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Udgivelser 2022

Nummer Deadline Udgives
 1 11/1 uge 06
 2 29/3 uge 17
 3 12/7 uge 32
 4 19/10 uge 46

Tjæreborg Ældrecenters 
Vennekreds

Formand Anette Teglengaard Kærhaven 1 H 2992 0017
Næstform. Tove Nielsen Østre Strandvej 20 2621 8088
Sekretær Eva Kikkenborg JM Terkelsensvej 15 2851 8244 
Kasserer Kamma Schmidt Nyvej 9 2199 5099
 Irma Lauridsen Østerled 11 2868 5180
 Anni Dejbjerg Sneumvej 211 4162 8060
 Rita Jensen Sneumvej 225  2127 3883 

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 Dorthe Aakjær Østerkrog 13 2146 2822
 Kirsten Enemark Østerkrog 30 3089 5630

Tjæreborg Borgerforening

Formand Kurt Aakjær Østerkrog 13 7517 5336
Næstform. Dennis Hansen Ejlif Krogagers Vej 66 2421 2110
Kasserer Dennis Hansen
Sekretær Hans Frandsen Sneumvej 217 2128 5025
 Christian Fosgrau Østerkrog 14  2063 1294

Tjæreborg
Husholdningsforening

Formand Åse Kristensen Fasanhøjen 4 2711 0464
Næstform. Hanne Møller Jensen Meldber 8 6048 5589
Kasserer Dorthe Gabel Sønderager 5 3121 2433
Sekretær Bodil Gravsholt  Østerled 7 7517 5308
Medlem Lise Lund Hansen  Vossevangen 8,   2941 1066
   
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
 Karin Thorsø Ø Strandvej 40 22991297 
 Martin Ø Olsen  Ejlif Krogagersvej 36 4077 7278

Kredslederråd Henrik Øllgaard-Nicolajsen  2245 5161
                  Mødested: Skolevej 44

Redaktion
Bodil Gravsholt
Østerled 7 - 7517 5308
        4241 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

Biblioteket er åbent 7 - 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



Biblioteket i Tjæreborg informerer dig
Nu er det jul igen og julen varer lige til påske nej det er ikke sandt 

…. I hvert fald varer den til næste år, som jo er lige om hjørnet. Brug 
gerne dit bibliotek også i juledagene.Du kan vælge at slå dig ned 
her og slappe lidt af, låne en god bog med hjem eller måske nogle 
tidsskrifter at bladre i. Der er mange muligheder for hele familien.

Børnebiffen.dk – nyt nyt nyt !!

Har du brug for hjælp er du altid velkommen i den betjente åbningstid 
 
Mange julehilsner personalet på 
Det åbne Bibliotek i Tjæreborg

Bemærk ændrede åbningstider til Jul & Nytår

Lukket: 24.dec, 25.dec, 26.dec & 31.dec, 1.jan
Se åbningstiderne på esbjergbibliotek.dk

Se film der er valgt ud fra et princip om, at de skal være i øjenhøjde med børnene 
og passe til deres alder. Film der også gerne giver det velkendte et twist og væk-
ker til eftertanke - også hos resten af familien. Gå ind på Børnebiffen.dk via dit 
bibliotekslogin. Der ingen begrænsninger på, hvor mange film man kan se.

Bibliotekar Karin Rask Kristiansen: Jeg har tidligere været med til at vise disse film 
for børn. For dig der gerne vil give dine børn mulighed for at se film, hvor der er mere 
nærvær i form af den ro og stemning filmene efterlader. Noget børn på mange måder 
godt kan li i den noget hektiske hverdag, mange måske har. Man kan også opleve, at 
man som voksen kan sidde og falde til ro og nyde den del sammen med sit barn. Så 
hermed en stor opfordring til at prøve det.

Kom i julestemning

•	 Se og lån det der er udstillet på biblioteket og mærk, at julen 
er kommet!

•	 Find en god julefilm på Filmstriben.dk fx ”Love actually”  
- en rigtig kærlighedsfilm 

•	 Gå på e-reolen.dk og find en god bog, du kan lytte til, mens 
du går og forbereder julen
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Tjæreborg

Tandlæge Torben Holm

Tlf: 75 17 57 55

Tjæreborg Stationsvej 33

www.dintandlaege-tjaereborg.dk

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

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

Ingen julemesse i 
Tjæreborg i 2021
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En hilsen fra FDF
Selvom det er blevet efterår og det bliver tidligt mørkt, har vi 
fuld	gang	i	alle	aktiviteter	hos	FDF,	de	fleste	hold	er	stadig	
under åben himmel, hvis vejret tillader det. Og det gør det 
heldigvis for det meste.  

Den	8.	december	fik	
vi indviet vores 
nye aktivitetshus, 
det forgik med et 
fakkeloptog gennem 
byen og efterfølgen-
de hygge på tværs af 
vores hold og deres 
forældre.

Vi glæder os til at 
tilbringe mange 
gode timer i vores 
nye hus.

Der var været af-
holdt årsmøde, hvor formanden berettede omkring hvordan vi 
kom igennem foråret med nedlukning, og hvordan vi startede 
op efter ferien.  Lige nu er vi en kreds med ca. 130 medlem-
mer fordelt på 6 hold.

Tumlingholdene har fordybet sig i jagt, de har snakket om 
forskellige slags dansk vildt, haft besøg af en jæger og hans 
hund.	Det	hele	sluttede	af	med	de	fik	et	helt	særligt	jagtmærke,	
som lederne selv har designet. 

Vores 1. pilte har været ude at gå, så de kunne erhverve sig 
gå- mærket 5 km. En vigtig ting, når man bliver 1. pilt, er at 
man kan gøre kan sig fortjent til sit dolkebevis, og derefter 
kan få lov til at have en dolk i bæltet, ved hvert møde. Dette 
dolkebevis er også en del at bålmærkerne. Så nu kender de 
lidt til de forskellige båltyper, og hvordan man får startet det 
rigtigt op.

2. pilte har også lavet mad på bål, de har bagt brød og været 
på rov efter blåbær og brombær, så de kunne lave marmelade 
til deres nybagte brød. De har også forsøgt at lave fakler, så 
en	tur	til	fiskesøen,	for	at	plukke	dunhammer,	og	så	hjem	og	
omdanne.

Vores væbner er friske og selvom der står oktober på 
kalenderen, afholder det dem ikke fra at hoppe på cyklen 

og tage en 
overnatning 
i shelterne 
ved Vester 
Vedsted. En 
super tur med 
mad på bål, 
flot	solned-
gang over 
vadehavet og, 
efter en lidt 
kold nat, en 
cykeltur hjem 
i modvind.

Allerede nu 
kan vi afsløre, 
at vi planlæg-
ger en kred-
sweekend 
i starten af 
foråret. I skal 

nok høre nærmere, en weekend hvor hele kredsen samles, 
til sjov, leg og mikroeventyr. 

Der vil også komme fortræning til landslejr, her skal vi 
mødes med de andre kredse, vi skal bo sammen med på 
sletten 10 dage i juli. Alle der har været på landslejr glæder 
sig, og stemningen blandt ledere og de unge, der skal af 
sted, er ikke til at tage fejl af. Det bliver vildt, en oplevelse 
som skal mærkes. At være sammen med sin egne venner og 
ledere, men samtidig være en del af noget stort. Tilmeldin-
gen til landslejr åbner 1. dec. 2021 og lukker 1. marts 2022.

Kredsens kontaktperson er Carsten, leder på seniorvæb-
ner- holdet. Men spørg endelig, lederne på jeres eget hold, 
pilte, væbner-
holdene og 
seniorholdet. 
ved det meste, 
og	jo	flere	vi	
skal med,  jo 
sjovere bliver 
det.

Karin Thorsø
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VENTILATION - VVS

JOHN JOSEFSEN ApS
75 17 59 11

Mådevej 16
6700 Esbjerg

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

tsg
ERHVERVSUDLEJNING

NDR. STRANDVEJ 47
6731 TJÆREBORG
www.tsg.dk

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

Sneum-Tjæreborg Hyggeklub
afholder

Generalforsamling på Tjæreborg Ældrecenter
Onsdag 9. februar 2022 kl. 14.30

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Beretning ved formanden
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er
 Dorthe Aakjær (modtager genvalg)
 Kirsten Enemark (modtager genvalg)
 Ruth Sørensen (modtager ikke genvalg)
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisorer (modtager genvalg)
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være besty-
relsen  i hænde senest 8 dage før. 
Efter generalforsamlingen er Hyggeklubben vært ved en kop kaffe.
Derefter vil Oluf og Kurt hjælpe os med at synge et par sange.
Bestyrelsen

HUSK
Fællessang 

på Ældrecentret 

den 1. fredag i måneden 
kl. 14.30 

4/2, 4/3 og 1/4 2022

Det er for alle

- både beboere på centret og 
folk udefra.

Kom og syng med !!

Whist - Whist 

Vi håber, at coronaen er 
ved at være væk, så skal vi 
prøve at starte hveranden 
torsdag i 2022 kl. 9.
Kaffen og rundstykket 
koster 35 kr. 

For antal vil Jane gerne 
have besked, så I kan give 
besked til Irma Lauridsen, 
2868 5180
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Tjæreborg Ældrecenter

Hyggeklubben - onsdage kl. 14.30

17. november      
 50 års jubilæum. Sidste år kunne vi ikke holde 
 jubilæum på grund af corona. 
 Derfor markerer vi det i år med underholdning af 
 Folmer og Basserne. De kommer med muntre   
 indslag, synger og spiller for os. Der vil også være  
 fællessang.
1. december   
 Frelsens Hær kommer og underholder. Korpsleder  
 Johannes Danielsen. De kommer ca. 6 personer.
15. december   
 Lucia-optog med Sneum og Tjæreborg Kirkes  
 børnekor v/ Pia Hansen og skolens kor v/ Dorthe  
 Kodahl - ca. 30 børn. 
 Flemming Nielsen læser julehistorie.
12. januar 2022
 Salonorkestret spiller nytårskoncert for os. De  
 kommer ca. 5 mand incl. Ole Winther-Hansen.
26. januar 2022
 Karin Schwartz fortæller om et liv i børnenes   
 tjeneste. Arbejder som fritidskoordinator for socialt  
 udsatte børn og unge.

9. februar 2022      
 Generalforsamling. Hyggeklubben er vært ved en  
 kop kaffe, og derefter vil Oluf og Kurt hjælpe os  
 med at synge et par sange.
 På grund af prisstigninger på Ældrecentret vil kaffe  
 og underholdning fremover koste 40,- kr. 

Bestyrelsen

Lidt fra Hyggeklubben

Den 22. september havde vi besøg af gårdmusi-
kanterne Ellen og Conny fra Sdr. Omme.
De spillede på harmonika, savblad, vaskebræt og 
rumsterstang. Vi havde en hyggelig eftermiddag.
Den 6. oktober var det byrådsmedlem Jørn Bo-
esen Andersen fra Hunderup, der underholdt os 
med guitarspil og sang. Der var også mange fæl-
lessange, alle kunne synge med på.
Den 20. oktober kom Gerda og Sigfred Bjerrum 
fra Sejstrup og viste lysbilleder og fortalte om 
deres tur til Vietnam. En spændende fortælling 
om et anderledes land. 
Den 3. november kom Pasgaard Tøjservice på 
besøg for at vise os efterår og vintertøj. Der var 
mange	spændende	og	flotte	ting,	og	købelysten	
var stor. 

Bestyrelsen

  

Mange bække små………    
         

TJÆREBORG ÆLDRECENTERS 
VENNEKREDS 

Vær med til at støtte vort arbejde til gavn og 
glæde for beboerne på Tjæreborg Ældrecenter
Pengene bruges til: Opmærksomhed på beboernes 
fødselsdage. Lille gave til dem, der holder juleaf-
ten 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  s. 2 under Vennekreds
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Tjæreborg Husholdningsforening

1. januar 2022 overtager jeg Tjæreborg Aftenskole efter 
Johanne Christensen.  
Jeg glæder mig meget til samarbejdet med undervisere 
og deltagere.
Annette Bang

Du kan se et lille udvalg af kurser i foråret 2022
på dofsa.dk
Tilmelding	kan	ske	på	flg.	måde:
Hjemmesiden: dofsa.dk
E-mail: ab@dofsa.dk
Tlf.: 4333 1080

Mandag 11/11 havde vi debataften på Biblioteket med 
Ronnie Flyvbjerg Olesen, som til daglig er Kapelm-
ester i Mariehaven, og for Birthe Kjær. Han fortalte 
om sit liv som adoptivbarn, født i Korea, og opvokset 
hos en musikalsk familie i det midtjyske. Dejlig aften 
med skøn musik, fortælling og fællessang.

Aase

4/11 tog 18 damer fra Tjæreborg Husholdnings-
forening	på	en	aftentur	til	“Josefine“	i	Esbjerg.	Her	fik	
vi set på efterårs- og vintermoden, samtidig med at vi 
kunne nyde et glas vin, kaffe, snacks, og småkager. 
Endnu en dejlig aften med hyggeligt samvær.

Tjæreborg
Husholdningsforening

besøger
Lego House i Billund

onsdag den 22. februar 2022

Afgang fra Fritidscentrets P-plads kl. 9.30.

Kørsel i egne biler: 30 kr.

Tilmelding til Bodil 7517 5308 eller bodil.gravsholt@gmail.com senest 7/2
bg sep 2021

Besøg LEGO House i Billund

10.45 Rundvisning med guide.

Pris: 200 kr. incl. frokost. Max 25 delt.

Tjæreborg 
Husholdningsforening

arrangerer
tur til Hex-museet i Ribe

Tilmelding til Bodil 7517  5308 senest 13/1 2022  - Bedst efter kl. 18. BG nov.21

torsdag den 20. januar 2022 kl. 13.00
Det er ikke tilfældigt, at HEX! skal ligge i Ribe. Maren Spliids – den 
bedst kendte danske heks kom fra Ribe. Hun blev brændt på bålet i 
1641 og blev på den måde offer for frygten i sin samtid.

Vi får foredrag, kaffe med kage og rundvisning for 150 kr.

Max 25 deltagere

Afgang fra Fritidscentrets P-plads kl. 12.00

Da det desværre ikke er lykkedes for os at 
finde	en	afløser	for	Johanne	Christensen	til	
Aftenskolen i Tjæreborg, har vi bestemt os 
for at gå sammen med Sædding Aftenskole, 
som ledes af Annette Bang. Der vil ikke blive no-
gen ændringer. Aftenskolen kommer til at køre som 
den plejer, bare med en ny leder. Alle er velkomne 
til at komme med nye forslag og ideer.
 
Stor Tak til Johanne for hendes store indsats som 
Leder i mange år. 
Åse
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Lokalrådets Årsmøde 

Beretning 2021

Vindmølleudskiftning

30. nov. 2020 holdt Esbjerg Kommune i samar-
bejde med Vattenfall et virtuelt borgermøde ve-
drørende udskiftningsplanerne for vindmøllerne 
i Tjæreborg enge. Lokalrådet havde ellers forsøgt 
at få høringsfristen udskudt til det var muligt at 
holde et fysisk borgermøde. Dette var dog uden 
held. 
Efter der var blevet holdt et informationsmøde 6. 
nov. 2018 om udskiftning af de 8 møller i engene 
med 5-6 møller på max. 150 meter, havde Lokal-
rådet taget en afventende holdning til planen. I 
lang tid hørte vi ikke mange kommentarer til pro-
jektet. Nogle mente måske, at hvis det skulle være 
vores bidrag til den grønne omstilling, var det til 
at leve med, men da Vattenfall ændrede projektet 
til 4 møller på 180 meter med blinkende lys på 
toppen, skete der noget. Der opstod en markant 
modstand mod udskiftningen, man følte sig sim-
pelthen taget ved næsen.
Der indkom 172 høringssvar, formodentlig næsten 
alle imod planerne. Lokalrådet indgav også et 
meget fyldigt høringssvar, som også gik imod de 
meget store møller med blinkende lys på toppen. 
Projektansøgningen blev da også afvist af byrådet. 
Tiden vil så vise, om Vattenfall vil forsøge med en 
alternativ løsning efter det kommende kommunal-
valg.  Det er min overbevisning, at hvis Vattenfall 
havde holdt fast i de 5-6 møller på 150 meter, 
ville udskiftningen have haft lettere gang på jord. 
Dog ikke hermed sagt, at det så ville være sket.
Jeg har ikke deltaget i møderne om udformning 
af høringssvar, idet jeg er lodsejer i området og 
dermed inhabil. Det foregående er mere de faktu-
elle kendsgerninger om handlingsforløbet, og hvis 
der er nogen i forsamlingen, som ønsker yderlige-

re uddybning, må det være mine lokalrådskolleger, 
der skal svare.

Tjæreborg Gamle Grusgrave

Siden Masterplanen blev godkendt, har Lokalrå-
det uden held forsøgt at få Esbjerg Kommune til 
at afsætte midler på budgettet, til at gennemføre 
nogle af de tiltag, som denne siger. Vi er af den 
overbevisning, at det vil være lettere at skaffe 
fondsmidler, hvis fondene kan se at der fra kom-
munen er vilje til også at gå ind i projektet. Nogle 
fonde	forlanger	endda	en	vis	form	for	egenfinan-
siering for overhovedet at ville behandle an-
søgninger.	En	sådan	egenfinansiering	kan	i	dette	
tilfælde kun komme fra Esbjerg Kommune. Vi vil 
fortsat presse på. 
Nedgangen fra Eilif Krogagers Vej har vi dog fået 
lovning på skulle komme i forbindelse med den 
nye udstykning her.
I årets løb er området i bunden af grusgraven 
midlertidigt blevet indhegnet og afgræsses af 
kreaturer. Vi har lovning på at hegnet hurtigt kan 
flyttes,	hvis	det	lykkes	at	få	midler	til	etablering	af	
nogle af Masterplanens tiltag.

Sneum Sluse Projektet

Heller ikke her er der sket noget siden sidste års 
beretning. Danmarks Naturfredningsforenings 
klage ligger stadig til behandling i Naturkla-
genævnet. Vi ved dog at sagen er sendt retur til 
Kystdirektoratet til yderligere dokumentation for 
dispensationen. Det ved vi fordi vi herfra har fået 
nogle uddybende spørgsmål til sagen. I ventetiden 
er vi blevet bekendt med at Danmarks Naturfred-
ningsforenings meget markante lokalformand er 
blevet væltet på en generalforsamling. Det håber 
de to lokalråd kan være til vores fordel, hvis de 
igen skal høres inden en afgørelse bliver truffet i 
Naturklagenævnet.
Kajak-anløbsbroen, som er en del af projektet, 
er ikke omfattet af dispensationen, så den vil vi 
forsøge at få etableret til næste forår.

Tjæreborg Station
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Umiddelbart efter ulykken i 2017 gav BaneDanmark 
udtryk for, at der hurtigst muligt skulle ske forbed-
ringer af sikkerheden på Tjæreborg Station og andre 
stationer med perronovergange. Virkeligheden viser, 
at det eneste, der er sket, er at man med tvivlsom 
succes har ændret køreplanerne, så der ikke skulle 
komme gennemgående tog imedens der holder et tog 
på stationen.
Lokalrådets forslag går på at man etablerer yder-
ligere en perron på den nordlige side af banen og 
derpå opsætter et højt hegn mellem sporene. Dette 
vil tvinge togpassagererne til at benytte underførin-
gen under banen, som ligger 75 meter fra den østlige 
ende af perronen.
Vi	fik	borgmester	Jesper	Frost	Rasmussen	til	at	hen-
vende sig til direktøren for BaneDanmark med dette 
forslag,	men	fik	det	svar	at	en	sådan	løsning	efter	
deres beregninger ville koste 12 mill. kr., og det ville 
man ikke afsætte til forbedringen. Lokalrådet var 
ikke enige i at det vil blive så dyrt, så vi inviterede 
direktøren eller en anden kompetent person herover 
til besigtigelse af forholdene.
I	mellemtiden	er	der	sket	det	at	folketingets	trafik-
udvalg 28/6 har afsat 150 mill. kr. til forbedring af 
udvalgte perronovergange i Danmark. Banedanmark 
har derfor takket nej til et møde.
Derefter har Lokalrådet henvendt sig til alle lokal-
valgte folketingspolitikere for at gøre opmærksom 
på, hvor vigtigt det er at Tjæreborg Station bliver 
tildelt midler fra denne pulje.

Møder med Økonomiudvalget og Teknik- 
og Byggeudvalget

På	de	årlige	møder	med	kommunens	Trafik-	og	Byg-
geudvalg og Økonomiudvalg havde vi i år blandt 
andet følgende punkter på dagsordenen:
 1. Krydset Sønderbyvej – Tjæreborgvej – Gl.   
  Darumvej ved Darum
 2. Power to X-fabrikken i Måde.
 3. Stiforbindelse mellem Roborg og Måde.

De øvrige punkter havde med emner at gøre, som 
jeg tidligere har omtalt i beretningen.

Darum	Lokalråd	har	i	flere	omgange	uden	held	
forsøgt at få Esbjerg Kommune til at lægge pres på 
Vejdirektoratet for at få etableret rundkørsel i krydset 
Sønderbyvej – Tjæreborgvej – Gl. Darumvej. Det 
er meget svært at få lavet et venstresving fra Gl. 
Darumvej	mod	Esbjerg	i	den	tætte	morgentrafik.	Da	
vi ved at problemet er det samme med et venstresv-

ing herfra mod Ribe, tog vi det også med på dags-
ordenen	til	mødet	med	Trafik-	og	Byggeudvalget.	
Vejdirektoratet siger, at siden hastigheden er sæn-
ket til 70 km/t er antallet af uheld i krydset faldet 
drastisk og måling af på gennemsnitlig ventetid 
for	venstresvingende	bilister	i	morgentrafikken	er	
½-1 minut. Derfor har man herfra ingen aktuelle 
planer om en rundkørsel på stedet.

Vedrørende Power to X-fabrikken kunne man ikke 
sige meget, da den er i den meget indledende fase.
I	foråret	fik	Sneum-Tjæreborg	Lokalråd	en	hen-
vendelse fra Lokalråd Esbjerg Øst, om vi kunne 
bakke op om anlæggelsen af en sti langs kysten 
mellem Måde og Roborg. Det var et emne man 
derfra havde taget op med Esbjerg Kommune og 
selvfølgelig kan vi det. Det vil være en forbedring, 
hvis cyklister langs diget kan undgå at krydse 
Tjæreborgvej ved V. Strandvej for at komme 
videre til Esbjerg og omvendt. Jeg kan godt være 
lidt bekymret for vedligeholdelsesomkostningerne 
for en sti på denne placering.

Afslutningsvis i beretningen vil jeg gerne takke de 
øvrige lokalrådsmedlemmer og andre samarbejd-
spartnere for et godt samarbejde i det forløbne år.

Flemming Storgaard
formand
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Medbring denne annonce – og vi fratrækker 

15 % 
på hele dit varekøb 
i hele uge 42 2021* 

 

Gælder på 1 x varekøb og kun i Tjæreborg 

           
Vi ses i SuperBrugsen – Din lokale butik 

 

*Gælder alle varer – dog undtaget: tobak • frimærker • morebox • forudbestilte varer 
• samlemærker • aviser • danske spil • apotekervarer • modermælkserstatning 

SuperBrugsens åbningstider i julen

 23-12     7.00-20.00
 24-12     7.00-14.00
 25-12     7.00-18.00
 26-12     7.00-20.00

 31-12     7.00-15.00
 01-01  Lukket

Glædelig Jul

SuperBrugsen
Tjæreborg
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Forårsprogram: Livestreaming fra Århus Universitet på Tjæreborg Bibliotek
Vært: Aktivitetsgruppen for Tjæreborg Bibliotek

Alle foredrag starter 
kl. 19.00 præcis, så 
kom gerne 10 min. 
før start.

Tilmelding og nær-
mere info vil komme 
på facebook eller 
www.Tjareborg.dk, 
samt som opslag 
i SuperBrugsen 
Tjæreborg.

Christian Fosgrau, 
2063 1294

             

 FRI BIKESMART
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8/2  Fremtidens natur
 Ved professor i økologi Jens-Christian Sven- 
 ning, Institut for Biologi, Aarhus Universitet.
 Jorden er en levende planet fyldt med mange  
 forskellige livsformer. Men Jordens store  
 befolkning presser nu naturen. Hør hvordan  
 mennesket påvirker Jordens biodiversitet og  
 om konsekvenserne for fremtidens levende  
 natur. Hvilke løsninger skal vi satse på?

22/2 Den sovende hjerne
 Ved lektor i neurobiologi Birgitte Rahbek  
 Kornum, Institut for Lægemiddeldesign og  
 Farmakologi, Københavns Universitet. 
  Hvad sker der i hjernen når vi sover, og hvorfor  
 er søvn nødvendig for helbredet?

1/3 Klimaforandringer
 Ved professor i klimafysik Jens Hesselbjerg  
 Christensen, Niels Bohr Institutet, Køben havns  
 Universitet. 
 Hvilke konsekvenser får den globale   
 opvarmning? Hvordan afbøder vi dem? Hvor- 

 dan tilpasser vi os? Hør svarene fra én af forfat- 
 terne af FN’s klimarapporter, som også vil  
 forklare vigtige atmosfæreprocesser og dele af  
 videnskaben bag rapporternes resultater. 

15/3 Ekstrem fordøjelse
 Ved professor i zoofysiologi Tobias Wang,  
 Institut for Biologi, Aarhus Universitet. 
 Slanger trives, modsat os mennesker, med  
 at æde enorme måltider efter lang tids faste.  
 Hør om hvordan forskere med udgangspunkt  
 i slangers ekstreme fordøjelsessystem prøver  
 at blive klogere på hvordan dyr og mennesker  
 overlever langvarig faste. 

29/3 Flagermus
 Ved professor i sansefysiologi Peter Teglberg  
 Madsen, Institut for Biologi, Aarhus Univer- 
 sitet. 
	 Selvom	der	er	mere	end	12.000	flagermusarter		
 og de udgør en femtedel af alle pattedyrarter,  
 er der meget vi ikke ved om hvad de foretager  
 sig i mørket. 
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    Nyt fra Sneum Tjæreborg Fritidscenter i et anderledes år 

 
 
Generalforsamlingen i Sneum-Tjæreborg Fritidscenter blev holdt 16. september 
2021. Den var udskudt pga. Corona. Dagsordenen var ifølge vedtægterne og 
Flemming Storgaard, Niels Erik Mathiasen og Hans Godske blev genvalgt til 
bestyrelsen. Der var også genvalg til de to suppleanter Annalise Vestergaard og 
Carl E. Christensen. 
 
Bestyrelsen takkede for det gode samarbejde med lejere, forpagter og for den 
gode opbakning til Fritidscenteret. Der var også en tak til Kaj Kristensen for 
levering af juletræ foran Centeret – der står et igen i år. 
 
Noget af året var anderledes pga. Corona, men alle har været ved godt mod og 
der har været en rigtig god stemning til bestyrelsesmøderne. 
 
I 2021 har der været dialog med Fritidsklubben om udskiftning af køkken. Når 
du læser dette er arbejdet påbegyndt.  
Vi har støttet FDF i deres arbejde med at få lavet et Aktivitetshus på vores 
matrikel, så de kan udvikle på deres tilbud. 
 
Vi er glade for, at vi som udlejere til Fritidsklubben og FDF kan bakke op om at 
forbedre forholdene for de børn og unge, der bruger de forskellige tilbud. 
 
 
Anden forpagter 
Vi skal finde en anden forpagter. Jane Bohm har haft mange arrangementer og 
fester med et højt niveau til manges tilfredshed. Jane ønsker at fratræde og har 
lovet at hjælpe med de arrangementer og fester, der er aftalt i januar og 
februar 2022 og har allerede kontaktet de pågældende. 
Vi er glade for dette og det vidner om det gode samarbejde vi har haft. 
 
Bestyrelsen har begyndt jagten på en anden forpagter; så vi opfordrer til at du 
bibeholder de arrangementer og fester, der er booket. Vi holder de pågældende 
orienteret ved direkte kontakt, så vi sammen finder løsninger på det.  
 
Vi arbejder benhårdt på at der kommer en anden forpagter i løbet af kort tid. 
 
Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at situationen er sådan, men som alt andet i 
disse Coronatider er verdenen uforudsigelig. 
 
Vi ønsker alle en God Jul og et rigtigt Godt Nytår, hvor vi ser frem til stemning 
og fest i Fritidscenteret i 2022. 
 
På vegne af Sneum-Tjæreborg Fritidscenters bestyrelse  
Hans Godske 
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GYMNASTIK - SÆSON 2021/22 
 
Sæsonen er nu i fuld gang, Alle hold er kommet rigtig godt i gang, og flere hold er 
fuldt booket. Og hvor er det dejligt med så meget aktivitet i salene igen, det har vi 
savnet.  
Nu krydser vi bare fingre for at dette kan fortsætte således, at vi kan holde et brag 
af en forårsopvisning lørdag den 26. marts 2022. 
 
Sker der ændringer, som måske har betydning for netop dit hold eller dine børns 
hold, så vi kan kun opfordre jer alle til at kigge på vores hjemmeside, hvor I altid 
finder de sidste nye information samt følge vores Facebook side ”TGF Gymnastik”, 
hvor vi også løbende slår information op. 
 
Hjemmeside: www.tjæreborggf.dk 

 

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

 

 

 
 
 

 

Vi starter op igen i det nye år fra mandag den 3. januar 2022. 

Der er pigelejr fra 22. til 23. januar, og så håber vi igen at kunne stable en Fed 
Fredag på banen i april. 

Forårsopvisning bliver lørdag den 26. marts fra kl. 13.00. 

 

Herfra skal der lyder en stor TAK til alle vores dygtige og frivillige trænere, 
hjælpetrænere og hjælpere, der bakker op og er med til, at vi har så mange 
fantastiske fritidstilbud til byen. 

Til jer og også til vores mange dejlige gymnaster: 

I ønskes en rigtig glædelig jul og GODT 
NYTÅR fra Gymnastikafdelingen. 
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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-fi	nansering.
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	fl	st@pc.dk
Udpeget	af	Tjæreborg	Idrætsforening:		 Flemming	Nielsen,	6022	5726,	mail:	fl	ni6731@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 er der 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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GENERALFORSAMLINGEN ONSDAG 27/10 2021
Der var genvalg til såvel bestyrelse (Hans Godske, Alice Christensen og Flemming Nielsen) som redak-
tion (Bodil Gravsholt og Ulrik Storkholm).
Bladet er i 2021 udkommet med 5 numre til Tjæreborg, Sneum og Ålbæk (ialt 1500 eksemplarer).
Det fortsætter i 2022 med 4 numre: 
2 før sommerferien (uge 6 og uge 17) og 2 efter sommerferien (uge 32 og uge 46).
Dermed	tager	man	fat	på	et	nyt	år	for	bladet,	som	i	1984	afløste	TIF’s	klubblad	“TIF	-	NYT”	og	TGF’s	
“Gammelt	og	Nyt”,	som	hver	forening	-	annoncefinansieret	-	omdelte	til	hele	Tjæreborg	og	opland.

VI HAR BRUG FOR HJÆLP TIL ØKONOMIEN
Annonceintægterne er i 2021 faldet fra 58.700 kr. til 45.156,25 kr. TIF og TGF har sammenlagt støttet 
med 27.350 kr. og øvrige foreninger har bigraget med i alt 7.000 kr. 
Alligevel viser regnskabet et underskud på 1.445,91 kr.
Det er helt fair, at TIF og TGF, som udgivere af bladet, bærer de tungeste byrder, Således har de støttet 
bladudgivelsen med knap 60.000 kr. over de seneste 5 år.

STØT UDGIVELSEN - OG INDBETAL ET BELØB
Hvert år på generalforsamlingen drøfter vi bladets fremtid og eksistensberettigelse. Den debat er taget til i 
en	tid	med	stor	informationstrafik	på	digitale	platforme.
Er der overhovedet behov for eller ønske om et fysisk blad?
Hvis	du	synes	det,	vil	vi	hermed	opfordre	til	at	du	indbetaler	“et	lille	beløb”,	
(f.eks. 50,- eller 100,- kr. til bladet. På den måde får vi måske en lille tilken-
degivelse, om Grøn Fritid er værdsat i området.
Du kan overføre et beløb til konto 3445 0511700256 eller MobilePay 297710.

Med hilsen og på forhånd tak!

Flemming Nielsen
GRØN FRITID

Sneum og Tjæreborg Kirke

Coronasituationen

Igen i år giver coronarestriktionerne udfordringer 
med hensyn til afvikling af gudstjenester og andre 
kirkelige handlinger. 
Restriktionerne betyder, at der skal vises coro-
napas, hvis der er mere end 100 deltagere ved et 
indendørs arrangement i kirken. 
Vi må derfor bede alle over 15 år vise coronapas 
ved gudstjenesterne den 24. december, og ved 
nytårskoncerten den 13. januar, samt ved andre 

kirkelige arrangementer, hvor det kan forventes, 
at der vil være mere end 100 personer tilstede i 
kirkerne.  
Retningslinjerne kan blive ændret fra dag til dag. 
Hvis adgangskravene til kirken ændres, med-
deles de på kirkens hjemme- og facebookside 
(www.tjæreborgkirke.dk), samt på facebooksiden 
”Opslagstavlen	Tjæreborg”.	

Johannes Sidelmann
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Fællesnyt fra TIF og TGF

Tjæreborg Idrætspris 2021
Så er det tid til at komme med kandidater til 

IDRÆTSPRISEN 2021

Formålet er at påskønne en aktiv og ekstraordinær 
indsats for foreningslivet i Tjæreborg.
Idrætsprisen uddeles 1 gang om året - denne gang 
for året 2021.

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 2021 - 31/12 2021.

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 2022, 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.

Indstilling til Idrætspris 2021
Jeg vil hermed gerne foreslå: ___________________________________________________________
som kandidat til Tjæreborg Idrætspris 2021

Begrundelse: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Navn: ___________________________________

Adresse: __________________________________    Telefon:  ________________________

Fristen	for	aflevering	er	1.	marts	2022
	 til	Flemming	Storgaard,	Sønderbyvej	38,	6731	Tjæreborg,	e-mail:	flst@pc.dk	Vedlæg	evt.	bilag.

Idrætsprisen for 2020 gik fortjent til Dennis Winther Uldahl Larsen for 
hans mangeårige trænergerning for U 11/12 pigerne.
Han har formået at skabe et hold af engagerede piger, som glæder sig til 
at komme til træning og kamp.
Overrækkelsen fandt sted søndag 29/8 2021 i Multihallen som afslut-
ning på Sponsorløbet.
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AK/JK Installation ApS
AP Transport Tjæreborg ApS
Balsby El & Data
Benny Andersen A/S
Blue-Tech A/S
Bramming Fysioterapi
Brdr. Christensen 
Claus Sørensens Fond
Den lille Bager
Det Faglige Hus
DIF og DGIs Foreningspulje
Dorte & Henrik Husted
Entreprenør Kim Vind ApS
Esbjerg Fonden
Esbjerg Ugeavis’ Fond
Henrik Andersen
Idræts-og Kulturfonden Sydvest
Intersport/Sport Direct
IT Forum A/S
Jensen & Jensen Ribe ApS
John Josefsen ApS
Krista og Viggo Petersens Fond
KrogagerFonden
Lida og Oskar Nielsens Fond

Lorenz VVS
Maskinstation Jacob Ulv Christensen
Nem-Byg A/S
Olav Kristensen ApS
Primo Vinduer A/S
PwC - Revision og Rådgivning
Rotorcamp Søren Jørgensen
Salon la Femme
SE’s Vækstpulje
Skads med fl. Herreders Brandkasses Fond
Skjern Bank A/S
Skouboe Grafisk Tegnestue ApS
Slagter Theilgaard  A/S
Sneum-Tjæreborg Sognefond
Stone Data ApS
Superbrugsen Tjæreborg
Svanekøkken Esbjerg 
Synshallen Esbjerg ApS
System Concept ApS
T. Helt Holding ApS
Tjørnelund Holding ApS
Wilms Auto
Workpoint A/S 

TJÆREBORG 
KUNSTGRÆSBANE

- er anlagt af Esbjerg Kommune og Tjæreborg Idrætsforening i 2019
Tak til alle som har støttet projektet:

Desuden er der tilvejebragt midler fra forskellige arrangementer (Tjæreborg Fester, All Star fodboldkampe, sponsorløb mv). Sidst - men 
ikke mindst - har mange private ydet støtte enten kontant eller ved frivilligt arbejde.
Mange tak til alle, der har støttet, eller vil støtte ved tegning af erhvervssponsorater eller ved indbetaling på:  
TIFs konto 7780 0002150613, Mobil Pay 78614, eller ved fradragsberettiget gavebeløb til Idræts- og Kulturfonden Sydvest på konto 3203 
10978637, (Oplys CPR. nr). Bidrag og sponsortegning til banen fortsætter i resten af 2019. 

Tjæreborg Idrætsforening - September 2019
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ARBEJDSDAG I TJÆREBORG IF

Tjæreborg IF havde en rigtig effektiv 
arbejdsdag søndag den 21/11 2021. De 
fleste	opgaver	foregik	udenfor	med	
vinterklargøring. 
Vore baneansvarlige tog alle net af 11-, 7- 
og 5-mands målene og satte målene op mod 
jernbanen. Nettene er nu blevet tørret og sat 
på opvarmet depot. 
Området ved kunstgræsbanen og tribunen 
blev trimmet (luget rundt om banen, blade 
revet	sammen	og	fliser	fejet.	Tagrenden	på	
TIFFEN og petanque depotet blev renset. 

Der blev skuffet,  hakket og revet på 
lysstien langs kampbanen ved Brovej og 
bladene inde på banen blev revet sammen 
og kørt væk. 

Samtidig blev bold- og materiale depoter 
ordnet og der blev ryddet op i spillesættene.
Kl 12.30 var der fortjent 
pizza til de 12 fremmødte.
 
Tak for en god indsats.

Flemming Nielsen
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TIF Rengøring
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TJÆREBORG IF SIGER TAK FOR I ÅR OG ØNSKER ALLE 
EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Coronaepedemien kom igen til at sætte sin dagsorden 
for mange ting. Test, vaccinationer, restriktioner mv. 
Ting	blev	planlagt	og	måtte	alligevel	aflyses	eller	laves	
om. Det har stillet store krav til vore medlemmer, træ-
nere, ledere og udvalg.

I det følgende giver vi et lille rids over, hvordan det gik.

FODBOLD 
Vi skylder en stor tak til trænere, ledere, ungdomsud-
valg, kampfordeler, baneansvarlige for at holde det hele 
kørende.	Der	har	været	udfoldet	stor	opfindsomhed	
under vanskelige vilkår.
Vi	vil	huske,	at	vi	fik	taget	den	nye	kampbane	og	Flem-
ming Nielsens Plads i brug ved seniorhjemmekampe.

KROKET 
Der	har		-	næsten	hele	året	-	været	en	lind	trafik	til	ba-
nerne ved Østerkrog hver mandag, torsdag og lørdag kl. 
13.	Tjæreborg	har	klaret	sig	fint	i	turneringerne	og	det	
har også resulteret i et Danmarksmesterskab i pulje B1 
parturnering. Og så er det rart, at vi kan nyde eftermid-
dagskaffen sammen igen.

PETANQUE 
Der	har	været	et	fint	aktivitetsniveau	med	bl.a.	vinter-
turnering som noget nyt under DGI .
Vi vil huske sæsonen 2021 for afdelngens 25 års jubi-
læum, som med 1 års forsinkelse blev fejret lørdag 28/8 
2021.
Ved den lejlighed blev Svend Andersen udnævnt til 
æresmedlem af Tjæreborg IF. Han har fået både pet-
anque- og kroketspillet til byen som aktiviteter under 
Tjæreborg IF.

PRÆMIESPIL
Traditionen tro starter året med nytegning til TIF’s præ-
miespil. Men i 2021 blev det på en coronatilpasset måde, 
så vi ikke skulle i kontakt med folk. Vi var spændte på 
denne	kontaktfri	måde,	men	det	er	gået	fint:	686	numre	
er	i	spil	-	det	er	flot.	Det	er	vi	meget	taknemmmelige	for.	
Nytegning til spillet i 2022 vil foregå på samme måde. 
Det kan I læse om i præmiespilfolderen og bagi dette 
blad.
Vi håber, at alle fortsætter - og nye kommer til.

TIF’S CYKELHOLD
Efter opfordring fra DGI og med hjælp fra seniorkon-
sulent Kirsten Christensen startede TIF tirsdag 4/5 kl. 
9.30 den første cykeltur. Der er blevet cyklet siden hver 
tirsdag formiddag hekt frem til efteråret. 38 forskellige 
har deltaget. Minimum antal har været 9 og max.antal 
23. Tak for hyggelige timer og hjælp til rutevalg.

Der startes igen første tirsdag i maj 2022 kl. 
9.30 ved TIF’s klubhus.

SPORTSFESTEN AFLYST
For	andet	år	i	træk	måtte	TIF	aflyse	den	planlagte	
sportsfest. I samarbejde med SuperBrugsen, Blichers 
Kro og Spisehuset indbød vi til “Tjæreborg spiser sam-
men	-	hver	for	sig”	lørdag	den	26/6.	Og	TIF	lavede	en	
genaftale	med	SuperBrugsen	om	salg	af	2	fl.	Tjæreborg-	
vin for kr. 150,-, hvor de 50 kr. tilfalder TIF. Stor tak til 
de medvirkende lokale aktører!

TIF OG TGF’S SPONSORLØB 29/8 2021
- slog i år alle rekorder.
Der blev løbet, cyklet og spinnet 148.000 kr. ind af ca. 
100 aktive deltagere. Det er rekord - og det betød, at 
man nåede op på samlet set 1 mio kr. ved de 11 spon-
sorløb, der er afviklet de seneste 10 år.
Kæmpe tak til de aktive og alle jer, der har bakket op 
om løbet.
I forbindelse med præmieoverrækkelsen modtog Den-
nis Winther Larsen Tjæreborg Idrætspris 2020 for sit 
store afbejde igennem mange år med U11/12 pigerne.

6 DAGES SKOLEMESTER I SEPTEMBER 2121
Skolemesterudvalget og ca. 100 frivillige sørgede 
for, at vi (igen) kunne afvikle skolemesterskaberme i 
5-mands fodbold i september. Ca. 45.000 skoleelever i 
3. - 9. kl. har siden 1993 deltaget i dette store stævne.
I år var der 223 hold fra 26 skoler svarende til 1400 
elever. Hertil kommer mindst lige så mange tilskuere. 
Der blev i alt spillet 445 kampe inden de 14 skolemes-
tre var fundet.

TIF’S GENERALFORSAMLING
TIF’s generalforsamling, som ifølge vedtægterne skal 
afholdes i februar, kunne vi først forsvarligr afholde 7. 
juni 2021. 
Der var genvalg til Alice Christensen og Jens P. Jensen 
og nyvalg til Tina Fentz og Karina Sand Nielsen, som 
afløste	Anders	Alslev	og	Martin	Rokkjær,	som	står	for	
træningen i herreseniorafdelingen.

TAK
Tak til alle medlemmer, frivillige, sponsorer og borgere 
for opbakning i 2021

Glædelig jul og godt nytår til alle!

På bestyrelsen vegne
Flemming Nielsen
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FODBOLD NÅR DET ER BEDST

Det er over 40 år siden jeg pådrog mig en ankelskade, 
som satte en stopper for min karriere i seriefodbolden. 
Men jeg har interesseret mig for spillet lige siden og haft 
mange gode oplevelser.

TO FODBOLDKAMPE JEG SENT GLEMMER
I år har jeg overværet to fodboldkampe, som har gjort 
stort indtryk.

LANDSKAMPEN 12/10 2021
Den	ene	var	fodboldlandsholdets	kvalifikationskamp	
i Parken 12/10 2021, som jeg og Torben var inviteret 
til, At opleve hele auraen om landsholdet, forområdet 
og den fantastiske rød/hvide kulisse bestående af ca. 
40.000 begejstrede tilskuere i Parken var uforglem-
melig. På hjemturen i bussen efter kampen og i de føl-
gende	dage	fik	jeg	mange	mange	likes,	kommentarer	
og lykønskninger i anledningen af udvælgelsen til en 
af	”Hele	Danmarks	frivillige”.	Mange	tak	for	det.	Det	
gjorde mig glad.

SERIE 2-KAMPEN TIF-HTS 30/10 2021
Mens landsholdet allerede inden kampen mod Østrig 
12/10	havde	kvalificeret	sig	til	VM-slutrunden	i	2022,	
så så det noget anderledes ud for TIF’s Serie 2. De 
skulle i den sidste turneringsrunde lørdag 30/10 have 
mindst uafgjort mod HTS, for at undgå at komme ud i 
play off-spil for at undgå nedrykning til Serie 3. På en 
fyldt tribune overværede jeg kampen fra start til slut. 
Og den skulle vise sig at blive uhyggelig spændende:

Tjæreborg IF gav bolden op og ca. 50 sekunder efter 
havde Mikkel Uldahl Jørgensen – yngste spiller på 
holdet	–	på	en	lang	aflevering	fra	Anders	Hansen	(æld-
ste spiller) kanoneret bolden ind bag HTS’s målmand 
(1-0). Herefter overtog HTS lidt mere af initiativet og 
det resulterede i udligning midt i første halvleg. 1-1 
var stillingen i pausen og det var også stillingen ved 
90 minutter. Men der var lagt 5 minutter til, og HTS 
pressede og satte målmanden op i angrebet. Det gav 
pote, for han scorede til 1-2. Jubelen hos HTS var stor 

– og skuffelsen hos TIF og tilskuerene endnu større. 
Men der var 2-3 minutter tilbage endnu. Tjæreborg 
byggede et angreb op, tiltvang sig et hjørnespark, som 
var absolut sidste chance for en reducering. Og dette 
lykkedes: Kasper Glarbo satte et perfekt indlæg ind 
med et præcist hovedstød. Jubelen blandt TIF’s spill-
ere og tilskuere var enorm! 2-2 og Tjæreborg bevarede 
pladsen i Serie 2. For HTS var det skæbnesvangert, da 
de tabte i play off-kampen og nu må en tur ned i Serie 
3. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. 
Det er seriefodbold, når det er bedst. 
Tak for kampen.

Flemming Nielsen

Formændene	for	DBU	Jyllands	fire	regioner	havde	
18/11 2021 en kronik i JydskeVestkysten med over-
skriften: Fællesskab for alle. Længe leve seriefod-
bolden.

Anledningen var at DBU Jylland ændrer turnerings-op-
bygningen, således at Serie 6 udgår og Serie 5 fra 2022 
bliver laveste række. En af årsagerne er at man derved 
kan minimere holdenes kørselsafstande. Kronikken 
slutter med følgende:

LYDEN AF SERIEFODBOLDEN på en solbeskin-
net, men måske også lidt råkold forårsdag er på mange 
måder lyden af Danmark. Fællesskab, passion og hygge 
på samme tid. Seriefodbolden er en del af vores folkesjæl. 
Den berører og rører tusindvis af mennesker. Både på 
og udenfor banen. Den bringer os sammen på kryds og 
tværs, den holder mange voksne mennesker aktive, den 
holder liv i en sund og sjov rivalisering og den er i høj 
grad med til at skabe liv og glæde i mange små og store 
lokalsamfund.

Mens arabiske sheiker og russiske oligarker rykker ind 
og overtager kontrollen over en stadig stigende del af top-
fodbolden, så forholder det sig anderledes i seriefodbold-
en. Her er det den uforbeholdne kærlighed til spillet, der 
udgør fundamentet. Også selv om banerne er urimeligt 
knoldede, at vi kun er 10 mand, når kampen starter, og vi 
faktisk kun har luft til en halv time. Efterårssæsonen 2021 
er næsten lukket ned, men vi glæder os allerede til en 
fantastisk forårssæson 2022. Også uden Serie 6. Længe 
leve seriefodbolden!
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INDKALDELSE TIL 
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
I TJÆREBORG IDRÆTSFORENING

 MANDAG 28. FEBRUAR 2022 KL. 19.30 
 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:
    Flemming Nielsen
    Torben V. Jørgensen 
    Marianne Rasmussen
    Valg af 2 suppleanter

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

 Pkt. 7.  Eventuelt

 

Køb Tjæreborg Vin i 
SuperBrugsen

SuperBrugsen har stadig vin på lager. 
Ved	køb	af	to	flasker	Tjæreborg	Vin	for	
150,- kr støtter du samtidig Tjæreborg 
Idrætsforening med kr. 50,-.

Tak til SuperBrugsen for aftalen og tak til 
alle, som på den måde er med til at støtte 
TIF.

Flemming Nielsen

Leder- og trænerteamet 
for herresenior inviterer 
nye og gamle spillere til 
sæsonstart.

søndag 30/1 kl. 10.30, 
Brovej 12

Efter trænes på kunstbanen 
og der er spillemøde efter 
træningen.

Vel mødt
Tæreborg IF

Sæsonstart for 
herresenior



Grøn Fritid 202126

TIF Petanque

Først	blev	der	spillet	finale	i	den	interne	turnering,	som	
har	løbet	gennem	sommeren.	Finaledeltagerne	-	de	fire	
bedste samlet - var Keld, Birgitte, Eyvin og Jens. Jens 
måtte desværre lade pladsen gå videre til Ernst pga. en 
skade. Efter tre tætte runder var vinderen fundet, det 
blev Keld foran Birgitte, Eyvin og Ernst. Tillykke til alle 
fire.	

Lørdag 26. september blev der spillet om klubmester-
skabet i double – doublerne blev fundet ved lodtrækning. 
Der	deltog	24	spillere	i	det	flotteste	efterårsvejr.	Efter	4	
runder – afbrudt af kaffe – var klubmesterne fundet, i år 
var det Grethe og Jacob, der løb med pokalen. 
Tillykke til jer!

Efter en hyggelig eftermiddag var der fællesspisning 
i	Klubhuset	–	wienerschnitzel	med	”dreng”	og	alles,	
derefter	”Ninna-kage”	til	dessert.	Igen	en	god	dag	med	
petanquespil og socialt samvær.

6-mands-holdet	spillede	finale	i	Agerbæk	10.	oktober,	
der blev de 7 ud af 9 kampe vundet i A-puljen – det var 
nok til at holdet kom hjem med guld om halsen – også 
tillykke til dem. Holdet bestod af Gert, Ernst, Peter, 
Birgitte, Hanne og Karin med Jens som holdleder. 
Mette var fraværende. 

Vinter på petanquebanerne
Der bliver i hele vinteren spillet onsdag kl. 18.30 og 
fredag kl. 10 på petanquebanerne – hvor alle er velkom-
men til at prøve spillet. 

Der er 3 hold tilmeldt DGI’s 4-mands vinterturnering – 
en turnering der spilles over 6 onsdage fra november til 
marts. Håber på gode kampe med TIF som vinder. 

Der afholdes rødvinspetanque og julepetanque i hen-
holdsvis november og december måned. 

Jens og Hanne

September måned er 
måneden, hvor der findes 
klubmestre
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TIF Krocket sæsonafslutning
pulje2

Marie N og Flemming

pulje 1

Ruth og Henning B.

pulje 3

Bjarne og Leif

Lørdag den 2. oktober stod der 
Sæsonafslutning og Pokalturnering 
i vore kalendere.
Dette efterår forstyrrede Corona 
ikke vores dag, så vi kunne holde 
vores festaften med god mad og 
overrækkelser af pokal og gevinster 
fra dagen.
Vores traditionsrige Pokalturnering 
blev afholdt, og der var 24 spillere 
og 1 reserve tilmeldt. Det gav 3 
puljer med 4 par i hver.
De indledende kampe var fær-
digspillet ved 13.30 tiden – kun 
afbrudt af en hyggelig frokostpause. 
Og puljevinderne blev:

Nu var der lagt op til 3 spændende 
finalekampe	mellem	puljevinderne.																		
Her havde Marie og Flemming det 
bedste spil, og derfor kan de nu 
kalde sig pokalvindere.

Samtidig	med	finalekampene	blev	
der afholdt Midterbueskydning og 
her løb Birgit af med sejren efter et 
spændende omspil med Lis, Flem-
ming, Henning B. og Niels Erik. 

FEST

Stort Tillykke med 
sejrene!
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Vi hos ML Automobiler vil gerne byde jer velkommen på vores værksted 
i Bramming og Andrup

Hvis du medbringer denne annonce til vores værksted, 
giver vi 1 x gratis ½ års dækopbevaring og 

1 x vaskekode til en gratis bilvask 
i vores vaskehal i Bramming - samlet værdi på 209 kr.  

Find os på 
Gabelsvej 31 i Bramming eller Andrup Byvej 33 i Andrup

Book tid på tlf. 71 74 34 64
eller online på www.m-l-automobiler.dk

Følg os 
på 

Facebook

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 
Idrætsforening.

HELE DANMARKS 
FRIVILLIGE

Flemming Nielsen, TIF, blev 
tirsdag den 12/10 kåret som “Hele 
Danmarks	frivillige”	sammen	med	
49 andre foreningsfrivillige.
Hyldesten foregår i Parken i 
halvlegen i fodboldlandskampen 
Danmark-Østrig. 
Sammen med Flemming detog be-
styrelsesmedlem Torben Jørgensen, 
som på bestyrelsens vegne havde 
indstillet Flemming.
Fra	DBU	fik	vi	begge	overrakt	en	
landskamptrøje og der blev taget 
et fælles foto inde i Parken, før 
kampen og selve hyldesten foregik 
kl. 21.30 i pausen.
Desuden har TIF modtaget et 
gavekort på kr. 15.000,- fra DBU 
til Stark, til køb af materialer. 
Pengene	er	gået	til	medfinansering		
af Flemming Nielsens Plads
Redaktionen
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TIFs Præmiespil i over 50 år

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

Mandag 6/12 foretog Præmiespiludvalget årets sidste udtrækning:
I løbet af 2021 – fordelt over 12 måneder – har udvalget udtrukket 

324 heldige vindere af 
48 hovedgevinster og 276 pengepræmier.

I spillet har deltaget 686 personer, hvilket vidner om en god indsats fra de 
20	frivillige	tegnere	og	en	meget	fin	opbakning	fra	byens	befolkning.

Præmiespillet var i 2021 foreningens væsentligste indtægtskilde. Det er 
dejligt at så mange bakker op om et 54 år gammelt spil.

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

Lidt om Præmiespillet:
Prisen for at deltage bliver uændret 200 kr. for hele året.
Straks i det nye år rundsender vi en folder om spillet, og nytegningen til 
spillet vil foregå i januar 2022.

Fordelingen af nye numre og første udtrækning sker medio februar 2022.

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

og vi bringer gevinsterne til din dør.

Resultatet af de månedlige udtrækninger offentliggøres i Grøn Fritid.

Har du lyst til at hjælpe TIF med nyteging til Præmiespillet, 
så kontakt Flemming Nielsen inden jul.

Til sidst vil jeg gerne – på udvalgets vegne – takke alle, som støttede Præ-
miespillet i 2021– enten ved deltagelse eller i form af hovedgevinster!

CORONASIKKER NYTEGNING TIL 
PRÆMIESPIL 2022

På grund af coronasituationen bliver det også denne gang kontaktfri 
nytegning:

Alle	deltagere	i	2021	får	en	“præmiespilkuvert”	i	postkassen	midt	i	januar	
med nummerbevis(er) og en infoseddel, der fortæller, hvordan man 
fortsætter sit medlemskab af spillet
Ikke-medlemmer får en seddel i postkassen, som  fortæller, hvordan man 
kan blive medlem. 

Vi håber på fortsat god støtte til spillet!

Flemming Nielsen
Præmiespiludvalget

HOLD SKARPT 
ØJE MED DIN 
POSTKASSE:

kontaktfri nytegning 
til Præmiespil medio

januar 2022 

Se Infobrev i din postkasse om 
præmiespillet

Trækningsliste januarTrækningsliste november

1. Præmie:  Gavekort - værdi kr.500,-  
 BMB Import, Tjæreborg
 er trukket på nr. 150
2. Præmie:  Støttetrøjer XL Polo
 værdi kr. 300,-
 Tjæreborg Idrætsforening
 er trukket på nr. 584
3. Præmie: Gavekort værdi kr. 300,-
 SuperBrugsen, Tjæreborg
 er trukket på nr. 452
4. Præmie:  Gavekort til Flügger
 værdi kr. 300,-
 Tjæreborg Malerforretning 
 er trukket på nr. 716
Kr. 200,-: Trukket på nr. 540
Kr. 100,-: Trukket på nr. 322, 702, 101, 
 343, 561, 458, 350, 591, 223, 
 646, 204, 412, 294, 153, 688, 
 191, 374, 262, 578, 504, 236, 
 267

Trækningsliste januar
Trækningsliste december

1. Præmie:  Gavekort  - Tj. Fitness
 værdi kr. 1499,-
 er trukket på nr. 225
2. Præmie:  Gavekort værdi kr. 300,-
 SuperBrugsen, Tjæreborg
 er trukket på nr. 318
3. Præmie: Kontant kr. 300.-
 Per B. Jørgensen, Tømrermester
 er trukket på nr. 385
4. Præmie:  1 pose tandplejemidler
 værdi kr. 300,-
 Tjæreborg Tandklinik
 er trukket på nr. 519
Kr. 200,-: Trukket på nr. 427
Kr. 100,-: Trukket på nr. 169, 659, 8, 525,  
 273, 244, 280, 226, 111, 263, 
 178, 298, 44, 238, 45, 276, 
 279, 198, 228, 356, 407, 257
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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

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)

w
w

w
.jk

e.
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

Jens Kusks Vej 1 - 6731 Tjæreborg
Mobil 25 54 06 25
CVR-nr.: 26 68 06 46Alt murer- og flisearbejde udføres. 

Murerarbejde i generationer. www.uhd-byg.dk

Tjæreborg
Husholdningsforening

Nye medlemmer er velkomne.
Årskontingent kr. 40,-

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

Tjæreborg Gymnastikforening

Bestyrelse
Formand Flemming Nielsen Sønderbyvej 32 6022 5726 
Næstformand Jens P. Jensen Kærhaven 13 3027 5862 
Kasserer Alice Christensen Østerkrog 3 2124 4460
Sekretær Tina Fentz Niels Storgårds Vej 52 5073 2986
 Torben Jørgensen Ndr. Strandvej 37 B 2384 8752
 Marianne Rasmussen Tremhøjevej 9 2912 5910
 Karina Sand Nielsen Niels Storgårdsvej 32 
Suppleanter Anders Alslev J M Terkelsens Vej 13 2966 4567
 Mette Jørgensen Jens Kusks Vej 33 2227 0553

 Ungdoms-udvalg             tjaereborguu@gmail.com
 Marianne Rasmussen Tremhøjevej 9 2912 5910
 Jane Christensen Niels Storgårdsvej 46 4081 3677
 Line Øland Sneumvej 193 2815 4819
 Dorte Husted Solbjergvej 54 2620 5581
 Simon Olsen Kærhaven 4B 3112 4073

 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

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
 Mette Nielsen Østerkrog 1 2289 4937
Baneansvarlig Keld Thomsen Peder Hedesvej 2165 8764

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

Skolemester-udvalg
 Flemming Nielsen Sønderbyvej 32 6022 5726
 Leif Hygom Vesterled 9 2257 6023
 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 Storgårdsvej 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
 Familien Dreyer Klintholmvej 29 3026 5987 

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
Kursusansvarlig Cathrin Rasmusssen Kærvej 18 2364 4903 
Udvalgsmedl Carina Iversen Grau Lærkehøjen 13 4027 2566
 Kristina Junker Stengaard Tremhøjevej 5 3052 2631
 Pia Bæk-franzmann Niels Storgaardsvej 6 2623 5790 
 

Håndbold
Formand Lene Kjeldsen Mølsted Tremhøjevej 26 2624 5948 
Kampfordeler Mette Hartvigsen Nørreled 22 7517 1017 
Julekalenderudv.  Lisbeth Mariager Allerupvej 13 2491 9160
 Torben Bloch Lange  Jens Kusks Vej 22 6168 4386. 

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



Grøn Fritid 202132

Ugedag Dato Tid Arrangement Sted Arrangør

Lørdag 04/12 13:00 TIF U15 Drenge  Tjæreborg Stadion TIF 
Søndag 05/12 09:00 Gudstjeneste i Tjæreborg Tjæreborg Kirke Tjæreborg Kirke 
Søndag 05/12 10:15 Gudstjeneste i Sneum Sneum Kirke Sneum Kirke 
Mandag 06/12 19:15 Kvinder C7 Tjæreborg Stadion TIF 
Tirsdag 07/12 19:00 Julehygge TGFs Klublokale Husholdningsf. 
Onsdag 08/12 19:00 MGK-koncert Tjæreborg Kirke Pia Hansen 
Søndag 12/12 10:15 De Ni Læsninger Tjæreborg Kirke Pia Hansen 
Onsdag 15/12 14:30 Lucia-optog Ældrecentret Hyggeklubben 
Torsdag 16/12 16:00 Juleafslutning Brovej 12 TIF Krocket

2022

Mandag 10/01 19:15 Kvinder C7 Tjæreborg Stadion TIF 
Onsdag 12/01 14:30 Nytårskoncert med Salonorkestret  Ældrecentret Hyggeklubben 
Torsdag 20/01 13:00 Besøg hos Hex Museet i Ribe afg fra Fritidsc.P plads Husholdningsf.
Onsdag 26/01 14:30 Karin Schwartz fortæller Ældrecentret Hyggeklubben

Onsdag 02/02 19:00 TIF U13 Piger C Tjæreborg Stadion TIF 
Fredag 04/02 14:30 Fællessang Ældrecentret Vennekredsen
Mandag 07/02 19:15 Kvinder C7 Tjæreborg Stadion TIF 
Tirsdag 08/02 19:00 Fremtidens natur Biblioteket aktivitetsgruppen 
Onsdag 09/02 14:30 Hyggeklubbens generalforsamling Ældrecentret Hyggeklubben 
Fredag 18/02 14:30 Besøg Lego House i Billund afg fra Fritidsc P plads Husholdningsf. 
Tirsdag 22/02 19:00 Den sovende hjerne Biblioteket aktivitetsgruppen 
Mandag 28/02 19:30 Generalforsamling i TIF Klubhuset TIF 

Tirsdag 01/03 19:00 Klimaforandringer Biblioteket aktivitetsgruppen 
Torsdag 03/03 18:00 Generalforsamling + Jubilæum TGFs klublokale Husholdningsf. 
Fredag 04/03 14:30 Fællessang Ældrecentret Vennekredsen 
Tirsdag 15/03 19:00 Ekstrem fordøjelse Biblioteket aktivitetsgruppen 
Lørdag 26/03 13:00 Forårsopvisning Hallerne TGF 
Tirsdag 29/03 19:00 Flagermus Biblioteket aktivitetsgruppen

Fredag 01/04 14:30 Fællessang Ældrecentret Vennekredsen 
Onsdag 06/04 19:00 Påskeblomster ved Mai-Britt Formningslokalet Husholdningsf.

Fredag 06/05 14:30 Fællessang Ældrecentret Vennekredsen 
Torsdag	 19/05	 10:00	 Udflugt	til	Alrø		 afg.	fra	Fritidsc	P	plads	Husholdningsf.

Fredag 03/06 14:30 Fællessang     Ældrecentret  Vennekredsen

A K T I V I T E T S K A L E N D E R E N

Har	I	noget,	der	skal	med	på	Aktivitetskalenderen,	så	aflever	det	på	Biblioteket,	7616	8095,	
eller til Bodil Gravsholt, Østerled 7, 7517 5308/4243 5308, inden Grøn Fritid’s deadline - se side 2.


