
Nr. 1 Februar 2019 36. Årgang

  Lørdag den 2/11 kl. 15-17:  Åbent hus på skolen. 
Alle er velkomne. Mulighed for at købe kaffe, the, kage m.v. 
Lørdag den 2/11 kl. 17-01:  Den store skolefest 2019. 
Festmenu, underholdning, sange, hygge, musik/dans.

Kr. 300,- pr person (entre, festmenu + 1 glas vin).

 
Tilmelding kan kun ske på Tjæreborgportalen www.tjareborg.dk.
Information om betaling kan ses på kvitteringsbilledet og på  
www.tjareborg.dk under punktet ”Skolefest 2019”

Festen vil blive afholdt i Hal 1, Hal 2, Grøn Foyer samt fagfløjen.
Man kommer til at sidde årgangs-/aldersopdelt. Bordplaner vil være 
ophængt på skolen og der vil være bordlister ved bordene.

   Tjæreborg skole, Signatur inviterer i samarbejde med Tjæreborg IF til:

Den store skolefest på Tjæreborg Skole

Memory Lane
Mød dine gamle skole- og klassekammerater 
til en hyggestund ned ad ”Memory Lane”
Den 4/10 2005 deltog 1100 personer i 50 års 
jubilæumsfesten  for opførelsen af Tjæreborg 
Centralskole (Se billeder og deltagerlister mv 
på Tjæreborgportalen og Facebook). I den 
anledning udgav skolen bogen ”Krøniken om 
Tjæreborg skole”.
I 2015 deltog 700 personer pinselørdag den 
23/5 i 60 års jubilæet. Her blev udgivet et lille 
informationshæfte med omtale af vigtige 
hændelser 2005 - 2015. 
Disse publikationer vil være lagt frem.  
 
Hvorfor en skolefest i 2019?   
Den primære årsag er at det i 2019 er 200 år 
siden, at den første egentlige skolebygning blev 
opført i Tjæreborg. Læs mere herom i Grøn 
Fritid.
En anden årsag er at der er sket rigtig meget de 
seneste 4-5 år i Tjæreborg:
•  En bypark (Tjæreborg Bysø) er anlagt mellem 

kirken og skolen.
•  Et stort boligområde (Ejlif Krogagers Vej) er 

opført nord for Hulvej og øst for de gamle 
grusgrave.

•  En kunstgræsbane anlægges hen over som-
meren på den gamle stadionbane.

•  De gamle grusgrave er købt af Esbjerg Kom-
mune og skal indrettes til et bynært naturom-
råde med offentlig adgang.

•  En tredje årsag er at vi med festen fejrer det 
gode samarbejde, der i 50 år har eksisteret 
mellem skolen og de lokale foreninger.

Information om festen
Vi udsender ikke papirpost med klasselister mv til en kontaktper-
son i hver klasse, men opfordrer de ”gamle” kontaktpersoner til at 
agitere for festen.
Derimod udsendes invitationen direkte til alle via mailadresser på 
alle de, der deltog i 2005 og 2015.
Invitationen lægges på Tjæreborgportalen www.tjareborg.dk, 
hvor man fremadrettet vil kunne læse mere om festen: Menu, 
deltageroversigt, praktiske oplysninger mv. Det er her man holder 
sig opdateret om den kommende fest, og man kan også skrive 
hilsener mv.
Herudover lægges invitationen på Facebook (Tjæreborg opslags-
tavle), skolens hjemmeside og Grøn Fritid.
Og så opfordrer vi jer naturligvis til at dele med hinanden på de 
sociale medier, så vi når længst muligt ud.

Mød i god tid - gå en bytur - eller book et 
klasselokale
Kom i god tid og deltag i Åbent Hus arrange-
mentet. Gå evt. en tur i nærområdet eller book 
et klasselokale til et lille ”klasseformøde”.
Booking af lokale eller spørgsmål kan rettes 
til: Flemming Nielsen:
Mobil 60225726 - flni6731@gmail.com.
Ved Tutten ophænges en oversigt over boo-
kede lokaler.

Lørdag den 2/11 2019 kl. 18-01 (dørene åbnes kl. 17.00)

Program:

Pris:

Tilmelding og betaling 

Placering / Bordplan:

Tjæreborg  

skole lægger lokaler til 

og Tjæreborg Idrætsfor-

ening står for alt det prak-

tiske i forbindelse med 

arrangementet.

Se billeder på 
Facebook under 
Jubilæumsfest 

Tjæreborg

i

?

(man skal være fyldt 18 år for at kunne deltage)

Se mere inde i bladet

Susanne indvier den nye SuperBrugs

skøjter eller ej
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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!
_____________________________________________

Borgernes aktiviteter på Tjæreborg Bibliotek       

Livestreaming i Tjæreborg – Hjernen
Tirsdag 19. februar kl. 18:45 til 21:00
Vores nydelsesfulde hjerne - foredrag ved professor Morten Kringelbach om hjerneforskning. 

Livestreaming i Tjæreborg – Kræft
Tirsdag 9. april kl. 18:45 til 21:00
Når fysikkens stråler helbreder - foredrag ved professor Kari Tanderup om behandling af  
cancer med stråler.

For begge arrangementer gælder: Max. antal gratis billetter: 30 stk. Kaffe/te kan købes.  
Kontakt: Christian Fosgrau 20631294 & Pia Holck Hansen 20184030

Esbjerg fra ladeplads til energimetropol v.Jørgen Dieckmann Rasmussen
Onsdag 27. februar kl. 19:30 i Multihallen 

Vandring for livet – Familie på farten v. Helge & Anne Grethe 
Tirsdag 26. marts kl. 19:30 på Biblioteket eller i Forsamlingshuset

For begge arrangementer gælder:
Billetter kan købes i Brugsen og Biblioteket 14 dage før. Pris 75 kr og v. døren 100 kr

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

Mange hilsner personalet på Det åbne Bibliotek i Tjæreborg

Folke & Skole Bibliotek
Så er vi gået i luften med det nye samarbejde med Tjæreborg Skole, hvor alle skolens klasser 
kommer på besøg én gang hver måned for at låne bøger. Det er spændende at prøve af, og 
vi håber, det vil fungere godt for alle parter - byens borgere, elever, lærere og forældre og os 
selv. Alle er velkomne til at snakke med os, hvis der dukker ting op, som er godt at få vendt. 

Hold øje med diverse opslag på biblioteket med informationer. 
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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

Forlader man Skolevej, for at 
køre ad “den lille” Sønderled, 
ophæves 40 km/t Zonen - så 

bare gi’ den gas, og se at komme 
op på de 50...
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HUSK

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

 1/2, 1/3, 5/4, 3/5, 7/6

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

20. feb. Ole Vase fra Brørup
6. marts Johnny Søtrup fortæller om sin tid som  
 borgmester
20. marts  Pensionistkoret fra 3F i Esbjerg underholder
3. april Pasgaard Tøjservice viser forårsmoden
17. april Elvis Show med musikeren 
 Flemming Gammelgaard
1. maj Laurits Tørnæs fortæller om sit liv
Bestyrelsen

Tjæreborg Ældrecenter
Hyggeklubben havde juleafslutning den 12. december 
med luciaoptog. 40 piger og drenge fra kirkens og 
skolens kor var med i optoget. Bagefter underholdt 
de os med sang. Stor tak til Pia og Dorte for deres 
dygtige ledelse.
Efter kaffen læste Jens Jermiin Nielsen et par gode 
julehistorier. En hyggelig start på julen.

9. januar var der traditionen tro nytårskoncert i Hyg-
geklubben. Esbjerg Salonorkester underholdt med 
dejlige melodier, som vi alle kunne nynne med på. Det 
er en fornøjelse at høre de dygtige musikere. Afslut-
ningen med Radetzky-march er også altid festlig. God 
start på det nye år.
Bestyrelsen

Tjæreborg Ældrecenters Vennekreds
afholder generalforsamling
på Tjæreborg Ældrecenter
onsdag 24. april kl. 14.00

Dagsorden i følge vedtægterne.
  På valg er:
 Tove Nielsen - genvalg
 Rita Jensen - genvalg
 Kamma Schmidt - genvalg
Forslag senest 10/4 til formanden (se side 2).
Bestyrelsen
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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

hastighed: 40 km

hastighed: 40 km 
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Dialog-møde om Trafik, veje og fortove 
i og omkring Tjæreborg

Sneum-Tjæreborg Lokalråd og Esbjerg Kommune ved Vej & Park inviterer alle Tjæreborgs borgere til 
dialogmøde	trafik,	veje	og	fortove	i	Tjæreborg

Mandag den 25. marts 2019 kl. 19.00-21.00
i Multihallen i Tjæreborg

 Dagsorden:
 • Velkomst ved Lokalrådets formand Flemming Storgaard
	 •	 Fremkommelighed,	trafiksikkerhed	og	trafiktryghed	ved	Vej	&	Parks	trafiksikkerhedsteam.
	 •	 Debat	og	workshop	om	dilemmaer	ved	trafiksikkerhed	-	trafiktryghed	og	fremkommelighed	
  i og omkring Tjæreborg 

Mødet kræver tilmelding til vejogpark@esbjergkommune.dk 
eller på tlf. 7616 1509 senest den 15.03.2019.

Venlig hilsen
Sneum–Tjæreborg Lokalråd og Esbjerg Kommune, Vej & Park

Nyt Fra Sneum-Tjæreborg Lokalråd
Hvis	du	vil	følge	Sneum-Tjæreborg	Lokalråds	møder	med	Esbjerg	Kommunes	Vej	&	Park,	så	kan	du	finde	oplys-
ningerne på Esbjerg Kommunes hjemmeside vedr. Lokalråd på:

www.esbjergkommune.dk/borger/samfund-og-rettigheder/lokalråd-og-landdistrikter/lokalråd/
kontaktoplysninger.aspx

Fortove, veje og mange andre ting: Hvis du møder huller og andre fejl ved stier, veje m.m., kan du selv give 
beskeden videre til Esbjerg Kommune. Brug App’en TIP TAK.

Esbjerg Kommune registrerer det med App’en, så der kan handles på det. Find App’en  ved at søge “TIP TAK
Esbjerg Kommune” eller gå ind på:
www.esbjergkommune.dk/borger/vej-og-trafik/tip-tak.aspx 

Mødet om grusgravene ved Hulvej er blevet udsat. Politikerne har fattet interesse for udkastet til projektet. Vi 
kender ikke den nye dato for dialogmødet, men det melder vi ud så snart vi kender den: På Facebook og opslag på 
Biblioteket og andre steder. Så hold øje.

Trafikmødet	er	til	gengæld	på	plads.	Det	bliver	mandag	den	25.	marts	kl.	19-21	i	Multihallen.	
Hold øje med opslag vedr. dette møde.

Det	bliver	et	dialogmøde	om	trafikken	i	og	omkring	Tjæreborg.		Sæt	kryds	i	kalenderen	og	tilmeld	dig,	så	vi	ved,	
hvor mange der kommer.

Mødet kræver tilmelding til vejogpark@esbjergkommune.dk  eller på tlf. 7616 1509 senest den 15.03.2019
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Foredrag i 2019

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 vandrestøvlerne. På 73 
dage gik han 3.000 kilometer fra Nordkap hjem 
til Give. Undervejs var Anne Grethe i den gamle 
Landcruiser hans uundværlige 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.

“Foredrag i Verdensklasse”
Hvor er det dejligt, at vi - lige uden for vores dør - har 
natur i verdensklasse - nemlig Vadehavet, som jo 
både er en af Danmarks Nationalparker og udpeget til 
Verdensarv af UNESCO.
Det holdt projektkoordinator ved Nationalpark Vadeha-
vet, John Frikke, et spændende foredrag om på Tjære-
borg Bibliotek 24/1 2019.
Ca.	40	personer	overværede	billedforedraget	-	og	de	fik	
god og saglig oplysning om dette fantastiske område, 
som	er	blevet	til	på	grund	af	landskabets	flade	karakter	
og tidevandets skiften mellem højvande og lavvande. 
Det giver nogle helt unikke betingelser for udvikling af 
landskab og plante- og dyreliv.
Området strækker sig fra Blåvandshuk i nord til Hol-
land i syd. John Frikke nævnte det trilaterale samar-
bejde mellem Danmark, Tyskland og Holland, som 
en væsentlig bidragyder i forhold til udnævnelsen til 
Verdensarv.
Området er et helt fantastisk sted for de tusinder af 
trækfugle, der benytter området som spisekammer, når 

de trækker fra syd mod nord og omvendt.
John Frikke er uddannet lærer, men han har formået at 
forene sit arbejdsliv med sin store hobby og interesse 
for området og dets dyreliv.
Få ved så meget som han - og kan formidle det. 
Tak for det.
Flemming Nielsen
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Tjæreborg Husholdningsforening

EFTERLYSNING !!

Vi efterlyser nye kræfter til bestyrelsen i Hushold-
ningsforeningen.
Det er vigtigt, at der er en bestyrelse. Dette for at 
Aftenskolen kan fortsætte sine kurser. 

Vi ønsker nye ideer med hensyn til arrangementer, 
foredrag m.v.

Og - nej, vi laver ikke mad i foreningen ! - men søger 
kvinder/mænd, der vil bruge tid og kræfter på at sam-
mensætte et spændende program, som tilgodeser såvel 
ældre som yngre.

Økonomien i foreningen er god.

Årskontingent kun 40,- kr.

Ser frem til at høre fra en masse aktive kvinder/mænd, 
- og gerne i god tid inden generalforsamlingen den 6. 
marts.

De bedste hilsener
Åse, Bodil, Lisbeth, Mette og Johanne.

Tjæreborg Husholdningsforening
afholder 

Generalforsamling
onsdag 6. marts 2019 kl. 19.30

i TIF’s Klubhus, Brovej 12
Dagsorden ifølge lovene.

Efter generalforsamlingen afholdes bankospil, så 
husk at medbringe en lille pakke.

Bestyrelsen

Torsdag den 28. marts kl. 19.00 er der modeopvisning 
ved	“Plænen”	på	skolen.	Det	er	Josefine,	der	kommer	
og viser forårsmoden.

Torsdag den 11. april kl. 19.00 er der fortælleraften 
med Carla Osborg “Vagabond” på Biblioteket.
Mød mennesket, der hvor mennesket er. 
Kendt fra TV. 

Husk	også	vores	udflugt	til	Christiansfeld	og	Skam-
lingsbanken den 23. maj. 

Tilmelding til Bodil  7517 5308 eller 
   bodil.gravsholt@gmail.com

Se opslag på Biblioteket og i SuperBrugsen

Åse Kristensen

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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MANGE VAR ”MED GUD I GRYDEN”
I TJÆREBORG KIRKE

Der var en lind strøm af personer på vej til Tjæreborg 
Kirke onsdag den 9/1 lidt i fem, idet der var inviteret 
til gudstjeneste i Tjæreborg Kirke med efterfølgende 
fællesspisning i sognehuset.
Nogle var i bil, til fods, nogle på cykel eller løbehjul 
og andre i barnevogn.
Da klokken var fem, var kirken næsten fuld – over 100 
var mødt frem. Det var over forventning og der måtte 
rekvireres	ekstra	mad	til	det	efterflg.	måltid.
Vi havde jo lige passeret Helligtrekonger, så hvad 
var mere naturligt end at synge nogle af de kendte 
julesalmer.	Peter	Søgaard	fortalte	levende	om	de	fine	
gaver, der blev bragt til det nyfødte barn: Guld, rø-
gelse og myrraskær og de dufte de må have fremkaldt.
Der var en rigtig dejlig stemning af glæde i kirkerum-
met.
Efter gudstjenesten fulgtes alle over i sognehuset, hvor 
alle rum – selv kælderen, blev taget i brug til aftens-
måltidet, som bestod af en kødret, ris, pastaskruer, 
grøn salat og brød.
Menighedsrådet har foreløbigt planlagt 3 gudstjenester 
her henover vinteren og foråret.

De	næste	finder	sted

Onsdag 27. marts og onsdag 22. maj, kl. 17.00

Alle er velkomne!
Flemming Nielsen
Medlem af Menighedsrådet

Generalforsamling
i Sneum-Tjæreborg Fritidscenter
Onsdag 27. marts 2019 kl. 19.30

Dagsorden jf. vedtægternes § 4
 1. Valg af dirigent 
 2. Valg af stemmetællere 
 3. Bestyrelsens beretning 
 
	 4.	 Kassererens	regnskabsaflæggelse	
 
 5. Godkendelse af beretning 
 
 6. Godkendelse af regnskab 
 
 7. Indkomne forslag

 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 
  på valg er: Hans Godske, Flemming Storgaard, 
  Niels Erik Mathiasen (alle er villige til genvalg)
 9. Valg af 2 suppleanter
 10. Eventuelt 

Bestyrelsen

 

  Tjæreborg
Murerforretning

  Tjæreborg
Murerforretning

30 32 91 92
v/Murermester Henning K. Nielsen
Vossevangen 11 - 6731 Tjæreborg
Tlf. 30 32 91 92
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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 = Spisehu-
set, Skolevej 44. 
Vel mødt! WHIST-spillerne



Grøn Fritid 2019 11

Tjæreborg Gymnastikforening inviterer i år 
i samarbejde med Tjæreborg Borgerforening til  

 
 
 
 
 
 
 

for alle børn i alderen fra 1 år til 5. klasse og 
forældre/bedsteforældre: 

søndag den 3. marts 2019 
kl. 10.00 til 12.00 i sportshallerne. 

 
Og hvem ved; måske kommer der igen en anderledes og sjov overraskelse. 
 
Tilmelding og betaling foretages på vores hjemmeside: 
www.tjaereborggf.dk.  
Vælg Gymnastik og Fastelavnsfest 2019. 
Prisen er kr. 60,- for børn og kr. 30,- for voksne. Ved tilmelding skal du 
selv printe dine billetter, hvorfor du skal have en printer til rådighed. 
Følg vejledningen på skærmen. 
 
Absolut seneste tilmelding er onsdag den 20. februar 2019.  
Bemærk!! Vi kan af praktiske grunde ikke modtage eftertilmeldinger og 
der gives kun adgang ved aflevering af billet. Der kan 
ikke købes billetter på selve dagen. 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte 
gymnastikudvalget:  
 
Lone – tlf. 2750 6292 
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Forårsopvisning 
i Tjæreborg Gymnastikforening 

Lørdag den 23. marts 2019 kl. 13.00 
i sportshallerne, Tjæreborg Skole 

 
Vi glæder os til igen at byde jer alle 
velkommen til forårets opvisning, hvor vores 
mange dygtige gymnaster vil vise, hvad de har 
arbejdet med i sæsonen. 
Årets gæstehold kan I også glæde jer til. De 
kommer til at fylde hele salen, så det bliver en 
forrygende dag. 
 
Endeligt program vil blive uddelt til alle gymnaster, ligesom det kan findes på vores 
hjemmeside www.tjaereborggf.dk/gymnastik så snart muligt. 
Og der vil sædvanen tro også i løbet af dagen blive uddelt diverse årsnåle og 
venskabspokalen. 
Vi håber at se rigtige mange tilskuere, og at alle har lyst til at blive hele dagen for 
også at se de sidste hold. Den grønne foyer har åbent for salg af sportsboller, frugt, 
kaffe, kage m.m. 

Vi glæder os til at se jer. 
Gymnastikudvalget 

 

***NYT *** NYT *** NYT *** NYT *** NYT ***  
Kom til bymesterskabskonkurrence i Tjæreborg 

Fredag den 5. april 2019 kl. 18.00. 
 
For første gang er TGF vært ved 
årets bymesterskabskonkurrence i 
spring på måtte, hvor hold fra 
Esbjerg og omegn kæmper om 
tidligere journalist Søren 
Alkjærsig’s mindepokal. 
Der dystes i fire rækker: Mini, 
ynglinge, junior og senior, hvor 
Tjæreborg Gymnastikforening 

regner med at stille med 3 hold. Kom og bak op – det bliver forrygende hyggeligt. 
Den grønne foyer har åbent for salg af mad og drikke. Læs mere på hjemmesiden og 
så håber vi, at vi ses. 
Gymnastikudvalget  
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Al vejr er MTB-vejr

Selvom det både er mørkt og vådt derude har MTB-
afdelingen i den grad holdt gang i hjulene henover 
vinteren.
Den 5. januar havde Bramming IF Motion igen invite-
ret de lokale cykelklubber til deres årlige Nytårs-MTB-
tramp.	21	TC’ere	deltog	og	fik	sig	trampet	igennem	
MTB-sporene i Gørding, Vibæk og Bramming.

Bagefter var der varm suppe til de 75 deltagere med 
efterfølgende kaffe og kage i BIF’s lokaler. Endnu et 
godt arrangement, som gik lige i benene og trak de 
fleste	hjem	på	sofaen	resten	af	dagen.	

Den 17. marts deltager 19 TC’ere i Silkeborg MTB-
Marathon, som er en af klassikerne. Ikke ligefrem en 
forårsklassiker, da den kan byde på både sne og slud, 
men kan man køre den, er man klar til højsæsonen. 

Husk at alle er velkomne til træning på tirsdage kl. 

Henrik Aalbæk, der er formand for Tjæreborg Cycling, 
ser med stor tilfredshed tilbage på 2018, og han er sik-
ker på, at det nye år også kommer til at byde på masser 
af oplevelser for medlemmerne. 

Tjæreborg Cycling har et rigtig højt aktivitetsniveau. 

Sådan var det i 2018, og formand Henrik Aalbæk, der 
rent	faktisk	selv	har	lovet	at	tage	indtil	flere	føringer	i	

den nye sæson, føler sig overbevist om, at kæden også 
vil blive holdt stram i det nye år. 

- Sidste år var igen en stor succes for Tjæreborg Cyc-
ling. Der er blevet trænet rigtig godt både hos MTB-
rytterne og på landevejen, så det er jeg rigtig godt 
tilfreds med, fortæller han. 

-	Og	så	glæder	jeg	mig	over,	at	vi	igen	fik	stablet	en	
masse	superfine	arrangementer	på	benene	for	vores	
medlemmer. Jeg kan blandt andet nævne, at vi arrang-
erede en MTB-afdeling af La Santa Cup på vores eget 
spor og en afdeling af Bent Pedersen Landevejscup i 
og omkring Tjæreborg. 

Desuden var der traditionen tro også mulighed for at 
komme ned at prøve kræfter med bakkerne i Harzen. 

-	Vi	havde	en	rigtig	fin	tur.	Vi	har	efterhånden	været	
afsted mange gange, men det er udfordrende og enormt 
hyggeligt hver eneste gang. Så det har vi da lumske 
planer om at blive ved med, og heldigvis er der en 
dygtig ”Reiseleiter” iblandt os.

MTB-rytterne er i aktion året rundt, mens der også 
fortsat køres på landevejen, når vejret ellers tillader 
det,	men	officielt	trædes	den	nye	sæson	i	gang	med	et	
arrangement lørdag den 23. marts kl. 10.00. 

17.30 og på lørdage kl. 9. Alle kan være med. Vi kører 
oftest ud fra Den grønne Foyer ved Hallen, men tjek 
træningskalenderen på hjemmesiden eller på Facebook, 
da vi også arrangerer ture til andre spor.
Chris

En nytårshilsen fra cykelformanden

Tjæreborg Cycling-formand Henrik Aalbæk glæder sig til den nye 
sæson. Han opfordrer alle interesserede til at dukke op til “Click-I” 

lørdag den 23. marts kl. 10.00
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Det gamle år blev afsluttet med manér med et 
nytårstaffel i Den grønne Foyer- Vi inviterer til ”Click-I”, hvor alle selvfølgelig er 

hjerteligt velkomne. Det er en rigtig god idé at dukke 
op den dag, hvis man har planer om at ville på cyklen i 
2019, mener Henrik Aalbæk. 

Tjæreborg Cycling er efter en indledende cykeltur vært 
for en let frokost.

- Vi har nogle hyggelige timer sammen, og ”Click-I” er 
også dagen, hvor vi fortæller lidt om den kommende 
sæson.

Og der er faktisk allerede en del ting på kalenderen. 
Lørdag den 17. maj afvikler Tjæreborg Cycling en 
afdeling af La Santa Cup, mens afdelingen af Bent 
Pedersen Landevejscup i år bliver tirsdag den 10. 
september. 

- La Santa Cup indledes i Bordrup i april, hvor første 
afdeling af Bent Pedersen Landevejscup ligeledes 
finder	sted.	Det	er	i	og	omkring	Rousthøje,	hvor	Varde	
er arrangør. Vores afdeling er den sidste. 

Fremmødet har været fint til arrangementerne i 
Tjæreborg Cycling

Tjæreborg Cycling skal også til Harzen i år. MTB-
rytterne tager afsted i forbindelse med Kristi Himmel-
fartsferien, mens landevejsrytterne skal afsted i pinsen. 

- Og så er vi jo også ret gode til at være sociale og hyg-
ge os lidt sammen. Uden at afsløre for meget, tror jeg 
godt, at jeg kan love både sommer- og vinterfest samt 
et afsluttende nytårstaffel. 

Desuden er der lige det med kontingentet. Prisen for 
et medlemskab af Tjæreborg Cycling er 400 kroner 
årligt. Det giver mulighed for både at træne MTB og 
landevej. Man kan melde sig ind på hjemmesiden 
tjaereborggf.dk. 

Rigtig godt nytår – vi ses derude.

Chris

SKROT
 Jern og metal samt minkbure købes.
 Bilvrag afhentes
 Skrotkasser opstilles ved firmaer.
 Skrotpræmie udbetales.
 Biler miljøbehandles.

Tonny Frank Jensen
SKROT & MILJØ
Tjæreborg 75 17 51 99
Privat 75 12 74 60 • www.tfjskrot.dk
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Tjæreborg Gymnastikforening
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Onsdag den 24. april 2019 klokken 19.30

 Klublokalet i hallen ved Den Grønne Foyér
 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent 

 2. Beretninger - formand og udvalg 

 3. Regnskab for foregående år samt budget for indeværende år

 4. Indkomne forslag 

 5. Drøftelse af foreningens arbejde for det kommende år

 6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer + to suppleanter. På valg er:
  Hans Godske, formand (modtager genvalg)
  Jacob Okholm, næstformand (modtager genvalg)
          
 7. Valg af formand for sponsorudvalget 

 8. Valg af to revisorer og en suppleant

 9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen. 
Forslagene sendes til: Hans Godske, Østerbyvej 9, 6731 Tjæreborg / hagohaba@mail.tele.dk 

På vegne af bestyrelsen     
Hans Godske

Skouboe	Grafisk	Tegnestue	
Brdr. Christensen 
Aakjærs 
Blichers Kro 
Tjæreborg Handelscenter 
Tjæreborg Tandklinik 
Lorenz VVS 
Slagter Theilgaard 
Giesser Danmark A/S 
Traktor shop 

1000 TAK TIL SPONSORERNE 2018

Kingbos Køreskole 
Nem-Byg 
TSG-Erhvervsudlejning
Zoneterapeut Betty Martinsen 
4N
Synshallen, Esbjerg 
Tjæreborg Fitness 
Din Tøjmand, Bramming 
Stone Data 
Kernebageren 

SuperBrugsen 
John Josefsen VVS 
Salon Bente 
JNG Montage 
A.P. Transport 
Tika Rideudstyr 
Tømrermester Per B. Jørgensen 
Tjæreborg Fodklinik 
Wilms Auto 
Den lille bager

Tak	for	de	fine	gevinster	til	TGF-julekalenderen	2018.	
Vi håber, at I vil tage godt imod os, når vi kommer igen sidst i august 2019, hvor 
vi starter op på julekalenderen 2019.
Med sportslig tak, Tjæreborg G.F. - Håndboldafdelingen 
Tommy - Torben - Lisbeth
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  Lørdag den 2/11 kl. 15-17:  Åbent hus på skolen. 
Alle er velkomne. Mulighed for at købe kaffe, the, kage m.v. 
Lørdag den 2/11 kl. 17-01:  Den store skolefest 2019. 
Festmenu, underholdning, sange, hygge, musik/dans.

Kr. 300,- pr person (entre, festmenu + 1 glas vin).

 
Tilmelding kan kun ske på Tjæreborgportalen www.tjareborg.dk.
Information om betaling kan ses på kvitteringsbilledet og på  
www.tjareborg.dk under punktet ”Skolefest 2019”

Festen vil blive afholdt i Hal 1, Hal 2, Grøn Foyer samt fagfløjen.
Man kommer til at sidde årgangs-/aldersopdelt. Bordplaner vil være 
ophængt på skolen og der vil være bordlister ved bordene.

   Tjæreborg skole, Signatur inviterer i samarbejde med Tjæreborg IF til:

Den store skolefest på Tjæreborg Skole

Memory Lane
Mød dine gamle skole- og klassekammerater 
til en hyggestund ned ad ”Memory Lane”
Den 4/10 2005 deltog 1100 personer i 50 års 
jubilæumsfesten  for opførelsen af Tjæreborg 
Centralskole (Se billeder og deltagerlister mv 
på Tjæreborgportalen og Facebook). I den 
anledning udgav skolen bogen ”Krøniken om 
Tjæreborg skole”.
I 2015 deltog 700 personer pinselørdag den 
23/5 i 60 års jubilæet. Her blev udgivet et lille 
informationshæfte med omtale af vigtige 
hændelser 2005 - 2015. 
Disse publikationer vil være lagt frem.  
 
Hvorfor en skolefest i 2019?   
Den primære årsag er at det i 2019 er 200 år 
siden, at den første egentlige skolebygning blev 
opført i Tjæreborg. Læs mere herom i Grøn 
Fritid.
En anden årsag er at der er sket rigtig meget de 
seneste 4-5 år i Tjæreborg:
•  En bypark (Tjæreborg Bysø) er anlagt mellem 

kirken og skolen.
•  Et stort boligområde (Ejlif Krogagers Vej) er 

opført nord for Hulvej og øst for de gamle 
grusgrave.

•  En kunstgræsbane anlægges hen over som-
meren på den gamle stadionbane.

•  De gamle grusgrave er købt af Esbjerg Kom-
mune og skal indrettes til et bynært naturom-
råde med offentlig adgang.

•  En tredje årsag er at vi med festen fejrer det 
gode samarbejde, der i 50 år har eksisteret 
mellem skolen og de lokale foreninger.

Information om festen
Vi udsender ikke papirpost med klasselister mv til en kontaktper-
son i hver klasse, men opfordrer de ”gamle” kontaktpersoner til at 
agitere for festen.
Derimod udsendes invitationen direkte til alle via mailadresser på 
alle de, der deltog i 2005 og 2015.
Invitationen lægges på Tjæreborgportalen www.tjareborg.dk, 
hvor man fremadrettet vil kunne læse mere om festen: Menu, 
deltageroversigt, praktiske oplysninger mv. Det er her man holder 
sig opdateret om den kommende fest, og man kan også skrive 
hilsener mv.
Herudover lægges invitationen på Facebook (Tjæreborg opslags-
tavle), skolens hjemmeside og Grøn Fritid.
Og så opfordrer vi jer naturligvis til at dele med hinanden på de 
sociale medier, så vi når længst muligt ud.

Mød i god tid - gå en bytur - eller book et 
klasselokale
Kom i god tid og deltag i Åbent Hus arrange-
mentet. Gå evt. en tur i nærområdet eller book 
et klasselokale til et lille ”klasseformøde”.
Booking af lokale eller spørgsmål kan rettes 
til: Flemming Nielsen:
Mobil 60225726 - flni6731@gmail.com.
Ved Tutten ophænges en oversigt over boo-
kede lokaler.

Lørdag den 2/11 2019 kl. 18-01 (dørene åbnes kl. 17.00)

Program:

Pris:

Tilmelding og betaling 

Placering / Bordplan:

Tjæreborg  

skole lægger lokaler til 

og Tjæreborg Idrætsfor-

ening står for alt det prak-

tiske i forbindelse med 

arrangementet.

Se billeder på 
Facebook under 
Jubilæumsfest 

Tjæreborg

i

?

(man skal være fyldt 18 år for at kunne deltage)
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Tjæreborg Skole og TIF inviterer 
til Skolefest

Den store skolefest 2/11 2019 for 
tidligere elever og ansatte på 

Tjæreborg skole. 
For 3. gang ringer skoleklokken ind til et kæmpear-
rangement for tidligere elever og ansatte på Tjæreborg 
Skole. 
Denne gang arrangeres festen i et samarbejde mellem 
Tjæreborg Skole og Tjæreborg Idrætsforening. 
Skolen åbner dørene og lægger lokaler til og Tjære-
borg IF står for alt det praktiske i forbindelse med 
arrangementet. Dermed cementerer vi det gode samar-
bejde, som nu i 50 år har eksisteret mellem skolen og 
de lokale foreninger. 
Information om selve festen kan du se her i Grøn 
Fritid	og	i	de	flg.	numre.	Invitationen	vil	blive	lagt	på	
skolens hjemmeside, på Facebook og på Tjæreborg 
Portalen - www.tjareborg.dk. 
Den vil blive sendt direkte ud til deltagerne i festerne i 
2005 og 2015 via mailadresser.

MELD DIG TIL NU!

Reservér datoen (den 2/11-2019), men nøjes ikke med 
det: Meld dig til på www.tjareborg.dk
Her vil du kunne følge tilmeldinger fra de forskellige 
årgange. Du kan også skrive hilsener. Her vil vi også 
lægge information om festen. Der vil også være mu-
lighed for at klikke ind på Jubilæumsfest 2005 og 2015. 
Her	findes	deltagerlister	og	billeder	fra	dengang.
Hvorfor en gammel-elev-fest i 2019?
Du	kan	læse	flere	overvejelser	herom	på	selve	invita-
tionen. Men den primære grund er, at det i år er 200 
år siden den første skole (bygget til det formål) blev 
opført i Tjæreborg. 

I ”Krøniken om Tjæreborg Skole”, der blev udgivet i 
2005, står der følgende:

”Den første bygning, som blev opført som skole i 
Tjæreborg, var ejendommen Kærvej 3, som blev opført 
i 1819. Bygningen lå, hvor Tjæreborg Rejsers kon-
tor ligger i dag. Skolen var en privatejendom, som 
skolelærer Bastian Andreasen ejede. Bastian An-
dreasen var den første uddannede lærer i Tjæreborg, og 
ejendommen fungerede som skole i hele Andreasens 
embedstid, som strakte sig over perioden 1819 til 1859. 
I 1829 gik der 120 børn på skolen – børn fra Tjæreborg 
og Krogsgårdsmark.”

“Den ny skole”, Tjæreborg Stationsvej 36. Opført 1901

Lidt tilbageblik
I 2005 fejrede vi 50-året for opførelsen af Tjæreborg 
Central	Skole	i	1955.	Den	afløste	den	hvide	skole,	som	
lå hvor pedelboligen på Skolevej 32 ligger. Den hvide 
skole på Skolevej blev opført i 1859, som en moderne 
2-klasset skole med bolig for degnen og med stald i 
den ene længe. 

Tjæreborg gamle skole, Skolevej. Foto:1955

Centralskolen	afløste	også	”Den	nye	skole”	på	Sta-
tionsvej 36, som var opført i 1901. Også den havde 
2 klasselokaler og en lejlighed til 2.-læreren i den 
nordlige ende. 

Bemærk: Nuværende og tidligere ansatte/skolebe-
styrelsesmedlemmer deltager GRATIS.
Ved tilmelding på www.tjareborg.dk under Skoleefest 2019 skal man 
anføre fødselsår. Der er mulighed for at anføre, hvis man ønsker at sidde 
sammen med klassen/årgangen.
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Derfor blev det besluttet – ikke uden dramatik – at 
der skulle bygges en helt ny skole i Tjæreborg, 
som	afløste	skolerne	i	Tjæreborg	og	skolen	på	
Krogsgårdsmark. 
Læs mere herom i ”Krøniken om Tjæreborg 
Skole”.

UNIK MULIGHED FOR AT MØDE 
GAMLE SKOLEKAMMERATER

Vi håber mange har lyst til at deltage lørdag d. 
2/11 2019, hvor Tjæreborg Skole slår dørene op 
til et kæmpe brag af en fest. Du har mulighed for 
at møde – ikke bare tidligere klassekammerater 

– men skole-venner fra din skoletid i Tjæreborg 
Skole. 
Mød i god tid til åbent hus fra kl. 15.00. 
Book et lokale til et lille klasse-formøde eller gå 
en tur med skolevennerne i skolens nærområde og 
se hvad der er sket siden sidst.
Vent ikke med at tilmelde dig på
www.tjareborg.dk under ”Skolefest 2019”.
Frist for tilmelding er 1/10 2019, men sæt gang 
i tingene NU!

Grunden til at man i sognerådet var nødt til at 
bygge en ny (central)skole var, at der i 1937 blev 
vedtaget en ny skolelov, som bl.a. krævede at der 
skulle indføres en række praktiske fag, bl.a. sløjd 
og hjemkundskab.
I de eksisterende skolebygninger i Tjæreborg 
Kommune, nemlig de to nævnte skoler samt 
skolen på Krogsgårdsmark, var der ikke lokaler til 
disse fag.

Kroggårdsmarks skole ca. 1955

Jungle Boogie Band spiller lidt akustisk 
ved ankomsten (kl. 17), og så spiller de 
til "syng-med-sange" ved bordene efter 
hovedretten. Fra ca. kl. 22 spiller de op til 
dans.

Læs mere ved at “Google” dem. 

Flemming Nielsen 
Fmd. Tjæreborg IF
Elev på Tjæreborg Skole i 7 år
Ansat samme sted i 42 år

En del e-mails er blevet afvist.

Hvis man har skiftet e-mail-adresse 
siden 2015 kan vi ikke fremsende 
indbydelsen.
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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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Fondens formål:
Fonden har til formål at støtte etablering af faciliteter i Tjæreborg-området, hvor aktiviteter kan udøves af børn, 
unge og andre medborgere bosiddende i primært Esbjerg Kommune.
Fonden blev etableret i forbindelse med Multihalprojektet, hvor der bl.a. via bidrag til fonden blev tilvejebragt den 
nødvendige,	lokale	med-finansering.
Siden har fonden støttet forskellige lokale projekter. 

Dette har fonden støttet:
 Tjæreborg Idræts- og Kulturhus i forbindelse med opførelsen af ”Multihallen”.
 Tjæreborg Fitness ved etablering af lokaler og udlejning af maskiner og andet udstyr
 Tjæreborg Skoles etablering af mørklægningsgardiner og højttaleranlæg til Multihallen
 Klatrepyramiden ”Grantræet” ved Tjæreborg Skole
 Etablering af MountainBikeSpor ved Tjæreborg
 Sovehytter ved FDF’s hytte i Solbjerg Plantage

Gaver til Fonden:
Du kan få fradrag for bidrag til fonde, der er godkendt af SKAT, hvis du giver dit cpr.nr. til den fond, der modtager 
bidraget:
Du kan højst få fradrag for kr. 15.000,- og der gives ikke fradrag for beløb under kr. 500,-
Fonden indberetter dine bidrag til skat, hvis du har givet den dit cpr.nr.

Du kan indbetale bidrag til Idræts- og Kultur Fonden Sydvests konto. Hvis du i indbetalingen oplyser os om dit cpr.
nr. er fonden forpligtiget til at indberette dit bidrag til skat, så du kan få fradrag. 

Minimum 100 gavebeløb om året: I henhold til ligningslovens §8A skal antallet af gavegivere årligt overstige 100. 
En gave skal være på mindst 200,- kr. Hvis der kommer færre end 100 gavebeløb om året er fondens eksistens truet

Fondens Konto: Reg.nr.  3203 kontonummer 10978637

Fondens bestyrelse: 
Tjæreborg Idrætsforening udpeger to medlemmer og Tjæreborg Gymnastikforening udpeger 2 medlemmer. 
Disse medlemmer udpeger herefter et af stifterkredsen uafhængigt medlem af bestyrelsen. Dette medlem  skal 
primært vælges som repræsentant for Esbjerg Kommune, alternativt Sneum-Tjæreborg Lokalråd, eller en anden 
person som kan repræsentere – og har interesse for udvikling af Kultur og Idræt i kommunen.
Udpeget er Flemming Storgaard, formand for Sneum-Tjæreborg Lokalråd. Han er også Fondens formand:
	 	 	 	 2149	9719,	mail	flst@pc.dk
Udpeget	af	Tjæreborg	Idrætsforening:		 Flemming	Nielsen,	6022	5726,	mail:	flni6731@gmail.com
 Jens Peter Jensen, 3027 5862, mail: odby@privat.dk
Udpeget af Tjæreborg Gymnastikforening:  Harri Pedersen, 6163 5567, mail: harri@vadpedersen.dk
 Hans Godske, 5095 1208, mail: hagohaba@mail.tele.dk

Fondens vedtægter kan ses på Tjæreborg Portalen www.tjareborg.dk
 
På side 2 i Grøn Fritid vil der fremover være en rubrik med de vigtigste informationer om Fonden. 

Idræts- og Kultur Fonden Sydvest 
En lokal erhvervsdrivende fond, hvor gaver er 

fradragsberettigede for giverne,
stiftet af 

Tjæreborg Idrætsforening og Tjæreborg Gymnastikforening
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TIF Krocket 
Ifølge diverse meterologer skulle 
vinteren være over os, men indtil nu 
er det mest regn, regn og atter regn, 
vi har fået. Skulle der komme en en-
kelt snebyge, hilser vi den velkom-
men. Vi spiller mandag, torsdag og 
lørdag eftermiddag alligevel. Sådan. 

Torsdag den 21. februar deltager vi 
i DGI-Sydvests store Ros og Ris-
møde i Helle Hallen. Her bliver 
diskuteret og belyst hvad der har 
været godt og mindre godt for kro-
cketklubber og turneringer gennem 
det forløbne år, om der skal ændres 
og evt. rettes op på noget. Der plejer 
at deltage ca. 120 krocketspillere fra 
regionen.

Tirsdag den 19. marts afholder vi vores årlige 
Turnerings- og Medlemsmøde i klubhuset på 
Brovej. Her skal vi gerne have sat de hold, som 
vil deltage i Holdturnering, Parturnering og En-
keltmandsturnering i 2019, og ellers snakke om 
løst og fast i klubben.

Lørdag den 6. april har vi forårsrengøring i klub-
hus, redskabshus og på banearealerne ved Øster-
krog 16A. Vi plejer at have en hyggelig dag med 
kost og spand, frokost og lidt krocketspil.

Som en opfølgning af sidste års succes, afholder 
vi i april måned et aftenkursus i krocketspillets 
mange	finesser	og	regler.	Kurset	er	målrettet	til	
nye krocketspillere, voksne, unge og børn, som 
ikke rigtig har mulighed for at udøve spillet i 
dagtimerne. Man vil gennem 3 aftener få krocket-
spillet	”ind	under	huden”	og	her	finde	ud	af,	om	
spillet inspirerer til videre medlemskab i klubben. 
Se opslag om kurset andetsteds i bladet.
Fra 1. maj vil der være mulighed for at spille 
krocket onsdag aftener fra kl. 18.30. Vi er ikke 
beriget med et lysanlæg, så man spiller så længe 
man kan se.
Vi spiller venskabskrocket torsdag den 25. april 
med Lunde Krocketklub og ligeledes den 6. juni 
med Esbjerg Krocketklub.
Oluf Pedersen

Krocket-kursus 2019
Kom og lær at spille krocket

i Tjæreborg Krocketklub
Kurset forløber over 3 aftener i april måned. 
Vi gennemgår spillets regler og taktik, og bagefter
afprøver	vi	spillet	på	vore	fine	baneanlæg
ved Østerkrog 16A i Tjæreborg.

De tre aftener er
 Tirsdag den 9. april
 Tirsdag den 23. april
 Tirsdag den 30. april

Alle dage starter vi med teori kl. 18.30 
og spiller derefter krocket til ca. 20.30 

Alt foregår i klubhuset og på banerne Østerkrog 16A
og er gratis.
Der er kaffe/te på kanderne.
ALLE er velkomne.

       Tilmelding til Oluf Pedersen  Tel. 23240023  
 Mail olufalvin@gmail.com
               eller Birgit Christensen   Tel. 52301205   
 Mail birgitlobner@gmail.com 

Tjæreborg Krocketklub
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Vigtige begivenheder i TIF i 2019
Nedenfor	kan	du	se	en	oversigt	over	nogle	af	de	“større	begivenheder”,	som	finder	sted	i	TIF-regi	i	2019.

Udover at året forhåbentlig vil blive fyldt med masser af aktivitet på krocket-/petanque- og fodboldbanerne, så vil 
det	største	anlægsprojekt	i	klubbens	historie	-	kunstgræsbanen	-	finde	sted	hen	over	foråret	og	sommeren	2019.

Anlægsarbejdet vil betyde, at vi har “godt og vel” een 11-mands bane mindre til rådighed i en del af 2019.

Mandag 28/1 kl 19.00 Møde for alle fodboldtrænere og holdledere.
 Sæsonplanlægning 
Lørsdag 2/2 kl. 13.00  Sæsonstart for herre senior med efterfølgende spillermøde.

Tirsdag 4/2  16.30 Store præmiespils-dag. Nytegning, registrering og 1. udtrækning af præmiespil 2019
Tirsdag 26/2   19.30 TIF’s generalforsamling
  Ændring af vedtægter og nyvalg til bestyrelsen.
Lørdag/søndag 2.-3. marts  Fodboldtur for herresenior til Bundesligakamp i Hamburg
Søndag 24/3  10-13 Arbejdsdag i TIF
Fredag 19/4 - mandag 22/4  Fodboldtur til Holland for ungdomsspillere

Forår/sommer 2019  Anlæg af kunstgræsbane på nuværende Tjæreborg Stadion
Tirsdag 28/5  9-14  Kidsvolleyballstævne på lysbanen (skolestævne)
Lør 29/6 - lør 6/7 TIF’s Sportsfest 2019
Man 5/8 - fre 9/8  TIF vært for DBU’s fodboldskole (26. gang i træk!)
Man 9/9 - ons 11/9 Skolemester
Man 16/9 - ons 18/9 Skolemester
Lørdag 5/10 9.00 Sydbank Pokalstævne i Krocket med efterfølgende sæsonafslutning
Lørdag 2/11  17-01 TIF arrangerer i samarbejde med Tjæreborg Skole “Den store Skolefest 2019”
Tirsdag 19/11   14 oo TIF får besøg af Kultur- og Fritidsudvalget.
  Rundvisning og efterfølgende møde for udvalget i klubhusset  

Tilhørere til John Frikkes foredrag
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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)
Tidsplan: 
Arbejdet går i gang i foråret og banen forventes færdig i 
august 2019

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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PARTNERSKABSAFTALE MED SUPERBRUGSEN, TJÆREBORG

Tjæreborg	IF	har	i	flere	år	haft	et	rigtig	godt	samarbejde	med	SuperBrugsen,	hvor	TIF	lægger	sin	handel	hos	brug-
sen og Brugsen støtter foreningen med forskellige ydelser, herunder sponsorpenge fra OK Benzin, hvor TIF og TGF 
deler beløbet (50/50).
Nu har vi fået formaliseret dette gode samarbejde ved en partnerskabsaftale med SuperBrugsen Tjæreborg og 
Tjæreborg IF gældende for perioden 1/1 2019 til 31/12 2021.
Aftalen har stor betydning for TIF og vi vil derfor opfordre vore medlemmer til at handle i SuperBrugsen, købe 
benzin på OK kort og tegne medlemskab hos Coop med tilhørsbutik SuperBrugsen, Tjæreborg.
Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde.
Flemming Nielsen

TJÆREBORG IF INDGÅR SAMARBEJDSAFTALER MED 
SUPERBRUGSEN, TJÆREBORG 

OG SPORT DIRECT, ESBJERG OG SELECT SPORT A/S

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM SELECT SPORT A/S OG TIF 
OG SPORT DIRECT, ESBJERG

Tjæreborg IF har med virkning fra 1/1 2019 til 31/12 2021 indgået en samarbejdsaftale med Select SportA/S og 
Sport Direct, som giver klubben og medlemmerne nogle klare fordele.
Select	Sport	A/S	er	et	dansk	firma,	som	er	leveringsdygtig	i	kvalitetsvarer	inden	for	alt	vedrørende	f.eks.	fodbold-
rekvisitter og sportsbeklædning. 

 Aftalen indebærer for TIF, at der kan opnås rabatter på klubindkøb.

For medlemmerne er der også fordele, idet alle medlemmer får et rabatkort, som 
giver personlig rabat på 15% ved køb hos Sport Direct i Esbjerg. Der vil også 
blive mulighed for at købe via TIF’s hjemmeside.
Indkøb ad den vej tæller med i TIF’s samlede indkøb hos Sport Direct.

Kig på TIF’s hjemmeside:
Der vil snarest muligt  blive lagt information på TIF’s hjemmeside om aftalen. 
Her vil man også kunne foretage indkøb hos Sport Dorect af de ny Selecct Sport-
produkter. 
Alt i alt en god aftale for TIF og medlemmerne.

Flemming Nielsen
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INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING 

I TJÆREBORG IDRÆTSFORENING

 TIRSDAG D. 26. FEBRUAR 2019 KL. 19.30
 i KLUBHUSET, BROVEJ 12
   
 Dagsorden:

 Pkt. 1 Valg af dirigent

 Pkt. 2 Forslag til ændring af §5 i TIF’s vedtægter:
  Forslag: Bestyrelsen i TIF udvides fra 5 til 7 personer
  (se hosstående forslag)

Konkret foreslår bestyrelsen en 
ændring af ordlyden af de første 
linjer i §5.

NUVÆRENDE ORDLYD: 
”Bestyrelsen består af 5 personer, 
der på første bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen konstituerer 
sig med følgende poster: Formand, 
næstformand, kasserer, sekretær.
Valg til bestyrelsen gældre for 2 år.
På ulige årstal afgår efter tur 3 
medlemmer, og på lige årstal afgår 
2 medlemmer af bestyrelsen”

ÆNDRINGSFORSLAG: 
”Bestyrelsen består af 7 perso-
ner, der på første bestyrelses-
møde efter generalforsamlingen 
konstituerer sig med følgende 
poster: Formand, næstformand, 
kasserer, sekretær.
Valg til bestyrelsen gælder for 2 
år.
Det ene år er 3 medlemmer på 
valg, det følgende år er 4 med-
lemmer på valg.
Formand og kasserer kan ikke 
være på valg samme år.

Endvidere tilføjes flg. i §5: ”Der 
påhviler ikke foreningens med-
lemmer nogen personlig hæftelse 
for de forpligtelser, som påhviler 
foreningen”.

Resten af §5 forbliver uændret. 

I forlængelse af den ekstraordinære 
generalforsamling afholdes samme 
aften kl. 20.00 ordinær generalfor-
samling med hosstående dagsorden 
i henhold til vedtægterne.
Bemærkning: Bestyrelsen har 
kandidater på plads, så det er mu-
ligt at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 
personer.
På bestyrelsens vegne 
Flemming Nielsen
Formand

INDKALDELSE TIL 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I TJÆREBORG IDRÆTSFORENING

 TIRSDAG D. 26. FEBRUAR 2019 KL. 20.00 
 i KLUBHUSET, BROVEJ 12

          Dagsorden:

 Pkt. 1. Valg af dirigent
 
 Pkt. 2.  Beretninger

 Pkt. 3.  Regnskab

 Pkt. 4.  Indkomne forslag

 Pkt. 5.  Valg til bestyrelsen
   Efter tur afgår:
    Alice Christensen (modtager genvalg)
    Jens Peter Jensen (modtager genvalg)
    Valg af 2 suppleanter

 Pkt. 6.  Valg af 2 revisorer
   Efter tur afgår: 
    Rasmus Christiansen
    Mads Nielsen
    Valg af 2 suppleanter

 Pkt. 7.  Eventuelt

TIF’s generalforsamlinger
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Skal vi bytte frø og stiklinger

Lørdag 2. marts 2019 kl. 10-14 mødes vi på Tjæreborg Bibliotek 
Skolevej 44 C, 6731 Tjæreborg
Måske ligger du inde med en mængde blomsterfrø, men mangler tomatfrø. 
Du tager dine frø med i små poser med navn på, og lægger dem på vores 
fælles bord. Du må bytte en til en. Eller betale 5 kr. for en pose. 
Der kan udveksles haveideer og viden.
Der er kaffe på kanden.
Har du allerede fået sået for mange små planter, tager du også bare dem 
med.
Har du nogle små stiklinger af potteplanter må de også komme med.
Der er sikkert nogle som gerne vil bytte.
Dette er en brugerdrevet aktivitet. Biblioteket har intet ansvar for indhold 
og afvikling. Al henvendelse vedrørende denne aktivitet bedes rettet di-
rekte til følgende kontaktpersoner:

Christian Fosgrau – email: cfo@rsyd.dk, mobil: 20631294
Pia Holck Hansen – email: piahansen1968@gmail.com, mobil: 20184030 

Livestreaming – Hjernen
19.02.19 fra kl. 18.45-21.00 på Tjæreborg Bibliotek

Vores nydelsesfulde hjerne - foredrag ved professor 
Morten Kringelbach om hjerneforskning. 
 
Hvad er det i vores hjerne som får os til at nyde musik, sex, 
mad og kunst? Hjerneforsker Morten Kringelbach har gen-
nem en årrække brugt avancerede hjerneskanningsteknikker 
og computermodeller til at udforske oplevelsen af nydelse 
i vores hjerne. Hør om hvad der foregår i vores hjerne når 
vi føler nydelse og hvordan det har sikret vores overlevelse. 
Og hør hvordan strøm eller musik måske kan hjælpe skizo-
frene, krigsveteraner og forældre med fødselsdepression.
Book en gratis billet.
 
Max. Antal gratis billetter: 30 stk.

Der kan købes kaffe/te i pausen.
Dette er en brugerdrevet aktivitet. Biblioteket har 
intet ansvar for indhold og afvikling. Al henvendelse 
vedrørende denne aktivitet bedes rettet direkte til føl-
gende kontaktpersoner:
Christian Fosgrau – email: cfo@rsyd.dk, mobil: 
20631294
Pia Holck Hansen – email: piahansen1968@gmail.
com, mobil: 20184030 

Livestreaming – Kræft
09.04.19 fra kl. 18.45-21.00 på Tjæreborg Bibliotek

Når fysikkens stråler helbreder - foredrag ved professor Kari 
Tanderup om behandling af cancer med stråler.      

Kræft er en alvorlig sygdom, men moderne behandling med 
kirurgi, stråler og medicin betyder at seks ud af ti kræftpati-
enter overlever kræft i mindst fem år.
I foredraget vil du høre om den fysik der ligger til grund for 
at stråler kan være nyttige til behandling af kræft. Klinisk 
forskning giver os løbende ny viden om strålernes virkning 
på kræft og på vores krop, og du vil høre hvordan forskerne 
til stadighed udvikler teknologier til at gøre stråler mere 
fokuserede	så	flere	patienter	kan	helbredes	med	strålebehan-
dling mens byrden af bivirkninger mindskes. Hør også om 
nyeste skud på stammen: den store, nye danske accelerator 
som fra 2019 vil yde cancerpatienter avanceret, mere skån-
som strålebehandling med protoner.
Book en gratis billet. 
Max. Antal gratis billetter: 30 stk.
Kaffe/te kan købes i pausen.
Dette er en brugerdrevet aktivitet. Biblioteket har intet 
ansvar for indhold og afvikling. Al henvendelse vedrørende 
denne aktivitet bedes rettet direkte til følgende kontaktper-
soner:
Christian Fosgrau – email: cfo@rsyd.dk, mobil: 20631294
Pia Holck Hansen – email: piahansen1968@gmail.com, 
mobil: 20184030 
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Vestre Strandvej 39 - Tjæreborg - Telefon 75175343

 

®

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

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

w
w

w
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to
.d

kwilms@mail.dk

Tjæreborg
Husholdningsforening

Nye medlemmer er velkomne.
Årskontingent kr. 40,-

Tilmelding: Gunhild Hangaard 7517 5807
Aftenskole: Johanne Christensen 7517 5578



Grøn Fritid 2019 29

TIF’s Præmiespil i over 50 år

Tjæreborg 
Idrætsforening

Gavekort kan ikke indløses kontant
TAK TIL ALLE SPONSORER 
FOR DE MANGE FINE GEVINSTER.

PRÆMIESPIL - HOVEDGEVINSTLISTE  2019
  MÅNED      PRÆMIE     HOVEDGEVINSTER             VÆRDI        SPONSOR

 JAN. 1. pr.: Gavekort på brænde 500,- BMB Import, Sønderbyvej 33, Tj.
 2. pr.: Gavekort 400,- SportDirect/Intersport, Esbjerg 
 3. pr.: Gavekort 300,- SuperBrugsen, Tjæreborg
 4. pr.: Kontant 300,- NEM-BYG v. Jørgen Mathiasen
FEB. 1. pr.: Gavekort 400,-  SportDirect/Intersport, Esbjerg
 2. pr.: Gavekort 300,- SuperBrugsen, Tjæreborg 
 3. pr.: Søndagsmiddag for 2 280,- Blichers Kro
 4. pr.: Gavekort 250,- Den lille Bager, Bramming
MAR. 1. pr.: Kontant 500,-  Lorenz VVS/Blik
 2. pr.: Gavekort 400,- SportDirect/Intersport, Esbjerg 
 3. pr.: Gavekort 300,- SuperBrugsen, Tjæreborg   
 4. pr.: Søndagsmiddag for 2 280,- Blichers Kro
APR. 1. pr.: Gavekort  300,- SuperBrugsen, Tjæreborg 
 2. pr.: Gavekort 300,- Stone Data, Tjæreborg
 3. pr.: Gavekort 250,- Den lille Bager, Bramming
 4. pr.: Søndagsmiddag for 2 280,- Blichers Kro  
MAJ. 1. pr.: Kontant 500,- TSG Erhvervsudlejning, Tjæreborg
 2. pr.: Gavekort 400,- SportDirect/Intersport, Esbjerg
 3. pr.: Gavekort 300,- SuperBrugsen,Tjæreborg 
 4. pr.: 1 pose tandplejemidler   300- Tandlægerne i Tjæreborg
JUN. 1. pr.: Gavekort  400,-  SportDirect/Intersport, Esbjerg
 2. pr.: Gavekort 400,- SportDirect/Intersport, Esbjerg
 3. pr.: Gavekort 400,- Wilms Auto
 4. pr.: Gavekort 300,- SuperBrugsen
JUL. 1. pr.: Kontant 500,-  Lorenz, VVS/Blik
 2. pr.: Gavekort til Flügger 400,- Tjæreborg Malerforretning
 3. pr.: Gavekort 300,- SuperBrugsen, Tjæreborg 
 4. pr.: Gavekort 250,- Tjæreborg Handelscenter
AUG. 1. pr.: Gavekort 400,- SportDirect/Intersport, Esbjerg
 2. pr.: Gavekort 300,- SuperBrugsen, Tjæreborg  
 3. pr.: Gavekort 300,- Stone Data, Tjæreborg
 4. pr.: Gavekort til Flügger 300,- Tjæreborg Malerforretning
SEP. 1. pr.: 2 lysestager 495,- 4N A/S, Tjæreborg
 2. pr.: Gavekort 300,- SuperBrugsen, Tjæreborg 
 3. pr.: Gavekort 300,- Tjæreborg Fodklinik
 4. pr.: Gavekort til Flügger 300,- Tjæreborg Malerforretning
OKT. 1. pr.: Gavekort 400,- SportDirect/Intersport, Esbjerg
 2. pr.: Gavekort 300,- Tjæreborg Fodklinik 
 3. pr.: Gavekort 300,- SuperBrugsen
 4. pr.: Gavekort 250,- Den lille Bager, Bramming
NOV. 1. pr.: Gavekort 500,-  BMB Import, Sønderbyvej 33, Tj.
 2. pr.: Gavekort 400,-  SportDirect/Intersport, Esbjerg
 3. pr.: Gavekort 300,- SuperBrugsen, Tjæreborg 
 4. pr.: Gavekort til Flügger 300,- Tjæreborg Malerforretning 
DEC. 1. pr Gavekort - Tj. Fitness 1499,-  Tjæreborg Fitness v/TIF+TGF
 2. pr.: Gavekort 300,- SuperBrugsen, Tjæreborg 
 3. pr.: Kontant 300,- Per B. Jørgensen, Tømrermester
 4. pr.: 1 pose tandplejemidler  300,- Tandlægerne i Tjæreborg

Støt TIF’s Præmiespil

Mandag 4/2 2019 var der 
dømt ”Store Præmiespilsdag”. 
Det er den dag, hvor man 
gør nytegningen til præmie-
spillet op, tildeler numre til 
de nye spillere og foretager 
udtrækning for de første 2 
måneder: januar og februar.

Hver måned udtrækkes 4 ho-
vedgevinster. (Se oversigten 
ved siden af) samt 23 penge-
præmier. Gevinsterne bliver 
bragt til døren/postkassen og 
du kan se vindernumrene her 
i Grøn Fritid.
25 frivillige har travet Tjære-
borg tyndt i januar måned. 
Tak for indsatsen. Og tak til 
alle, som spiller med samt 
til gevinstsponsorerne. 
Præmiespillet har rigtig stor 
betydning for TIF, idet det 
er foreningens største in-
dtægtskilde, når der ses bort 
fra kontingenter og kommun-
alt tilskud.
Spillet har eksisteret i 52 år.
Udvalget, som samler trådene 
er: Arndt Olesen, Preben 
Gotthold Jensen, Jens Peter 
Jensen, Elsebeth Skouboe, 
Mikkel Christiansen og Flem-
ming Nielsen.

Deltagere, som vi ikke 
har truffet hjemme, har vi 
taget med i januar/februar-
trækningen den 4/2, og de vil 
så efterfølgende blive kon-
taktet med henblik på betal-
ing af de 200,- kr.

Flemming Nielsen
6022 5726
flni6731@gmail.com

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

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 Niels Storgaardsvej 46 40813677 
 

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
Mandag 04/02 16:30 Store Præmiespils-dag Brovej 12 TIF 
Onsdag 06/02 14:30 Generalforsamling i Hyggeklubben Ældrecentret Hyggeklubben
Tirsdag 19/02 18:45 Livestreaming – Hjernen Biblioteket Aktivitetsgr.
Onsdag 20/02 14:30 Ole Vase med sang og musik Ældrecentret Hyggeklubben
Torsdag 21/02 19:00 Ris/Ros-møde Helle Hallen DGI Kroc 
Tirsdag 26/02 19:30 Generalforsamling i TIF Brovej 12 TIF 
Onsdag 27/02 19:30 Jørgen Dieckm. Rasmussen – foredrag Biblioteket Fælles Arr 

Fredag	 01/03	 09:00	 Aflevering	af	forslag	 Sønderbyvej	38	 Lokalrådet	
Fredag 01/03 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen
Lørdag 02/03 09:00 Fodboldtur for herreseniorer  afg. Brovej 12 TIF
Lørdag 02/03 10:00 Bytte frø og stiklinger Biblioteket Aktivitets 
Søndag  03/03 10:00 Fastelavn i sportshallerne  TGF/Borgerf.
Onsdag 06/03 14:30 Johnny Søtrup om sin borgmestertid Ældrecentret Hyggeklubben 
Onsdag 06/03 19:00 Husholdningsforeningens Generalf. TIFs Klubhus Husholdningsf 
Tirsdag 19/03 19:00 Medlems- og turneringsmøde Brovej 12 TIF Krocket 
Onsdag 20/03 14:30 Pensionistkoret fra 3F Ældrecentret Hyggeklubben 
Lørdag 23/03 10:00 MTB Sæsonstart  TGF/Cycling 
Lørdag 23/03 13:00 Forårsopvisning Hallen TGF Gymnastik
Søndag 24/03 10:00 Arbejdsdag i TIF Brovej 12 TIF 
Mandag	25/03	 19:00	 Dialogmøde	om	trafik,	veje	og	fortove	 Multihallen	 Lokalråd	
Tirsdag 26/03 19:30 Familie på farten – foredrag Biblioteket Fælles Arr.
Onsdag 27/03 17:00 ”Gud i gryden” Tjæreborg Kirke Menighedsr.
Onsdag 27/03 19:30 Generalforsamling i Fritidscentret Fritidscentret Fritidscentret
Torsdag	 28/03	 19:00	 Modeopvisning	ved	Josefine		 ved	Plænen,Skolen	 Husholdningsf.	

Onsdag 03/04 14:30 Pasgaards Tøjservice viser forårsmoden Ældrecentret Hyggeklubben 
Fredag 05/04 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen
Fredag 05/04 18:00 Bymesterskabskonkurrence Hallen TGF
Lørdag 06/04 10:00 Forårsrengøring Østerkrog 16 A TIF Krock 
Tirsdag 09/04 18:30 Krocketkursus Østerkrog 16 A TIF Krocket 
Tirsdag 09/04 18:45 Livestreaming – Kræft Biblioteket Aktivitets 
Torsdag 11/04 19:00 Fortælleraften med Carla Osborg Biblioteket Husholdning
 Onsdag 17/04 14:30 Elvis Show med Flemming G. Ældrecentret Hyggeklubben 
Fredag 19/04 09:00 Fodboldtur for ungdomsspillere afg. Brovej 12 TIF 
Tirsdag 23/04 18:30 Krocketkursus Østerkrog 16 A TIF Krocket
Onsdag 24/04 14:00 Generalforsamling i Vennekredsen Ældrecentret Vennekredsen
Onsdag 24/04 19:30 Generalforsamling i TGF Klublokalet TGF
Torsdag 25/04 09:30 Venskabskrocket med Lunde Østerkrog 16 A TIF Krocket
Tirsdag 30/04 18:30 Krocketkursus Østerkrog 16 A TIF Krock 
Onsdag 01/05 14:30 Laurits Tørnæs fortæller Ældrecentret Hyggeklubben
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
Tirsdag 28/05 09:00 Kidsvolleyballstævne Brovej 12 TIF 
Torsdag 06/06 13:00 Venskabskrocket med Esbjerg Sportsvej, Esbjerg TIF Krocket 
Fredag 07/06 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen
Lørdag 29/06 09:00 Sportsfest 2019 begynder Hallen TIF 
Mandag 05/08 09:00 DBU Fodboldskole Brovej 12 TIF 

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.


