstedet 17 gæster i alle 
aldre, helt ned fra 2 år. 
De	fleste	kom	fra	start	eller	i	
løbet af formiddagen, nogle blev 
hele dagen. 
Der var en vældig hyggelig stem
ning hele dagen igennem. Vejret 
var supergodt, - så godt, at det 
gav rigtig god mening at sidde 
under skyggen fra træerne. 

Tegneøvelsen, at tegne et mo-
tiv omvendt, som er hentet fra 
Betty Edwards bog: "At tegne 
er at se", viste sig igen at være 
en rigtig god metode til at tegne 
noget, der ligner meget, og hvor 
billedet får 'sit eget liv', selv om 
det er et motiv, man synes er 
svært. 

Selve det at sidde ude og tegne/
male	giver	fine	muligheder	for	
naturoplevelser, fordi man sid-
der så længe på samme sted og 
ikke mindst er meget opmærk-
som på det, man tegner. Det 
oplevede mange af os igen. 

Der blev lavet en lille udstilling 
af	dagens	mange	fine	billeder,	
som kunne ses en lille uges tid 

TEGNEDAGEN PÅ TJÆREBORG BIBLIOTEK

inde på Tjæreborg Bibliotek. 
Jeg har bagefter hørt at den lille 
pige på 2 år var meget inter-
esseret i at se sit billede ud-
stillet,	og	flere	gange	var	forbi	
biblioteket i dagene efter. 

Tegnedagen blev arrangeret 
som et samarbejde mellem 
Aktivitetsgruppen for Tjære-
borg Bibliotek og Tjærebog 
Bibliotek. Keld fra Aktiv-
itetsgruppen og to børnebørn 

var en meget stor støtte hele 
dagen igennem. I sørgede alle 
tre for en supergod opbakning 
til det lille tegneværksted! En 
stor TAK for det! Ligeledes 
stor TAK til Karin inde på 
Biblioteket, som sørgede for 
god support dagen igennem og 
ikke mindst for god hjælp til 
alle forberedelserne af arrange-
mentet!

På Aktivitetsgruppens vegne
Anna Sørensen

Tjæreborg Enge Vindmøllepark
Generation 3

Vattenfall Vindkraft inviterer til informationsmøde, hvor udskiftnings-
projektet af vindmøllerne i Tjæreborg Enge vil blive præsenteret. 
Mødet er i forbindelse med  Sneum-Tjæreborg Lokalråds årsmøde.
Informationsmødet vil blive afholdt i Spisehuset (Tjæreborg Fritid-
scenter) den 6. november 2018 kl. 19.00. Der vil blive serveret kaffe 
og kage.
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MTB-træning
Der har været fuld fart på i MTB-afdelingen henover 
sommeren. Efter et vellykket begynderforløb med stort 
fremmøde, er vi nu så mange mtb’ere, at det er muligt 
at køre med 2 hold om tirsdagen. Det ene hold henv-
ender sig den øvede rytter, som ønsker ekstra sved på 
panden og kørsel med ”stram kæde”. Det andet hold 
er for de let øvede og begyndere. Begge hold kører fra 
Den Grønne Foyer (bag hallen) hver tirsdag kl. 17.30. 
Husk lys! Lørdag er der fællestræning for alle kl. 9. 
Som udgangspunkt mødes vi ved hallen, men hold 
øje med træningskalenderen! For at få lidt afveksling 
arrangerer vi nemlig ofte træning på andre spor. Den 
første lørdag i hver måned er der tilgang for nybegyn-
dere.

Oú es-tu coll - Syv seje TC-ryttere 
på tur i det franske

En	lille	flok	TC-ryttere	havde	i	august	valgt	at	udfor-
dre sig selv og tage en tur til den franske del af Py-
renæerne og køre lidt i bjergene. 
Og hvilke bjerge på seks etaper. Vi kender dem alle 
sammen fra Tour de France. 
Col de Peyresourde, Col du Tourmalet, Col 
d´Aubisque, Col de Marie Blanc, Col de Portet 
d´Aspet. I alt cirka 700 kilometer og over 1100 
højdemeter. 
Vi	fik	heldigvis	alle	sammen	hjem	igen	i	god	behold.	
Dan Thomsen, der efter bedriften i det franske efter-
hånden må være Tjæreborgs svar på Jakob Fuglsang, 
havde	overskud	til	at	sende	flere	fine	stemningsrap-
porter hjem undervejs – og det lyder ikke ligefrem som, 
at de grønblusede TC-ryttere har kedet sig. 

Klubtur til Slettestrand, Fjerritslev
MTB afdelingen har været på tur til Feriecenter Slettes-
trand fra den 7/9-9/9. Vi var 25 ryttere med på turen og 
humøret var højt fra start til slut, selvom fredagen bød 
på masser af vand fra oven og dermed også et glat og 
udfordrende spor.
Lørdag var der arrangeret tekniktræning på 2 hold – 
begynder og øvet. Instruktørerne på stedet er ekstremt 
dygtige	–	og	pædagogiske,	så	alle	fik	lært	nyt	og	pudset	
teknikken af. Efter 2,5 times undervisning om formid-
dagen og en god frokost, delte vi igen gruppen op i hold 
og kørte en tur på sporene, som er 35 km i alt. Dagen 
blev for nogen afsluttet med en tur i Vesterhavet, mens 
andre foretrak varmtvandsbassin og sauna. Aftenen bød 
på god mad og social hygge.
Søndag blev der igen givet gas, men der var også ømme 
ben, så der var nogle som byttede cykelturen ud med en 
vandretur ud til Svinkløv Badehotel, som snart står klar 
igen i sin oprindelige form. Efter en velfortjent frokost 
gik turen hjemover igen.
Der er allerede nu booket ophold til næste år fra den 
30/8-1/9, så sæt kryds i kalenderen!
Chris

I får også lige denne her: 
”Der er dårligt nok energi til at skulle løfte cykelpumpe, 
gel	eller	andre	våben.	Vi	er	slidte	efter	de	første	fire	
dages stigninger. John havde en føring, hvor han “kom 
til	at	dreje	forkert”	-	ved	ikke	hvordan	han	fik	”fri	
højre” til at blive til et sving til højre. Men missionen 
lykkedes. Det sjove er, at Jessing var utroligt tæt på 
at snige sig afsted med lidt det samme uden der var 
nogen der noterede sig det. Heldigvis huskede Peter 
det. Vi må hellere for en god ordens skyld sige, at John 
faktisk	har	taget	indtil	flere	føringer	hernede	-	faktisk	
flere	end	i	hans	samlede	tid	i	TC-regi.	Frokosten	var	
fantastisk - der var pommes!!! 

Tillykke	med	den	flotte	præstation	til	Dan	Thomsen,	
Allan Kamper, Fleming Skjærbæk, John Justesen, 
Brian Jessing, Brian Riis og Peter Ladegaard. 
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Tjæreborgløbet

Frøs Tjæreborgløbet 2018

Søndag, 9. september afviklede 
Tjæreborg Motion dette års Frøs 
Tjæreborgløb.

Det var 28. gang løbet blev af-
holdt, første gang var i 1987. 
Igen i år var Frøs hovedsponsor 
for løbet og derfor navnet Frøs 
Tjæreborgløbet. 

Deltagerantallet var i år knapt 
300, hvilket arrangøren – Tjære-
borg Motion – er rigtig godt til-
freds med. Det er dejligt, at der er 
sådan en stor opbakning til vores 
lokale løb. 

Tjæreborg Skole havde gjort en 
stor indsats for at få eleverne 
ud, og det var lykkedes at få 115 
elever ud at motionere. Der var 
som tidligere udlovet en præmie 
på 1.000 kr. til største klassehold, 
som 4.A vandt med hele 17 elever, 
som deltog fra klassen. Det var 
nogle stolte elever fra 4.A, der 
modtog præmien. Det er faktisk 2. 
år, at klassen vinder de 1.000 kr.     

Der var i år 3 løberuter på hhv. 10 
km., 5 km. og 2,5 km. - og der 
var præmier til bedste M/K i de 
forskellige aldersgrupper på de 3 
distancer. 
 
Ruterne var i år lavet om, således 
at 10 km.-ruten = 2 x 5 km.-ruten. 
Det gav en hel del stigninger 
undervejs, bl.a. skulle skydebanen 
passeres 2 gange på 10 km.-ruten, 
men det blev heldigvis godt mod-
taget af løberne. Ruten på de 2,5 
km var meget velegnet til familier 
med børn og barnevogne.  

Alle ruter gik igennem de 
natursmukke områder i og om-
kring Tjæreborg. 

Cykelrytterne fra Tjæreborg 
Cykling hjalp som for og bagtrop 
med at guide løberne rundt på 
ruterne. 

En masse frivillige hjalp ude på 
ruterne og i mål-området – en 
stor tak skal lyde til dem for 
deres hjælp!

Sidst men ikke mindst skal 
lyde en STOR tak til vores 
trofaste sponsorer, som altid 
er villige til at hjælpe i forbin-
delse med Frøs Tjæreborg-
løbet!

Vi håber på lige så god op-
bakning i 2019. 

Erik Friis-Nielsen, 
Tjæreborg Motion  
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BORDTENNIS 
 
 

Tjæreborg Gymnastikforening forsøger sig i øjeblikket med 
bordtennis i samarbejde med Esbjerg Bordtennisklub. 

 
Vi er startet op med bordtennis i Tjæreborg. Er der basis for 
bordtennis og i hvilket omfang skal det være TGF der skal 
stå for det – i et samarbejde med EBTK – og skal det på 

sigt være i EBTK du skal træne? 
 Vi er startet ud med 4.-9 klasse. Hvis du er senior så kom 

også 
Vi forsøger frem mod årsskiftet og evaluerer så. 

 
Hvem: 4. – 9 klasse og Senior er velkomne 

Hvornår: Fredage kl. 18-20 i hallen i Tjæreborg 
Hvor længe: I første omgang frem til nytår 

Træner: Træner fra EBTK bosiddende i Tjæreborg (Henrik Andersen) 
Pris: 275,- 

 
 

Bordtennis er verdens hurtigste spil. Det er en sport, du kan dyrke både på hold og alene.  
Uanset niveau. 
Når du kommer til træning er det godt, at have gode indendørssko uden sorte såler, shorts, T-shirt 
og en drikkedunk med - du får brug for vand. Din T-shirt skal være en anden farve end hvid – så er 
det letter at se bolden, når din modstander spiller den. 
Du kan låne bat og bolde af os – indtil du ved om det er en sport for dig – så vent med at købe det. 
Du må selvfølgelig gerne tage det med, hvis du har et. Vi har bolde, net, borde og en træner. Henrik 
har tidligere stået for bordtennis i TGF. 
 
Du skal bare møde op om fredagen i hallen i Tjæreborg ved skolen. 
 
Du får 2 prøvegange inden du skal melde dig ind. I forsøgsperioden er det TGF du melder dig ind i. 
Det vil være under TGF - Badminton du er meldt ind. Se på www.tjæreborggf.dk under Badminton. 
 

Vel mødt fredage kl. 18 - 20 
På vegne af 
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FÆLLES 
SPISNING  

 
 
VI KLARER OS PÅ HØJSKOLEMANER  
I samarbejde mellem Sneum – Tjæreborg Fritidscenter, 
Spisehuset og Tjæreborg Gymnastikforening  

Hvornår 

25. oktober 2018 
18.00-19.30(dørene åbner 17.30) 
 – men du må gerne blive længere 
 
HVOR:                                                              
SNEUM -TJÆREBORG FRITIDSCENTER       
SKOLEVEJ 44B I TJÆREBORG 

Menu: 
Voksne:  Byg selv burger m/ pommefrites + kaffe / te og kage 
eller bøf m/ kartofler og sovs+ kaffe / te og kage 
Børn:  Byg selv burger m/ pommesfrites  
 
Bestyrelsen for Sneum-Tjæreborg Fritidscenter vil gerne vise, 
at vi har et fritidscenter. Så kom og spis din aftensmad 
 
 
 
 
 
 

  FOR ALLE ALDRE 

DER KRÆVES 
FORUD- 
BESTILLING OG 
BETALING 
SENEST DEN  

21. 0KTOBER 
2018 PÅ: 
WWW.TJAEREBORGGF.DK/START/FAELLE
SSPISNING-25-OKTOBER-2018/ 

ELLER 
I ”SPISEHUSET”  
SE ÅBNINGSTIDER PÅ                  
WWW. SPISEHUSET-TJAEREBORG.DK/ 

PRIS: 
Kr. 95,- for voksne 
Kr. 45,- for børn 
 
 
 
Der er ingen overskud – 
men vi er glade for, at du 
kommer. 

??  
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Herreseniorfodbolden lakker mod enden

Fodboldsæsonen 2018 har været karakteristisk 
derved, at TIF har haft rigtig mange spillere til 
rådighed. 
Dette skyldes dels at mange af TIFs ungdomsspill-
ere er blevet så gamle, at de er rykket op i se-
niorafdelingen og dels at trænerne Niels Nørgaard 
og Bent Pedersen har formået at tiltrække spillere 
fra andre klubber. 
Medvirkende har også været, at der er et godt 
sammenhold i afdelingen, hvor man bakker hinan-
den op uanset på hvilket hold man spiller. 
Endelig skal det nævnes at holdlederne, Claus 
Hansen og Martin Hansen (søn af Claus) udfører 
et enormt vigtigt og betydningsfuldt arbejde for 
klubben og holdene. 
”Jysk	fodbold”	har	netop	i	sit	seneste	nummer	flere	
artikler om netop holdledernes store betydning. 
En af artiklerne har overskriften: ”HOLDLE-
DEREN er fodboldholdets usynlige lim”. Det er 
så sandt som det er skrevet. Holdlederne klarer 
alle de mange praktiske opgaver forud, under og 
efter kampen. De er guld værd for en klub.

Seniorspillere gider godt hjælpe til
I mange år har den myte eller fortælling eksis-

Herreseniorfodbold

teret, at seniorspillerne havde nok i deres eget 
(altså træning og kamp). Underforstået at man gik 
forgæves til dem, hvis man havde brug for hjælp 
til noget i klubben.
Denne myte må siges at være punkteret i løbet af 
denne sæson. 
Lad mig give et par eksempler:
 1) Herreseniorenes hjælp, både fredag aften/ 
  nat (efter grillaften) og på Sportsfestens  
  sidste dag med oprydning, var stor og 
  effektiv. 
 2) En meget stor del af seniortruppen var dom- 
  mere ved Skolemester 2018.
 3) Ikke færre end en halv snes herresenior
  spillere er trænere for ungdomshold i TIF.

Tre seniorhold i efterårets turnering 
Herreseniorafdelingen tæller pt. ca. 50 spillere og 
det har betydet, at vi har tilmeldt et serie 6-hold til 
efterårets turnering. 
Status er at serie 2 mangler 5 kampe (i skrivende 
stund). Holdet ligger midt i tabellen.
Serie 5 mangler 4 kampe. Der er mulighed for 
oprykning. 
Serie 6 mangler 4 kampe. Holdet er ubesejret.

Flemming Nielsen

Bent Pedersen fratræder

Træner for 1. holds-truppen, 
Bent Pedersen har pr. 22/9-
2018 anmodet om at fratræde 
som træner i Tjæreborg. 
Det har bestyrelsen taget til 
efterretning.	Til	afløser	resten	
af 2018 er udpeget Morten 
Køhlert. Han har et godt kend-
skab til klubben både som 
spiller, træner og bestyrelses-
medlem. Han har i et par år 
været seniorkoordinator og han 
er medlem af kunstgræsudval-
get.
Tak til Bent for samarbejdet 
og velkommen til Morten på 
grønsværen. 

Det er nu der er brug for støtte og opbakning ved deres kampe
Spilleplanen ser således ud:

 Serie 2: Lørdag 29/9 kl. 13: TIF – Grindsted GIF
  Lørdag 6/10 kl. 15: Rødding IF - TIF 
  Lørdag 20/10 kl. 14: Esbjerg IF92 - TIF
  Lørdag 27/10 kl. 13: Billund IF – TIF

 Serie 5: Lørdag 29/9 kl. 15: TIF – Fåborg/Årre
  Søndag 7/10 kl. 14: Fåborg/Årre - TIF 
  Lørdag 13/10 kl. 15: TIF – Vejrup IF
  Søndag 21/10 kl. 13: Esbjerg IF – TIF

 Serie 6: Søndag 7/10 kl. 16: Vejen SF - TIF 
  Søndag 14/10 kl. 18: TIF – Jernved/Gredstedbro
  Søndag 21/10 kl. 18: TIF – Skrave VIF

Der tages forbehold for ændringer.
Aktuelle hjemmekampplaner kan ses ved oplag på TIFFEN og ved 
klubhuset. 
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Mandag, tirsdag og onsdag i uge 37 og 38 stod 
Tjæreborg på den anden ende, idet ca. 2000 spillere 
og et næsen tilsvarende antal forældre mv. var mødt 
frem til den 26. udgave af skolemesterskaberne i 
5-mands fodbold for elever i 3. - 9. klasse.

I løbet af de 25 år turneringen har kørt, har i alt ca. 
45.000 elever deltaget. 

Kampene starter hver dag kl. 16.15, så fra ca. 
15.30-tiden begynder p-pladser og de nærmeste 
gader at blive fyldt godt op af biler. Tak for tål-
modigheden fra naboer. Flag-alléen bliver hejst, det 
store	flag	sat	op.	Puljeoversigterne	sat	op.	

Bixen’s folk begynder at tjekke ind. Arndt er klar 
ved indbetalingskassen og Susanne Dam, Kirsten 
Dam og Dorte Husted møder ind for at styre af-
viklingen og resultaterne, præmieoverrækkelse 
mv. Lidt over kl. 16 møder dommerne ind. Der er 
brugt ca. 85 dommere til de over 600 kampe på de 
6 dage – og i Bixen har en snes frivillige, styret af 
Jessie, Mette og Maibritt, sørget for god servicering 
af både spillere og heppere. 

Forud for selve afviklingen er der jo gået en del 
arbejde med selve invitation, tilmelding, puljeind-
deling og spilleplan. 

Denne del har Henrik Øllgaard taget sig af, godt 
assisteret af Peter Lundgaard Hansen, som har ud-
viklet selve programmet, som sørger for en effektiv 
registrering, puljeinddeling mv. En meget vigtig 

Skolemesterskaberne gør Tjæreborg 
kendt i hele Esbjerg Kommune

Skolemesterskaber
del ved så stor en turnering. Det har bare fungeret 
perfekt. Stor tak til de to. 

I alt 281 hold fra 29 forskellige skoler i hele Es-
bjerg Kommune deltog. Det svarer til ca. 2000 
elever. 
Vitaskolen havde tilmeldt 29 hold, Sønderrisskolen 
26 hold, Fourfeldskolen 25 hold og Tjæreborg 
skole 24 hold. 

Inden	første	fløjt	skal	der	jo	så	også	lige	sørges	for	
baner, mål, opstregning og lys på banen (tak til 
nabo Kristian for lån af strøm igen).

Udvalget vil gerne takke alle vore trofaste sponsor-
er, Bixen’s personale, løbere, dommere og naboer 
(for udvist tålmodighed).

Alle vinderholdene kan ses på Tjæreborg Portalen: 
tjareborg.dk > skolemester > Vindere 2018. 

Stort tillykke til alle holdene. 

Det blev ikke til nogle skolemesterskaber i år for 
Tjæreborg Skole – men det var tæt på. 
Vi bringer her nogle billeder af Tjæreborg-hold 
som nåede langt.

Flemming Nielsen
Skolemesterudvalget

PS: Ideen til turneringen	fik	vi	fra	Thurø	IF,	som	
lavede en tilsvarende turnering for skolerne i 
daværende Svendborg Kommune. Det er en super 
god måde at øge interessen for fodbold og samtidig 
lave et arrangement, som kan give klasserne en 
oplevelse. 
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Klubhuset med det nuværende udseende og størrelse 
fyldte 27/3-2018 25 år.
I perioden 15/9-1992 til 15/3-1993 byggede 85 frivillige 
med	god	støtte	fra	lokale	firmaer	klubhuset	ud	med	3	
omklædningsrum (i kælderen), entré, kontor, samling-
slokale, køkken og teknikrum. De 85 frivillige brugte 
i alt 5000 arbejdstimer og materialeudgifterne løb op i 
godt 1 mio. kr.

Klubhuset, Brovej 12. En god ramme om TIF’s aktiviteter.

25 års jubilæum
Ove Gregersen var primus motor i byggeriet og han stod 
for tegninger, tilladelser og materialer o.m.a.
En imponerende indsats, som naturligvis blev fejret ved 
en festlig indvielse forud for sæsonstart lørdag den 27/3-
1993.

Lidt mere historie
Den ældste del af klubhuset (mod syd) blev opført i 
1977 - og ved frivillig arbejdskraft. Det rummede bold-
depot, samlingslokale, et lille køkken og et lille toilet. 
Baggrunden for opførelsen var den store udvidelse af 
Tjæreborg skole med idrætshal (1), faglokaler og 22 
klasselokaler. 
Denne udvidelse kostede det grundmurede klubhus ved 
Tjæreborg Stadion på Stationsvej livet samt ”cementstø-
beriets kontorbygning” på Skolevej. Denne lille kontor-
bygning	med	fladt	tag	havde	TIF	fået	stillet	til	rådighed	
af skolen som midlertidigt kontor, så her var der ”kon-
tortid” hver mandag 18.30.
Derfor besluttede bestyrelsen at opføre et lille træhus 
(fra Balsby huse) for enden af lysbanen til brug for 
møder og socialt samvær efter træning og kamp.
Det viste sig hurtigt at være for småt - der manglede 
omklædningsrum og mødelokale.

I oktober 1983 kunne TIF så indvie en tilbygning, som 
rummede omklædningsrum/baderum, kontor, mødelo-
kale og toiletter. 
Men der var jo ikke omklædning til pigerne! (de måtte 
stadig klæde om på skolen) - og udeholdene.
Det kom der så efter den seneste udbygning for 25 år 
siden.

Løbende vedligehold
Vi har i alle årene forsøgt at holde klubhuset vedlige. 
Der	er	kommet	nye	vinduer	i	og	der	er	blevet	malet	flere	
gange. 
Vi har her i efteråret 2018 måttet udskifte paptaget på 
den	flade	del	(foyer	og	kontor)	efter	en	vandskade	og	i	
november i år skal vi have lagt nyt gulv i cafeteria (som 
ikke er et cafeteria) og mødelokale. 

Gode rammer
Vi synes det er vigtigt, at der er gode rammer for såvel 
de aktive udøvere som ledere og trænere. Og det ser 
ud til at det der er blevet lavet for 25 år siden fungerer 
i bedste velgående. Senest ved de netop overståede 
skolemester-skaber, hvor over 3000 personer gjorde 
brug af klubhuset. 

Flemming Nielsen

Byggeudvalget: Ove Gregersen, Tommy Nielsen, Hans 
Jensen, Freddy Clausen, Knud Thomsen, Flemming Nielsen, 

Villy Davidsen, Svend Pallesen.
Mangler: Flemming Hansen
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TIF Krocket
Holdturnering
Holdturneringen 2018 er overstået. Vi havde 
tilmeldt 4 hold og slutresultatet efter 10 runder 
blev, at vores 1. hold blev vinder af deres pulje. 
Tillykke til Niels Henning, Christian, Frederik og 
Henning.
De	3	øvrige	hold	fik	to	andenpladser	og	en	fjerde-
plads. Resultater vi godt kan være stolte over.

Krocket & Grill
Lørdag den 11. august havde vi vores årlige 
Grill-fest i klubben. Vi havde en rigtig hyggelig 
dag med masser af godt krocketspil og grill-mad.

Strand-krocket
Lørdag den 25. august	var	en	flok	fra	Tjære-
borg Krocketklub til Strandstævne på Rømø. 
Vi startede kl. 10 med krocketspil på stranden 
i nogenlunde vejr. Det havde regnet meget 
om natten og morgenen, og banerne var no-
get	”smattede”.	Kl.	13	fik	vi	en	ordentlig	byge	
og banerne stod under vand, men tidsplanerne 
skulle holdes og vi spillede videre. DET var 
meget svært. Kuglerne skulle nærmest spilles 
som i golf.
På trods af de svære forhold lykkedes det al-
ligevel at få 3 par fra Tjæreborg hjem med 
præmier. 
Stort tillykke til Tove og Arne, Mette og Jo-
hannes, Ruth og Kim. 

Pokalturnering & Sæsonafslutning
Lørdag den 6. oktober afholder vi Pokalturnering 
om Sydbanks Vandrepokal på banerne ved Øster-
krog. Om aftenen er der stor fest i klubhuset på 
Brovej.
I næste Grøn Fritid vil der være udførligt referat og 
fotos fra dagen.
Oluf Pedersen
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TIF Petanque

Vi har i petanqueafdelingen haft et par år 
med stigende tilgang. Ikke i stort tal, men 
antallet af nye medlemmer er større end 
afgangen. Vi har haft et stabilt fremmøde 
over hele sæsonen. Der er ofte kommet op 
til en snes spillere til træning onsdag aften. 
Når vi har spillet vores interne holdturne-
ring,	har	der	været	flere	endnu.	Antallet	af	
spillere, der møder frem om fredagen, er 
også stabilt i antal.
Vi spiller jo hele året, da der nu er kommet 
lys på banerne, så det kan lade sig gøre at 
spille. Det giver en særegen stemning at 
spille med lys, når der er buldermørkt om-
kring dig. Skyggerne der opstår, giver nye 
udfordringer til spillerne. 
I forbindelse med Sportsfesten havde vi 
den 30. juni inviteret nogle omegnsklub-
ber til et stævne. Der var 36 deltagere, og 
alle havde en herlig dag. Gæsterne især var 
glade, da de løb med alle præmierne. 
Den	8.	juli	havde	vi	et	firemandshold	med	
til	et	DGI	finalestævne	i	Næsbjerg.	Holdet	
bestod af Eyvin, Peter, Jens, Dennis, Kjeld, 
Robert	og	Gunner.	Holdet	havde	kvalifi-
ceret sig via en anden-plads i turneringen. 
Holdet	blev	nummer	fire	i	Næsbjerg.	
Den	9.	september	var	der	DGI-finalestævne	
i Agerbæk. Finalestævnet var for vinderne 

af Mesterrækkerne, af A-rækkerne og af B- 
og C-rækkerne i double. Tjæreborg deltog 
i A-rækken, hvor Jens og Werner blev de 
endelige vindere. I B-rækken deltog Hanne 
og Gunner, og de vandt også. 
Den 15. september blev der afholdt et 
DGI-stævne i Tjæreborg. Der deltog 36 
spillere. Vejret var godt og tilsmilede klub-
ben endnu en sejr, idet Jens og Gert vandt 
A-rækken. 
I skrivende stund er der endnu en holdtur-
nering i gang. Tjæreborg er gået sammen 
med nogle spillere fra Esbjerg Petanque. 
Turneringen er et nystartet tiltag med hold, 
som består af 6 spillere. Dette mixhold 
er blevet tilmeldt i mesterrækken. Det har 
indtil videre givet nogle hårde knubs, som 
forhåbentligt også er lærerige. 

Jens G. og Gunner H. 
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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
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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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Generalforsamling og TIF Præmiespil

Generalforsamling i GRØN FRITID

Onsdag den 31. oktober 2018 kl. 19.30
TIF’s klubhus på Brovej

Dagsorden:
 1. Valg af ordstyrer og referent
 2. Regnskab v/ Flemming Nielsen 
 3. Grøn Fritid 2018
  • Økonomi
  • Redaktion
  • Valg af bestyrelse
 4. Aftaler vedr. 2019
  • Annoncepriser
  • Annoncetegning 
  • Tids- og udgivelsesplan
 5. Evt.

Indkomne forslag sendes til Hans Godske, Østerbyvej 9, 6731 Tjære-
borg eller hagohaba@mail.tele.dk senest en uge før generalforsam-
lingen.

På vegne af Grøn Fritids bestyrelse
Hans Godske

Trækningsliste januar
Trækningsliste september

1. Præmie:  2 lysestager værdi kr. 495,-  
 4N A/S, Tjæreborg
 er trukket på nr. 577
2. Præmie:  Gavekort værdi  kr. 300,-
 SuperBrugsen, Tjæreborg
 er trukket på nr. 634
3. Præmie: Gavekort værdi kr. 300,-
 Tjæreborg Fodklinik 
 er trukket på nr. 427
4. Præmie:  Gavekort til Flügger
 værdi kr. 300,-
 Tjæreborg Malerforretning 
 er trukket på nr. 485
Kr. 200,-: Trukket på nr. 268
Kr. 100,-: Trukket på nr. 468, 471, 89, 42,  
 218, 521, 452, 264, 353, 120,  
 165, 409, 315, 397, 227, 625,  
 157, 254, 610, 226, 163, 488

Trækningsliste januarTrækningsliste august

1. Præmie:  Gavekort værdi kr. 400,-
 Intersport, Esbjerg
 er trukket på nr. 175
2. Præmie: Gavekort værdi kr. 300,-
 SuperBrugsen, Tjæreborg
 er trukket på nr. 429
3. Præmie: Gavekort værdi kr. 300,- 
 Stone Data, Tjæreborg
 er trukket på nr. 55
4. Præmie:  Gavekort til Flügger
 værdi kr. 300,-
 Tjæreborg Malerforretniing
 er trukket på nr. 381
Kr. 200,-: Trukket på nr. 395
Kr. 100,-: Trukket på nr. 406, 259, 622, 
 508, 87, 274, 637, 378, 42, 
 141, 299, 454, 328, 44, 257, 
 638, 15, 498, 127, 260, 209, 226

Trækningsliste januarTrækningsliste juli

1. Præmie:  Kontant - værdi kr. 500,-
 Lorenz, VVS/Blik
 er trukket på nr. 71
2. Præmie:  Gavekort til Flügger
 værdi kr. 400,-
 Tjæreborg Malerforretning
 er trukket på nr. 449
3. Præmie: Gavekort værdi kr. 300.-
 SuperBrugsen, Tjæreborg
 er trukket på nr. 163
4. Præmie:  Gavekort værdi kr. 250,-
 Tjæreborg Handelscenter  
 er trukket på nr. 418
Kr. 200,-: Trukket på nr. 311
Kr. 100,-: Trukket på nr. 269, 59, 221, 
 563, 372, 87, 376, 170, 588, 
 27, 288, 415, 308, 281, 548, 460, 
 584, 21, 64, 452, 335, 628 

STØT IDRÆTTEN – 
BLIV SPONSOR FOR TIF

TIF kan altid bruge en økonomisk håndsrækning 
i form af støtte til spilledragter, træningsdragter, 
materiel og lignende.
Kontakt Ungdomsudvalget eller bestyrelsen, så 
finder	vi	en	løsning,	hvor	du	også	får	noget	ud	af	
det.
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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

Tjæreborg Borgerforening

Formand Kurt Aakjær
kurt@aakjaer.dk
7517 5336

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)
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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
 Torben Jørgensen Ndr. Strandvej 37 B 2384 8752
 Maiken Støjer Jens Kusks Vej 16 2811 5160
Suppleanter Anders Alslev J M Terkelsens Vej 13 2966 4567
 Jan Birkemose Ejlif Krogagers Vej 58 3166 4512
  

Senior-koordinator
 Morten Køhlert Tremhøjevej 24 2168 9178
 Anders Alslev J.M. Terkelsensvej 13 2966 4567

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 Storgårds Vej 52 5073 2986  
 Leif Hygom Vesterled 9 2257 6023
 Finn Jørgensen Peter Hedes Vej 29 5133 5017
 Kasper Vestergaard Peter Hedes Vej 27 2447 0038
 Dorte Larsen Drosselkæret 9 2782 9298 

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 5151 0111

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
 Dorthe Husted Solbjergvej 54 2620 5581

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
 Torben Jørgensen Ndr. Strandvej 37 B 2384 8752 

Kampfordeler
 Robert Christensen Østerkrog 3 5091 4434 

 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. Jacob Okholm J M TerkelsensVej 10 4177 7949
Kasserer Viggo Wölck Schmidt Niels StorgårdsVej 37 2146 6156
Sekretær Martin Bang V Strandvej 19 4178 3299

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 Storgårds Vej 9 2030 8593
 Allan Kamper Jens Kusks Vej 51 2055 4098
 Claus Nielsen Niels Storgårds Vej 24 2029 1270 
 Kirsten Møller Krogsgårdsvej 49 2542 8227
 Peter Ladegaard Jensen Niels Storgårds Vej 25 2169 1973
 Vagn Ladegaard Spurvehøjen 11 4017 4152

Gymnastik
Formand Christina Haahr  Norgesgade 43 2.th 2726 8189
Næstformand Charlotte Gejl Petersen Gl. Skolevej 23 2538 8935
Sekretær Lone Egidiussen Ndr. Strandvej 41 B 2750 6292
Udvalgsmedl Lene Holdensen Vestergårds Allé 3 2326 6503
Kursusansvarlig Cathrin Rasmusssen Kærvej 18 2364 4903
  

Håndbold
Formand Lene Kjeldsen Mølsted Tremhøjevej 26 2624 5948 
Kampfordeler Mette Hartvigsen Nørreled 22 7517 1017 
Julekalenderudv.  Lisbeth Mariager Allerupvej 13 2491 9160
 Tommy Hansen Jens Kusks Vej 41 2138 2715

Løb 
Formand Erik Friis-Nielsen Niels Storgårds Vej 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

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.

Ugedag Dato Tid Arrangement Sted Arrangør

Onsdag 03/10 14:30 De dansk-vestindiske øer Ældrecentret Hyggeklubben
Torsdag 04/10 19:30 Koncert med “A Hymn for Lily” Tjæreborg Kirke Pia Hansen
Fredag 05/10 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen
Lørdag 06/10 09:00 Sydbank Pokalstævne Østerkrog 16 A TIF/Krocket
Lørdag 06/10 19:00 Sæsonafslutning Brovej 12 TIF/Krocket
Onsdag 17/10 14:30 Vi spiller banko Ældrecentret Hyggeklubben
Onsdag 24/10 12.30 Vi ser DanHostel i Esbjerg Afg. Fritidsc. P-plads Husholdningsf.
Torsdag 25/10 18:00 Fællesspisning Spisehuset Fritidscentret
Onsdag 31/10 14:30 Pasgaards Tøjservice Ældrecentret Hyggeklubben

Fredag 02/11 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen
Tirsdag 06/11 19:00 Vindmøllepark - Generation 3 Fritidscentret Vattenfall
Tirsdag 06/11 20:30 Årsmøde i Lokalrådet Fritidscentret Lokalrådet
Mandag 12/11 14:30 Energnist (L90) Afg. Fritidsc. P-plads Husholdningsf.
Onsdag 14/11 14:30 Festlig underholdning Ældrecentret Hyggeklubben
Onsdag 14/11 19:30 Generalforsamling i Borgerforeningen Biblioteket  Bestyrelsen
Fredag 23/11 18:30 Fed Fredag for 2.-6. kl. Hallerne  TGF/Gymnastik
Søndag 25/11 10:15 Sognets Dag Sneum Kirke Menighedsrådene
Onsdag 28/11 14:30 Frelsens Hær Ældrecentret Hyggeklubben

Lørdag 01/12 10:00 Julemesse i Tjæreborghallen Hallen Nisserne
Søndag 02/12 10:00 Julemesse i Tjæreborghallen Hallen Nisserne
Fredag 07/12 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen
Tirsdag 11/12 19:00 Julehygge i TIFs Klubhus Brovej 12 Husholdningsf.
Onsdag 12/12 14:30 Lucia-optog Ældrecentret Hyggeklubben
Torsdag 13/12 16:00 Juleafslutning med gløgg Brovej 12 TIF/Krocket 

2019
Fredag 04/01 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen
Onsdag 09/01 14:30 Nytårskoncert Ældrecentret Hyggeklubben
Onsdag 16/01 19:30 Nytårskoncert Tjæreborg Kirke Pia Hansen
Torsdag 24/01 19:30 John Frikke - foredrag Bibl. - eller Forsaml Fælles Arr.

Fredag 01/02 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen
Onsdag 27/02 19:30 Jørgen Dieckmann Rasmussen - foredrag Multihallen Fælles Arr.

Fredag 01/03 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen
Søndag 03/03 10:00 Fastelavnsfest for hele byen Hallerne TGF/Gymnastik
Onsdag 06/03 19:00 Husholdningsforeningens Generalfors.  TIFs Klubhus Husholdningsf.
Lørdag 23/03 13:00 Forårsopvisning Hallerne TGF/Gymnastik
Tirsdag 26/03 19:30 Familie på farten - foredrag Bibl. - eller Forsaml Fælles Arr.
Torsdag	 28/03	 19:00	 Modeopvisning	ved	Josefine		 ved	Plænen	på	skolen	 Husholdningsf.

Fredag 05/04 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen
Torsdag 11/04 19:00 Fortælleraften med Carla Osborg Biblioteket Husholdningsf.

Torsdag	 23/05	 09:00	 Udflugt	til	Christiansfeld	og	Skamlingsb.	 Afg.	Fritidsc’s	P-plads	 Husholdningsf.
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Skolemester i Tjæreborg

Alle spillere har fået udleveret en juice, som igen 
var sponsoreret af SuperBrugsen i Tjæreborg. Alle 
1. og 2. pladser og bedst-navn pr. klasse får tilsendt 
diplom med billede af spillerne. Hver spiller på 2. 
pladserne	fik	sølvmedaljer	og	spillerne	på	1.	plad-
serne en guldmedalje og en skolemestertrøje, samt 
en fodbold til hele holdet. Trøjerne er igen skænket 
af Esbjerg Kommune. Alle medaljer og bolde er 
sponsoreret af Sydbank. Dagens bedste navn får en 
tur på Sunset Boulevard. 
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Fredag den 21. september 2018 fik vi 
(De kommunale dagplejere og børn) 
besøg af bedsteforældre i legestuen. 
Dagen startede med lidt fællessang, 
hvor vi også lige fik fejret et lille 
fødselsdagsbarn. Bagefter var der hygge 
med kaffe, frugt og lækre boller, som 
flere af bedsteforældrene havde været søde at 
bage til os. 

Dagen sluttede af med lidt leg og boldspil med de 
små. Det var bare en rigtig hyggelig formiddag, 
som vi allerede glæder os til til næste år.


