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Fodboldskole 2016
Sportsfesten 2016 i Tjæreborg, som den så ud fra Kaspers drone

33. Årgang

Sportsfest 2016

Det åbne Bibliotek i Tjæreborg informerer dig!
_______________________________________________

Sommeren er over os og med den, er der mange, der søger god ferielæsning.
Det er noget bibliotekerne er gode til, så kom forbi og forsyn jer fortsat.

Bydelsbibliotek – det nye koncept for Tjæreborg Bibliotek
•
•
•
•

Tjæreborg Bibliotek har nu fået status af at være et bydelsbibliotek, som nogle af jer allerede har
hørt om på borgermødet i maj måned her på biblioteket.
Den mest markante ændring fra tidligere er, at alle aktiviteter og arrangementer nu skal være
brugerdrevne.
Mødelokalet kan stadig bookes til mindre møder/aktiviteter, og selve biblioteksrummet kan også
komme i spil til forskellige aktiviteter og arrangementer.
Tag en snak med personalet på biblioteket omkring ideer og konkrete forslag, så finder vi sammen
ud af, hvad der kan lade sig gøre

Fantasyfestival 17.-18. september 2016
Gå ikke glip af denne unikke mulighed for at deltage på årets fantasyfestival på ECH i
Esbjerg. Mød mange spændende forfattere blandt andet Dennis Jürgensen, Kenneth
Bøgh Andersen og den verdenskendte Trudi Canavan fra Australien især kendt for
serien ”De sorte troldmænd”. Der er også mange andre spændende aktiviteter på
festivalen i denne weekend. Se hele programmet på www.fantasyfestival.dk
Stenudstillingen ”Fantasi & Farver”
Dagplejen i Tjæreborg udstiller sten på biblioteket, som de har malet og dekoreret
på mange forskellige måder. Det er der kommet et spændende resultat ud af, så kom
forbi og se glasmontrerne med alle stenene. Udstillingen kan ses til udgangen af
august måned.
”Sæsonen” nyt nummer snart på gaden
Hold øje med den nye bibliotekskalender med spændende tilbud til alle. Medio
august udkommer den, og vil være til fri afhentning på alle biblioteker

Har du brug for hjælp eller en snak med os om stort & småt
er du altid velkommen i den betjente åbningstid
Mange hilsner personalet på Det åbne Bibliotek i Tjæreborg
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Tjæreborg
Husholdningsforening

Tjæreborg Ældrecenters
Vennekreds
Formand:
Næstform:
Sekretær:
Kasserer:

Anette Teglengaard
Tove Nielsen
Rita Jensen
Kamma Schmidt
Irma Lauridsen
Anni Dejbjerg
Laila Bruun

Kærhaven 1 H
Østre Strandvej 20
Tradsborgvej 72
Nyvej 9
Østerled 11
Sneumvej 211
Sneumvej 255

2992 0017
2621 8088
7517 0145
2199 5099
7517 5180
4162 8060
2878 0257

Formand
Gunhild Hangaard Engvej 8
Næstform. Åse Kristensen
Fasanhøjen 4
Kasserer
Lis Nielsen
Sneumvej 159
Sekretær
Bodil Gravsholt
Østerled 7
Medlem
Ulla Kristensen
Havnegade 23, 1.th.
			
Aftenskolen Johanne Christensen Hasselvænget 11

Hyggeklubben
Formand
Næstform.
Sekretær
Kasserer

Inger Mathiasen
Sonja hansen
Ruth Sørensen
Anna-Lise Nielsen
Kirsten Enemark

Østerkrog 25
Hulvej 56
Peder Hedes Vej 94
H.S. Nielsens Vej 9
Østerkrog 30

7517 5277
2635 5475
7517 5662
7517 5470
7517 5189

Østerkrog 13
Lærkehøjen 13
Østerkrog 11
Sneumvej 217
Østerkrog 14

7517 5336
2421 2110
7517 5790
2128 5025
2063 1294

7517 5578

Sneum-Tjæreborg Lokalråd
Formand:
Næstform:
Kasserer:
Sekretær:
Trafik

Tjæreborg Borgerforening
Formand Kurt Aakjær
Næstform. Dennis Hansen
Kasserer Bjarne Franzmann
Sekretær Hans Frandsen
Christian Fosgrau

7517 5807
7517 5629
2016 9325
7517 5308
2176 2770

Flemming Storgaard Sønderbyvej 38
Karin Schwartz
Vestergaardsvej 8A
Kurt Aakjær
Østerkrog 13
Flemming Nielsen Sønderbyvej 32
Hans Godske
Østerbyvej 9
Viggo Schmidt
Niels Storgårds Vej 37
Bodil Gravsholt
Østerled 7
Per Toft
Ålbæk Møllevej 9
Poul Theilgaard
Spurvehøjen 7

Kredslederråd Henrik Øllgaard-Nicolajsen		

Mødested: Skolevej 44

7517 5119
7512 9581
7517 5336
7517 5726
5095 1208
7513 6156
7517 5308
7517 0407
7517 1613

2245 5161

Bibliotekets

åbningstider er
alle dage kl. 7 til 22
med betjening

mandag 14 - 17
tirsdag 10 - 12
onsdag 10 - 12
torsdag 14 - 17
fredag 10 - 13

Tjæreborg Bibliotek
Skolevej 44 C
6731 Tjæreborg
Telefon: 7616 8095
GRØN FRITIDs bestyrelse
Hans Godske
Alice Christensen
Flemming Nielsen
Den gamle redaktør havde
problemer med opsætningen af
GF April 2016. Der blev desværre
skrevet 2015 på forsiden.
Jeg undskylder meget.
Bodil
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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

Foreningskontoret

Redaktion

Tjæreborg Stationsvej 39

Bodil Gravsholt
Østerled 7 - 7517 5308
e-mail: bodil.gravsholt@gmail.com
Gunhild Hangaard
Engvej 8 - 7517 5807
e-mail: gha@privat.dk
Ulrik Storkholm
Skolevej 29 - 3072 3044
e-mail: ust@aabenraa.dk

Annonceansvarlig
Hans Godske
Østerbyvej 9 - 7517 6364
e-mail: hagohaba@mail.tele.dk

Grøn Fritid 2016

Tlf. 7616 6125

e-mail: gf@tjareborg.dk
Oplag:
Fotoarb.:
Tryk:		

1.420 eksemplarer
GF og Private fotos
Grafisk Trykcenter A/S

Udgivelser 2016

Nummer

1
2
3
4
5
6

Deadline Udgives

11/1
8/2
4/4
18/7
19/9
28/11

uge 05
uge 09
uge 17
uge 32
uge 41
uge 51

Tjæreborg Ældrecenter
Hyggeklubben - onsdage kl. 14.30
24. aug.
7. sept.
21. sept.
5. okt.
19. okt.
2. nov.
16. nov.
30. nov.
14. dec.

De glade pensionister fra Skærbæk
med sang og musik
Peter Møller Nielsen, Tjæreborg, 		
fortæller om sit liv som journalist og
redaktør
Sognepræst Jens Jermiin Nielsen
“Emma Gad - gider vi. Takt og tone”
Gudrun Nielsen (Gudde)
Landmands-og kogekone
Fyrtårne på min vej
“Spil OP” Ole og Poul underholder
Pasgårds tøjservice viser efterårsmoden
Vi spiller BANKO
Husk en lille pakke
Frelsens Hær synger og spiller
Julehygge med Luciaoptog
Efter kaffen læser Jens Jermiin Nielsen
en julehistorie

Bemærk mødetiden er ændret til kl. 14.30.

Bestyrelsen

Hyggeklubbens udflugt
Hyggeklubben var på udflugt den 15. juni. Turen
gik til Den Gamle Digegreves Gård ved Ballum.
Undervejs fortalte vores gode chauffør Ernst om
steder, vi kørte forbi. Der blev også tid til at se
Ballum kirke. En lidt speciel kirke fra 1100 tallet
- med balkon.
Ved kaffebordet
(hvor der
var smags
prøver fra
det sønderjyske
kaffebord)
fortalte
Ruth og
Christian
Lorenzen spændende om den gamle gårds historie.
Efter en rundtur på gården gik turen hjemad. Ernst
kørte en lille omvej og fortalte igen, hvad vi så.
Klokken 17.30 holdt vi ved Ældrecentret efter en
rigtig spændende eftermiddag.
TAK til medlemmerne for god opbakning.
Bestyrelsen

EN STOR TAK TIL VENNEKREDSEN !
Kære vennekreds !
Beboerne på Tjæreborg ældrecenter vil gerne sige
mange tak for det store arbejde, som i bruger jeres
dyrebare fritid på. Vi nyder jeres selskab og hyggen,
når i kommer til os.
Tak for en rigtig hyggelig Sankt Hans aften. I var med
til at gøre aftenen super dejlig.

HUSK

Kærligste hilsner fra beboerne på Tjæreborg Ældrecenter

Loppemarked på Tjæreborg
Ældrecenter
lørdag 17. september 2016 kl. 10 - 12.30

Lone R Madsen

Der er fællessang på Ældrecentret
den 1. fredag i måneden kl. 15. (2/9)
Det er for alle
- både beboere på centret og folk udefra.
Kom og syng med!!

Grøn Fritid 2016
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• Traditionel El-installation
• Privat / Erhverv / Landbrug
• Belysning
• Energioptimering
Aut. El-installatør • IHC installation
Søren Kjer Balsby
• Sikring / Alarm / Videoovervågning
Østerbyvej 50
• Netværksinstallation
6731 Tjæreborg
Tlf. 302 304 91
• Video / Audioinstallationer
• PC-fjernsupport
sbh@balsbyel.dk
www.balsbyel.dk • Salg & reparation af IT udstyr

Ring gogodt
få et d...
tilbu

302 304 91

www.balsbyel.dk

Tjæreborg
Tlf: 75 17 57 55
Tandlæge Torben Holm
Tjæreborg Stationsvej 33
www.dintandlaege-tjaereborg.dk
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Foredrag 2017
Foredragsrækken forår 2017 er
næsten på plads.

9. januar 19.30 får vi besøg af Per Dalgård fra
Ribe. Emnet er
“Putins Rusland”.
Han vil fortælle om
baggrunden for den
nuværende udvikling,
dvs. Sovjetunionen,
Sovjetunionens
sammen brud, Jeltsins
Rusland og endelig
Putins Rusland. Han
vil gerne nuancere det
udelukkende negative
billede, som de vestlige
medier tegner af den rusiske præsident og udviklingen
i verdens største land. Det foregår på Tjæreborg
Bibliotek.
22. februar 19.30 er det en anden Per, nemlig tidligere
chefpolitiinspektør og nu formand for Børnerådet.
Per Larsen, hvis emne er ”På kanten af livet”. Han

fortæller medlevende om sit liv og levned og det
er bestemt ikke kedelig, men derimod interessant,
spændende og frem for alt vedkommende og
humoristisk. Det foregår i Forsamlingshuset, Sneum Tjæreborg Fritidscentere
Vi havde håbet at få Anders Agger til at komme i
marts; men det må vente et år. Det lykkes måske i
2018. ”I skrivende stund er det tredje navn endnu ikke
på plads, men hold øje med næste nr. af Grøn Fritid”.
Bodil Gravsholt

Sneum-Tjæreborg Fritidscenters Bestyrelse
Funktion

Navn

Adresse

Telefon

Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Medlem
Medlem
Esbjerg Kom.

Hans Godske
Flemming Storgaard
Søren Beilman
Martin Olsen
Niels Erik Mathiasen
Karin Schwartz
Olav T. Møller

Østerbyvej 9
Sønderbyvej 38
Sønderager 35
Drosselkæret 11
Østerkrog 25
Vestergårdsvej 8A
Sønderbyvej 5

5095 1208
2149 9719
2168 5932
4077 7278
4088 5277
2047 8795
2346 3642

IT – café for seniorer på
Tjæreborg Bibliotek
onsdage kl. 9.30 - 12.00
Ejner m.fl. er klar igen
onsdag den 14. september 2016

Børnene fra dagplejen på besøg på Ældrecentret

Grøn Fritid 2016
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www.skouboe.dk

Udlejning
af industrihaller...

Højtloftede lager- og industrihaller udlejes i centralt beliggende
område i Tjæreborg...
Regulære haller, - nyrenoverede, isolerede og tilført fjernvarme, udlejes
til industri- og lagerformål.
Ideelle til- og frakørselsforhold,
uanset om man kommer fra Esbjerg

tsg

ERHVERVSUDLEJNING

nord, Esbjerg havn, eller med E-20
motorvejen.
Hallerne udmærker sig ved meget
fleksible opdelinger.
Yderligere er der opført nye tilkørselsramper.
Lejemål fra 1000m2

NDR. STRANDVEJ 47
6731 TJÆREBORG
www.tsg.dk
post@tsg.dk

TLF. 75175201
FAX.75 17 60 39
MOBIL: 40 17 52 13

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
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Tjæreborg Husholdningsforening
Torsdag den 26. maj var Husholdningsforeningen på udflugt til
Fur Bryghus. Vi startede fra Fritidscentrets p-plads kl. 7.15 og
kørte via Sunds, hvor vi holdt pause og drak vores medbragte
kaffe inden turen fortsatte med Fur.
Da vi nåede en tidligere færge end beregnet, fik vi tid til at gå
rundt og nyde naturen inden vi skulle på rundvisning på Fur
Bryghus.
Efter orientering og rundvisning, hvor vi fik smagsprøver,
spiste vi middag i deres restaurant. Middagen bestod af
Gammeldags stegt kylling i Fur hvede øl, hvide kartofler,
flødeskysauce samt ølsyltede agurker og til dessert
hjemmelavet romfromage med karamelsauce.
Turen fortsatte mod Grønhøj kro, men i Skive strejkede bussen.
Kai Ivan (Darum Busser) fik dog hurtigt skaffet en anden bus
fra Skive MiniBusser, der kørte os til Grønhøj Kro.
Her fik vi kaffe og lagkage mens kroværten Gregers Laigaard
fortalte os lidt om kroens historie, Landbrugsmuseet,
Kartoffeltyskerne, Morten Korch-Museet og underholdt os
med sange fra bl.a. Morten Korch-filmene.
Inden bussen som Kai Ivan havde rekvireret hjemmefra til at
køre os tilbage til Tjæreborg var vi rundt at se de forskellige
museer.
Vi var retur i Tjæreborg ca. kl 19,30.
En oplevelsesrig tur med hele 3 busser på samme dag.
Tak til vore medlemmer for opbakningen til vore
arrangementer i den forgangne sæson. Vi glæder os til gensyn
i sæson 2016 – 2017- Se programmet midt i dette nr. af Grøn
Fritid.
Gunhild Hangaard

Grøn Fritid 2016
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MARKEDSDAG
Lørdag d. 27-8-2016
Kl 9-14
På SuperBrugsens parkeringsplads
Vi starter med morgenkaffe.
Kl 12 tænder vi grillen.
Der vil være børneloppemarked, boder og gode
tilbud fra SuperBrugsen.

Mød op til en hyggelig dag!

SuperBrugsen
Tjæreborg
Skolevej 45
7517 5599
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Tjæreborg Borgerforening
Båltale Sankt Hans Aften 2016

Min kone Charlotte og jeg har for vane – næsten dagligt – at
cykle en tur i omegnen af Tjæreborg. Nogle gange går turen
til Esbjerg eller Bramming. Heldigvis er vi i dag stort set
forbundet med de to byer via cykelstier. Men typisk kører
vi rundt i den nærmeste omegn af Tjæreborg – ofte langs
diget til Sneum Sluse, nu og da videre langs diget til Darum,
indimellem til Skads og Andrup eller et smut til Østskoven,
der med sine træer og søer har udviklet sig til et rigtigt
smørhul lige uden for vores dør.
Vi har haft vores daglige cykleture i rigtigt mange år. Det
betyder naturligvis, at vi har set de samme landskaber et utal
af gange – uden at blive træt af dét. Nu og da – især hvis
vejret ikke arter sig, men byder på regn og stærk blæst – lader
vi cyklen stå og går en tur. Det var på en af disse gåture, at
vi for nylig pludselig befandt os et sted, vi aldrig havde set
før. I ”Grøn Fritid” havde vi set, at der skete spændende ting
og sager i den gamle grusgrav nord for Tradsborgvej. Det
ønskede vi at opleve ved selvsyn. Undervejs mødte vi nogle af
de ildsjæle, som vores lokalsamfund er kendt for. De var i fuld
gang med at anlægge en mountain-bike-bane i det naturskønne
område med træer og en sø, som jo typisk er resultatet, når
der har været grusgrav-aktiviteter et sted. Ifølge planen kunne
mountain-bike-banen bruges lovligt fra 1. juni, men da vi var
forbi i begyndelsen af maj, var der allerede mountain-bikere
på banen. Banen skal være på i alt 7 km og bliver et fund for
mountain-bikerne – ingen tvivl om det.
Men der er skam også tænkt på alle os, der ikke er begavet
med en mountainbike. Projektet derude i den gamle grusgrav
har nemlig en etape 2, der omfatter en bålhytte og en gangsti
rundt om hele søen. Før dette kan ske, skal der imidlertid
rejses midler fra sponsorer og fonde. Netop sponsorer og
fonde har tidligere bidraget til større og mindre projekter i
vores lokalsamfund. Jeg er overbevist om, at det også nok skal
lykkes i denne omgang.
Hvis vi så kaster blikket til den anden side af Tradsborgvej,
kan vi glæde os over, at endnu et grusgravsareal har udviklet
sig til noget, der vel bedst kan betegnes som et rekreativt
område. Der er jo heldigvis en tradition for herhjemme, at
når den egentlige
aktivitet i en grusgrav
ophører, skal området
retableres. Den
hidtidige ejer af
grusgraven, John
Christensen, har taget
denne opgave alvorligt
og klargjort området
til et rekreativt
område. Nu har
Esbjerg Kommune
overtaget området,
og vi venter spændt
på, hvad der skal ske,
og hvad der åbnes
mulighed for. Måske
skal vi om nøjagtigt
et år samles om Sankt

Hans bålet i grusgraven i stedet for her. Hvem ved?
Jeg vil gerne slutte denne båltale med et lille hjertesuk. Nu
har det hele handlet om grusgrave. Som bekendt har vi stadig

en aktiv grusgrav langs Krogsgårdsvej syd for jernbanen.
Meningen er, at denne grusgrav skal lukke og slukke med
udgangen af 2017 – til glæde for mange, der bor i nærheden.
Nu går der imidlertid rygter om, at ejeren af grusgraven
ønsker at forlænge aktiviteterne – ikke med råstofindvinding
på stedet, men med industriel forarbejdning af tilførte
sten – op til 20.000 tons sømaterialer årligt. Lad os håbe,
at der bare er tale om et rygte. Lad os håbe, at den aftale
gælder, som siger,
at grusgravningen
skal ophøre med
udgangen af 2017, og
at området herefter
skal retableres.
Tænk blot: Så har
vi pludselig tre
rekreative områder i
gamle grusgrave lige
uden for vores dør.
Kan det være bedre?
Med dette fromme
håb vil jeg ønske
jer alle en rigtig god
sommer.
Peter Møller Nielsen

Grøn Fritid 2016
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JULEMESSE i TJÆREBORG
for 25. gang - 2016
Så skal vi igen til at tænke på julemessen - i år den 26/11 og 27/11 2016 (1. søndag i advent).
Alle stande er på ca. 3 facademeter med 2 borde. Man kan så bestille flere stande eller dele med en, hvis man
synes, den er for stor. Prisen bliver 300 kr. pr. stand og der kan bestilles ekstra borde (50 kr.).
Du kan overføre pengene til Danske Bank 1551 kontonr. 7951788575.
Udvalget består i år af: Lisa Bang, Jens Peter Jensen, Bodil Gravsholt,
Flemming Nielsen og Hans Godske.
På messen vil
- byens handlende/forretningsdrivende kunne udstille deres varer/produkter.
- byens hobbyfolk kunne få en stand for på den måde at vise andre mennesker
deres produkter.
JULEMESSE-udvalget anmoder alle, der er interesseret i
ovenstående, om at indsende nedenstående kupon til:
Jens Peter Jensen, Kærhaven 13
eller Bodil Gravsholt, Østerled 7

7517 5862/3027 5862
7517 5308

Tilmelding med de nødvendige oplysninger kan også ske
på mail: bodil.gravsholt@gmail.com
Husk at afkrydse på tilmeldelsen,
hvis du skal bruge el på standen
I forbindelse med JULEMESSEN vil der også blive arrangeret andre aktiviteter. Julemesseudvalget vil
forsøge at stå for noget underholdning i løbet af de to dage. Der vil være musik og underholdning i begge
haller.
Kuponen skal afleveres SENEST den 1. september 2016. Betaling ved tilmelding!
På Tjæreborg Ju
lemesse Faceb
ook
kan du se en m
asse billeder fr
a
Julemessen 20
15

Venlig hilsen
JULEMESSE - UDVALGET

- - - - - - - - - - - - - - - klip - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - klip - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - klip - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ja, jeg er interesseret i at deltage i JULESMESSEN med:
Udstilling af: _____________________________________________________________________________________
Salg af: _________________________________________________________________________________________
Andet: ____________________________________________________________________					
										
Jeg ønsker 			
antal stader á 3 m		
ekstra borde		
el
SKAL UDFYLDES

NAVN: _________________________________________________________________________

			ADRESSE: ______________________________________________________________________
			TLF.: _____________________

EMAIL: ________________________________________

NB! Husk begrænset antal stadepladser - de sidste 5 år har vi været overbooket - derfor hurtig tilmelding.
BG/PC 2016
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din smartphone
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SØNDAG DEN
11. SEPTEMBER 2016
LØBSSTART KL. 10.15

Tjæreborg Hallen, Skolevej. Opvarmning kl. 10.00

Ruter:

2,5 km (asfalt - egnet til familietur) kr. 30,5,0 km (asfalt og grusvej) kr. 70,10,0 km (asfalt og grusvej) kr. 70,Elever på Tjæreborg Skole kr. 30,-

Omklædning/bad: I Tjæreborg Hallen
Forfriskninger:

Der er væskedepot halvvejs på den lange rute og forplejning i
målområdet

Aldersklasser:

0 -14 år, 15 - 34 år, 35 - 49 år, over 50 år

Tilmelding:

http://app.lap.io/event/2016-froes-tjaereborg-loebet
Senest 9. september
Eftertilmelding er mulig på løbsdagen mellem kl. 8.30 og 9.15
mod eftertilmeldingsgebyr på kr. 25,-

Præmier:

Der er præmier til første M og K i hver gruppe, samt
største deltagende klassehold (kr. 1000,-)
Fine lodtrækningspræmier og medaljer til alle børn

Diplomer:

Diplomer kan udskrives på:
http://app.lap.io/event/2016-froes-tjaereborg-loebet
Støt vore sponsorer,
de støtter os...
Grøn Fritid 2016

www.skouboe.dk / 75175518

Løbsnumre udleveres på løbsdagen fra kl. 8.30
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Badmintonafdelingen byder velkommen til sæson 2016-17
Hej alle badmintonspillere.
Velkommen til en ny sæson. Vi glæder os til den nye sæson og ser frem til at se dig.
Er du ungdomsspiller - de yngste er årgang 2008/09 og har lyst til spille badminton, vil vi gerne invitere dig i
hallen tirsdag d. 23. august kl. 18 - 19. Vi håber at kunne modtage nye spillere, som har lyst til badminton. Du kan
prøve at være med 3 gange, før du endelig meldes til. Har du spillet før kan du tilmelde dig på tjaereborggf.dk
gerne inden 23.8.
Som træner for børne- og ungdomsspillere fortsætter Kristian Bom og Jonas Rasksen. Træningen foregår om
mandagen mellem kl. 17.00 og 20.00. Der vil blive oprettet to hold, og der laves en opdeling, så træningen til og
med U11 ligger først og fra U 13 fra kl. 18.30. Du skal også tilmelde dig ved sæsonstart, selvom du måske skal
afslutte fodboldsæsonen. Vi håber meget på at kunne tilmelde turneringshold, så det er vigtigt, at vi ved, om du vil
være med. Kontingentet for alle børn er som sidste år kr. 600,- for hele sæsonen med træning og bolde.
Der arrangeres ligesom de seneste sæsoner et begynderstævne, som vi planlægger at afholde før jul.
Er du senior og gerne vil spille er det om mandagen fra kl. 20 - 23 og igen om fredagen fra kl. 20 - 23 i den lille
hal. Er du interesseret i at være med skal du komme i hallen d. 23. august mellem kl. 18 og 19 eller tilmelde dig via
tjaereborggf.dk eller til Bjarne Skov. Også for seniorer er tilmelding d. 23. august meget vigtig, da tilmeldingen til
turneringen ligger i starten af september.
Kontingentet er kr. 800,- for hele sæsonen.
Er du motionist og har lyst til at svinge ketcheren, er der sket lidt ændringer i vores tildelte tider, som er
Mandag
kl. 20.00-21.00		
4 baner i den store hal
Mandag
kl. 21.00-22.00		
4 baner i den store hal
Tirsdag
kl. 20.10-21.10		
3 baner i den lille hal
Tirsdag
kl. 21.10-22.10		
3 baner i den lille hal
Onsdag		
kl. 20.30-21.30		
5 baner i den store hal
Onsdag
kl. 20.15-21.15		
3 baner i den lille hal
Onsdag
kl. 21.15-22.15		
3 baner i den lille hal
Torsdag
kl. 20.00-21.00		
3 baner i den lille hal
Torsdag
kl. 21.00-22.00		
3 baner i den lille hal
Kontingentet er kr. 500 pr. spiller for hele sæsonen indtil udgangen af april.
Som tidligere år er hallerne åbne for motionister og seniorer i både uge 42 og uge 7, som ellers er skoleferier. Til
gengæld er der lukket helt på skolefridage i forbindelse med jul og nytår. OBS kig efter opslag i hallen i november
og februar/marts ang. lukning af hallen i forbindelse med terminsprøver.
Vigtigt:
Som tidligere år har motionister fra sidste år mulighed for at reservere
baner forud for tilmeldingen d. 23. august, og en bane med 4 tilmeldte
har også som tidligere fortrin for en bane med 2 tilmeldte spillere. Har du spillet sidste sæson som motionist bliver
banen kontaktet forinden.
Har du lyst til at være med så tilmeld dig til ved tilmelding i hallen.
Vi ses til tilmelding d. 23. august, hvor vi sidder klar til at modtage jer alle mellem kl. 18
og 19. Der er ikke mulighed for at spille i hallen denne aften.
Alle tilmeldte skal betale kontingentet via dankort på vores hjemmeside tjaereborggf.dk.
Med venlig hilsen
Tjæreborg Gymnastikforening
Badmintonudvalget

14

Grøn Fritid 2016

Grøn Fritid 2016

15

Modeopvisning ved Josefine
Fritidscentret. Der serveres 1 glas vin, sandwich og kaffe.
Pris for medl: 100,- kr. Ikke medl. 125,- kr.
Lodtrækning på billetten.

Vi er med på Julemesse 2016 i Tjæreborghallen
for 25. gang.
Vi sælger æbleskiver og gløgg.

Tilmelding til alle arangementer til Anna-Lise 7517 5470
senest en uge før. Træffes bedst efter kl. 18

Onsdag Foredrag ved Per Dalgård, Ribe ”Putins Rusland”.
Fælles arr. i biblioteket 09. 01. 17
billetter kan købes ca. 14 dage inden.
19.30
Pris: 75 kr. ved køb af billet. 100 kr. ved døren.

Tirsdag Julehygge i TIF’s Klubhus, Brovej 12
06. 12. 16 Kaffe, terningspil (medbring 2 pakker - højest 20 kr./pakke) og
19.30
amerikansk lotteri. Foreningen er vært ved kaffe og kage.
Bare kom.

Lør-søn
26-27/11

Torsdag Otto Frello Museet i Varde
03. 11. 16 Pris 70,- kr. for rundvisning kaffe og kage. max 40 deltagere
Afg. 14.30 Kørsel i egne biler: 20 kr. Afg. fra Fritidscentrets P-plads.

Torsdag
06. 10. 16
19.00

Mandag Besøg hos Anna Marie Junker, Gørding.
05. 09. 16 Hun fortæller lidt om sine unika skulpturer i raku, stentøj,
Afg. 18.30 bronze, mm. Hun giver kaffe og måske kage.
Pris: Gratis. Der kan handles.
Kørsel i egne biler: 20 kr. Afg. fra Fritidscentrets P-plads.

Sæson-program 2016 / 2017

Torsdag Udflugt til Fængslet, Fussingsvej 8, Horsens
01. 06. 17 Rundvisning, middag og tid til selv at gå rundt.
afg. 08.00 Pris: 450,- kr., incl kørsel, rundvisning, en fængslende middag i
Café Lorentzen og eftermiddagskaffe i Jelling.
Max 50 deltagere. Afg. fra Fritidscentrets P-plads.

Tirsdag
Bramidan A/S, Industrivej 69, Bramming
04. 04. 17 Bramidan er en af Europas førende leverandører af ballepresafg, 18.30 sere og komprimatorer til håndtering af pap- og plastaffald samt
andre genanvendelige materialer.
Rundvisning + kaffe og kage
Pris: Gratis. Max 40 deltagere
Kørsel i egne biler: 10 kr. Afg. fra Fritidscentrets P-plads.

Tirsdag Generalforsamling i TIF’s Klubhus, Brovej 12
07. 03. 17 Emner, der ønskes taget op, bedes afleveret skriftligt til
19.30
Gunhild Hangaard senest 28/2.
Efter generalforsamlingen vil der blive afholdt banko (medbring en lille pakke a’ 20 kr.).

Onsdag Per Larsen, formand for Børns Vilkår
22. 02. 17 Emne: ”På kanten af livet”
19.30
Fælles arr. i forsamlingshuset
billetter kan købes ca. 14 dage inden.
Pris: 75 kr. ved køb af billet. 100 kr. ved døren.

Tirsdag Bunkeren i Tarp, Tarp Byvej 131
07. 02. 17 Orientering, kaffe og kage.
afg. 18.30 Pris: 50 kr. Max. 16 deltagere.
Kørsel i egne biler: 10 kr. Afg. fra Fritidscentrets P-plads.

Onsdag Tjæreborg Bageri, V. Strandvej 29
25. 01. 17 Prøv at være konditor for en aften. Vi bager tørkager.
Pris: 100,- kr. Max 14 deltagere
19.00

Sekretær

Kasserer

Næstformand

Formand

Ulla Kristensen

Bodil Gravsholt

Lis Nielsen

Åse Kristensen

Gunhild Hangaard

7517 5578

2176 2770

7517 5308

2016 9325

7517 5629

7517 5807
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Bestyrelse

Johanne Christensen
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Aftenskole

Ret til ændring forbeholdes.
Fælles aftenarrangementer foregår forskellige steder og
billetter kan købes i SuperBrugsen og på Biblioteket.
Vi glæder os til at se dig og håber på endnu en sæson med stor
opbakning omkring vore arrangementer

Bestyrelsen

Hæng mig på opslagstavlen

Tjæreborg HusholdningsForening

Sæson 2016 / 2017
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10 x 3 lektioner 700kr.
5 x 3 lektioner 360kr.

Tilmelding Johanne Christensen 7517 5578/mobil 2396 5578 og betaling
senest 8 dage før.
Bankkonto nr.: 3445-4476055148 eller billet købes i brugsen ca. 14 dage før.

Pris 75 kr. Der serveres forfriskning i pausen.
tirsdag den 8. november kl. 19- 21

Debatoplægsholder Ergoterapeut Mette Søndergaard underviser og konsulent indenfor demens og ældreområdet.
Kom til en aften med fokus på demenssygdom i familien/omgangskredsen, gode ideer til samvær med glæde trods svær sygdom. Mulighed for
spørgsmål og diskussion.

Et godt liv- også med demens (debatoplæg)
Tirsdag d. 8. november, Tjæreborg bibliotek, Skolevej 44 C, 6731 Tjæreborg

Debataften

Yoga
v/Maria Jensen
Giv dig selv et frikvarter – Dyrk yoga og få mere energi og harmoni ind i din
hverdag. Der arbejdes med stræk, styrke, holdnings- og smidighedsøvelser,
åndedræt og afspænding. Medbring yogamåtte, tæppe og pude.
Lokale 40/41 Tjæreborg skole 				
12 x 2 lektioner 580 kr.
Start: Mandag. den 7. september kl. 17.00-18.30

Yoga
v/Maria Jensen
Giv dig selv et frikvarter – Dyrk yoga og få mere energi og harmoni ind i din
hverdag. Der arbejdes med stræk, styrke, holdnings- og smidighedsøvelser,
åndedræt og afspænding. Medbring yogamåtte, tæppe og pude.
Fritidsklubben indgang fra P-pladsen ved centret
12 x 2 lektioner 580 kr.
Start: Mandag. den 7. september kl. 10.00-11.30

Syning Aften
Start: Mandag den 9. januar kl. 19 – 21.45 		
Der er mulighed for at deltage
Tilmelding: Inger – mobil 21 23 50 86
E-Mail: dybdahl1953@gmail.com

Kursusafgift kan betales til konto nr. 3445-4476055148.
Husk at skrive afsender og kursus navn.
Bemærk: Der er total rygeforbud på alle skoler i Esbjerg Kommune,

Kursusprogram sæson 2016/2017

Tjæreborg Skole

AFTENSKOLEN

TJÆREBORG HUSHOLDNINGSFORENINGS AFTENSKOLE
Medlem af DOF
Efterår 2016 Forår 2017
Velkommen til en ny sæson med nye kurser.
Pensionister, der tilmelder sig kurser i aftenskolen, får desværre fremover ikke
længere pensionisttilskud fra Esbjerg kommune. Det ligger klart, efter at byrådet
har besluttet at fjerne pensionisttilskuddet til kursister i aftenskolen. Ændringen træder i kraft med umiddelbar virkning, hvilket betyder, at pensionister, der
tilmelder sig kurser i efteråret, skal betale samme pris som alle øvrige deltagere.
Vi beklager ændringen, men håber, at vores mange aktive pensionister fortsat vil
gøre brug af vores mange spændende kursusaktiviteter.

Tilmelding: Johanne Christensen tlf. 75 17 55 78 mobil: 23 96 55 78
E-mail: johanne.post2@youmail.dk
Knipling

v/Inge Poulsen tlf. 75 19 22 34
Det er spændende at kniple, udviklingen i mønstre, farver og materialer giver
mange muligheder. Der er altid nye modeller og ideer. Kniplebræt ikke nødvendig, materiale kan købes på kurset.
Kurset er både for begyndere og øvede.
Tjæreborg skole – lokale 40 og 41, 			
10 X 3 lektioner 700 kr.
Start: Mandag den 19. september OBS nyt tidspunkt kl. 15.00- 17.45
Derefter følgende datoer:3/10 + 24/10 +7/11 + 21/11 + 9/1 + 23/1 + 6/2 + 27/2 +
13/3
Keramik
v/Grete Madsen tlf. 75 22 32 44
Alle der har lyst til at arbejde med ler, kan være med. Pris inkl. brænding.
Tjæreborg skole - formningslokalet 			
10 x 3 lektioner 700 kr.
Start: Mandag den 19. september. kl. 19.00 -21.45
Tilmelding til Grete Madsen
Orkis
v/Kirsten Wind Hansen, Jels tlf. 74 55 27 15
Fourfeldtskolen 					3 x 6 lektioner 440 kr.
Start: Lørdag den 1. oktober. Derefter følgende datoer 5/11 + 19/11
Tilmelding senest den 17. september 2016 til Kirsten Hansen.

Orkis
v/Kirsten Wind Hansen, Jels tlf. 74 55 27 15
Fourfeldtskolen 					3 x 6 lektioner 440 kr.
Start: Lørdag den 21. januar. Derefter følgende datoer 4/2 + 25/2
Tilmelding senest 7. januar. 2017 til Kirsten Hansen.

Orkis og Knipling
v/Kirsten Wind Hansen, Jels tlf. 74 55 27 15
Spandet gl. skole 					
12 x 3 lektioner 810 kr.
Start: Onsdag den 21. september. Derefter hver anden uge.
Tilmelding til Kirsten Wind Hansen.

10 x 3 lektioner 700kr.
5 x 3 timer 360 kr.

Syning Eftermiddag
v/Inger Dybdahl, Esbjerg
Her kan du lære at sy alt fra undertøj til frakker, hatte og tasker.
Kurset er både for begyndere og øvede, så alle kan være med.
Tjæreborg skole - håndgerningslokalet.			
5 x 3 lektioner 360 kr.
Start: Mandag den 12. september. kl. 15.00 til 17.45 derefter følgende datoer
26/9 + 10/10 + 31/10 + 14/11.
Tilmelding: Inger – mobil 21 23 50 86
E-Mail: dybdahl1953@gmail.com

Syning Aften
Start: Mandag den 12. september kl. 19 – 21.45
Der er mulighed for at deltage
Tilmelding: Inger – mobil 21 23 50 86
E-Mail: dybdahl1953@gmail.com

Syning Eftermiddag
v/Inger Dybdahl, Esbjerg
Tjæreborg skole håndgerningslokalet 			
5 x 3 lektioner 360 kr.
Start: Mandag den 9. januar kl. 15.00 til 17.45 derefter følgende datoer
23/1 + 6/2 +20/2 + 6/3
Tilmelding: Inger – mobil 21 23 50 86
E-Mail: dybdahl1953@gmail.com

Grøn Fritid 2016
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Gymnastiksæsonen 2016/2017
Gymnastikudvalget byder jer velkommen til endnu en motionsrig sæson.
Af nyheder i denne sæson kan vi tilbyde forældre/barn gymnastik på 2 forskellige dage og
tidspunkter samt et helt nyt tiltag: MB Taekwondo.
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 Tjæreborg GF’s
hjemmeside - www.tjaereborggf.dk, ligesom I også her kan læse meget mere om de enkelte
hold. Den til enhver tid gældende træningsplan kan udskrives fra hjemmesiden.

Lidt om nogle af holdene
*** NYHED *** Mindfulness baseret Taekwondo-træning *** NYHED ***
Som et helt nyt tiltag tilbyder vi nu MB Taekwondo træning for drenge og piger fra 10 år
og op.
Taekwondo er en ældgammel koreansk kampkunst,
som har udviklet sig vildt igennem tiden – fra at
være en kampkunst til mere at være en kampsport.
I MB Taekwondo træning er vi optaget af
kampkunsten! Det vil sige, at vi er optaget af at
vinde ”kampene” med os selv mere end at vinde over andre.
Træningen består af solid opvarmning, masser af taekwondo hånd- og benteknik, og ikke
mindst benhård træning i at kunne være til stede her og nu! Alle træningspas afsluttes
med udspænding/afspænding og kort meditation.
Vi træner kun én gang om ugen. Har man lyst til mere, findes der gode klubber i nærheden.
Instruktør: Karin Schwartz, 7. dan i taekwondo og med gennemført 8 ugers kursus i MBSR
(mindfulness baseret stressreduktion), Dansk Center for Mindfulness, Århus Universitet.
Ældreholdet
Grundet skolens skemalægning har vi i år været
nødt til at flytte holdet til onsdag eftermiddag i
den gamle hal.
Vi håber dog stadig, at alle friske ældre – nye
som ”gamle” gymnaster – har lyst til at få sig
rørt af raske Rita.
Alle kan være med uanset tidligere aktivitetsniveau, da der kan tages højde for eventuelle
skavanker.
Det sociale samvær er i top på holdet. Alle
træningstimer slutter med medbragt kaffe og
en sang, ligesom der afholdes julefrokost og afslutningshygge.
Grøn Fritid 2016
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Tjæreborg Fitness
Meget mere end fitness for bare 4,10 kr. om dagen. Vi kan fastholde
vores lave abonnementspris for snart 5 år i træk.
I Tjæreborg Fitness kan du træne styrke og kredsløb på 1. sal og
deltage på Indoor - cykelhold så meget du orker. Du kan bl.a.:
• Træne lokalt til lave prise inden du tager på arbejde 		
		 eller i skole – eller på vejen hjem
• Få udarbejdet personlige programmer mhp. styrke – 		
		 eller kredsløbstræning gratis
• Få opdateret dit personlige program gratis
• Cirkeltræne gratis
• Deltage i events til meget lave priser f.eks.:
		 - Indoor Cykling 12 timers eller 3 timers event - de annonceres på hjemmesiden
I dette efterår er der også nye tiltag:
• Lige nu skiftes cykler og musikanlæg i Indoor – er sikkert sket nu
• To nye styrketræningsmaskiner er på vej på 1. sal – det er til for -og bagside af lår. Vi skriver mail til 		
		 medlemmerne når de er der
• Vi laver konkurrencer. Bl.a. en hvor du hjælper os med at vedligeholde kompetencerne hos vores 			
fitnessinstruktører, ved at få opdateret dit personlige program. Vi annoncerer starten på hjemmesiden og
		 sender mail til medlemmerne
Vores fokus er på at holde kvaliteten og har ingen planer om at ændre vores abonnement og pris.
Hold øje med os på www.tjæreborgfitness.dk

TGF håndbold

Håndboldsæson 2017 -18 byder på herrehåndbold i serie 1 – efter de rykkede op to gange i sidste sæson – fra serie 3 og 2 til serie
1. Det skete efter at der ikke havde været herrehåndbold i den foregående sæson. Det er igen de samme der styrer holdet: Jean
Glarbo, Mikkel Grumsen og Per Grumsen.
Sæsonen byder også på nye hold på kvindesiden. U18 opstår efter nogle år uden hold og vi glæder over, at Peder Pedersen og Per
Grumsen vil stå for holdet.
Damesenior har der ikke været i mange år – men nu er det der igen. Efter at bl.a. Anne Øgendahl sammen med andre, har taget
initiativ til dette. Og mange har tilkendegivet, at de gerne vil starte. Vi leder efter en holdleder, men vi har træneren. Det er Peter
Waldeyer. Peter bor i Esbjerg og tidligere har trænet damer i IF92 og senest i SGI. Både U18 og damesenior forventer
at starte med at træne en gang om ugen – og selvfølgelig spille kampe. Så vi ser frem til at der både er herre og dame
kampe i hallen – forhåbentlig samme dage.
Venlig hilsen Håndboldudvalget

Vi arbejder på hold for U8 drenge og U6 piger.
Ændringer vil forekomme. Se opdaterede træningstider på www.tjæreborggf.dk
22
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FDF Tjæreborg
Vi siger tak for en god sæson og velkommen til en ny, som starter i uge 35.

Tilbage i juni måned lukkede vi den gamle sæson
med en god sommerafslutning, hvor alle
medlemmer og deres familier var inviteret. Vi var
i alt ca. 130 personer samlet på vores grund i
Solbjerg til en aften med hygge, leg, små
konkurrencer og afsluttende med grill.
2015/2016 har budt på mange spændende
oplevelser for vores medlemmer. Der har bl.a.
været en flok tumlinge på fælles sommerlejr på
Kongeådalens Efterskole, hvor omkring 230
deltagere var afsted på ture, byggede katapulter i
værkstedet, der blev prøvet at snitte, udflugt til
nogle nærliggende søer, som blev undersøgt for
insekter og fisk, og ikke mindst fik de en
oplevelse, hvor de var til fælles lejrbål og deltog i
spændende
andagter.
På holdene har de også haft deres egne mindre
weekendture og så har der været fuld gang i de
ugentlige møder. Der har være engagement og liv
at spore ved FDF det sidste års tid.
FDF Landslejr 2016
Onsdag den 6. juli startede rejsen mod Molevitten,
et fantasi land opfundet i anledning af FDF
Landslejr 2016. På Molevitten bor og regerer
Kong Risus og Dronning Cordelia, og sammen
med øens beboere, Grinebidderne, passer de
Legens kilde. Legens kilde er desværre ved at
tørre ud, den får sit liv, når børn, unge og voksne
leger. Noget tyder på, at vi ikke leger nok mere,
og derfor har kilden ikke det samme liv, som den
tidligere har haft. For at få liv i kilden igen har
kongen og dronningen inviteret FDFerne til at
holde
deres
lejr
på
Molevitten.
Sådan lød oplægget til FDF Landslejr 2016, da vi
for ca. 1 år siden blev præsenteret for det. Vi greb
chancen og satte fuld gang i legen og budskabet.
Resultatet blev, at 48 medlemmer fra FDF
Tjæreborg deltog i lejren. De fleste (32 stk.) skulle
bo og være i vores kredslejr, mens 14 skulle bo i
SeniorCity, et særligt område for de ældste
FDFere, som endnu ikke blevet ledere. Og
endeligt havde vi en enkelt leder, som havde

meldt sig til at være medarbejder på lejren, og
derfor
skulle
bo
i
medarbejderlejren.

Lejren bød på mange oplevelser for vores
deltagere. De fik lov at deltage i lejrbål med
11.500 andre FDFere og være en del af en lejr,
hvor det hele skulle bygges op fra bunden. Da vi
ankom, var der kun en græsplæne og efter ca. et
døgn, havde vi køkken, bad, spisebord og
overnatning på plads. Ikke mindst fik de
oplevelsen af at være en del af et program, som på
en gang skulle beskæftige 11.500 FDFere. Et
program som fik sat gang i legen, hvor vi fik
indblik i FDFs internationale projekt Minglabar
Myanmar, hvor der var tid til, at alle kunne
deltage i madlavning og ikke mindst, hvor der var
tid til at gå på indkøb i de opstillede slikbutikker
og 55 Nord, som sælger friluftsgrej.
Det var en herlig lejr, og når vi i september sender
vores eget kredsblad Posten rundt i byen, kan i
læse meget mere om lejren, og hvad programmet
bød på. Og så kan du på www.fdf-tjb.dk se
billeder
fra
lejren.
2016/2017
Vi har den sidste tid rodet med lederkabale og
mødetider til den kommende sæson, og dem kan
du finde på www.fdf-tjb.dk, hvor de er på forsiden
sammen med en lederfordeling. Vi håber at se
rigtig mange medlemmer og glæder os til at
komme i gang efter ferien.

Grøn Fritid 2016

23

Invitation!
Vi gentager succesen fra sidste år, og afholder igen Tjæreborg Mesterskabet i golf. Alle golfspillere med
bopæl i 6731 og gyldigt DGU-kort inviteres hermed.
Turneringen afholdes

søndag, den 28. august 2016 med spilstart klokken 08:00

Spillested:

Kaj Lykke Golfklub, Bramming

Deltagerbetaling:

kr. 50,-

Er du ikke medlem af Kaj Lykke Golfklub, skal du ud over deltagergebyret på halvtreds kroner
betale ½ greenfee på kr. 175,- altså i alt kr. 225,- . Spillere med flexmedlemskab skal betale fuld greenfee
kr. 350,- plus deltagergebyr på 50,-.
Der spilles såvel holdspil (Sokrates), som alm. stableford.
Spillerne inddeles i rækker efter handicap, og efter hvor mange vi bliver.
Holdene til Sokrates vil blive dannet, så handicapsummen på holdene bliver nogenlunde ens.
Deltagerbetalingen på kr. 50,- går ubeskåret til præmier.
Arrangementskomiteen modtager med kyshånd eventuelle sponsorpræmier, så hvis du har mulighed for
at skaffe sådanne, så giv os besked – tak!
Der er præmieoverrækkelse umiddelbart efter turneringsslut, og efterfølgende vil der være mulighed for
at hygge sig med sine medspillere i Restaurant Hole in One, som serverer håndmadder til kr. 15,- pr. stk.
Der vil være en bestillingsliste, som du skal skrive dig på før start. Håndmadder og eventuelle
drikkevarer afregnes direkte til restauranten.
Den selvbestaltede arrangementskomite er
Erik Andersen, Vesterled 26 ejuel@outlook.dk tlf. 25186731
Jens Kold, Granvænget 12 famkold@mail.dk 25471104
Jens Ølgaard-Nicolajsen, Spurvehøjen 9 jens@spurvehoejen.dk tlf. 22275841
Richard Andersen, Granvænget 8 rich@bbsyd.dk tlf. 93975628

Tilmelding og betaling senest den 19. august til Jens@spurvehoejen.dk

Bankoverførsel 4644-3236022056 eller via MobilePay til 22 27 58 41
Ved tilmelding skal DGU-NR, navn og nuværende handicap oplyses.

Vigtigt!
Såfremt du har en nabo, der spiller golf, men ikke er medlem i KLG, så giv ham en kopi af denne
invitation.
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TIF krocket og Petanque

Tag – før

Tag - efter

TIF Kroket .
I maj måned havde Kroketklubben den store glæde at
modtage en donation fra Syd Energis Vækstpulje på
14.000 kr. til et nyt tag på vores terrasse. Efter vi selv
havde ryddet det gamle tag, gik NEM-Byg igang med
udskiftningen og resultatet er blevet superflot. Stor tak
til Syd Energi, NEM-Byg og de frivillige i klubben som
hjalp til.
Holdturneringen er i fuld gang og i skrivende stund ser
det ud til, at vore hold i A1 og C1 vinder deres puljer og
står til oprykning. Går det så vel, skal de deltage i finalestævne den 21. august i Horne.
Enkeltmandsturneringen er også ved at nå et klimaks,
og vores M2-spiller, Niels Henning Pedersen, har
kvalificeret sig til Danmarksmesterskabet, som afholdes i
Varde den 23. juli. Vi må møde talstærkt op og heppe på
ham.
Til TIFs sportsuge afholdt vi kroketstævne for egne og
indbudte gæster fra nabo-klubber. Der deltog i alt ca. 20
spillere, og vi havde en rigtig hyggelig dag.
I foråret modtog kroketklubben en check fra Sydbank til
indkøb af en ny vandrepokal. Denne pokal skal vi spille
om til vores årlige afslutning den 8. oktober, hvor vi
også afslutter året med en fest i klubhuset på Brovej om
aftenen.
Oluf Pedersen

TIF Petanque. På en flot solbeskinnet dag blev
der på petanquebanerne ved klubhuset afholdt et
kvalifikationsstævne til landsmesterskabet i petanque
for trippel-hold. Kampene, der blev afviklet, var meget
jævnbyrdige. Især kampen om andenpladsen var meget
spændende. Nr. 1 og nr. 2 i stævnet gik videre, mens nr. 3
måtte se en gylden mulighed for at komme videre glippe
til sidst efter en meget spændende afslutning. Nr. 3 blev
holdet fra Tjæreborg bestående af Hanne Grauballe,
Jens Grauballe og Henning Bruun. Vinderholdene
var begge fra Føvling og de gik således videre til
landsmesterskabet.
I forbindelse med sportsstævnet blev der den 25. juni
afholdt et stort petanquestævne. Der var tilmeldt 19
hold, og det er tæt på smertegrænsen for hvor mange
deltagende hold, vores petanqueanlæg kan rumme. Af de
deltagende hold var de 14 udefra, så det var rigtigt fint, at
så mange ville bruge tid på vores stævne, i betragtning af
at mange af deltagerne skulle til strandpetanque i Vejers
dagen efter. Vinderne af stævnet blev Kim og Jørgen fra
Middelfart/Føvling, nr. 2 blev Jakob og Gitte fra Føvling
og nr. 3 blev Kis og Verner fra Fåborg. Tjæreborg fik
en fin 5. og 7. plads. Vejret var godt petanquevejr:
tilpas med temperaturen og næsten tørvejr. Deltagerne
var tilfredse med afviklingen af stævnet, som de fandt
meget hyggeligt og
velarrangeret. Ligesom
de var noget benovede
over, at der var
præmier til halvdelen
af de deltagende hold.
Gunner Haulund

Pokal fra Sydbank
Grøn Fritid 2016
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• Malerarbejde
• Bremsetest på rullefelt
• Dækmontering
• Elektronisk afbalancering
• Undervognsbehandling

Vestre Strandvej 39 - Tjæreborg - Telefon 75175343
wilms@mail.dk

Tjæreborg
Husholdningsforening

Nye medlemmer er velkomne.
Årskontingent kr. 40,Tilmelding: Gunhild Hangaard 75 17 58 07
Aftenskole: Johanne Christensen 75 17 55 78
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www.wilms-auto.dk

®

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

Professionel el-service
Døgnet rundt

75165550

TIF’s Præmiespil mm.
Træner teamet på Mini Mix holdet
modtog Idrætsprisen 2015

Det er kendt af mange, at vi har et rigtig dygtigt gymnastikhold i Tjæreborg, nemlig Mini Mix holdet 3.-6. klasse.
Det har i kraft ag gode instruktører og en stor træningsflid opnået et højt sportsligt
niveau.
De har givet adskillige opvisninger både lokalt og i området, og de var i år – igen –
inviteret til at give opvisning i forbindelse med sportsfesten – grillaften fredag 1/7.
Ca. 500 tilskuere overværede opvisningen på opvisningsbanen foran tribunen – og
de blev også vidne til at holdets instruktører særdeles velfortjent modtog Tjæreborg Idrætspris 2015.
I indstillingen hedder det bl.a.:
“Deres engagement, glæde og den tid de bruger på holdet er helt uovertruffen.
Som forældre bliver man altid mødt med et smil, og et rosende ord til børnene, er
de altid klar med.
De bruger rigtig meget af deres fritid på, at vores børn har det sjovt, er aktive og
udvikler sig.
Der er plads og støtte til, at børn kan udvikle sig i forhold til spring på højt niveau
og samtidig får rytme og takt i kroppen.
Hele “Træner teamet” på Mini Mix holdet fortjener prisen.”
Formanden for Borgerforeningen, Kurt Aakjær, overrakte prisen, som bestod af
vandrepokel, diplom og kroner 3000,-.
Foto af holdet kommer med i næste nr. af GF

Lene Holdensen
Peter Holdensen
Henrik Stæhr Christiansen

Dan Støjer
Tanja Støjer
Anne Karina Davidsen

Trækningsliste
Trækningslistejanuar
maj
1. Præmie:

Kontant kr. 500,TSG Erhvervsudlejning, Tjæreborg
er trukket på nr. 351
2. Præmie: Gavekort værdi kr. 400,Sportigan, Esbjerg
er trukket på nr. 396
3. Præmie: Gavekort værdi kr. 350,SuperBrugsen, Tjæreborg
er trukket på nr. 402
4. Præmie: Gavekort værdi kr. 250,Tjæreborg Fiskepark
er trukket på nr. 152
Kr. 200,-:
Trukket på nr. 117
Kr. 100,-:
Trukket på nr. .78, 133, 237, 111,
381, 282, 565, 274, 530, 160,
103, 207, 406, 389, 343, 310,
515, 404, 367,449, 271, 38.
		

Trækningsliste
Trækningslistejanuar
juni
1. Præmie:

2. Præmie:
3. Præmie:
4. Præmie:
Kr. 200,-:
Kr. 100,-:

Gavekort - Cityforeningen
værdi kr. 400,Skjern Bank
er trukket på nr. 63
Gavekort værdi kr. 400,Sportigan, Esbjerg
er trukket på nr. 339
Gavekort værdi kr. 400,Wilms Auto
er trukket på nr. 270
Kontant kr. 250,Tjæreborg Fiskepark
er trukket på nr. 189
Trukket på nr. 334
Trukket på nr. .472, 236, 470,
131, 486, 380, 202, 72, 266, 473,
80, 508, 495, 577, 125, 421, 513,
375, 67, 61, 415, 92.

Trækningsliste
Trækningslistejanuar
juli
1. Præmie:

STØT IDRÆTTEN
– BLIV SPONSOR
FOR TIF
TIF kan altid bruge en økonomisk håndsrækning i form
af støtte til spilledragter, træningsdragter, materiel og
lignende.
Kontakt Ungdomsudvalget eller bestyrelsen, så finder vi en
løsning, hvor du også får noget ud af det.
Grøn Fritid 2016

2. Præmie:

3. Præmie:
4. Præmie:
Kr. 200,-:
Kr. 100,-:

Gavekort - Cityforeningen
værdi kr. 400,Skjern Bank
er trukket på nr. 477
Gavekort til Flügger
værdi kr. 500,Tjæreborg Malerforretning
er trukket på nr. 392
Gavekort værdi kr. 400.Sportigan, Esbjerg
er trukket på nr. 520
Gavekort værdi kr. 250,Tjæreborg Handelscenter		
er trukket på nr. 494
Trukket på nr. 427
Trukket på nr. 403, 583, 174,
588, 78, 506, 435, 327, 360, 553,
348, 446, 274, 147, 271, 191, 70,
173, 210, 577, 206, 326.
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Tjæreborg Borgerforening
Formand Kurt Aakjær
kurt@aakjaer.dk
75 17 5336

Sneum-Tjæreborg Hyggeklub
Møde hveranden onsdag
på Ældrecentret
Kontingent: 40 kr.
Alle er velkommen

www.tjæreborgfitness.dk
- meget mere end motion

TLF. 75 13 90 20
H. S. Nielsensvej 1
6731 Tjæreborg

Kloak- og entreprenørarbejde...
• Aut. Kloakmester
• TV-inspektion
• Forsikringsskader
• Skadedyrsbekæmpelse

• Montering af rottespærrer
• Kloakspuling
• Strømpeforing
• Punktrenovering
• Reparation og nyanlæg
• Belægningsarbejde
• Betonarbejde
• Vognmandskørsel

Lukket mandag
TLF. 75 13 90 20
Havearbejde m.m.
H. S 1
6731 Tjæreborg
En del af Jysk Kloak Entreprise ApS

Entreprenør - Aut. kloakmester
Rasmus Haslund 26 25 02 77
Jan Christensen 22 68 03 42
Kontor: Line
40 51 68 94
info@jyskkloak-entreprise.dk

Anlægsgartner
Allan Pedersen 22 61 83 42
Kontor: Line
40 51 68 94
Sønderbyvej 11, 6731 Tjæreborg
info@jyskkloak-entreprise.dk

Kirsten Fogtmann Køhlert
Lukket mandag
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www.jyskkloak-entreprise.dk

Kirsten Fogtmann Køhlert

Tjæreborg Gymnastikforening
Formand
Næstfmd.
Kasserer
Sekretær
.

Formand
Sponsoransv.
Turn.leder-sen.
Grøn Fritid
Motionister
Julestævnet

Formand

Bestyrelse

Hans Godske
Ole Winther
Lone Clausen
Eva Ø.-Nicolajsen
Jacob Okholm

Robin Thybo
Robin Thybo
Kristian Bom
Bjarne Skov
Irene Hansen
Martin Bang

Østerbyvej 9
Sneumvej 233
Nørreled 23
Spurvehøjen 9
J M Terkelsensvej 10

Badminton

Kvaglundvej 56
Kvaglundvej 56
Gl. Skolevej 23
Engvej 3
Nyvej 11
V Strandvej 19

5095 1208
6170 3296
2616 9512
4095 5841
4177 7949

7514 0114
7514 0114
2883 4739
7517 1710
2012 5733
4178 3299

Solveig Uhre
Lone Egidiussen
Cathrin Rasmusssen
Christina Haahr

Mette Hartvigsen
Helle Bruun
Julekalenderudv. Lisbeth Mariager
Tommy Hansen

Formand

Niels Storgårdsvej 9 2030 8593
Jens Kusksvej 51
2055 4098
Ejlif Krogagers Vej 42 2163 3786
Niels Storgårdsvej 25 2169 1973
Spurvehøjen 11
4017 4152

Niels Storgårdsvej 31 6110 2515
Ndr. Strandvej 41 B 2750 6292
Kærvej 18
2364 4903

Håndbold

Kampfordeler

Cycling

Henrik Weis Aalbæk
Allan Kamper
Jacob Bo Jepsen
Peter Ladegaard Jensen
Vagn Ladegaard

Gymnastik

Formand
Sekretær
Udvalgsmedl

Nørreled 22
7517 1017
Niels Storgårds Vej 33 2218 4766
Allerupvej 13
2491 9160
Jens Kusks Vej 41
2138 2715

Løb

Erik Friis-Nielsen
Helle Nielsen
Henrik Vind Jensen
Marianne J.F. Rasmusssen
Michael Holm Jørgensen
Michael Tobiasen
Mai-Britt Madsen

Hans Godske

Niels Storgårdsvej 34
Vesterled 41
Tradsborgvej 18
Tremhøjevej 9
Vestre Strandvej 3
Vestre Strandvej 3
Vestre Strandvej 33

Pusterummet

Østerbyvej 9

5370 5259
5099 4030
5313 1603
2912 5910
3029 2991
3029 2991
2720 4554

5095 1208

se også www.tjareborggf.dk

Tjæreborg Idrætsforening
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær

Formand

Formand

Formand

Formand

Bestyrelse

Niels Vestergaard
Maiken Støjer
Alice Christensen
Flemming Nielsen
Martin Bachmann

Østerbyvej 30
Jens Kusks Vej 16
Østerkrog 3
Sønderbyvej 32
Østergade 101, st.th

Senior-udvalg

Morten Buus Larsen
Niels Vestergaard
Anders Hansen
Mads Skårup
Esben Nielsen

Borggårdsvej 19
Der henvises til
TIF’s Hjemmeside

Ungdoms-udvalg

Maiken Støjer
Marianne Rasmussen
Jesper Holm

Jens Kusks Vej 16
Tremhøjevej 9
Granvænget 10

Petanque

6011 4181
2811 5160
7517 5806
7517 5726		
2021 3689

Eyvin Olesen
Gunnar Haulund
Robert Christensen

Oluf Pedersen
Vesterled 25
Svend Erik Andreasen Sønderager 31

Formand

Flemming Nielsen
Arndt Olesen
Kirsten Dam
Susanne Dam Jensen
Peter Lundgård Hansen

2811 5160		
2912 5910
2764 7519

Skolemester-udvalg

Sønderbyvej 32
7517 5726		
Østertoften 42, Darum 2542 8306
Lillekrog 17
7517 6618
Hulvej 60
2081 2630
Østerled 5
7517 5195
Kærhaven 13
7517 5862
Sønderbyvej 32
6022 5726
Kærhaven 13
3027 5862
Niels Storgaardsvej 52 5073 2986
Nørreled 6
2628 9392		
Bakkevej 58
2123 5086		
Vesterled 9
2257 6023
Spurvehøjen 8
5047 2093
Peter Hedes Vej 29
5133 5017
Peter Hedes Vej 27
2447 0038		

Sønderbyvej 32
Østerled 5
Jesper Just Allé 13
Østerkrog 34
Nyvej 11

Opkridtning

Simon Mathiasen

Østre Strandvej 32

Baneansvarlig

Niels Vestergaard

Østerbyvej 30

Kampfordeler

Jessie Nielsen

Sportsfest-udvalg

Flemming Nielsen
Jens P. Jensen
Tina Fentz
Dan Thomsen
Inger Dybdahl
Leif Hygom
Lisa Bang
Finn Jørgensen
Kasper Vestergaard

Krocket

Formand

Præmiespils-udvalg

Flemming Nielsen
Mikkel Christiansen
Elsebeth Skouboe
Preben G. Jensen
Arndt Olesen
Jens P. Jensen

Vestre Standvej 20
Lunas Allé 28, Esb
Østerkrog 3

Kærvej 22

BIXEN - klubhusets cafeteria

Alice Christensen
Jessie Nielsen

Østerkrog 3
Kærvej 22

2988 5747
7515 8584
5091 4434

2324 0023
5039 9182

7517 5726
7517 5195
7517 5817
7517 6212
2773 6305

2249 6034

6011 4181

2244 8657

7517 5724
2124 4460
2244 8657

Flere informationer findes på TIF’s hjemmeside:

se også www.tif.tjareborg.dk

Foreningskontoret, TIF og TGF, tlf. 7616 6125
Grøn Fritid 2016
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AKTIVITETSKALENDEREN
Ugedag Dato Tid

Arrangement

Sted

Arrangør

Torsdag
Fredag
Lørdag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

04/08
05/08
13/08
23/08
24/08
24/08
26/08
27/08
28/08

13:00
15:00
18:00
18:00
14:30
19:30
18:15
09:00
08:00

”Esbjerg-dag”
Sang på Ældrecentret
Grill-fest
Badminton - tilmelding
De glade pensionister fra Skærbæk
Ordinært møde i Lokalrådet
Pokalkamp
Markedsdag ved SuperBrugsen
Tjæreborg golf

Banerne Østerkrog
Ældrecentret
Banerne Østerkrog
Hallen
Ældrecentret
Skolens mødelokale
Blue Water Arena
SuperBrugsens P-plads
-

TIF Krocket
Sangerne
TIF Krocket
TGF/Badmimnton
Hyggeklubben
Sne-Tjæ Lokalråd
TIF
SuperBrugsen
-

Fredag
Mandag
Onsdag
Søndag
Mandag
Onsdag
Lørdag
Onsdag

02/09
05/09
07/09
11/09
12/09
14/09
17/09
21/09

15:00
18:30
14:30
10:00
16:00
09:30
10:00
14:30

Sang på Ældrecentret
Besøg hos Anna Marie Junker, Gørding
Peter Møller Nielsen
Tjæreborgløbet
Skolemesterskaberne begynder
IT Cafe for seniorer
Loppemarked
Jens Jermiin Nielsen

Ældrecentret
Afg. Fritidsc P-plads
Ældrecentret
Hallen
Brovej 12
Biblioteket
Ældrecentret
Ældrecentret

Vennekredsen
Husholdningsforeningen
Hyggeklubben
TGF løberne
TIF
Vi hjælper
Hyggeklubben
Hyggeklubben

Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Lørdag
Lørdag
Onsdag

05/10
06/10
07/10
08/10
08/10
08/10
19/10

14:30
19:00
15:00
09:30
18:30
19:00
14:30

Gudrun Nielsen (Gudde)
Modeopvisning ved Josefine
Sang på Ældrecentret
Sydbank Pokalstævne
Tjæreborg fester
Sæsonafslutning. Fest
Spil OP

Ældrecentret
Fritidscentret
Ældrecentret
Banerne, Østerkrog
Klubhuset, Brovej
Klubhuset, Brovej
Ældrecentret

Hyggeklubben
Husholdningsforening
Vennekredsen
TIF Krocket
TIF Krocket
TIF Krocket
Hyggeklubben

Onsdag
Torsdag
Fredag
Tirsdag
Onsdag
Lør-søn
Onsdag

02/11 14:30
03/11 14:30
04/11 15:00
08/11 19:00
16/11 14:30
26-27/11
30/11 14:30

Pasgaards Tøjservice
Otto Frello Museet i Varde
Sang på Ældrecentret
Debataften
Banko
Julemesse kl. 10-17
Frelsens Hær

Ældrecentret
Afg. Fritidsc P-plads
Ældrecentret
Biblioteket
Ældrecentret
Hallerne
Ældrecentret

Hyggeklubben
Husholdningsforening
Vennekredsen
Aftenskolen
Hyggeklubben
Julenisserne
Hyggeklubben

Fredag
Tirsdag
Onsdag

02/12
06/12
14/12

15:00
19:30
14:30

Sang på Ældrecentret
Julehygge
Julehygge

Ældrecentret
Vennekredsen
TIFs Klubhus, Brovej 12 Husholdningsforening
Ældrecentret
Hyggeklubben

Mandag 09/01
Onsdag 25/01

19:30
19:00

Per Dalgård
Tjæreborg Bageri

Tirsdag
Onsdag
Søndag
Tirsdag
Lørdag
Tirsdag

07/02
22/02
26/02
07/03
25/03
04/04

18:30
19:30
10:00
19:30
13:00
18:30

Torsdag 01/06

08:00

2017

Biblioteket
V. Strandvej 29

Fælles arrangement
Husholdningsforening

Bunkeren i Tarp
Per Larsen
Fastelavnsfest
Generalforsamling
Forårsopvisning
Besøg hos Bramidan, Industrivej 69, Bramming

Afg. Fritidsc P-plads
Forsamlingshuset
Hallen
TIFs Klubhus, Brovej 12
Hallen
Afg. Fritidsc P-plads

Husholdningsforening
Fælles arrangement
TGF
Husholdningsforening
TGF
Husholdningsforening

Udflugt til Fængslet, Fussingsvej 8, Horsens

Afg. Fritidsc P-plads

Husholdningsforening

Hallen er lukket i forbindelse med skoleferierne og terminsprøver. Se venligst opslag på haldøren.
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.
30
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Fantasi og Farver i Tjæreborgs
Kommunale Dagpleje

Vores mange små udflugter rundt i byen,
bringer ofte spændende ting og sager med
hjem.
Alt lige fra flotte blade, snegle, pinde og sten  
i mange størrelser.
Stenene har vi valgt at male og udsmykke. Ja
kun fantasien sætter grænser.
Vi udstiller de mange flotte kunstværker på
Tjæreborg Bibliotek i juli og august.
Flere foto på bagsiden

En dejlig solskinsdag, havde vi vores årlige
Bedsteforældredag i legestuen for gruppe 28.
Det var en super hyggelig formiddag.
Alle børn og ikke mindst bedsteforældrene,
havde glædet sig rigtig meget til denne dag.
Vi startede alle med at synge. Vi sang bl.a. Her
er højre, her er venstre, og den er børnene ret
vilde med, da den slutter af med, at vi slår en
ordentligt “prut” på vores hånd :):) det giver et
stort grin hos børnene.
Herefter hyggede vi os med en masse lækkert
frugt, boller & kage ( mums )
Bedsteforældrene havde været rigtig gavmilde,
så vi havde et rigtigt festligt bord, som vi
alle kunne nyde godt af ( Tak for den store
opbakning )
Til slut var der fri leg. Det var super
dejligt og se, hvor meget børnene og deres
bedsteforældre hyggede sig sammen.
En dejlig formiddag var slut, og vi glæder
Dagplejensdag stod i år i kulturens tegn.
os alle til næste år.
Vi her i Tjæreborg valgte at lave et lille
Hilsen alle børn & dagplejere i gruppe 28.
karneval.
Vi startede med at gå et lille optog igennem
byen, med vores flot pyntede barnevogne.
Børnene & de voksne var også klædt ud.
Nogle med flotte dragter, hatte, skørter osv.
Imens vi gik, sang vi vores dagplejesang.
Inden vi tog over på plejecenteret, sad vi
og nød vores boller, som vi havde fået
sponsoreret af TJÆREBORG BAGER, de
smagte super godt ( Mums )
Da vi var færdige med de lækre boller, gik vi
alle i samlet flok over på plejecenteret, hvor
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de ældre ventede spændt på os.
Vi sang forskellige sange. Vi sang bla. Jeg
ved en lærkerede. Det var en sang, hvor både
store & små kunne synge med på.
Herefter legede vi med vores faldskærm, hvor
vi trillede med bolde. Vi opførte også et lille
teater stykke m/ Bukke bruse, og det faldt i
god jord v/ store & små.
Efter sang og leg, var plejecenteret vært med
et glas saft, og det var rigtig dejligt i det
varme vejr.
Herefter kunne de ældre & børnene snakke
sammen, og det bragte stor glæde blandt store
& små. Der var nogle børn, der var meget
interesseret i de ældre, og de ville gerne i
kontakt, og det vagte rigtig stor glæde blandt
den ældre generation.
Det var rigtig dejligt og se den yngre og ældre
generation hygge sig sammen.
Inden vi gik hjem, fik de ældre sukkerfri
småkager, som de kunne hygge sig med
til kaffen. Og igen siger vi tusind tak
til TJÆREBORG BAGER og tak til
Plejecenteret, fordi vi måtte kigge forbi til en
hyggelig dag.
Hilsen alle børn & dagplejere i gruppe 28 & 29
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Sportsfesten 2016 blev meget vellykket

Sportsfesten 2016 var præget af særdeles mange sportsaktiviteter.
Inden ugen var omme, var der uddelt 46 sportsfestvindertrøjer – det
vidner i sandhed om en sportsfest. Det startede lørdag med fodboldcup
for ca. 400 ungdomsspillere og krocket og petanque.
Siden sportsfesten har jeg tænkt en del på sloganet ”at være en del
af noget større”. Der er den fornemmelse, jeg sidder med efter en
veloverstået uge. Og jeg tror, at mange, aktive, tilskuere, hjælpere,
arbejdsgrupper, udvalg og sponsorer har det lidt på sammen måde.
Stor tak til alle – ikke mindst de ca. 175 frivillige for en herlig uge
fuld af aktiviteter. Når vi samarbejder og hjælper hinanden, så kan vi
meget.
Men tilbage til de 46 vindertrøjer.
Her følger en oversigt over aktivitet og vinder:
Aktivitet
Antal deltagere
Vinder
Petanquestævne
38
Kim + Jørgen, Føvling
Vikingespil
8 hold
”De tre Musketerer”
Tj-mester i 5-m herrer
3 hold
”Team Svejs”
Tj-mester i 5-m damer
5 hold
”Blå mærker og brækket tå”
FIFA 16 turnering
knap 20 delt.fordelt i 2 puljer			
		
vindernavne ukendt
Gaderundbold
24 hold
Ålbæk
Humnan Football M/K
14 hold
Ålbæk
Just Dance
ca. 50 delt. fordelt i 2 aldersgrupper 		
		
vindernavne ukendt
Sponsorløb
52 deltagere
(løbere, cykelryttere, spinnere mv.)
I øvrigt henvises til facebooksiden ”Tjæreborg Sportsfest”
Tak til alle, som bakkede sportsfesten op – og på gensyn i 1. uge af
skolesommerferien 2017

Flemming Nielsen / sportsfestudvalget

PS: Sportsfestudvalget holder evalueringsmøde 1/9.
Kontakt udvalget, hvis du har gode ideer/forslag

