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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 2019

Nummer Deadline Udgives
 1 14/1 uge 06
 2 1/4 uge 17
 3 22/7 uge 33
 4 16/9 uge 41
 5 25/11 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



Det åbne Bibliotek i Tjæreborg informerer dig!
_______________________________________________

Bibliotekets app
Hele biblioteket på din smartphone. Sådan lyder overskriften for den 
landsdækkende kampagne for den nye biblioteks app. Den er nem og 
giver dig hurtigt et overblik over dine lån og reserveringer. Og så er den 
fyldt med inspiration. Find Biblioteket i App Store & Google Play

Skolen & Biblioteket 
”Det er sørme det sandt december”… og det er lige før samarbejdet med Tjæreborg Skole og Tjæreborg 
Bibliotek går i luften. I starten af 2019 og fremefter vil biblioteket i løbet af hver måned få besøg af 22 
klasser fra skolen dog undtaget skoleferier. Det vil foregå efter et ”skoleskema” som kan ses på opslag-
stavlen på biblioteket. Klasserne er her i ca. 35 minutter af gangen og altid sammen med deres lærer og 
en bibliotekar fra biblioteket. Så ja bedst som de er her, er de pist ude af døren igen, fordi de skal tilbage 
på skolen før næste time begynder. Besøgene vil primært ligge i formiddagstimerne og lige over mid-
dag. Vi har bøgerne og skolen har børnene!
Vi tror, det bliver godt og samler selvfølgelig op henad vejen…… 

Glædelig jul & Godt nytår

Glædelig jul til alle jer, der på en eller anden måde, gør brug af Tjæreborg Bib-
liotek. Tak for året 2018 som snart er gået. Det er rart at kunne tilbyde et hus 
til jer med åbne døre i rigtig mange af døgnets timer. Gør endelig brug af det 
også i det kommende år. Husk på at dette hus er først og fremmest bibliotek 
med alt, hvad det indebærer. I kan afvikle aktiviteter af forskellig art, som I 
gerne vil sammen med andre. 

Har du brug for hjælp eller en snak med os om stort & småt
er du altid velkommen i den betjente åbningstid

Mange hilsner personalet på Det åbne Bibliotek i Tjæreborg 
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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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HUSK

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

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

12. dec. Luciaoptog
 Efter kaffen læser Jens Jermiin Nielsen
9. jan. Nytårskoncert med Esbjerg Salonorkester
23. jan. Ingrid Sand Simonsen fortæller fra Etiopien
6. feb.  Generalforsamling
 Kurt og Oluf underholder
20. feb. Ole Vase fra Brørup
Bestyrelsen

Tjæreborg Ældrecenter
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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
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Dialog-møde om de gamle grusgrave 
Vil du være med til at præge fremtidig udvikling af Tjæreborgs gamle grusgrave?

Så er du velkommen til at deltage i
Dialogmøde med workshop d. 31. januar 2019 kl. 19:00 – 21:30 i
Tjæreborgs Idræts- og kulturhus, multihallen.

Vi skal drøfte følgende temaer:

Hvilken særlig karakter skal området have?
Hvilke rekreative muligheder skal området indeholde?

På baggrund af input fra dialogmødet skal der laves en masterplan for området, med beskrivelse af hvor-
dan området skal udvikle sig over de kommende år.

Da området er for hele Tjæreborg, opfordrer vi alle til at møde op. Mødet afholdes i samarbejde med Lo-
kalrådet for Sneum-Tjæreborg.

    Af hensyn til forplejningen er der tilmelding til 
    Vejogpark@esbjergkommune.dk senest 21. januar 2019  
    
    Esbjerg Kommune, Vej & Park

Onsdag 31/10 2018 blev der afholdt 
Generalforsamling i GRØN FRITID

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

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 2019 med uændrede annoncepriser dog kun med 5 
numre. Tak til annoncører for støtte i 2018! 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 2019 af Bodil Gravsholt og Ulrik 
Storkholm, 
På	side	2	kan	du	finde	flere	informationer	om	
redaktion, deadline og udgivelsesplan for GRØN 
FRITID 2019.
Flemming Nielsen

Tjæreborg

Velbesøgt Julemesse 
i Tjæreborg

Julemessen lørdag og 1. søndag i advent i Tjæreborg 
Idræts- og kulturcenter forløb rigtig godt.

Det var 27. gang, der blev holdt messe i Tjæreborg, og 
udvalget havde sørget for et par nyskabelser:
Traditionen	tro	var	Hal	1	fyldt	med	mange	fine	stande.	
I Hal 2 var der børneland med 2 hoppeborge og en 
oppustelig fodboldbane. Det tiltrak mange børn og 
børnefamilier.

I Den grønne Foyer mellem hallerne var der placeret 
fine,	julepyntede	madboder	-	6	stk.	i	alt	-	hvor	man	til	
billige penge kunne købe et måltid mad.
De nye tiltag blev rost af mange - og vil blive forsøgt 
gentaget næste år.
Alt	i	alt	en	fin,	fin	julemesse.	Der	var	lige	knap	1100	
betalende gæster.
Julemessen arrangeres af Skolen som lokalt  kultur-
center og lokale foreninger. 
Julemesseudvalget består af Bodil Gravsholt, Flem-
ming Nielsen, Hans Godske, Jens Peter Jensen, Lisa 
Bang og Svend Aage Mackeprang.
Julemesseudvalget
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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

Aftenskolens Debataften om
kvindeskæbner i Danmark: 1900-1970

den 22. november var godt besøgt.

24. oktober besøgte vi DanHostel (vandrehjemmet) i 
Esbjerg.	Vi	fik	en	flot	rundvisning	af	Børge	i	det	flotte	
hus. 

12. november var det så “Energnist” vi skulle se. Her 
var	flere	af	vores	mandlige	medlemmer	mødt	op.
Vi	fik	lært	meget	om	at	sortere	affald
BG



Grøn Fritid 201810

Nyt Fra Sneum-Tjæreborg Lokalråd
Beretning 2018

Lokalrådet afholder møde cirka 1 gang om måneden, bortset 
fra juli. Derudover deltager vi i forskellige møder med Es-
bjerg Kommune.
Esbjerg Kommune afholder hvert andet år en lokalrådskon-
ference, senest i februar i år. Vi deltog i konferencen med 3 
deltagere i år. Det er en god måde at mødes med lokalråds-
medlemmer fra andre lokalråd. I forbindelse med konferen-
cen uddeles Esbjerg Kommunes Ildsjælepris. Vi har tidligere 
haft personer herfra indstillet uden prisen dog er havnet 
lokalt. Der skal derfor her lyde en opfordring til at give os 
et praj, hvis man kender nogen som kunne fortjene en sådan 
hæder.
Vi deltog igen med en stand på julemessen i hallen. Vi har 
forskellige plancher og reklamer med på standen, såvel som 
en lille konkurrence som Karin traditionen tro står bag. Vi 
forsøger at bemande standen på skift to og to. Det er en god 
måde at få en snak med lokalbefolkningen om, hvad der rører 
sig og hvad vi går og sysler med.
15. december 2017 afholdt Johnny Søtrup afskedsreception i 
Rådhushallen. Bodil, Kurt og jeg selv deltog. Vi havde som 
gave medbragt  ”et stykke af den nye kunstgræsbane”.
I januar i år startede en ny valgperiode for Lokalrådet. Per 
Raunsbæk Toft og Viggo Schmidt ønskede ikke at fortsætte 
eller var ikke valgbare. I stedet er Gorm Jakobsen trådt ind 
fra menighedsrådene og Morten Stenberg Nim fra daginsti-
tutionerne. Senere på foråret er Poul Theilgaard trådt ud som 
repræsentant for skolebestyrelsen. I stedet har skolebesty-
relsen udpeget Martin Østergaard Olesen. En stor tak for ind-
satsen til de afgåede og et lige så stort velkommen til de nye.
I	løbet	af	året,	og	også	tidligere,	har	vi	fået	flere	henvendelser	
fra	borgere	omkring	trafiksikkerheden	i	og	især	omkring	
Tjæreborg. Specielt området omkring den nye børnehave 
på Ejlif Krogagers Vej har der været fokus på. Esbjerg 
Kommune har gjort forskellige tiltag, men når det gælder 
hastighedsbegrænsning får vi typisk at vide at det politiets 
område. Hvis vi så henvender os til politiet får vi at vide at 
vi skal tale med kommunen. Det er langt om længe lykkedes 
at få lovning på et borgermøde, hvor både politiet og Esb-
jerg Kommune deltager. Vi håber mødet kan afholdes denne 
vinter.
2011 var første gang ”Mellembyplan for Tjæreborg” blev en 
del af vores ordforråd. Siden har rigtig mange, både lokale 
borgere, lokalrådsmedlemmer og kommunale medarbejdere, 
arbejdet med denne. Mellembyplanen blev vedtaget på et by-
rådsmøde i august 2015. Herefter har en del af det praktiske 
arbejde stået på. De store og synlige ting som ”bysøen” og 
området heromkring og aktivitetsstien er ved at være færdig. 
Kun beplantning mangler nu. Stiforbindelsen mellem de to 
tunneller er stadig ikke påbegyndt, men vi presser til sta-
dighed på. Der er åbenbart problemer med at få en aftale på 
plads med BaneDanmark, som ejer en del af arealet.
Omkring sikkerheden på Tjæreborg Station har vi gentagne 
gange spurgt hos Esbjerg Kommune om man er bekendt med 
tiltag til forbedring af sikkerheden. Det har man hidtil ikke 
været. En artikel i JydskeVestkysten i eftersommeren gav dog 
udtryk for at BaneDanmark ville offentliggøre tiltag hertil i 
efteråret (2018).
Dette emne var det ene af to, vi havde på dagsordenen til mø-

det med kommunens økonomiudvalg. Det andet var projekt 
kunstgræsbane i Tjæreborg. Projektet har været bearbejdet 
af Tjæreborg Idrætsforening og forvaltningen i Esbjerg 
Kommune i et par år, men for at fremme beslutningen om 
en bevilling på halvdelen af etableringsomkostningerne fra 
kommunen, mente vi det var vigtigt at orientere de folke-
valgte om sagen endnu engang. Bevillingen er da også senere 
kommet, så etableringen kan gå i gang i 2019.
En anden bevilling vedrørende Tjæreborg-området, der også 
er kommet igennem kommunens budgetforhandlinger, er 
300.000 kr. til udarbejdelse af en detaljeret plan for området i 
de gamle grusgrave. Siden Esbjerg Kommune købte området 
og udarbejdede en lokalplan har vi presset på for en sådan. Vi 
har allerede i en arbejdsgruppe sammen med medarbejdere i 
Vej og Park haft møder, og et udkast til hvordan området kan 
indrettes er udarbejdet. Udkastet vil være en del af Lokalrå-
dets stand på Julemessen, så alle kan komme med ideer og 
meninger til og om den.
I sommer modtog vi efter ansøgning 10.000 kr fra en fond 
under National Park Vadehavet. Pengene var søgt til at 
etablere et shelter ved Sneum Sluse. Vi er netop nu i dialog 
med Darum Lokalråd om at samarbejde om det videre forløb. 
Vi kunne måske også søge andre fonde til forskellige tiltag 
ved slusen. Det kunne eksempelvis være anløbsbro til havka-
jakker,	madpakkehus	og	stormflodssøjle.	Det	vil	dog	under		
alle omstændigheder være en lang proces med ansøgning om 
tilladelser, da både ejeren, Esbjerg Kommune og Kystdirek-
toratet skal give tilladelse til etablering af noget sådant. Det 
er jo kystnærhedszone.
For	kort	tid	siden	fik	vi	en	henvendelse	fra	Energiselska-
bet Vattenfall om de måtte deltage i et lokalrådsmøde for 
at orientere om selskabets planer om udskiftning af de 8 
vindmøller	sydøst	for	Tjæreborg.	Vi	fik	en	god	oriente-ring	
og opfordrede Vattenfall til at orientere på et offentlig møde. 
Dette er så lige sket forud for Årsmødet. Da jeg selv er 
lodsejer i området har jeg bedt det øvrige lokalråd om selv at 
varetage alt hvad der kommer til at ske omkring dette projekt 
fremover.
Afslutningsvis vil jeg gerne takke det øvrige lokalråd og 
andre samarbejdspartnere for et godt samarbejde i året der er 
gået.
Flemming Storgaard

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 = Spisehu-
set, Skolevej 44. 
Vel mødt! WHIST-spillerne
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Mit navn er Louise Doolewerdt Kristensen, jeg er 24 år, 
og lige hjemvendt fra EM i TeamGym i Portugal med 
en sølvmedalje i kufferten. TeamGym (tidligere spring/
rytme) er en holdsport, hvor man konkurrerer i 3 for-
skellige	discipliner:	rytme,	spring	på	fiberbane	og	spring	
på trampet. Man kan være 6-12 personer på et hold, 
hvor alle skal være med i den rytmiske serie, men hvor 
det kun er de 6 bedste, som skal springe i hver omgang. 
Der er i alt 3 omgange på trampet og 3 omgange på 
bane. TeamGym er en fantastisk sport, fordi man har 
mulighed for at udvikle sig individuelt, men samtidig 
præstere som et hold, hvilket giver et fantastisk sam-
menhold. Europamesterskaberne er det største, man kan 
opnå inden for TeamGym, da der endnu ikke afholdes 
Verdensmesterskaber. 
Min gymnastikkarriere startede for mange år siden 
til forældre-barn-gymnastik i Tjæreborg Gymnastik-
forening. Derefter gik jeg på et springhold i Tjæreborg, 
indtil jeg var 10 år, hvorefter jeg sammen med min 
veninde	Sofie	Nielsen	besluttede	at	prøve	kræfter	med	
konkurrencegymnastik i Jerne IF. Jeg var dog stadig 
aktiv i Tjæreborg Gymnastikforening, hvor jeg hver 
fredag trænede hold i forskellige aldersgrupper i spring-
gymnastik. 
Det	var	i	Jerne	IF,	jeg	for	alvor	fik	øjnene	op	for	spring-
gymnastik, og jeg udviklede mig rigtig meget på bare 
det første år. Min udvikling var nok en kombination 
af dygtige trænere og min egen store interesse og vilje 
indenfor sporten. Jeg tror godt, at mine forældre og 
brødre kan nikke ja til, at jeg lavede gymnastik 24/7, og 
at det måske var lidt småirriterende, at de ofte var ved 
at få et ben eller en arm i hovedet hjemme i køkkenet. 
Havetrampolinen blev brugt hver dag sammen med So-
fie,	og	frikvartererne	brugte	vi	for	det	meste	på	at	stå	på	
hænder i skolegården eller på gangen, hoppe på hoppe-
puden eller lave gymnastik nede i hallen, når Flemming 
havde sørget for ”åben hal” i frikvartererne i vinter-
halvåret. Det er da også blevet til adskillige opvisninger 
til skolearrangementer og Sportsfest i Tjæreborg, som vi 

selv	stod	for	at	lave	en	koreografi	til.	
I 10. klasse gik jeg på Vesterlund Efterskole og blev 
for første gang udtaget til landsholdet i TeamGym. Jeg 
husker stadig den dag, hvor jeg blev ringet op af land-
stræneren - det var en stor dag. Jeg var den yngste på 
seniorlandsholdet på det tidspunkt, og jeg var nok mest 
af alt blevet udtaget pga. mit store potentiale og ikke 
pga. mit daværende niveau. Det rakte desværre ikke til 
at komme med til EM, men det var stadig en oplevelse 
for mig at være til landsholdssamlinger med de bedste 
gymnaster i Danmark. 
Da jeg kom hjem fra efterskole, startede jeg på Esbjerg 
Gymnasium, hvor jeg blandt andet i 2.g gik til Team-
Gym i Bolbro i Odense, da vi ikke var nok til at stille 
et hold i Jerne IF. I 3.g havde jeg brug for en pause fra 
konkurrencegymnastik, da jeg havde fået rigeligt af at 
tage til Odense 3 gange om ugen. 
Efter	gymnasiet	flyttede	jeg	til	Århus,	og	der	bor	jeg	
stadig og går til gymnastik i TeamGym Aarhus. Til 
dagligt læser jeg medicin på 5. semester på Aarhus 
Universitet.
I 2016 blev jeg igen udtaget til landsholdet, men efter 
en sæson med mange skader, så rakte det desværre 
heller ikke til et EM. Derefter gav jeg nok lidt op 
på drømmen om at komme med til EM, da jeg på 
daværende tidspunkt var 22 år, og man topper som 
regel tidligere som kvindelig gymnast. Det viste sig 
heldigvis ikke at være gældende for mig. 
I december 2017 var der igen udtagelse til landsholdet. 
Jeg var meget i tvivl, om jeg skulle stille op, og jeg 
havde faktisk ikke meldt mig til i første omgang. Sæ-
sonen inden ødelagde jeg ledbåndene i min fod, da jeg 
vrikkede om i et afsæt til et spring, hvilket betød, at jeg 
var ude en hel sæson. Jeg endte alligevel med at stille 
op og blev udtaget til landsholdet for 3. gang. Det 
måtte være lykkens gang, så denne gang besluttede 
jeg mig for at gå all in på gymnastik. Det har dog ikke 
været let med et krævende studie ved siden af, især 
ikke op til EM hvor jeg trænede 5-7 gange om ugen, 

Fra forældre-barn-gymnastik til EM 

Foto: GymDanmark, Kasper Nerup. (Mig til venstre med nr. 11)  
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og jeg var også nødsaget til at tage 
orlov fra mit arbejde ude på Skejby. 
På universitetet er jeg medlem af en 
organisation for elitesportsudøvere, 
som hedder AU Elitesport, og de 
hjalp mig med vejledning og plan-
lægning op til EM. 
Det lykkedes mig heldigvis både 
at bestå min fysiologieksamen i 
foråret og beholde min plads på 
landsholdet. Faktisk lå jeg i top-
pen denne gang på landsholdet, og 
det var med til, at træningen op til 
EM ikke blev ligeså nervepirrende 
for mig, som for dem, der var i 
risikozonen for at blive sorteret fra 
til hver eneste samling. Jeg skulle 
selvfølgelig stadigvæk præstere til 
hver træning, da man hurtigt kunne 
skifte plads på ranglisten. Jeg er 
på Seniormix-landsholdet, hvilket 
betyder, at vi kun var 5 drenge og 
5 piger, der skulle på gulvet til EM, 
så der var hård kamp om pladserne. 
Vi kommer fra forskellige dele af 
landet, så når vi trænede i vores 
respektive klubber, skulle vi hver 
uge sende video af spring og rytme, 
så trænerne kunne sikre sig, at de 
havde valgt at sætte de rigtige på 
gulvet.	Derudover	blev	vi	også	fil-
met og testet til samling hveranden 
weekend siden juli, så det har været 
et meget intens og hårdt forløb både 
fysisk og mentalt. 
Det gik først op for mig, da jeg sad 
i	flyveren	på	vej	til	Portugal,	at	min	
drøm om at komme til EM var gået 
i opfyldelse. Det har kostet blod, 
sved og tårer og mange fravalg, 
men det har været DET HELE 
VÆRD! I det hele taget har jeg 
brugt megen tid og mange kræfter 
på sport gennem hele mit liv, men 
det fortryder jeg aldrig, for det har 
givet mig så mange venskaber, så 
megen glæde og en masse værktøjer, 
som jeg har kunnet bruge i mange 
andre sammenhænge. 
Til EM var vi i konkurrence to 
gange	–	kvalifikation	om	torsda-
gen	og	finale	om	lørdagen.	Jeg	har	
aldrig prøvet at være så nervøs og 
spændt på noget før, og halvdelen 
af holdet havde da også mave-
problemer den første dag, vi skulle 
på gulvet. Om det så var nervøsitet 
eller maden i Portugal, det er et 

godt spørgsmål. Hvis man laver 
en fejl, så kan det tydeligt ses på 
karakteren, og det er nok det, der 
er så nervepirrende ved lige netop 
denne sport. Jeg ville så gerne 
bevise, at jeg havde fortjent at 
være med, og jeg ville i høj grad 
ikke skuffe mine holdkammerater, 
men heller ikke mine trænere, min 
familie, venner og kæreste som har 
set, hvor mange timer jeg har lagt 
i dette projekt. Heldigvis lavede 
jeg mit livs konkurrencer, og jeg 
kunne ikke have gjort det bedre. 
Det var den fedeste oplevelse! Jeg 
nød det virkelig, og hver gang jeg 
løb ind på gulvet, var det med et 
kæmpe smil på læben. Der var en 
fantastisk opbakning fra de mange 
danske tilskuere, der havde taget 
hele turen til Portugal, og jeg måtte 
da også knibe en lille tåre under 
konkurrencen. 

Foto: Flemming Mogensen. (Mig i luften)

Foto: GymDanmark, Kasper Nerup. (Mig til højre der står op) 

Vi	fik	den	højeste	karakter	på	bane	
og trampet, men Sverige slog os 
i rytme, og det gjorde, at vi des-
værre	ikke	vandt.	Lige	da	vi	fik	
resultatet, må jeg indrømme, at jeg 
var jeg lidt skuffet over, at det ikke 
blev til en guldmedalje, men nu er 
jeg rigtig stolt af min sølvmedalje. 
Hvis	man	gerne	vil	se	finalen	i	EM	
i TeamGym, så kan man se den på 
www.dr.dk/tv, hvis man søger på 
”Mix	finale”.	
Jeg kan kun opfordre alle med en 
spirende drøm i maven om at tage 
chancen og gå efter det, som de 
gerne vil. Det kan godt være, at det 
giver nogle bump på vejen, og man 
får lyst til at give op, men man skal 
bare fortsætte, for til sidst skal det 
nok lykkes, og det vil være det 
hele værd.  
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Begynderstævne i badminton 2018
I år har vi spillet vores 5. udgave af Tjæreborg Begynder-
stævne og dette har levet fuldt op til vores forventninger. 
Til dette års stævne tilmeldte 64 spillere sig og dermed 
har vi slået rekord. Ved tidligere stævner har der været 
ca. 40 tilmeldinger, som vi er yderst tilfredse med, men vi 
må erkende at årets stævne var en kæmpe succes for os. 
Vi er utrolig stolte af dette resultat og meget taknemmelig 
for den store opbakning fra alle de fantastiske spirende 
unge badmintontalenter samt deres forældre og klubberne 
i DGI Syddanmark. De er naturligvis med til at gøre 
vores stævne en succes. 

Grundet den store deltager-tilmelding valgte vi i år, at der 
kun blev spillet indledende runder. Der var en lille gruppe 
i U15 på 5 spillere. I U9 blev det til 2 puljer, som fordelte 
sig på 13 spillere. Herefter kom de 2 store rækker U11 
og U13, som fordelte sig henholdsvis på 4 puljer af 22 
deltagere og 4 puljer af 25 deltagere. 
Kampene blev afviklet ved enten 15 min. spil eller 2 sæt 
af 21 point eller højest op til 30 point. Dette var med til 
at	vi	fik	afviklet	stævnet	inden	for	fornuftig	tidsramme.	
Selvom	der	kom	lidt	bump	undervejs	fik	vi	afviklet	et	
spændende stævne. Vores indtryk var, at alle spillere 
havde det sjovt og forældrene nød dagen med mange 
flotte	kampe	at	se	på.
Af de i alt 64 tilmeldte spillere, blev der spillet 147 
kampe fra kl. 9:00 til ca. 16:30.

Ud	over	de	mange	flotspillede	kampe,	var	højdepunktet	
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 modtaget 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.
Vi havde lidt udfordringer med kantinen og derfor lavede 
vi en ”pop-up kantine” ved siden af dommerbordet, hvor 
man kunne købe te/kaffe og vand samt søde sager via 
MobilePay. Dette gik over alles forventninger rigtig godt 
og	vi	fik	også	megen	ros	for	vores	løsning.

Som en ekstra lille ”gig” sponserede vores lokale Super-
Brugsen	en	flot	portion	pebernødder	til	fri	afbenyttelse.	

Dette er vi meget taknemmelige for og samtlige peber-
nødder blev spist.

Afslutningsvis må vi i udvalget konkludere at dette års 
5.	begynderstævne	blev	en	kæmpe	succes,	og	vi	fik	en	
masse ros for planlægning, afvikling samt de fantastisk 
flotte	pokaler.		Vi	kommer	stærkt	igen	til	Begynder-
stævne 2019, som også vil ligge i november måned. Vi 
håber igen på samme store opbakning af tilmeldte spil-
lere,	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 
hellere	ikke	kunne	blive	afviklet.	Vi	håber	på	flere	frivil-
lige til næste års stævne.
Til alle spillere, klubber i DGI Syddanmark, forældre 
samt samarbejdspartnere ønsker vi Jer en rigtig glædelig 
Jul og et succesrigt år 2019.
Følg os i Facebook-gruppen ”Tjæreborg Badminton 
Klub”, her vil komme information omkring vores egne 
stævner og nye tiltag samt mulighed for at få jeres tilken-
degivelser til nye tiltag, så vi kan styrke vores lokale bad-
mintonforening i fællesskab. Forslag til, hvordan vi kan 
få	flere	frivillige	er	også	meget	velkomne	via	Facebook-	
gruppen eller via E-mail til martinbang1981@gmail.com. 
Stemningsbilleder og de unge talenter med medaljer kan 
ses på vores hjemmeside
http://tjaereborggf.dk/badminton/begynderstaevne-2018/

Martin Bang

INFO: 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved 
søndag 3. februar 2019 fra kl. 9:00. 
Der starter vores Forårsstævne, som er et 
pointgivende stævne.
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FED FREDAG 2018

116 Glade og forventningsfulde børn, fra 2.-6. klasse, 
var fredag den 23. november samlet til FED FREDAG i 
hallen i Tjæreborg.

Der var mange forskellige aktiviteter som børnene 
kunne tage sig til. I den store hal 1 var der fodbold- og 
dødboldkampe på den ene banehalvdel, og i den anden 
ende var der Hip-Hop-dans. 

I	den	lille	hal	var	der	opsat	flere	springerbaner,	hvor	
børnene havde mulighed for at prøve kræfter med salto-
spring,	flikflak,	vejrmøller	og	hvad	de	nu	ellers	kunne	
komme på af forskellige typer udspring. 

I Den grønne Foyer var 
der gang i diskofesten 

,hvor Kasper Vestergaard 
stod bag pulten og spillede 

alt indenfor den nyeste 
musik. Det satte godt gang 

i dansen blandt børnene. 

Var man til de mere stille aktiviteter, var der også mu-
lighed for det, både håropsætning, neglecafé, ansigtsma-
ling og spillehjørne. 

Kl. 20.00 blev der uddelt snolderposer og sodavand til 
alle, og festen sluttede kl. 21.30, hvor alle børn forlod 
festen med trætte ben.

Stor tak til Tjæreborg Gymnastikforenings egne træ-
nere og hjælpetrænere, som kom og gav en hånd med, 
og ikke mindst de frivillige forældre, som brugte nogle 
timer en fredag aften på at gøre en forskel for børn og 
unge i Tjæreborg. Uden Jeres hjælp ville det ikke være 
muligt at afholde FED FREDAG.

Skulle du have lyst til at være en del af vores hjæl-
perteam i TGF, så meld dig til her: http://tjaereborggf.
dk/gymnastik/meld-dig-hjaelperteam/
Du kan læse mere om, hvad hjælperteamet går ud på, 
det er ganske gratis at være med, og du har mulighed 
for at sige fra hvis der er arrangementer du ikke kan 
hjælpe til.  
Gymnastikudvalget
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Fællesnyt fra TIF og TGF

Tjæreborg Idrætspris 2018
Så er det tid til at komme med kandidater til 

IDRÆTSPRISEN 2018

Formålet er at påskønne en aktiv og ekstraordinær 
indsats for foreningslivet i Tjæreborg.
Idrætsprisen uddeles 1 gang om året - denne gang 
for året 2018.

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 2018 - 31/12 2018.

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 en passende lejlighed i foråret/
sommeren 2019, hvor mange mennesker er samlet.
Flemming Nielsen

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

Idrætsprisen 2017 gik fortjent til Maiken Støjer. Hun er formand for ungdoms-
udvalget i TIF, medlem af TIF’s bestyrelse, medlem af ungdomsudvalget i 
DBU Jylland, Region 4.
Derudover	har	hun	i	flere	år	været	træner	for	pigehold,	kampfordeler	m.m.
Hun har således en stor del af æren for, at TIF i november 2017 blev kåret til 
“Årets klub” i DBU Jylland, Region 4. 
Med andre ord: En af de lokale ildsjæle.  

Indstilling til Idrætspris 2018
Jeg vil hermed gerne foreslå: ___________________________________________________________
som kandidat til Tjæreborg Idrætspris 2018

Begrundelse: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Navn: ___________________________________

Adresse: __________________________________    Telefon:  ________________________

Fristen	for	aflevering	er	20.	februar	2019
	 til	Flemming	Storgaard,	Sønderbyvej	38,	6731	Tjæreborg,	e-mail:	flst@pc.dk	Vedlæg	evt.	bilag.
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TIF Krocket 

Pokalturnering
Lørdag den 6. oktober afholdt vi 
pokalturnering om Sydbanks Vandre-
pokal.
Kl. 9 mødtes vi og trak lod om hvem 
man skulle være makker med, og 
henad	ved	09.30	fik	vi	startet	på	
kampene. I alt havde 32 meldt sig til 
turneringen og det blev til 4 puljer 
med 4 par i hver. Alt forløb i bedste 
spillerånd. Henad ved 14-tiden var 
alle 4 puljevindere fundet, og vin-
derne ses ovenfor.
Herefter	blev	der	spillet	finalekampe	
og slutteligt kunne vi hylde 2018s 
nye Pokalvindere: Birthe og Hans.
Sidst på eftermiddagen blev der af-
holdt Midterbue-konkurrence, og her 
blev Leif den nye Midterbue-mester.
Tillykke til alle vinderne. 
Sæsonafslutning
Om aftenen den 6. oktober satte vi os 
til festligt dækkede borde i klubhu-
set på Brovej, og kunne nyde noget 
meget lækkert mad leveret fra Skads 

Pulje 4 : Birthe og Hans

Pulje 2 : Kirsten og EigilPulje 1 : Ketty og Frederik

 Pulje 3 : Tove og Viggo

 Pokalvindere : Birthe og Hans

Forsamlingshus. En rigtig hyggelig 
sæsonafslutning, hvor der også 
blev uddelt præmier til alle dagens 
vindere.
Tak til festudvalget - Ingelise, Ole, 
Marie, Kirsten - for en festlig aften. 
Alt i alt har 2018 været et fantastisk 
år, ikke mindst med vejret. Sikke 
en sommer! Aldrig har vi oplevet 
så mange solskinsdage, og det ville 
ingen ende tage.
Mandag den 15. oktober spillede vi 
på banerne ved Østerkrog. Efter kal-
enderen skulle det være efterår, men 
se på fotoet her. Det var så varmt, at 
vi spillede i skjorteærmer. 

DET er ikke sket før.

Tjæreborg Krocketklub ønsker alle
GLÆDELIG JUL og GODT 
NYTÅR 
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GOLF
Der afholdtes Tjæreborg Mesterskab i Golf, 2. septem-
ber på Kaj Lykke Golfklubs baner. Resultaterne blev:

Tjæreborg-mestre 2018
Kvinder: Gerda Jørgensen  32 points       -     
 Mænd:  Morten Martinsen 44 points

Stableford
 A-rækken
 Nr. 1 : Morten Martinsen 44 points
 Nr. 2 : Jakob Møller  43 points
 B-rækken     
 Nr. 1 : Jesper Holm 34 points 
 Nr. 2 : Gerda Jørgensen 32 points

SOKRATES VINDERHOLD :
 Jacob Ø-Krammer, Viggo Jessen, Mikkel Kaa 

og Lasse Gregersen 118 points
Længste drive på hul 5
 Kvinder : Jenny Birk
 Mænd : Tim Uldahl
Nærmest	flaget	-	hul	7	:		Lasse	Gregersen	5,55	m
Nærmest	flaget	-	hul	16	:	Christian	Husted	6,05	m
Margit Laursen

2018 – status for året i korte træk

* Afholdt ”Julehygge petanque” med gløgg og 
æbleskiver 13/12 2017.

* Petanqueafdelingen har fået sin egen hjemmeside.
* Vi har spillet vinterpetanque 2017/18 onsdag og fre-
dag med tilfredsstillende deltagelse.

* TIF Petanque har været vært for afholdelse af re-
gelkursus i DGI-regi.

* Der har været standerhejsning i det tidlige forår med 
rengøring og oprydning på lokaliteterne ved petanque-
banerne.

* I samarbejde med DGI har vi holdt et stævne på 
vore baner. Stævnet kaldes ”Bevæg dig til petanque”. 
Stævnet	i	Tjæreborg	var	et	ud	af	flere,	som	fandt	sted	
forskellige steder ud over sæsonen.

* Der har været deltagere i DGI turneringer i såvel 
double som i hold.

* Vi har løbende spillet en intern holdturnering over 
sommeren.

* Grundlovsdag var vi på Fanø for at spille vores 
traditionelle strandpetanque med kaffe på stranden og 
middag på bistroen.

* Mange medlemmer deltog i fællesspisningen under 
Sportsfesten. Hyggeligt arrangement.

TIF Petanque

   Festaften                                                                
Festudvalget

Efterårs-krocket

* Har i samarbejde med DGI afholdt et efterårsstævne 
på vore baner.

* Afslutning på sommerpetanque med klubmesterskab, 
og kåring af vinderne fra den interne holdturnering. 
Dagen sluttede med fællesspisning i TIFs klublokale, 
og et lokalt band kaldet ”Kuglerne” spillede noget 
overraskende op. – Super dag!

* 12. december sluttede vi året af med julepetanque,  
gløgg og æbleskiver. Der var beretning fra udvalget, 
samt ros og ris til udvalget.

* Vinterpetanque spilles hver onsdag kl. 18.30 til 20, og 
fredage fra kl. 10 til 12. Alle er velkomne.
Godt nytår!
Hilsen petanqueudvalget                                                                                                                      
Jens og Gunner
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TIF - vandskade og besøg af husmår

I sensommeren blev dele af klubhuset ramt af vandskade 
i forbindelse med kraftigt regnskyl.
Der	trængte	vand	ind	fra	det	flade	tag	på	mellembygnin-
gen, hvor entreen ligger, og det gik ud over loftet i kontor 
og køkkendepot.
Desværre trængte vandet ind lige der, hvor målertavlen 
befandt sig, så det gik også ud over elinstallationen.
Vi blev enige om at lægge nyt tagpap på hele mellembyg-
ningen, så der ikke længere kan komme vand ind.

Husmår på besøg!
I forbindelse med udskiftning af loft og isolering på kon-
tor og depot, kunne vi se, at der havde været en husmår 
på besøg: Der var rodet godt op i isoleringen, den havde 
gnavet	isoleringen	af	flere	ledninger,	bl.a.	hovedkablet	til	
den nyeste del af klubhuset.
Alt er nu bragt i orden: Nyt paptag, isolering udskiftet, 
elinstallationer repareret, nye lofter.
Vi håber, at Topdanmark, hvor vi er forsikret, dækker 
hele skaden.
Flemming Nielsen.

Erik Nielsens vandrepokal
Traditionen tro blev Erik 
Nielsens Vandrepokal uddelt ved 
TIFs juleafslutning, som fandt 
sted tirsdag den 4/12.
Pokalen blev indstiftet i 1984, så 
det var 35. gang, den blev ud-
delt. Pokalen gives til en spiller, 
træner eller leder, som har ydet 
en ekstraordinær indsats i klub-
ben. Det er TIFs formand, der 
sammen med formanden for 
Ungdomsudvalget og sidste års 
modtager beslutter, hvem der 
skal have pokal og diplom. Val-
get faldt fuldt fortjent på 22-årige 
Martin Hansen. Han er aktiv spiller i klubben, træner for U17-holdet og 
holdleder for Serie 6. Martin er utrolig hjælpsom og en samlende person i 
klubben.
Stort tillykke til Martin med den fornemme hæder.
Flemming Nielsen

To stolte veteraner, holdleder Ole Skøtt 
og Claus Hansen, med pokalen, som 
TIFs Veteranhold modtog som vinder 

af veteranturneringen 2018.
Flot klaret.

Foto: Torben V. Jørgensen
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Præmiespiludvalget	siger	tak	for	de	fine	hovedgevinster	til	følgende:
BMB Import Aakjærs SuperBrugsen NemByg A/S 
Intersport Blichers Kro Den Lille Bager Lorenz VVS  
Stone Data TSG Erhvervsudlejning Tandlægerne Tjæreborg  Tjæreborg Handelscenter
Wilms Auto  4N A/S  Tjæreborg Fitness Tjæreborg Malerforretning  
Tjæreborg Fodklinik Tømrermester Per B. Jørgensen
- også tak til opkræverne og deltagerne i spillet.

Sportsfestudvalget siger tak til følgende, som har støttet sportsfesten med annonce eller præmier/gevinster:
Tjæreborg Fitness Blichers Kro SuperBrugsen Tjæreborg Murerforretning
Tjæreborg Pizzeria Slagter Theilgaard NemByg A/S Hestepension Rørdamgaard
Salon	La	Femme	 Skouboe	Grafisk		 JNG	Montage		 JKE	Jysk	Kloak	Entreprise	
Tjæreborg Industri Stone Data ApS Silberbauer Cykler Skov Madsen Bedemandsforretning
Red	Office		 John	Josefsen	VVS		 Tjæreborg	Leverpostej	 Tjæreborg	Husholdningsforening
Lorenz VVS AP Transport Intersport  Tjæreborg Handelscenter 
Spisehuset Blue-Tech A/S Balsby El og Data Tjæreborg Borgerforening 
Design og Knive  BMB Import ApS  Wilms Auto  Byens Vinduespudsning 
Damsgaard Biler  Salon Bente  TSG Erhvervsudlejning Tjæreborg Tømrer- og Snedkerforretning
Betty Martinsen Tjæreborg Bageri Kingbos Køreskole 4N print, pakning, foliering
Tonny Frank Jensen  Aakjærs UHD-Byg Martin Billeschou Natursten 
AK/JK Installation Workpoint NEM-Byg A/S Flemming Weisz tilstandsrapporter mv. 
Frøs Sparekasse Arbejdernes Landsbank  Tjæreborg Malerforretning Sneum-Tjæreborg Lokalråd  
PWC Tandlægerne i Tjæreborg Bramming Festudlejning Tømrermester Per B. Jørgensen
  

- Desuden stor tak til Tjæreborg Skole og Tjæreborg Gymnastik for godt samarbejde og lån af lokaler.               
 Sidst - men ikke mindst - tak til de ca. 175 frivillige hjælpere.

Skolemesterudvalget siger tak til følgende sponsorer, som har støttet Skolemesterskaberne 2018:
  Esbjerg Kommune Sydbank
  SuperBrugsen  Sunset Boulevard.  

- Også stor tak til Tjæreborg Skole (pedel), Bix-personale, ”løbere” og dommere.

Kunstgræsudvalget siger tak til følgende fonde, som - indtil nu - har støttet projektet:
Krogagerfonden, Esbjerg Ugeavis’ Fond, Esbjerg Fonden, Sneum-Tjæreborg Sognefond, Lida og Oskar Nielsens 
Fond, Claus Sørensens Fond, Krista og Viggo Pedersens Fond, DIF og DGI Foreningspulje, SE Vækstpulje, Skads 
m.fl.	Herreders	Brandkasses	Fond.	 	

- Også tak for de mange private bidrag. 
Beløb kan fortsat indbetales til TIF’s kunstgræskonto: 7780 - 0002150613 eller via MobilePay til 78614.

Hvis der ønskes skattefradrag, indbetales støttebeløb til Idræts- og Kulturfonden Sydvest, kontonr.: 
3203 - 10978637. (Husk at oplyse CPR-nummer)

- Desuden tak for de tegnede erhvervssponsorater. 
I skrivende stund har følgende erhvervsdrivende tegnet et kunstgræssponsorat:
Bramming	Fysioterapi	 Lorenz	VVS	 Stone	Data	 Olav	Kristensen	Ingeniørfirma	ApS
John Josefsen VVS Rotorcamp Salon La Femme IT Forum A/S  
System Concept Den Lille Bager PWC Workpoint A/S Blue-Tech A/S 

- Tegningen af erhvervssponsorater fortsætter henover foråret 2019. Kontakt kunstgræsudvalget, hvis du er 
interesseret i at høre nærmere.

Tjæreborg Idrætsforening siger desuden tak til alle trøjesponsorer samt foreningens hovedsponsorer:
Det Faglige Hus Intersport SuperBrugsen / OK Slagter Theilgaard 
Tak for godt samarbejde i 2018.
Bestyrelsen / Flemming Nielsen 

TJÆREBORG IF SIGER TAK FOR I ÅR OG ØNSKER ALLE 
EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR
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Klubhuset har fået en omgang
I november 2018 er der sket rigtig meget i TIF’s klub-
hus, Brovej 12 - hvad angår selve bygningen.
En del skyldes nødvendige reperationer efter vands-
kade, men andet er som følge af behov for nødvendig 
vedligeholdelse. 

Arbejdsdag søndag 11/11
Et dusin frivillige var igang med oprydning i klubhu-
set og på banerne søndag mellem 10 og 13. Der blev 
ryddet op i alle depoter, net blev taget ind, bolde lagt 
til tørre mv. Forud for denne dag var gået et par arbe-
jdsdage	med	at	sætte	filt	under	alle	stoleben	i	cafeteriet,	
afpudsning og lakering af stolesæder og ryglæn.
Dernæst blev al inventar i mødelokale og “cafeteria” 
båret i kælderen for at gøre klar til næste etape.

Mandag 12/11 startede maleren
Vi havde valgt at få en maler til at male lofter, vægge, 
paneler og gerichter i “cafeteriet”. Hun startede man-
dag 12/11.

Lørdag 17/11 var gulvmanden færdig
Gulvet i cafeteriet var den direkte årsag til at vi satte 
hele	denne	proces	igang.	Det	har	i	flere	år	trængt	til	
udskiftning.	Af	flere	forskellige	grunde	har	vi	valgt	at	
få lagt vinyl oven på det gamle gulv, men det er ikke 
lagt direkte på det eksisterende gulv. Først er der lagt 
et svømmende lag af et specialprodukt: tynde tolags-
plader bestående af en slags skumgummi (3 mm) og 
øverst en slags maschonite. Pladerne bliver ved over-
læg	limet	sammen	til	en	stor	flade,	som	så	slibes	helt	
jævn, inden der lægges vinyl. 
Det ser rigtig godt ud og er både slidstærkt og praktisk.

Sidste etape var at få inventaret på plads
Vi er vældig godt tilfredse med resultatet. - Og det 
er allerede “afprøvet” her i november og december, 
idet der har været afholdt julearrangement for udvalg, 
ledere og trænere tirsdag 4/12, julepetanque onsdag 
12/12 og krocketjuleafslutning torsdag 13/12.
Flemming Nielsen



Grøn Fritid 2018 25

- Herreseniorholdet i serie 5 er rykket op i serie 4, som 
bedste 2’er i rækken.
Niels Nørgaard, Kasper Køhlert og Morten Køhlert 
udgør trænerteamet i 2019 hos herreseniorerne.

-	Loft	i	kontor	og	depot	samt	tag	på	den	flade	del	af	
klubhuset er udskiftet efter vandskade i efteråret 2018.

- Cafeteria og mødelokale på 1. parket i klubhuset er 
renoveret.

- TIF ønsker at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 personer. 
Det sker på en ekstraordinær generalforsamling tirsdag 
den 26/2 2019, forud for den ordinære generalforsam-
ling samme dag.

-	Nytegning	til	Præmiespillet	finder	sted	fra	mandag	8/1	
2019 og frem til 4/2. 
Der kan betales (kr. 200,-) med MobilePay til op-
kræverne, når de kommer rundt.

- Tjæreborg IF er igen vært ved DBUs Fodboldskole; 
men bemærk at fodboldskolen i 2019 ligger i den SID-
STE uge af skolesommerferien.

Det er mandag den 5/8 til fredag den 9/8 i uge 32.
Tilmelding kan ske allerede NU hos DBU. Skoleleder 
er Mette Jørgensen.

- Sportsfesten 2019 afholdes i den første uge af skole-
sommerferien, dvs. lørdag den 29/6 til og med lørdag 
den 6/7.

- HUSK: Vi spiller petanque hele året (vi har lys på 
banen). Der spilles onsdage kl. 18.30 og fredage kl. 10 
på TIFs anlæg, Brovej 12.

- Krocket spilles også hele året rundt. Der spilles man-
dage, torsdage og lørdage kl. 13,  på TIFs anlæg, Øster-
krog 16 A.

- Martin Hansen modtog fortjent Erik Nielsens vandre-
pokal for 2018 ved TIFs julearrangement tirsdag den 
4/12 i klubhuset. Tillykke.

- 5 personer modtog 4/12 2018 DBU Jyllands sølveem-
blem: Det var Robert Christensen, Kirsten Dam, Claus 
Hansen, Susanne og Tommy Nim Jensen. Tillykke!
Flemming Nielsen

Kort nyt fra TIF



Grøn Fritid 201826

Kunstgræsbane i Tjæreborg i 2019

Nu er det en kendsgerning!
En drøm går i opfyldelse: Esbjerg Kommune anlægger 
kunstgræsbane i Tjæreborg i 2019
Byrådets arbejde med budgettet for 2019-2022 blev 
fulgt med særlig stor spænding i september/oktober, 
fordi Børn og Kultur havde indstillet, at der blev afsat 
penge til en kunstgræsbane i Tjæreborg. I alt 5,2 mio kr. 
Heraf skal Tjæreborg IF skaffe halvdelen af beløbet, 
dvs 2,6 mio kr., og det havde vi allerede pr. 1/6 2018 
dokumenteret overfor kommunen, at vi kunne. En 
del	af	den	lokale	medfinansering	er	baseret	på	lån/
kassekredit. Det vender jeg tilbage til.
Nedenfor kan du se den skrivelse pr. 31/10 2018, som 
Tjæreborg IF har modtaget.

Det var en meget stor lettelse at erfare, at der politisk er 
opbakning til projektet, og at anlægsarbejdet går igang i 
foråret 2019.
Vi håber, at banen kan stå færdig 1/8 2019 eller senest i 
efteråret 2019. 

Sideløbende med anlæggelsen af kunstgræsbanen på 
nuværende Tjæreborg Stadion, er vi i dialog med Børn 
og Kultur og Entreprenørforvaltningen om etablering af 
kampbane (Tjæreborg Stadion) på nuværende lysbane, 
Brovej 12 i 2020. Vi har haft møde herom 1/11 2018 og 
mødes igen senest ultimo april 2019, når arbejdet med 
kunstgræsbanen forhåbentligt er godt igang.
Der har været snak om, hvorvidt den nuværende lys-
bane er stor nok til en kampbane.
Det er den: Jeg har målt banen op fra hegn til hegn 
(længde) og fra hegn til mastesokkel (bredde).
Lysbanens mål: længde = 114,2 m - bredde = 71,4 m.
En opkridtet kampbane har følgende mål: længde: 102 
m - bredde: 65 m.
Hjælp TIF med at skaffe de sidste penge
TIF mangler rundt regnet 500.000 kr. i at have skaffet 
alle pengene - svarende til en tiendedel af anlægsud-
giften. 
For at undgå at skulle låne alle disse penge opfordrer vi 
til at støtte projektet.

Støtte fra erhvervsdrivende: 
Kan ske via et erhvervssonsorat (se særlig omtale af 
dette).
Eller ved at bidrage fx i forbindelse med jordarbejde 
eller materialer. 

Støtte fra private: 
Du	kan	støtte	på	flg.	måder:

• Støttebeløb direkte til TIF’s kunstgræskonto via 
bankoverførsel til 7780 0002150613

• MobilePay til 78614
• Gavebeløb med skattefradrag, til Idræts- og Kulturfon-
den Sydvest, konto nr. 3203 10978637.
Oplys ved indbetaling dit CPR-nr. 
(Gavebeløbet bliver indberettet til Skat)

Bemærkninger til skitsen: 
Kunstgræsbanen anlægges i 2019 
på nuværende Tjæreborg Stadion.
I 2020 ønskes stadionbane anlagt 
ved TIF’s Klubhus, Brovej 12
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Må jeg få ordet et øjeblik. 
Jeg håber I er mætte allesammen.
Nu er det her jo ikke et herberg, så vi deler andet end mad 
ud.
Som sidste år har vi igen i år søgt DBU om 5 sølvnåle. 
De hedder i dag DBU Jyllands sølvemblem. Før hed de 
DBU Jyllands sølvnål og før det JBU’s sølvnål. De blev 
alle bevilget.
Jeg gentager lige, at for at få denne nål, skal man have 
været frivillig og ulønnet medarbejder i en forening under 
DBU i 15 år. Jeg kan oplyse at der indtil videre kun er 21 
medlemmer i TIF der har fået denne hæder.
Vi har så i TIF besluttet, at dem, vi søger nåle til, skal 
være aktive. Det vil sige, at man skal stå på enten træner-
listen eller i oversigten over medlemmer af et udvalg. 

Den første modtager har været med i mange år. Han 
startede som træner for et hold i sandkasserækken, som 
det hed dengang. Det var i 1982, og hans søn spillede på 
holdet. Hans søn kan i dag spille veteran-fodbold hvis 
han ønsker det. Han har også i mange år været en højt 
værdsat holdleder for vores seniorspillere. Han startede 
i	1995	til	2012.	I	1998	fik	han	Erik	Nielsens	vandrepokal	
og	i	2007	fik	han	som	en	del	af	seniorafdelingen	Tjære-
borgs	Idrætspris.	Nu	sidder	der	flere	her,	der	har	haft	ham	
som holdleder, og jeg tror, de vil give mig ret i, at det er 
en meget fortjent nål, vi uddeler. I dag har han det kræ-
vende job som kampfordeler i klubben. Jeg vil gerne bede 
Robert Christensen om at komme herhen.

Så er det igen en person, som har gjort en kæmpe indsats 
i klubben. Han startede i 2003 med at træne miniput-piger. 
Det fortsatte han med op igennem rækkerne til 2008. 
Herefter var han træner i drengeafdelingen fra 2010 til 
2014. Han har været en yderst populær holdleder for både 
senior og oldboys/veteraner siden 2010 og er stadigvæk 
holdleder for begge hold. Veteranholdet har jo for ikke 
så	længe	siden	vundet	deres	turnering.	I	2008	fik	han	
Erik Nielsens vandrepokal. Jeg vil gerne se Claus Hansen 
herhenne.
Hvis der er nogen, der er i tvivl om en holdleders betyd-
ning for et hold eller en afdeling, kan jeg anbefale, at 
man læser sidste nummer af “Jysk fodbold”, der ligger på 
disken.	Heri	er	der	en	meget	fin	artikel	om	betydningen	af	
en god holdleder.

Den næste vi skal have fat i er en dame. Hun har i mange 
år	været	en	flittig	hjælper	både	i	TGF	og	TIF.	Hun	ved	
nok selv, hvem jeg mener, når jeg fortæller, at hun altid er 
en af de første, jeg ringer til, når vi skal bruge dommere 
til rundbold. Hun er også altid med som hjælper under 
Sportsfesten ved morgenbordet - ved senioraften og ved 
grillaften. Hun startede i 1994 med at træne miniput. Det 

DBU Jyllands sølvemblem:  5 stk. i 2018

fortsatte hun med frem til 2001, hvor hun trænede dame- 
junior. Hun har i 15 år været med i udvalget, der afhold-
er Skolemesterskabet. Et arrangement som er en kæmpe 
gevinst for TIF, og gør os kendt i hele Esjerg Kommune. 
Sidst	men	ikke	mindst	fik	hun	meget	fortjent	Tjære-
borgs Idrætspris i 2013. Jeg vil gerne se Kirsten Dam 
herhenne.

Så skal vi have fat i en dame mere. Hun startede som 
træner helt tilbage i 1988. Senere har hun også trænet 
både mikroput og familiefodbold i 2003 og 2005. Hun 
var	i	flere	år	med	i	seniorudvalget	og	dermed	en	del	
af bestyrelsen. Hun stod i en del år for kontingentop-
krævning. Hun har siden 2001 siddet i Skolemesterud-
valget. Hun har dermed hjulpet med forskellige opgaver 
i TIF i 30 år. Så er det Susanne Dam jeg gerne vil se 
herhenne.

Den sidste vi skal have fat i startede helt tilbage i 1994 
i håndboldudvalget i TGF. Fra 1994 til 2001 var han 
med i TIF’s seniorudvalg og fodboldudvalg. Han var 
desuden indblandet i opkrævning af kontingent. Fra 
2004 begyndte han så at træne ungdomshold. Det 
fortsatte	med	forskellige	hold	frem	til	2014.	I	2009	fik	
han Erik Nielsens vandrepokal. Siden starten i 2013 har 
han været et meget aktivt medlem af det udvalg, der er 
lykkedes med at vi får en kunstgræsbane i Tjæreborg i 
2019. Jeg vil gerne have Tommy Nim herhen.
Jens Peter Jensen
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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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TIF’s Præmiespil i over 50 år

Trækningsliste januar

Trækningsliste januarTirsdag den 4/12 foretog Præmiespiludvalget årets sidste udtrækning:
I løbet af 2018 – fordelt over 12 måneder – har udvalget udtrukket 

324 heldige vindere af 
48 hovedgevinster og 276 pengepræmier.

I spillet har deltaget ca. 600 personer, hvilket vidner om en god indsats fra 
de	20	frivillige	tegnere	og	en	meget	fin	opbakning	fra	byens	befolkning.

Præmiespillet var i 2018 foreningens væsentligste indtægtskilde. Det er 
dejligt 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 
tilrettelægger 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 8/1 til 4/2 2019

Fordelingen af nye numre og første udtrækning sker mandag den 4/2 2019.

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 
Præmiespiludvalget eller mød op

tirsdag 8/1 2019 udvalget er der frem til kl. 20 i TIF’s klubhus, 
Brovej 12, hvor nytegningen igangsættes.

Til sidst vil jeg gerne – på udvalgets vegne – takke alle, som støttede Præ-
miespillet i 2018 – enten ved deltagelse eller i form af hovedgevinster!

PRÆMIESPILLET – EN LIVSNERVE I TIF: 
REKORDDELTAGELSE I 2017

Præmiespillet har eksisteret over 50 år! Ved den 50. nytegning til spillet i 
januar 2017 formåede vore frivillige at sætte rekord med 643 deltagere i 
Præmiespillet.	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 januarTrækningsliste oktober

1. Præmie:  Gavekort værdi kr. 400,-
 Sportigan, Esbjerg
 er trukket på nr. 171
2. Præmie: Gavekort værdi kr. 300,-
 Tjæreborg Fodklinik
 er trukket på nr. 162
3. Præmie: Gavekort værdi kr. 300,- 
 SuperBrugsen, Tjæreborg
 er trukket på nr. 245
4. Præmie:  Gavekort værdi kr. 250,-
 Den lille Bager, Bramming
 er trukket på nr. 349 
Kr. 200,-: Trukket på nr. 449
Kr. 100,-: Trukket på nr. 334, 381, 619, 
 36, 580, 453, 524, 3, 352, 497,
  312, 21, 452, 377, 157, 637, 
 45, 167, 551, 279, 84, 56

Trækningsliste januar
Trækningsliste december

1. Præmie:  Gavekort  - Tj. Fitness
 værdi kr. 1499,-
 er trukket på nr. 118
2. Præmie:  Gavekort værdi kr. 300,-
 SuperBrugsen, Tjæreborg
 er trukket på nr. 115
3. Præmie: Kontant kr. 300.-
 Per B. Jørgensen, Tømrermester
 er trukket på nr. 617
4. Præmie:  1 års forbrug af tandpasta
 værdi kr. 250,-
 Tjæreborg Tandklinik
 er trukket på nr. 404
Kr. 200,-: Trukket på nr. 455
Kr. 100,-: Trukket på nr. 6, 261, 18, 456, 
 128, 192, 181, 249, 265, 437, 
 607, 120, 38, 165, 372, 493, 
 199, 563, 250, 169, 496, 491

Trækningsliste januarTrækningsliste november

1. Præmie:  Gavekort - værdi kr.500,-  
 BMB Import. Tjæreborg
 er trukket på nr. 427
2. Præmie:  En øljulekalender - Aakjærs
 værdi  kr. 450,-
 er trukket på nr. 399
3. Præmie: Gavekort værdi kr. 300,-
 SuperBrugsen, Tjæreborg
 er trukket på nr. 568
4. Præmie:  Gavekort til Flügger
 værdi kr. 300,-
 Tjæreborg Malerforretning 
 er trukket på nr. 261
Kr. 200,-: Trukket på nr. 236
Kr. 100,-: Trukket på nr. 212, 135, 471, 
 284, 154, 606, 56, 72, 210, 211,  
 437, 420, 219, 57, 539, 635, 
 540, 156, 169, 406, 548, 365
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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

Diana Vinbech
Sneumvej 29 A

Tjæreborg
2226 3705 (efter kl. 17.00)
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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
 

Ungdoms-udvalg
Formand Maiken Støjer Jens Kusks Vej 16 2811 5160  
 Marianne Rasmussen Tremhøjevej 9 2912 5910
 Jan Birkemose Ejlif Krogagersvej 58 3166 4512
 Jane Christensen Jens Kusks Vej 24 2542 8144 
 

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 

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

Kunstgræsudvalg
 Tommy Nim Jensen Østerkrog 34 2030 7785  
 Ove Thomsen Niels Storgaardsvej 33 5043 4491
 Finn Støjer Jens Kusksvej 16 2037 8356
 Flemming Nielsen Sønderbyvej 32 6022 5726
 Morten Køhlert  Tremhøjevej 24 2168 9178
 Henning Olesen v. Strandvej 36 3177 4294  
 Alice Christensen Østerkrog 3 2124 4460 
 Jens P. Jensen Kærhaven 13 3027 5862

Opkridtning
 Anders Dreyer  3048 5981 

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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Ugedag Dato Tid Arrangement Sted Arrangør

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
Onsdag 23/01 14:30 Ingrid Sand Simonsen om Etiopien Ældrecentret Hyggeklubben
Torsdag 24/01 19:30 John Frikke - foredrag Bibl. - eller Forsaml Fælles Arr.
Torsdag 31/01 19:00 Dialogmøde om de gamle grusgrave Multihallen Lokalrådet

Fredag 01/02 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen
Søndag 03/02 09:00 Forårsstævne i Badminton Hallen TGF/Badminton
Onsdag 06/02 14:30 Generalforsamling i Hyggeklubben Ældrecentret Hyggeklubben 
Onsdag	 20/02	 	 Aflevering	af	forslag	til	Idrætspris	 Sønderbyvej	38	 Lokalrådet
Torsdag 21/02 19:00 Ris / ros møde Helle Hallen DGI/Krocket 
Onsdag 27/02 14:30 Ole Vase med sang og musik Ældrecentret Hyggeklubben
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.
Tirsdag 19/03 19:00 Medlems- og turneringsmøde Brovej 12 TIF/Krocket 
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
Lørdag 06/04 10:00 Forårsrengøring Østerkrog 16 A TIF/Krocket 
Torsdag 11/04 19:00 Fortælleraften med Carla Osborg Biblioteket Husholdningsf.

Fredag 03/05 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen 
Torsdag	 23/05	 09:00	 Udflugt	til	Christiansfeld	 Afg.	Fritidsc’s	P-plads	 Husholdningsf.
   og Skamlingsbanken

Fredag 07/06 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen

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.


