
Nr. 3 August 2019 36. Årgang

Kunstgræsbanen indvies
søndag 8. september kl. 16.30

Kom og vær med 

Læs mere på side 22
og se program for dagen
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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 
Sekretær Hans Frandsen Sneumvej 217 2128 5025
 Christian Fosgrau Østerkrog 14  2063 1294

Tjæreborg
Husholdningsforening

Formand Åse Kristensen Fasanhøjen 4 7517 5629
Næstform. Hanne Møller Jensen Meldber 8 6048 5589
Kasserer Dorthe Gabel Sønderager 5 3121 2433
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!
_____________________________________________

Artikler fra tidsskrifter – direkte i din mailboks
 
For at få adgang til at bestille artikler fra alle Det Kongelige Bibliotek Aarhus´ trykte  
tidsskrifter, skal du:

•	 Oprette en konto på bibliotek.dk eller logge ind med din almindelige bibliotekskode
•	 Søg artiklen frem i bibliotek.dk 
•	 Klik på Bestil kopi 

Artiklen leveres i løbet af 24 timer i din mailboks. Er der tale om 
artikler, som allerede er digitaliserede, leveres de i løbet af få 
minutter. Enkelte artikler leveres som kopier, der skal afhentes på 
dit lokale bibliotek.

Filmstriben – bibliotekernes digitale filmtilbud til dig  
 
Filmstriben er et supplement til de kommercielle filmtjenester, 
ikke en konkurrent. Derfor vil Filmstriben aldrig blive stedet, 
hvor du kan finde alle film, men forhåbentlig den filmtjeneste 
hvor du kan finde de bedste film, og de film som kan være 
svære at finde andre steder. Prøv filmstriben.dk

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

Mange hilsner personalet på Det åbne Bibliotek i Tjæreborg

Sommeren er over os i skrivende stund, og det er den forhåbentlig stadigvæk, 
når I modtager dette nummer af Grøn Fritid. 

Denne gang vil vi gerne præsenterer jer for to af bibliotekets digitale tilbud.
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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

HUSK

Fællessang 
på Ældrecentret 
den 1. fredag i måneden 

kl. 14.30 

6/9, 4/10, 1/11, 6/12 

Det er for alle
- både beboere på centret og 

folk udefra.

Kom og syng med!!

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
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Hyggeklubben - onsdage kl. 14.30

21. aug. Guitar-Finn underholder med guitar og sang
4. sep.  “Fra Rwanda til Sig” - Peruth Pedersen  
 viser billeder og fortæller om at være 
	 flygtningebarn	fra	Uganda
18. sep. Højskoledag - klokken 10.00.
 Program kommer senere
2. okt. Pasgaards Tøjservice viser efterårsmoden
Bestyrelsen

Lidt fra Hyggeklubben

Tjæreborg Ældrecenter

Vi spillede banko den 29. maj. Der var god tilslut-
ning, og personalet havde fået mange af beboerne 
med, så det blev en hyggelig eftermiddag.

Der	var	stor	tilslutning	til	udflugten	den	12.	juni.	
Det var en spændende rundtur på Esbjerg Havn. 
Vi havde en meget dygtig guide med, som kunne 
fortælle en masse, selvom hun ikke var ”indfødt”. 
Turen tog halvanden time, og derefter kørte vi til 
Endrup Kro for at drikke eftermiddagskaffe. Louise 
tog godt imod os, og havde lavet en dejlig lagkage.
På hjemturen kørte chaufføren en lille omvej, så vi 
så lidt af omegnen. Klokken fem var bussen tilbage 
i Tjæreborg, og vi kan se tilbage på en interessant 
eftermiddag.  
HUSK!	Vi	arrangerer	Højskoledag	onsdag	den	18.	
september. Se programmet.
Bestyrelsen

17. april havde vi besøg af Flemming Gammelgaard 
fra Sønderborg. Han startede med fællessang, for til 
slut at underholde med sit Elvis Show. Personalet 
havde	gjort	et	stort	arbejde,	for	at	få	de	fleste	af	
beboerne med, og det gjorde det rigtig festligt. En 
dejlig eftermiddag.

Laurits Tørnæs fortalte 1. maj om sit liv. Det var 
interessant at høre ham fortælle, hvordan han var 
forfulgt af uheld, og alligevel kunne takle modgan-
gen. Han prøvede at fortælle os, at når den ene dør 
lukkede	sig,	skulle	man	finde	en	ny	dør	at	lukke	op.	
Det var utroligt så mange døre, han havde åbnet. 
Laurits fortalte også om, at han som pensionist 
havde cyklet 9 gange til Paris, og fejret sin 80års 
fødselsdag på cykel i Paris. Godt gået - man skal 
ikke give op.

15. maj underholdt Gitte med sang og Lene spil-
lede harmonika. En god eftermiddag, hvor mange af 
beboerne var med.
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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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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

KØKKEN
BAD
GARDEROBE

LÆS MERE PÅ TVIS.COMTVIS KØKKENER ESBJERG / ØSTRE GJESINGVEJ 13E / 6715 ESBJERG N

Ældrecentrets Loppemarked lørdag 14/9 kl. 10-12

Højskoledag 
Onsdag 18. september 2019 kl. 10.00 

på Tjæreborg Ældrecenter 

Efter velkomst og morgensang starter Annemarie Morris med at fortælle om 

Min kinesiske familie – familieliv i det moderne Kina 
Annemarie Morris har prøvet lidt af hvert. Hun er tidligere forstander på Rødding 
Højskole og Højskolen Østersøen, og har været rektor på Esbjerg Gymnasium. En 
periode var hun også medlem af Det Etiske Råd. 

 

Ca. kl. 12.00 bliver der serveret frokost med 1 fiskefilet og 2 stk. smørrebrød 
(drikkevarer for egen regning) 

 

Efter maden er der underholdning af Duetten Ovin og Pia  

Der er kaffe og kage efter underholdningen, og vi regner med at slutte kl. ca. 14.30. 

 

Kom og vær med til en interessant og hyggelig dag. Vi håber på god tilslutning. 

Pris: 150,00 kr., som betales ved indgangen. 

Tilmelding nødvendig til Inger Mathiasen, tlf. 7517 5277  

eller mail:  mathiasen6731@gmail.com 

Med venlig hilsen 

Hyggeklubbens bestyrelse 
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Foredrag i 2020

Emilia von Hauen “Sådan tiltrækker og 
fastholder du de unge” 

Hvordan er de unge i fremtiden på job, i foreninger 
og andre steder.

Interessant foredrag for virksomheder, foreninger 
og alle, der har med unge mennesker at gøre. Hvad 
driver de unge generationer? Hvordan du skal 
motivere og arbejde sammen med dem? 
Emilia van Hauen taler om tidens trends og sociale 
tendenser i samfundet og involverer sine deltagere 
i dialogen. 

Emilia van Hauen er kultursociolog, skriver fast 
for	flere	landsdækkende	medier,	kendt	fra	TV	
og bliver ofte brugt som kommentator både her-
hjemme og i udlandet.
                                                      . 
Dato for foredrag:
Torsdag 27. februar 2020

Tidspunkt for foredrag:
19.00-21.00 

Adressen for afholdelse af foredrag:
Multihallen, Tjæreborg Skole, 

Karsten Holm ”Historien om Kim 
Larsen” – tirsdag 17. marts 19.30

Sted: Biblioteket

Karsten Holm synger Larsens sange og 
fortæller	om	Kim	Larsen,	der	fik	sit	gennem-
brud i 1969 med gruppen Gasolin, og siden 
slutningen af 70’erne har han været Danmarks 
førende og bedst sælgende sanger og kom-
ponist.

Karsten Holm har sunget Kim Larsens sange i 
mange år, og så har han altid haft visse fortrin 
for	af	gi’	den	som	Kim	Larsen,	nemlig	flaben/
munden. Og Karsten kan ramme tonen, så 
man kommer i tvivl om det er Larsen selv.

 Onsdag 22. januar 1930 
Anne-Mette Nørregaard, Tjæreborg, 
Emnet er “Frygt ikke det utrolige”
Sted: Biblioteket
 
Kom med på en fantastisk rejse, når Anne-Mette 
med	film	og	billeder	fortæller	om	livet	som	

eventyrer. Det bliver en aften med fortællinger 
fra nogle af verdens koldeste og mest ugæstfri 
egne – Et foredrag om at drømme, møde uventede 
farer og ikke mindst viljen til at være helt derude 
på kanten af intetheden. Lene Beier fra TV2 fri 
lavede i 2015 programserien ’Mit livs eventyr’ og 
et af afsnittene handlede om Anne-Mettes Antark-
tis ekspedition. Anne-Mette tager dig denne aften 
med på ekspedition til Antarktis, en fortælling om 
at se døden i øjnene og kæmpe med indre dæmon-
er og uvenskab undervejs på ekspeditionen.
 
Anne-Mette levede i mange år ud fra devisen: 

”Frygt ikke det utrolige. Vig ikke tilbage for det 
fantastiske. Når du er i tvivl, vælg da den farligste, 
den mest uhørte løsning” (Karen Blixen) 
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Tjæreborg Husholdningsforening
Sommerudflugt 23/5 gik til Christiansfeld og Skamlingsbanken. 

Vi startede i Christiansfeld, hvor guide Poul Erik Rosenborg 
Jespersen fortalte om Brødremenigheden; fortiden, nutiden, 
traditioner og liv. Efter foredrag og en by-rundtur var det tid til 
frokost, som vi spiste på Brødremenighedens hotel (Kongens 
Kælder).
Derefter	kørte	vi	til	Skamlingsbanken,	hvor	guiden	Poul	Erik	fik	
fortalt alt om stedet, som er et Folkeligt og Nationalt Samlingssted, 
med	dets	flotte	udsigt	til	Lillebælt	og	omgivende	landskaber.
Derefter	var	det	tid	til	kaffen,	hvor	vi	selvfølgelig	fik	den	lækreste	
Honningkage fra Honningkagehuset .
Vi havde en rigtig dejlig dag.    
Åse 

Debataften

Kvinde - kend din samvittighed, 
mænd har også en?

Foredragsholder: Hjertesygeplejerske Toni Hørup
Er livet for kort til dårlig samvittighed?
Hvordan kan man får glæden og energien til at 
vokse?
Er der sammenhæng mellem stress og dårlig sam-
vittighed?
Toni giver deltagerne inspiration og debat til at 
skabe livsglæde.

Sted: Tjæreborg Bibliotek
Dato: Torsdag 14. november 2019 kl. 19 til 21.30
Pris: 75 kr., hvor der er en forfriskning i pausen.

Tilmelding: Johanne Christensen, mobil 2396 
5578, og betaling senest 8 dage før.
Bankkonto nr.: 3445-4476055148 

Tjæreborg
Husholdningsforenings

besøg på
Esbjerg Museum

Torvegade 45
onsdag den 28. august 2019

Kl. 14.00 er der rundvisning i 
Modstand - Esbjerg Ribe Bramming 

Derefter er vi på egen hånd

Pris: 75 kr. for rundvisning og kaffe. Hush giver brød

Afgang fra Fritidscentrets P-plads kl 13.30.
Kørsel i egne biler: 10 kr.

Tilmelding til Bodil 7517 5308 eller bodil.gravsholt@gmail.com senest 21/08
bg juli 19
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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

Dialogmøde om Tjæreborgs gamle grusgrave
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Konceptbeskrivelse:
www.tv2lorry.dk/artikel/karen-gik-paa-

pension-som-75-aarig-og-blev-laesetante

Formål:
- At sikre mulighed for at få læst højt og skabe  
 betydningsfulde højtlæsningsstunder.
- At eleverne forbedrer deres læsefærdigheder og  
 udvider deres ordforråd. 
- At give børnene en naturlig pause i (skole) 
 dagen med et givende indhold i form af gode  
 litteraturoplevelser.  
- At skabe et dannende nærvær mellem et barn  
 og en ældre voksen, som man ikke kender. 
- At skabe et godt og stærkt netværk mellem bor- 
 gerne i Tjæreborg gennem denne brobygning  
 mellem de forskellige generationer. 
- At være med til at understøtte de Fælles Mål i  
 danskundervisningen.

Hvem:
- En læsetante eller læseonkel er en frivillig 
 ældre, der læser højt for små grupper af elever  
 primært fra 1.-2. klasse. 
- Det skal være for alle børn, men særligt for bør- 
 nene, der har brug for et ekstra læseløft eller  
 brug for lidt ekstra nærvær i en periode. 
- Målgruppen kan også være tosprogede børn. 
- Læsetanter/onkler er en social ressource,   
 der kan bidrage med tid til at lytte og tale med  
 børnene, og deres indsats kan give børnene  
 nogle gode læseoplevelser.
- Den faste tilknytning mellem frivillige og klas- 
 sen er vigtig, fordi den skaber de gode relati- 
 oner  og kendskab til hinanden. 
- Man skal have lyst til at være sammen med bør- 
 nene. 

Hvordan: 
- Den frivillige læsetante/onkel læser højt i et  
 fast tidsrum, fx 45 min. en fast ugedag med en  
 fast klasse. 

Tjæreborg Skole søger 
frivillige læsetanter og læseonkler 

Vi har brug for seniorer som læsetanter eller 
læseonkler til at komme én gang om ugen og læse 
højt for små grupper af elever fra primært inds-
kolingen. Det vil være en fast ugedag og et fast 
tidspunkt.
En højtlæsningssituation med en frivillig ældre 
giver børnene en naturlig pause i skoledagen med 
et givende indhold.
Se nedenstående konceptbeskrivelse.

Hvis det er noget for dig, så kan du kontakte lærer 
og danskvejleder Dorthe Nielsen fra Tjæreborg på 
tlf. 2482 9474 eller mail dort2974@esbjergkom-
mune.dk. 
Der vil være et kort informationsmøde inden 
opstart. 

Læsetanter og læseonkler på Tjæreborg Skole
- Højtlæsningen foregår i undervisningstiden,  
 men gerne uden for klassen i et andet lokale for  
 at sikre den nødvendige ro omkring læsningen.  
 Litteraturen kan både være nyere og ældre. 
- Først bliver der læst højt, og herefter snakker  
 man om historien og eventuelle svære ord.  
 I nogle grupper, er det også børnene, der på  
 skift læser højt for læsetanten/onklen. 
- Alle elever i klassen vil på skift få læst højt af  
 læsetanten/onklen. Til hver højtlæsning kan  
 der deltage 4-6 elever. Dansklæreren sørger  
	 for,	at	de	fire	af	eleverne	er	udpeget	efter	et		
 rotationsprincip, der sikrer alles deltagelse. De  
 resterende 1-2 pladser kan være øremærket  
 børn, der i perioden har mere brug for højtlæs 
 ning end andre efter lærerens vurdering.
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Tak for det store fremmøde ved Tjæreborg Borgerforenings 
første	Sankt	Hans-bål	ved	den	tidligere	fiskesø.
Vi	besluttede	kort	før	arrangementets	start	at	flytte	det	til	
Tjæreborg Gamle Grusgrave. Dette betød at der både skulle 
fremstilles ny ponton for at få bålet ud på søen, og indhentes 
afbrændingstilladelse. Da vi de tidligere år havde oplevet, at 
rigtig mange medbragte egne drikkevarer, havde vi i år ikke 
salg	af	disse.	Det	viste	sig,	at	flere	faktisk	efterspurgte	dette	
og derfor vil vi have dette med i vores overvejelser til næste 
år. 
Vi skylder også vore sponsorer og hjælpere en stor tak for at 
det lykkedes:

Karin	Schwartz	for	en	fin	båltale,	som	kan	læses	på	face-
book under Sneum-Tjæreborg Lokalråd.
Jørgen	Ole	fra	AP	Transport,	der	flyttede	materialer	fra	bålet	
på engen, samt optagning og transport af den nye ponton, vi 
har fået fremstillet hos Tjæreborg Smed.
Jørgen Davidsen fra BMB Import for brænde til snobrøds-
bålet.
Dennis Vang Bendorff fra BV Træpleje for at hjælpe med 
opsavning af nogle lange træstykker så de passede på pon-
tonen.
Henrik Andersen på Sønderbyvej for at ville opbevare pon-
tonen og al julebelysning.
Vi håber, at I alle nød den første af mange Sankt Hans-fester 
i Tjæreborg Gamle Grusgrave.
En sidste bøn til Jer: Borgerforeningen står over for en 
større investering i julebelysningen, støt derfor gerne pro-
jektet, som løber op i over 100.000 kr.
Støtte-beløb kan sendes via MobilePay 10947
Tjæreborg Borgerforening

                                                                              

 

Gratis Livreddende førstehjælpskursus 

inkl. demo af hjertestarter AED 

doneret af Johan Hoffmannfonden 
Underviser: Hjertesygeplejerske Toni Hørup, Hjertetid. 

 

Tirsdag 3. september kl. 13.00-17.00 

Sted: TIFs klubhus  

Brovej 12, 6731 Tjæreborg 

 
Tilmelding til Johanne: 
johanne.post2@youmail.dk  

eller tlf. 2396 5678 

Pladserne uddeles efter ”først til mølleprincippet” 

Sankt Hans i Tjæreborg Gamle Grusgrave

                                                                              

 

Gratis Livreddende førstehjælpkursus 

inkl. demo af hjertestarter AED 

doneret af Johan Hoffmannfonden 
Underviser Hjertesygeplejerske Toni Hørup, Hjertetid. 

 

Tirsdag d. 17. september kl. 17-21 

Sted: Tjæreborg Bibliotek  

6731 Tjæreborg 

Tilmelding Johanne e-mail:  

johanne.post2@youmail.dk eller 
tlf. 2396 5678 

 

Pladserne uddeles efter først til mølleprincippet 
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Jeg hedder Line Wenzel, jeg er 29 år og debute-
rende forfatter fra Tjæreborg. Min første roman 
udkommer den 15. september 2019 i forbindelse 
med Esbjerg Bibliotekernes fantasyfestival. Det er 
en fantasy-roman med titlen Dronningernes Erin-
dringer, og der er tale om første bind i en trilogi 
ved navn Mindelandet. 

Forfatterdrømmen
Hvis man spørger mig om jeg altid har drømt om at 
blive forfatter, er svaret nej. Jeg har drømt om at blive 
brudekjoledesigner, sociolog eller jurist. Men jeg har 
altid læst meget og jeg har altid skrevet historier. 

I mange år var jeg fast inventar på Tjæreborg Skole-
bibliotek	og	senere	fik	jeg	job	som	bogopsætter	på	
folkebiblioteket, hvor jeg var to dage om ugen. I løbet 
af	mine	folkeskoleår	var	der	flere	gode	lærere,	som	
roste	mine	historier,	når	jeg	afleverede	meget	lange	
fristile, og som opfordrede mig til at fortsætte med at 
skrive.

Allerede i slutningen af folkeskolen skrev jeg det første 
udkast til en roman i fuld længde. Siden da har jeg 
skrevet	en	hel	del	udkast,	men	det	var	først	da	jeg	fik	
ideen til Dronningernes Erindringer, at jeg besluttede, 
den var værd at gennemarbejde og prøve at få udgivet.     

I november 2017 sendte jeg manuskriptet til drøm-
meforlaget	Tellerup.	Der	gik	næsten	fire	måneder	før	
redaktøren sendte mig en mail, om hun gerne ville 
tale med mig. I den tid havde manuskriptet været til 
vurdering hos en konsulent og hos redaktøren selv, og 
de var klar til at tilbyde mig en udgivelseskontrakt.  

Mine næste projekter er de efterfølgende bind i Minde-
landet-serien. Samtidig arbejder jeg også på en realis-
tisk ungdomsroman om gymnasielivet. 

Om bogen
Dronningernes	Erindringer	udspiller	sig	i	det	fiktive	
land Sunira, hvor dronningeslægten besidder magiske 
evner, der medfører, at de må ofre deres minder i bytte 
for magien. Hovedpersonen er den 17årige tronarv-
ing Tella, der bliver tvunget ud på en farefuld rejse 
for at afdække generationer af dronningers hemme-
ligheder. Tella må kæmpe alt hvad hun har lært, for 
dronningernes hemmeligheder kan få vidtrækkende 
konsekvenser, og den farlige Melina vil gå langt for at 
afsløre dem og skade Tellas familie. Samtidig bliver 
Tella for første gang konfronteret med dronningeslæg-
tens	bedrag	og	må	finde	sin	egen	vej	i	labyrinten	af	
hemmeligheder, som hendes forfædre har gemt. 

Fantasifulde fortællinger – Made in Tjæreborg
Inspiration fra hverdagen og Vestjylland
Min debutroman er i den fantastiske genre og udspiller 
sig derfor i et selvopfundet land ved navn Sunira, men 
inspirationen	her	fra	Vestjylland	slår	igennem	flere	
steder. 

Man	kan	blandt	andet	finde	den	i	nogle	af	landska-
berne i bogen. Det skyldes nok at jeg holder rigtig 
meget af at gå ture i lokalområdet og får megen af min 
inspiration til både plot og sceneri, når jeg bevæger 
mig rundt i området. Når tankerne kan få lov at vandre, 
er det, som om min hjerne ubevist arbejder på at få 
puslespilsbrikkerne til at passe, også selvom jeg ikke 
aktivt prøver på at tænke på mine manuskripter. 
 
Ved siden af forfatterskabet arbejder jeg som jurist i en 
styrelse. Der er mange, der spørger mig, om jeg nu har 
planer om at sige mit job op for at skrive på fuld tid. 
Det har jeg ikke tænkt mig. Både fordi det er svært at 
leve af at være forfatter i Danmark og fordi jeg synes, 
det giver mig en masse at møde ind på arbejde til en 
flok	kollegaer,	som	jeg	holder	utrolig	meget	af	og	på	
den måde være i berøring med ’den virkelig verden’. 
Det er inspirerende at være sammen med andre men-
nesker. Hvis jeg sad i mit eget selskab hver eneste 
dag, tvivler jeg på at mine historier ville få den samme 
dybde i personskildringerne. 

Tjæreborg og Vestjylland passer godt til mit tem-
perament og min hverdag her giver mig masser af 
inspiration. Hvem ved, måske jeg en dag skriver 
en bog, der foregår i Tjæreborg? Jeg har i hvert 
fald	tænkt	mig	at	blive	ved	med	at	skrive!		
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Alle har travlt og alt for meget om ørene – eller det siger de 
i hvert fald, at de har. Men hvad har alle så travlt med?

Med mine ben solidt plantet i det frivillige arbejde i efterhån-
den mange år – udover familie og fuldtidsjob – mener jeg godt, 
at	jeg	kan	komme	med	en	kvalificeret	mening	om,	at	alt	for	
mange har travlt med kun at nyde i stedet for også at yde lidt 
en gang imellem.
Og det, at alt for mange kun nyder, bliver på bekostning af 

”Tordenskjolds soldater”, der prøver at bevare gejsten og stadig 
kæmper	videre	på	hver	deres	slagmark	i	håb	om,	at	flere	vil	
melde sig og være med i ”kampen”.
Meeeeen – alle soldater kan blive trætte, såret eller dø. OG 
dermed vil det frivillige arbejde også langsomt dø, hvis ikke 
flere	”soldater”	melder	sig	under	fanen.
Det er så lidt, der skal til….
Langt	de	fleste	foreninger	baserer	deres	aktiviteter	og	arrange-
menter på mere eller mindre ubetalt og dermed frivillig 
arbejdskraft. Det være sig, når der skal være turnering, stævne, 
opvisning, arrangementer eller bare møder.
En GOD nyder er:
Når du glæder dig til at deltage i næste arrangement, skynder 
dig hjem og fortæller familien om det, husker at tilmelde dig 
til tiden, betaler til tiden og roser arrangementet og de personer, 
der stod for det.
En DÅRLIG nyder er:
Når du glæder dig til at deltage i næste arrangement, skyn-
der dig hjem og fortæller familien om det, men glemmer at 
tilmelde dig til tiden, glemmer at betale, glemmer de ting, som 
du skulle have med og derefter fortæller alle, at det var et utro-
ligt	dårligt	arrangement,	og	der	i	hvert	fald	var	flere	ting,	som	
du kunne have gjort bedre selv.
En GOD nyder OG yder er:

Når du glæder dig til at deltage i næste arrangement, skyn-
der sig hjem og fortæller familien om det, og derefter ringer 
til en af de (med)ansvarlige for arrangementet for at høre, 
om der er en lille ting, du kan hjælpe med, for det kan du 
godt få passet ind i din travle hverdag. Ja, og tænk hvis alle 
gjorde sådan.
Det er så lidt, der skal til……
YD lidt og NYD desto mere.
Da frivilligt arbejde ikke honoreres med penge, må der være 
andet, som driver værket for de mange, der trods alt er gode 
ydere.
Lønnen for dem er et simpelt TAK, et smil og et par rosende 
ord og en påskyndelse af, hvad de har lavet OG ikke mindst 
–	en	hjælpende	hånd	i	ny	og	næ	–	og	det	nyder	de!

Ovenstående er ”lånt” fra et foreningsblad, der bragte ar-
tiklen i år 2000. Forfatteren er særdeles godt kendt af mig.
Og tænk, at vi 19 år senere er i samme situation og måske 
endda værre. De tendenser, jeg har set igennem de sidste 10 
år,	er	blandt	andre,	at	udover	at	der	bliver	flere	og	flere	ny-
dere, så giver de ovenikøbet sig selv ret til også at komme 
og kritisere det stykke arbejde, de frivillige yder samtidig 
med at de fralægger sig ethvert ansvar for deres uopdragne 
mig mig mig børn.
Og er der noget, der dræber frivilligheden, så er det da det.
Skal vi ikke holde os for gode til det i Tjæreborg? 
Vi er trods alt en lille by, hvor alle næsten kender alle på 
kryds	og	tværs.	Men	hvis	DU	gerne	vil	have,	at	der	skal	
være et foreningstilbud til DIT barn, så kræver det, at 
der	bliver	flere	gode	nydere	OG	ydere.	Ellers	er	fakta,	at	
foreningstilbuddene vil lukke et efter et – og det kommer 
hurtigere end, du tror.
Forfatteren er kendt af redaktionen

Er du yder – eller bare nyder?

SE HER! 
 

 
 
ER DU VORES meget 
savnede KØKKENHJÆLP? 

 
Vi søger 1-2 personer eller et ægtepar, 
der vil hjælpe med at organisere, holde 
orden og gå til hånde med mindre 
opgaver i vores køkken. 
Det er ikke faste opgaver per uge eller 
måned, men lidt ad hoc løbende over 
året. 
F.eks. lettere rengøring, oprydning, bortkørsel af affald og klargøring til 
arrangementer. Opgaverne kan aftales individuelt. 
Jobbet er en vigtig funktion som opbakning til de frivillige, der sidder i 
de forskellige udvalg i TGF, og som derfor har mange andre opgaver. 
Jobbet er aflønnet. 
Vil du vide mere eller er interesseret,  
så kontakt Hans Godske på tlf. 5095 1208. 

    

FÆLLES 
SPISNING 
VI KLARER OS PÅ HØJSKOLEMANER  
Spisehuset  i Sneum – Tjæreborg Fritidscenter,  

HVORNÅR 
29. august 2019 
18.00-19.30 (dørene åbner 17.30) 
HVOR:                                                          
SNEUM -TJÆREBORG FRITIDSCENTER       
SKOLEVEJ 44B I TJÆREBORG 

Menu: 
Voksne: Flæskesteg med rødkål, hvide og brune kartofler, 
sauce og surt.  Kaffe / The og kage 
 
Børn kan få voksenmenu til ½ pris. Ellers bestil børnemenu. 
                  
Børn:  Kyllinge nuggets og pommes frites  
 
Kom og spis din aftensmad som du alligevel skal have 
 
 
 
 
 
 

 

  FOR ALLE ALDRE 

DER KRÆVES 
FORUD- 
BESTILLING OG 
BETALING 
SENEST DEN  

25. AUGUST. 
MARTS 2019 PÅ: 
www.tjareborggf.minisite.dk/Det-sker 

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

 

PRIS: 
Kr. 100 for voksne 
Kr. 50 for børn 
 
 
 
 
Spisehuset er glad for, at 
du kommer. 

?? 

Øl, vand og vin 
kan købes 



Grøn Fritid 2019 15

** NYT ** NYT ** NYT **

Kom til Familie Taekwondo med Karin

TGF Håndbolds træningstider-  Sæson 2019/ 2020. 
Hold øje på hjemmesiden hvor vi opdatere løbende med holdene bl.a. opstart. www.tjareborggf.minisite.dk/  
Bla. etableres der en kortbane til håndbold i hallen - kun 25 meter lang med samme bredde som en alm bane. 
Forskningen viser, at niveauopdelt spil på små baner og færre deltagere giver:  
• Større sundhedsmæssige gevinster • Flere boldberøringer • Mere engagement • Højere motivation • Højere 
intensitet • Større grad af inklusion af alle deltagere.  
Kortbanen er en god overgang til den store bane. 
 
Hold Årgang Træningstid Træner  Kontingent 
U6 – U8 
Drenge og 
Piger 
 

2011, 2012 og 2013   Tirsdag 16.00-17.30 
 
Opstart uge 34 
 

Lisbeth Lodberg 
Jensen, Kristina  
Mathiasen, Troels 
Toftegaard  og  
Stine Husted  

 
510,00 

U9 + 11 Piger 
 

2008, 2009 og 2010 
  
 

Mandag 16.00-17.15 
(mandag ændres til 
onsdag fra uge 43) 
Torsdag 16.00-17.15 
Opstart uge 34 

Maria Blinkenberg og 
Lise-Lotte Jørgensen 
 

 
510,00 

U11 Drenge 2008 og 2009 
 
 

Tirsdag 17.45-19.15  
Torsdag 17.45-19.15  
Opstart uge 34 

Carsten Mariager   
510,00 

Herre Senior 1999 og tidligere Tirsdag 19.30-21.00 
Torsdag 19.30-21.00 
Opstart uge 33 

Carsten Mariager  
990, 00 

 

 

Som noget nyt tilbyder TGF nu “Familie-Taekwondo”, som er for alle fra 3. klasse - 99 år. Det vil 
sige, at man kan træne sammen som familie. 
Det gør man i øvrigt i en del Taekwondo-Klubber i forvejen. Mange gange handler det om, at der 
ikke er så mange medlemmer - andre gange om mangel på hal-tid.

I TGF tilbyder vi det fordi:
- vores GymnaKick-børn har mulighed for at fortsætte med at træne deres kampkunst-færdigheder 
efter endt karriere som GymnaKick-kriger

- det er en mulighed for, at I kan gå til en aktivitet sammen som familie. Det kan være et logistisk 
kunststykke at få alle familiens aktiviteter til at hænge sammen, men nu kan I gøre noget, som er for 
hele	familien.	Men	man	kan	dog	også	sagtens	komme	alene	-	om	man	er	barn,	ung	eller	voksen!

- Taekwondo er en rigtig god aktivitet, hvor hele kroppen bruges, og hvor der er stort fokus på at 
være bevidst til stede (mindfulness). 
- det bliver både udfordrende og sjovt, og vi stræber selvfølgelig efter at opnå det første bælte (gra-
duering).

Har man lyst til at træne mere end den ene gang om ugen, 
er	der	fine	muligheder	i	omkringliggende	Taekwondo-Klubber.	
Det er muligt at prøve et par gange her på holdet, inden man melder sig til.

Vel mødt i salen onsdage fra kl. 17.30 til 18.45 – vi starter den 18. september.
Mange hilsner 

Karin
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TGF – Gymnastiksæsonen 2019/20 
Holdstart i uge 38 i multihallen (hvis ikke andet er nævnt) 
 

Sommeren er over os, alle er på eller på vej på ferie, men snart banker september på døren. 
En ny gymnastiksæson skal skydes i gang, og vi glæder os til at præsentere sæsonens 
program. 

I år har vi et helt nyt tiltag for hele familien nemlig – Familie Taekwondo for børn fra 9 år / 
3. klasse og deres forældre. Derudover er det populære Teen Fitness igen med på planen, og 
de voksne kan gå til Funktionel træning hele sæsonen i stedet for kun nogle gange, som vi 
prøvede med stor succes før sommerferien. 

MØD OS på foreningsdagen lørdag den 31. august 2019 kl. 10.00 – 14.00 

Samlet i TGF indbyder vi til foreningsdag, hvor der bliver masser af aktiviteter for hele 
familien, men hvor du også kan møde os – gymnastikudvalget – høre mere om sæsonens hold og 
tage en snak om, hvilket hold, der passer til dit barn. 

Tilmelding og betaling 

Tilmelding til og betaling for alle hold skal foretages på Tjæreborg GF’s hjemmeside  - 
http://www.tjaereborggf.minisite.dk/ via punktet ”Online tilmelding”. 

De 2 første træningsgange i september er prøvegange. Derefter og senest mandag den 30. 
september 2019 skal du have tilmeldt dig på holdet.  

Inklusiv i kontingentet er foto fra forårsopvisning. Der ydes ikke søskenderabat eller rabat 
ved deltagelse på flere hold. 

Har du spørgsmål til holdene eller gymnastikafdelingen i øvrigt, er du meget velkommen til at 
kontakte os. Kontaktperson for hvert enkelt hold er anført på holdet under tilmeldingen, hvor 
I også finder en nærmere beskrivelse af de enkelte hold.  

Den til enhver tid gældende træningsplan kan udskrives fra hjemmesiden. 

Vi glæder os til at se jer alle i salene. 

Gymnastikudvalget: 
Lone – tlf. 2750 6292 / Lene – tlf. 2326 6503 / Cathrin – tlf. 2364 4903  

_____________________________________________________________________ 
Gymnastikafdelingen på Facebook 

Vil du have sidste nyt, hurtig information omkring evt. ændringer for det hold 
du selv eller dit barn/børn går på, er det en god ide at ”Synes godt om” vores 
facebookside: 

https://www.facebook.com/TGFGymnastik/ 

Her vil udvalget poste informationer som er relevante for alle, der går til gymnastik i TGF. 
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GYMNASTIK - TRÆNINGSPLAN SÆSON 2019/20 
Holdnr. Hold Tid Træner/e Pris 

MANDAG 
19/20-110 
og 
19/20-111 

Forældre / barn for børn 1-3 år 
HUSK: 
Forældre tilmeldes hold 110 !! 
Børn tilmeldes hold 111 !! 

Kl. 16.15 – 17.15 Trine 
 

Kr. 620 i 
grundpris  
Kr. 65 per 
barn 

19/20-112 Teen Fitness fra 7. kl. til 15 år Kl. 17.15 – 18.15 Dorthe, Christine, 
Jesper 

Kr. 520,- 

19/20-113 Stram op 
NB! Der undervises i 5 kvarter 

Kl. 18.30 – 20.00 Merete Kr. 670,- 

TIRSDAG 
19/20-210 Ældrehold for friske ældre Kl. 15.15 – 16.30 Dorte Kr. 500,- 
19/20-211 Micro Mix 4-6 år (hold 2) 

Max. 40 deltagere 
Kl. 16.15 – 17.15 TRÆNERE 

MANGLER 
Kr. 520,- 

19/20-212 MINI MIX opvisningshold 
Spring & rytme for 3. til 6. 
klasse 
Max. deltagere er 35 – der åbnes for 
tilmelding efter 2 gange åben træning 

Kl. 17.15 – 18.45 
samt TORSDAG 
kl. 17.15 – 18.45 

Anette, Henrik, 
Jeppe, Aksel, 
Bettina 

Kr. 1.800,- 

Kan 
betales i 2 
rater 

19/20-215 YOGA for voksne m/k Kl. 19.00 – 20.00 Vibeke Kr. 620,- 
ONSDAG 

19/20-310 Gymnakick for drenge og piger 
0. – 3. klasse 

Kl. 16.30 – 17.30 Karin Kr. 520,- 

19/20-311 Familie Taekwondo fra 9 år / 3. 
klasse og forældre 
NB! Børn og forældre tilmeldes 
hver for sig. 

Kl. 17.30 – 18.45 Karin Kr. 620,- 

TORSDAG 
19/20-410 Micro Mix 4–6 år (hold 1) 

Max. 40 deltagere 
Kl. 16.00 – 17.00 Charlotte, Simone Kr. 520,- 

SE UNDER 
TIRSDAG 

MINI MIX opvisningshold 
Spring & rytme for 3.-6. kl. 

Kl. 17.15 – 18.45    

19/20-411 Funktionel træning M/K  Kl. 19.00 – 20.00 Michael, Jesper Kr. 620,- 
FREDAG 

19/20-510 Spring 0. kl. Kl. 15.15 – 16.15 Hans, Silje m. flere Kr. 520,- 
19/20-511 Spring 1. til 3. klasse Kl. 16.15 – 17.30 Hans, Silje m. flere Kr. 620,- 

SØNDAG 
19/20-610 Junior Mix fra 4. klasse og op 

Holdet træner 8 gange i løbet af 
sæsonen første gang den 22/9. Se 
datoer i holdomtalen ved tilmelding. 

Kl. 10.00 – 13.00 Silje, Kristian, 
Caroline, Jesper 

Kr. 720,- 

Tilmelding og betaling skal ske på www.tjaereborggf.dk under punktet ”Online tilmelding” og Gymnastik. 

Ret til ændringer forbeholdes. Den til hver tid gældende træningsplan vises og kan printes på 
hjemmesiden.  
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 Ruter/priser:  2,5 km (asfalt - egnet til familietur) kr. 50,- 
 6,1 km (asfalt og grusvej) kr. 80,- 
 10,55 km (asfalt og grusvej) kr. 90,-

 1/2 Marathonrute (asfalt og grusvej) kr.100,- 
 Elever på Tjæreborg Skole kr. 50,- 
 Alle priser er incl tilmeldingsgebyr

Omklædning:  I Tjæreborg Hallen

Forfriskninger:  Forfriskninger og forplejning i målområdet

Aldersklasser:  0 -15 år, 16 - 25 år, 26 - 39 år, 40 - 49 år, over 50 år

Tilmelding:  www.sporti.dk/fros-tjb 
 Senest 6. sept. 23.59  
  Eftertilmelding er mulig på løbsdagen mellem kl. 8.30 og 9.30 

mod eftertilmeldingsgebyr på kr. 25,-

 Løbsnumre udleveres på løbsdagen fra kl. 8.30

Præmier:   Der er flotte præmier til første M og K i hver  kategori.  
Fra 0-15 år er der medaljer og gavekort til Mc Donalds.

 Til største deltagende klassehold (kr. 1000,-)  
 Der trækkes lod om præmier på alle løbsnumre.

Diplomer: Diplomer kan udskrives på: results.sporti.dk

w
w

w
.s

ko
ub

oe
.d

k 
/ 

75
17

55
18

Pølser  

på grillen 

og hygge på 

pladsen efter 

løbet

SØNDAG DEN 
8. SEPTEMBER 2019

1/2 MARATHON LØBSSTART 9.45 
LØBSSTART ALLE ØVRIGE KL. 10.30

Tjæreborg Hallen, Skolevej. Opvarmning kl. 10.15

Støt vore sponsorer, 
de støtter os...

NYT 1/2 

MARATHON-
RUTE

Mc Donalds 

uddeler gavekort 

og balloner til  

alle 0-15 år
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Aktivitetsgruppen for Tjæreborg Bibliotek er klar 
med 3. live streaming af naturvidenskabelige fore-
drag	fra	Århus	Universitet	på	Tjæreborg	Bibliotek.
Det er 3 spændende foredrag vi sender. Lær om 
vores solsystem eller måske omkring de bakterier, 
vi omgiver os med. Er du interesseret i de etiske 
dilemmaer, der er og har været i forbindelse med 
arvehygiejne og genetik?

Så sæt kryds i kalenderen.
 

Live Streaming på Tjæreborg Bibliotek
 Tirsdag 08-10-2019
Titel: På rumkrydstogt ud i Solsystemet
Foredrag om hvad den nyeste forskning har lært os om 
vores Solsystem. Med blandt andet en række rumsonder har 
vi fået ny viden om vores Solsystems planeter, deres måner 
og om småplaneter, asteroider og kometer. Rumsonderne 
har taget betagende billeder og deres målinger afslører fas-
cinerende naturscenerier og verdener som er meget forskel-
lige fra Jordens.
Note: Foredraget er en opdateret udgave af et tidligere 
foredrag i serien.

 Tirsdag 22-10-2019
Titel: Snedige bakterier
Foredrag om hvor snedige bakterier kan være. Bakterier er 
ikke bare små encellede kræ som lever et simpelt liv hvor 
de blot hver for sig spiser og deler sig. Bakterier dan-
ner samfund som er præget af indbyrdes afhængighed og 
konkurrence og som har avanceret arbejdsdeling, forsvarsal-
liancer, elektriske ledningsnet, massekommunikation og 
tætbefolkede ”byer”.

 Tirsdag 19-11-2019
Titel: Forædling af mennesket – før og nu

”Er det et problem for menneskets fremtid at alle mennesker, 
selv dem med fysiske og mentale handicap, får børn?” 
Denne type spørgsmål spillede en vigtig rolle i samfunds-
debatten i starten af 1900-tallet med udgangspunkt dels i 
den gryende forståelse af den naturlige selektions betyd-
ning for den biologiske evolution, dels genopdagelsen af 
Mendels arvelighedslove i år 1900. Hør om hvorledes den 
vordende videnskab i biologi kom til at spille en vigtig rolle 
i fremkomsten af arvehygiejne og eugenik og om hvordan 
nutidens enorme landvindinger inden for genterapi og gene-
tiske	tests	skaber	vigtige	etiske	dilemmaer	som	flere	og	flere	
af os vil stifte bekendtskab med – fx når vi får børn, bliver 
syge eller er pårørende.

Vi opfordrer alle til at være på biblioteket kl 18.45, da selve 
foredraget starter præcist kl. 19.00.

Der vil komme oplysning om tilmelding på 
Facebook senere. Hvis du ikke er på Facebook 
kan tilmelding foregå på tlf. 2063 1294.

Tjæreborg Cycling – masser af aktivitet
For	det	fleste	af	os	er	sommerferien	nu	et	veloverstået	kapitel,	så	nu	skal	vi	
alle sammen igen til at have lidt motion.
I Tjæreborg Cycling er der gode muligheder for alle, da der altid inddeles i 
hold, så både distancen og tempoet er forskelligt. 
Der er som altid racertræning mandag og onsdag fra kl. 18.00 og lørdag fra 
kl. 09.00, mens MTB-rytterne træner tirsdag kl. 17.30 og lørdag kl. 09.00. 
Altid afgang fra Den grønne Foyer bag hallen.  
Racerafdelingen afvikler igen i år en afdeling af motionsløbet Bent Ped-
ersen Cup. Her vil vi meget gerne se en masse trøjer, så sæt kryds i kalen-
deren tirsdag den 10. september, men husk altid at følge med på Facebook 
og	på	tjaereborggf.dk/cycling.	Her	finder	du	alle	relevante	informationer.	
God tur – vi ses derude. 
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SPORTSFEST 2019 I TEKST OG BILLEDER
Sportsfesten 2019 forløb rigtig godt. Vejret var ikke det 
bedste, men trods det var opbakningen og tilslutningen 
meget	fin.	Tak	for	det.	Og	tak	til	alle	frivillige,	samar-
bejdspartnere, skolen og TGF for lån af lokaler.

FULDT HUS 4 GANGE PÅ EN UGE!
Multihallen var fyldt til sidste plads 3 gange i løbet af 
ugen: Ved morgenbordet, som startede sportsugen, ved 
bankospillet og ved grillaftenen fredag 5/7. Endelig 
var	der	458	(!)	personer,	som	havde	købt	madbilletter	
til ”Tjæreborg spiser sammen” lørdag aften. Det blev 
en dejlig aften på terrassen og plænen udenfor i dejligt 
vejr. Det var også punktum for en dag fyldt med akti-
viteter på alle baner: NEM-Byg Fodbold Cup, krocket 
og petanque.

SØNDAG 30/6
Traditionen tro var der cykeltur langs Vadehavet søndag 
formiddag. Ca. 50 personer deltog. I rundboldturnerin-
gen deltog 17 hold. Her løb Østerbyvej igen med pokal, 
gadeskilt og vindertrøjer. Søndag aften var der Tjære-
borgmesterskaber i vikingespil. 8 hold deltog og vinder 
blev J.M. Terkelsens Vej.

ONSDAG 3/7
Onsdag var en heldagsforestilling: Senioreftermid-
dag fra kl. 13 under ledelse af seniorkonsulent Kirsten 
Christensen. Der indledtes med en gåtur under åben 
himmel. Herefter kaffebord og dernæst forskellige se-
nioraktiviteter i hal 1. En dejlig, inspirerende eftermid-
dag. Dagen sluttede med senioraften med mad, sang, 
musik og dans.

Sideløbende hermed blev der udenfor afviklet Tjære-
borgmesterskaber i 5-mandsfodbold. I alt 5 hold deltog. 
Vinder i herreserien blev ”Team Flæskesteg” med ”Hej” 
på 2.pladsen.
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SPONSORLØB SLUTTEDE UGEN
9. udgave af Sponsorløbet afsluttede sportsugen. Der 
blev cyklet, løbet og spinnet i alt 104.768 kr. ind. Det 
er	ikke	rekord,	men	det	er	flot.	Tak	til	alle	de	ca.	70	
aktive og til de mange, som har tegnet sponsorater. Og 
ikke mindst tak til arrangørgruppen fra TGF’s løbe- og 
cykelafdeling. Overskuddet deles ligeligt mellem TIF 
og TGF.

Efter bespisning af ca. 100 personer v/ Tina Fentz og 
Dorthe Larsen, stod den på oprydning, som vi var fær-
dige med kl. 18. 
Med venlig hilsen og tak til alle for en dejlig uge.

UGENS LAVESTE OMSÆTNING
Ikke alt kan eller skal gøres op i penge: Torsdag 4/7 
havde vi ugens laveste omsætning på kr. 2000,- i alt 
i kontanter. Men det var alligevel en særdeles vellyk-
ket dag, selvom det regnede: Knap 50 børn deltog i 
høvdingebold i hal 1. Tre hold spillede en lille 
5-mandsturnering i kategorien 50+ Fodbold. De nød 
både fodboldspillet og de efterfølgende snitter. På 
kunstgræsbanen overværede ”en fyldt tribune” kam-
pen mellem NORD og SYD, som SYD vist vandt efter 
straffesparkskonkurrence.

Den grønne Foyer var fyldt ved Tarteletspisning, som 
Brian fra Blichers Kro havde arrangeret. Tak for det.

SPORTSFESTUDVALGET
Jens P. Jensen, Leif Hygom, Tina Fentz, Finn Jørgensen, 
Flemming Nielsen, Dorthe Larsen, Kasper Vestergaard
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Indvielse af kunstgræsbanen i Tjæreborg  
Søndag den 8/9 2019 kl. 16.30 ved ”Tiffen”/Kunstgræsbanen, Tjæreborg Stationsvej  

Til alle fodboldvenner...

Invitation:

Det er med stolthed at vi inviterer 
til indvielse af kunstgræsbanen i  
Tjæreborg.

Vi er glade for resultatet og har haft 
et rigtig godt samarbejde med  
Esbjerg Kommune, SEPE og hoved- 
entreprenør Kim Vind om projektet.

Vi skylder også stor tak til de in- 
volverede lokale erhvervsdrivende 
og de mange frivillige, som har ydet 
en stor indsats i de 3 måneder 
byggeriet har stået på.

Også tak for de økonomiske bidrag 
til projektet - uden hvilke det ikke var 
blevet til noget.

Vi håber mange har lyst til at deltage 
i indvielsen af anlægget.

På bagsiden kan du se en tidslinje 
”Fra drøm til virkelighed” og nogle af de 
mange fotos af byggeriet, som Arne 
Ibsen har taget.

Program:  
 
16.30  TIFs medlemmer ankommer til kunstgræs-

banen fra klubhuset.

16.45               Velkomst og taler

17.00  Formand for Kultur & Fritidsudvalget,  
May-Britt Andrea Andersen, holder tale og 
”klipper snoren”.

17.10 - 19.00     Esbjerg Kommune og Tjæreborg IF er vært 
ved 1 øl/sodavand/juice og pølser.

17.15 - 17.40     Interne forkampe på forskellige bane- 
størrelser.

17.45 - 18.25   EfB All Star - TIF All Star

19.00 - 20.45   Turneringskamp i serie 2:  
Tjæreborg IF - Videbæk IF

21.00 Tak for i dag

(TIFs boder er åben for salg under hele arrangementet)

Årets Fodboldklub 2017

TJÆREBORG IF

VEL MØDT 
KUNSTGRÆSUDVALGET

Finn Støjer, Ove Thomsen, Tommy Nim Jensen,  
Morten Køhlert, Henning T. Olesen,  
Alice Christensen, Jens Peter Jensen,  
Flemming Nielsen 

Drømmen blev til virkelighed...



Grøn Fritid 2019 23

TIF Krocket 

Lørdag 6. april havde vi vores årlige 
Forårsrengøring. Vi var 10 medlemmer, som skrub-
bede	og	skurede,	vaskede	vinduer,	fik	fjernet	blade	
og grene fra taget – ja, der blev virkeligt gået til 
sagen. Vi er klar til en ny sæson.
25. april havde vi besøg fra Lunde Krocketklub. 
De kom 10 spillere og vi var selv 29 spillere. I alt 
skulle der stilles baner op til 39 spillere – altså 10 
baner. Det er tæt på det maksimale, vi kan være på 
Østerkrog. Vi havde en særdeles dejlig dag med 
godt vejr og en hel masse godt krocketspil. 18. juli 
er det vores tur til at tage til Lunde. Vi bliver ca. 20 
spillere fra Tjæreborg, som skal dyste med Lunde-
spillere. Vi bliver nok som sædvanlig trakteret med 
det helt store kaffebord, og slutter dagen af med 
fællesspisning med mad fra Lunde Kro.
15. juni var det Krocketsportens Dag, og vi holdt i 
den forbindelse Åbent Hus for alle interesserede. Vi 
havde	en	fin	eftermiddag	med	spil	og	fælles	kaffe-
bord.
29. juni startede Sportsugen i Tjæreborg, og som 
traditionen byder, havde vi inviteret naboklubber 
til Værtens Største Morgenbord og efterfølgende 

krocketspil på baneanlægget på Østerkrog. Vi var 
i	alt	ca.	25	spillere	og	vejret	var	helt	fint.	Efter	
fællesfrokost gik spillet videre, og vi sluttede ved 
16-tiden. En vellykket dag.
I Aktivitetskalenderen på bagsiden af Grøn Fritid 
kan du se TIF Krockets aktiviteter henover som-
meren og efteråret.
Oluf Pedersen

Søndag den 25. august 2019 
KLG, Bramming - Spilstart  kl. 8:00  

Mødetid 7:30   

*HOLDSPIL — SOKRATES 
*STABLEFORD  
- individuelt i 2 eller 3 rækker 
*Præmieuddeling 
- Restaurant Hole in One  serverer 
håndmadder til kr. 50/3 stk. 

TILMELDING OG BETALING: 
Snarest - senest 10. august 
til  Jens Ølgaard-Nicolajsen - jens@spurvehoejen.dk - tlf. 22275841  
Betaling: 4644-3236022056 eller via MobilePay til 22 27 58 41  
Husk navn,  DGU-nummer og nuværende handicap 
 
Medlemmer af KLG: 50 kr.  
Ikke-medlemmer: ½ greenfee 175 kr.+ 50 kr.=  225 kr.  
Flex: fuld greenfee 350 kr.+ 50 kr. = 400 kr. 
 
Deltagere: Alle som bor i postnummer 6731, og personer, hvis 
forældre bor i 6731, og deltager i arrangementet  “ 
 
Arrangementet gennemføres kun ved minimum 32 deltagere. 
Nærmere oplysninger på 2227 5841 
 
Vh. 
Margit og John Laursen, Jens Kold, Jens Ølgaard-Nicolajsen. 

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

at vi var nogle flere.
Kom ud af busken!

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

Tilmelding og
 betaling 
inden 1/10
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Har du husket at booke en stand til årets julemesse?

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

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

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

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

Email: lnb_7@hotmail.com

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

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

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

Messen er både for private og erhvervsdrivende. 
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Den kommunale dagpleje i Tjæreborg 

fejrer dagplejens fødselsdag

Onsdag den 8. maj 2019 mødtes alle kommunale 

dagplejere og børn på Energiens vuggestuelegeplads. 

Her blev der hygget med boller, balanceevner udfordret, 

nye venskaber skabt og masser af dejlig frisk luft. 

Det var en flok glade, men også trætte børn, 

vi fik med hjem den dag. Stor tak til:

 

Børnehusene Tjæreborg - Energien 
for lån af legeplads.

Super Brugsen
for sponsorering af boller.
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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
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kwilms@mail.dk

Tjæreborg
Husholdningsforening

Nye medlemmer er velkomne.
Årskontingent kr. 40,-

Tilmelding: Åse Kristensen 7517 5629
Aftenskole: Johanne Christensen 7517 5578

www.tbmurer.dk - -Info@tbmurer.dk
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Idrætspris og TIF’s Præmiespil 

Trækningsliste januarTrækningsliste maj

1. Præmie:  Kontant kr. 500,-
 TSG Erhvervsudlejning, Tjæreborg
 er trukket på nr. 226
2. Præmie: Gavekort værdi kr. 400,-
 SportDirect/Intersport, Esbjerg
 er trukket på nr. 375
3. Præmie: Gavekort værdi kr. 300,- 
 SuperBrugsen, Tjæreborg
 er trukket på nr. 477
4. Præmie:  1 årsforbrug af tandpasta
  værdi kr. 300,-
 Tjæreborg Tandklinik
 er trukket på nr. 343
Kr. 200,-: Trukket på nr. 250
Kr. 100,-: Trukket på nr. 422, 475, 46, 25,  
 532, 396, 592, 218, 531, 133, 
 172, 313, 348, 526, 230, 290, 
 107, 136, 98, 228, 563, 76

Trækningsliste januarTrækningsliste juni

1. Præmie:  Gavekort - værdi kr.400,-  
 SportDirect/Intersport, Esbjerg
 er trukket på nr. 147
2. Præmie:  Gavekort værdi  kr. 400,-
 SportDirect/Intersport, Esbjerg
 er trukket på nr. 507
3. Præmie: Gavekort værdi kr. 400,-
 Wilms Auto 
 er trukket på nr. 383
4. Præmie:  Gavekort værdi kr. 300,-
 SuperBrugsen
 er trukket på nr. 198 
Kr. 200,-: Trukket på nr.  376
Kr. 100,-: Trukket på nr. 450, 352, 604,   
 22, 370, 294, 555, 12, 286, 
 593, 545, 217, 522, 115, 98, 
 403, 146, 296, 171, 425, 274, 527

Trækningsliste januarTrækningsliste juli

1. Præmie:  Kontant - værdi kr. 500,-
 Lorenz, VVS/Blik
 er trukket på nr. 414
2. Præmie:  Gavekort til Flügger
 værdi kr. 400,-
 Tjæreborg Malerforretning
 er trukket på nr. 388
3. Præmie: Gavekort værdi kr. 300.-
 SuperBrugsen, Tjæreborg
 er trukket på nr. 475
4. Præmie:  Gavekort værdi kr. 250,-
 Tjæreborg Handelscenter  
 er trukket på nr. 425
Kr. 200,-: Trukket på nr. 513
Kr. 100,-: Trukket på nr. 184, 211, 49, 
 216, 194, 560, 501, 264, 353, 
 254, 284, 96, 288, 137, 378, 
 545, 376, 266, 499, 486, 15, 355 

Lone har gennem de sidste 12 år 
været frivillig i TGF’s Gymna-
stikafdeling. Hun har været med 
i	fitnessudvalget,	da	de	første	
skridt	blev	taget	til	at	starte	fit-
ness	og	er	i	dag	fitnessansvarlig	
for	fitnessinstruktørerne.	I	Gym-
nastikudvalget har Lone varetaget 
sekretærfunktionen – ikke kun for 
at skrive referat – Lone har ydet 
en stor indsats. Lone er en meget 
vigtig person for arbejdet i Gym-
nastikudvalget, og har indgående 
kendskab til alt det arbejde der 
er nødvendigt for at arbejdet 
bliver udført. Lone er ansvarlig 
for referater, årshjul, økonomien, 
uddannelse og meget andet. Lone 
har det administrative overblik.

Som person er Lone samarbejds-
villig; hun går ikke af vejen for 
at arbejde både tidligt og sent for 
at få det hele til at hænge sam-
men. Lone er positiv og glad når 
det handler om foreningsarbejde. 
Hun er i stand til at bevare over-
blikket og se det, der er en vigtigt 
for en frivillig forening. Hun 
er idérig og bidrager til mange 
konstruktive dialoger, både når 
der skal nytænkes, når der er ud-
fordringer eller hvis der er større 
problemer, som skal løses.

Lone har stor erfaring i fore-
ningsarbejdet og stort kend-
skab til, hvad der kræves af en 
forening for at den er attraktiv 
og kan favne de store forskel-
ligheder – og de muligheder der 
er i de små lokalsamfund. Lone 
er altid parat til at yde en ind-
sats udover gymnastikken og 
fitness.	Hun	ser	også	på	tværs	
af hele TGF og er altid villig til 
at hjælpe i andre udvalg - og i 
TGF’s bestyrelse, der også ved, 
at de kan trække på Lones hjælp 
og erfaring.
Lone er en frivillig 
leder, der gør en stor og 
ekstraordinær indsats 
til gavn for idrætten og 
fællesskabet.

Lone Egidiussen 
fra TGF’s 

gymnastikudvalg 
fik Tjæreborg 

Idrætspris 2018

Lone er den frivillige 
leder alle gerne vil have 

i deres forening.

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

Med idrætsprisen følger en vandre-
pokal og kr. 3000,-
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  Sneum-Tjæreborg Hyggeklub

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

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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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

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

Entreprenør:  Jan Christensen  22 68 03 42 jc@jke.dk
Aut. kloakmester: Brian Hollænder  40 51 68 94 bh@jke.dk 
Kontor:  Line Christensen 60 62 22 70 lc@jke.dk
Anlægsgartner: Tina Nielsen 22 61 83 42 info@jke.dk
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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
 Anders Alslev J M Terkelsens Vej 13 2966 4567
 Martin Rokkjær Stormgade 21 st.tv 6012 6630
Suppleanter Marianne Rasmussen Tremhøjevej 9 2912 5910 
 Jan Birkemose Ejlif Krogagers Vej 58 3166 4512
 

Ungdoms-udvalg
 Marianne Rasmussen Tremhøjevej 9 2912 5910
 Jan Birkemose Ejlif Krogagersvej 58 3166 4512
 Jane Christensen Niels Storgaardsvej 46 4081 3677
 Anders Alslev J M Terkelsens Vej 13 2966 4567 
 

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 Lone Egidiussen Ndr. Strandvej 41 B 2750 6292
Næstformand Charlotte Gejl Petersen Gl. Skolevej 23 2538 8935
Sekretær 
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
 Henrik Vind Jensen Tradsborgvej 18 5313 1603 
 Marianne J.F. Rasmusssen Tremhøjevej 9 2912 5910
 Michael Holm Jørgensen Krogsgårdsvej 34 4092 3527
 Mai-Britt Madsen Vestre Strandvej 33 2720 4554
 Kent Øgendahl Sønderled 17 6194 0637
 

Pusterummet
 Hans Godske Østerbyvej 9 5095 1208

se også www.tjareborggf.dk
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Ugedag Dato Tid Arrangement Sted Arrangør

Onsdag 21/08 14:30 Guitar-Finn Ældrecentret Hyggeklubben
Lørdag 24/08 09:00 Strandkrocket Rømø Strand DGI Krocket
Søndag 25/08 07:30 Tjæreborgmesterskab i Golf KLG Bramming Tj. Golfklub
Onsdag 28/08 14:00 Esbjerg Museum Afg, Fritids’s P-plads  Husholdningf.
Torsdag 29/08 18:00 Fællesspisning Spisehuset Fritidscentret
Lørdag 31/08 10:00	 Foreningsdag	 Hallerne	 TGF	m.fl

Tirsdag 03/09 13:00 Gratis livreddende førstehjælp Brovej 12           Hoffmannfonden
Onsdag 04/09 14:30 “Fra Rwanda til Sig” Ældrecentret Hyggeklubben
Fredag 06/09 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen
Søndag	 08/09	 09:45	 Tjæreborgløbet	 Hallerne	 TGF	m.fl
Søndag 08/09 16:30 Indvielse af Kunstgræsbanen Stadion TIF
Mandag 09/09 16:00 Skolemester 6. kl. Tjæreborg Stadion TIF
Fredag 13/09 18:00 Krondyr i brunst Afg, Fritidsc’s P-plads Husholdningf.
Mandag 16/09 16:00 Skolemester 8. og 9. kl. Tjæreborg Stadion TIF
Mandag 16/09 18:00 Gymnastik sæsonstart Hallerne TGF Gymnastik
Tirsdag 17/09 17:00 Gratis livreddende førstehjælp Brovej 12           Hoffmannfonden 
Onsdag 18/09 10:00 Højskoledag Ældrecentret Hyggeklubben
Onsdag 18/09 17:30 Familie-Taekwondo Salen TGF

Onsdag 02/10 14:30 Pasgaard Tøjservice Ældrecentret Hyggeklubben
Fredag 04/10 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen
Lørdag 05/10 09:00 Sydbank Pokalstævne i Krocket Helle Hallen Krocket
Lørdag 05/10 19:00 Sæsonafslutning med fest Brovej 12 TIF Krocket
Tirsdag 08/10 18:45 Live Streaming Biblioteket                     Aktivitetsgr.
Torsdag 10/10 19:30 Stauning Whisky Afg, Fritidsc’s P-plads Husholdningf.
Tirsdag 22/10 18:45 Live Streaming Biblioteket Aktivitetsgr.

Fredag 01/11 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen
Lørdag 02/11 15:00 Den store Skolefest 2019 Brovej 12 TIF
Torsdag 14/11 19:00 Debataften  Biblioteket Aftenskolen
Tirsdag 19/11 18:45 Live Streaming Biblioteket Aktivitetsgr.
Torsdag 21/11 10:00 Naturværksted ved Ølufvad Afg, Fritidsc’s P-plads Husholdningf.
Fredag 22/11 18:30 Fed fredag Hallerne TGF 
Lørdag 30/11 10:00 Julemesse 2019 Hallen Julenisserne

Søndag 01/12 10:00 Julemesse 2019 Hallen Julenisserne
Fredag 06/12 14:30 Sang på Ældrecentret Ældrecentret Vennekredsen
Tirsdag 10/12 19:00 Julehygge TGFs klublokale Husholdningf.
Torsdag 12/12 16:00 Juleafslutning med gløgg Brovej 12 TIF KrocketP

2020
Onsdag 22/01 19:30 Anne-Mette Nørregaard Biblioteket Fælles arr.

Søndag 23/02 10:00 Fastelavnsfest Hallerne TGF ug borgerf
Torsdag 27/02 19:30 Emilia van Hauen  Multihallen Fælles arr.
Onsdag 04/03 19:00 Generalforsamling i Husholdningsforeningen TGFs klublokale Husholdningf.
Tirsdag 17/03 19:30 Karsten Holm Biblioteket Fælles arr.
Lørdag 28/03 13:00 Forårsopvisning Hallerne TGF Gymnastik
Onsdag 22/04 10:30 Lego House i Billund Afg, Fritidsc’s P-plads Husholdningf.
Torsdag	 04/06	 09:00	 Udflugt	 Afg,	Fritidsc’s	P-plads	 Husholdningf.

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.


