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33. Årgang

TIF’S PRÆMIESPIL FYLDER 50 ÅR I 2017
- en del har spillet med fra starten - mange nye er kommet til - og der er plads til flere

Præmiespiludvalget 1998. Fra venstre er det Svend Pallesen, Preben Gotthold, Elsebeth Skouboe,
Flemming Nielsen, Torben Storgaard og Knud Buus Thomsen

50 år med Præmiespil i TIF. Læs mere inde i bladet
Vi sætter ekstra 50 100-kronesedler på som præmier i jubilæumsåret.
• Læs om baggrunden for spillet og spillets udvikling og betydning
• Info-folder udsendes mellem jul og nytår
• Nytegning sker 5/1 - 7/2 2017
En præmiespilsjubilar udtaler:
“Takket være en stor indsats af tegnerne og et vedholdende 			
præmiespiludvalg har spillet kunnet eksistere i 50 år. FLOT.
Præmiespillet er den letteste og mest direkte måde at støtte TIF’s
arbejde for en meningsfuld fritid for børn, unge og ældre.
Jeg kan kun opfordre andre til at spille med!”

Glædelig jul
og godt nytår 2017
ønskes alle af redaktionen

Underholdning ved Julemessen 2016

De har været med alle 25 år

Se mange flere billeder på Tjæreborgportalen
og på Facebook

Udtrukne nr. på indgangsbillettten: 77, 489, 696, 1009 og 701

Det åbne Bibliotek i Tjæreborg informerer dig!
_______________________________________________

Glædelig jul & godt nytår
til jer alle med tak for året, der snart er gået

I er gode at samarbejde med og gode til at stå
sammen. Bliv ved med det, det kommer der
meget godt ud af. Jeres bibliotek er et bydelsbibliotek for alle aldre. Et sted med mange muligheder, og hvor I som brugere kan mødes omkring lige det, I finder mest interessant. Midt i
november var der inviteret til workshop om aktiviteter på biblioteket. Se her på siden, hvad der
kom ud af det.

Omdrejningspunktet for workshoppen var brugernes egne aktiviteter. Det kom der megen god snak
ud af blandt de engagerede deltagere. Indtil videre er der sket følgende:
•

”Forum for brugernes egne aktiviteter” på bydelsbiblioteket i Tjæreborg er dannet med mailingliste.

•

Åben mailingliste. Kom med på listen: skriv dig på listen - se særskilt opslagstavle til brugernes egne aktiviteter

•

Opslagstavle til fri afbenyttelse, når det handler om brugernes egne aktiviteter

•

”Forum for brugernes egne aktiviteter” på bydelsbiblioteket i Tjæreborg inviterer til åben-snak-møde
7. februar & 2. maj i 2017

•

Ideer til kommende aktiviteter: Plante/frø byttedag, Kortspil/brætspil, Hygge & snak om gamle dage med
en lokalsamling af litteratur, Musik-café med lokale musikere, Guld fra gemmerne m. Lauritz.com ………

Se igangværende aktiviteter på opslagstavlen på biblioteket eller på:
www.esbjergbibliotek.dk/bibliotek/tjaereborg

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

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

Formand:
Næstform:
Kasserer:
Sekretær:
Trafik:

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

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

Hyggeklubben
Formand
Næstform.
Sekretær
Kasserer

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 Storgårdsvej 37
Bodil Gravsholt
Østerled 7
Per Toft
Ålbæk Møllevej 9
Poul Theilgaard
Spurvehøjen 7

Kredslederråd Henrik Øllgaard-Nicolajsen		

Tak til Gunhild for
korrekturlæsning
gennem mange år!

Mødested: Skolevej 44

7517 5119
7512 9581
7517 5336
6022 5726
5095 1208
7513 6156
7517 5308
7517 0407
7517 1613

2245 5161

TJÆREBORG

udgives af
Tjæreborg Idrætsforening & Tjæreborg Gymnastikforening
Grøn Fritid omdeles til alle husstande i 6731 Tjæreborg samt Ålbæk.
Tjæreborgportalen: www.tjareborg.dk

Redaktion

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
4

Foreningskontoret

Bodil Gravsholt
Østerled 7 - 7517 5308
bodil.gravsholt@gmail.com
Ulrik Storkholm
Skolevej 29 - 3072 3044
ust@aabenraa.dk

Tjæreborg Stationsvej 39

Tlf. 7616 6125
gf@tjareborg.dk

Oplag:
Fotoarb.:
Tryk:		

Annonceansvarlig

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

Bestyrelsen

Hans Godske
Alice Christensen
Flemming Nielsen
Grøn Fritid 2016

1.420 eksemplarer
GF og Private fotos
Grafisk Trykcenter A/S

Udgivelser 2017

Nummer

1
2
3
4
5
6

Deadline Udgives

11/1
3/2
28/3
18/7
19/9
28/11

uge 05
uge 09
uge 16
uge 32
uge 41
uge 51

Tjæreborg Ældrecenter
21. september havde vi besøg af Jens Jermiin Nielsen
med et foredrag. Emnet var Emma Gad - gider vi. Takt
og tone fra omkring 1900-tallet. Han læste forskellige
passager fra Emma Gads bog - om ringforlovelse,
bryllup, barnedåb og konfirmation. Selvom meget
er ændret, kunne vi alligevel som pensionister nikke
genkendende til mange ting. Jens Jermiin Nielsen
fortalte også om mange gamle skikke, der er blevet
moderne igen, og forstod med lune og humør at gøre
det interessant. Forhåbentlig kan vi få fortsættelsen
med sølvbryllup, guldbryllup og begravelse på et senere
tidspunkt. En STOR TAK til Jens Jermiin Nielsen for en
god eftermiddag.
5. oktober havde vi et foredrag med Gudrun Nielsen
fra Hammel (kaldet Gudde). Gudde fortalte om
et spændende liv, som landmands- og kogekone.
Det havde givet hende mange oplevelser, og som
forsamlingshusejer havde hun været vant til de store
gryder. Selvom hun med sine 78 år egentlig er pensionist,
førte hun også en aktiv pensionisttilværelse.
19. oktober var der musik på programmet. SPIL OP
var på besøg. Det er 2 dygtige, lokale musikere - Ole
fra Hjerting og Poul fra Tjæreborg. De forstod med god
musik at få de mange fremmødte til at synge med på de
ønskede numre. En rigtig festlig eftermiddag, som vi
gerne vil gentage.
2. november viste Henrette fra Pasgårds Tøjservice
efterårsmoden. Hun havde en fin kollektion med, og der
blev handlet meget.
16. november spillede vi BANKO, men der var
desværre ikke mødt ret mange op.
De næste arrangementer bliver med Frelsens Hær og
Luciaoptog, hvor vi håber at se rigtig mange.

Onsdage for ældre i Tjæreborg

I ulige uger er der kortspil
i Forsamlingshuset.
Det er kl. 9.00 - 11.00 og vi
begynder med rundstykke
og kaffe for 30,- kr.

Med tak for det gamle år ønsker vi alle vore
medlemmer en glædelig jul samt et godt nytår, og vi
glæder os til fortsat god opbakning i det nye år.
Bestyrelsen

Hyggeklubben - onsdage kl. 14.30
14. dec.

Julehygge med Luciaoptog
Efter kaffen læser Jens Jermiin Nielsen
en julehistorie
11. jan. Nytårskoncert med Esbjerg
Salonorkester
25. jan. Ingelise Wenzel fortæller om
sit arbejde
8. feb.
Generalforsamling. Gratis kaffe.
Efter kaffen spiller Orla Lyst
22. feb. Lilian Davidsen kommer og fortæller
om sit arbejde i Gambia
8. marts Folmer og Basserne. 5-mandsorkester
underholder med sang og musik.
22. marts Pasgårds Tøjservice viser forårsmoden
5. april
7-kantens Kabaret. Musikalsk
underholdningsshow med muntre 		
sketches og historier
19. april Henrik Kostow fortæller om sin
tilværelse som blind
Bestyrelsen

I lige uger er der IT-Café
på Tjæreborg Bibliotek.
Det er kl. 9.00 - 11.00, og måske er der kaffe!
Der er hjælp at hente, hvis du har problemer
med din computer. Ejner m.fl. er klar. Han er
teknikeren, der løser alle
problemer. Hvis de er store,
så prøv at ringe til ham på
5192 5057.

HUSK
Der er fællessang på Ældrecentret
den 1. fredag i måneden kl. 14.30 (6/1, 3/2)
Det er for alle
- både beboere på centret og folk udefra.
Kom og syng med!!
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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 på plads.
Mandag 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 sammenbrud, 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.

Debataften om demens
Tjæreborg Aftenskole m.fl. afholdt debatarrangement
på Tjæreborg Bibliotek 8. november.
Der var mødt 28 og det var en meget vellykket aften.
Foredragsholderen Mette Søndergaard gjorde det triste
emne underholdende, spændende og det gik rent ind,
så det er noget der kan bruges i hverdagen. Mette kan
varmt anbefales at høre.
Johanne Christensen

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.
Start onsdag den 11. januar 2017
Lokale 40/41 Tjæreborg Skole
12 x 2 lektioner 580 kr.
Tilmelding
Johanne Christensen
Tjæreborg Aftenskole 7517 5578 / 2396 5578
Bankkonto nr. 3445-4476055148.

Onsdag 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 kedeligt,
men derimod interessant, spændende og frem for
alt vedkommende og humoristisk. Det foregår i
Forsamlingshuset, Sneum-Tjæreborg Fritidscenter.
Mandag 27. marts 19.30 er det lykkedes at få
Anders Agger til at komme til Tjæreborg med
emnet ANDERS AGGER INDEFRA … om den
prisbelønnede
dokumentarserie
på DR2, hvor
tv-journalisten
forsøger at
skaffe adgang
til miljøer, der
normalt ikke
er åben for
offentligheden.
Om det er
Jehovas Vidner
eller AP Møller
Mærsk … Retsmedicinsk Institut eller rockbandet
Dizzy Mizz Lizzy: Så har tv-journalisten Anders
Agger sin egen, baglæns og nysgerrig tilgang til sine
medvirkende.
Det foregår i Multihallen.
Billetter til foredragene kan købes ca. 2 uger før
på Biblioteket og i SuperBrugsen
Bodil Gravsholt
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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 6. oktober havde Tjæreborg
Husholdningsforening modeopvisning på Fritidscentret.
Josefine’s ”damer/piger” viste os efterårsmoden. Efter
en flot opvisning hyggede vi os med Bagels med pålæg,
vin og kaffe.

Torsdag den 3. november var der eftermiddagstur
til Otto Frello Museet i Varde. Her fik vi en god
rundvisning af John Jensen.
Lørdag den 26. og søndag den 27. november deltog vi
traditionen tro i årets Julemesse med salg af æbleskiver
og julegløgg.
Gunhild Hangaard

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
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20 % RABAT på alle
varer i
Tjæreborg
Medbring hele dee nummer af
”Grøn Frid” i bukken og få 20 %
Rabat på dit varekøb *
* Gælder KUN i Tjæreborg for ét samlet køb, og IKKE for medicin, tobak, spil,
Morebox, taled, gas, frimærker, forudbeslte varer eller l senere aentning.

Varekøb foretaget: _______________________________

Tjæreborg • Skolevej 45
tlf. 7517 5599
* Gælder ét samlet køb i
perioden l og med januar 2017
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Referat fra Årsmødet i Sneum-Tjæreborg Lokalråd
1
2

3

Flemming Storgaard bød velkommen til de knap 20 fremmødte – heriblandt de 3
oplægsholdere.
Distriktsskoleleder Jette Sylvestersen og afdelingsleder Vibeke Hornbak gav et
spændende oplæg om det at drive skole under en ny reform i en ny skolestruktur
– set fra et distriktsskolelederperspektiv og et afdelingslederperspektiv.
De var bl.a. inde på kommunale effekt-mål, visioner og ledelsesroller. De ser begge gerne, at det gode lokale 		
samarbejde mellem skolen og forenings- og kulturlivet kan fortsætte.
SSP-konsulent Michael Ulv gav et interessant og vedkommende oplæg om Digital Trivsel. Børnene er født

ind i den ”digitale revolution” med de mange platforme, der findes, hvor man kan ytre sig og profilere
sig – og dermed også genere hinanden 24/7. Herigennem skabes deres identitet – de befinder sig i en
virtuel skolegård døgnet rundt, hvor mobning også finder sted. Han anviste nogle konkrete værktøjer
(for voksne og børn): (SMART) S = Sæt grænser
						
M = Mød ikke en netkontakt alene
						A = Anmeld og blokér
						R = Respektér andre

						
T = Tal med én du stoler på
4 Formandens beretning ses nedenfor.
5 Regnskabet blev fremlagt og godkendt v/ Kurt Aakjær.
6 Ib Nim Jensen blev genvalgt som revisor.
7 Eventuelt.

BERETNING 2016

Lokalrådet stiler efter at holde et månedligt rådsmøde,
bortset fra sommerferien. Derudover har vi været
repræsenteret til møder med Esbjerg Kommunes
Økonomiudvalg, Teknik- og Miljøudvalg, Vej og Park
Forvaltningen og Entreprenørafdelingen. Nu hvor
Mellembyplanen udarbejdes har vi også deltaget i
mange møder desangående.
Mellembyplanen kører stille og roligt fremad og
vi synes godt nok stille og roligt skal tages helt
bogstaveligt. De store tiltag venter vi stadig på, men
tilladelser, koordinering med andre instanser eller
økonomiberegninger tager åbenbart tid.
Noget er dog sat i gang eller der er frigivet penge dertil.
Her kan nævnes:
- Opstilling af flere skraldespande
- Tiltag i skole og børnehave for at undgå madspild
- Garmin-ure til klassesæt til måling af energi
- Aktiviteter til gennemførelse af energirenoveringer i
private hjem
- Oprettelse af en digital portal til samlingspunkt for
data og informationer
- Aktivitetssti ved hallen med ”klatrevæg”
- Etablering af cykelstiforbindelse nord for jernbanen
mellem de 2 tunneller.
Mødeaktiviteten i arbejdsgrupperne og styregruppen
har ligget stille henover sommeren, men nu tager vi
igen fat.
Et affaldsforsøg har også været placeret i Tjæreborg,
fordi vi er – en by med energi. I forsøget ”Tjæreborg –
vejen mod 50% genanvendelse” blev byen delt op i 4

forskellige områder med hver sin sorteringsvejledning
og tømningsfrekvens. Forsøget blev afsluttet med et
fællesmøde med 200 deltagere den 28/9 og skal nu
evalueres af Esbjerg Kommune.
Som tidligere år deltog vi også i Julemessen i Hallen
med en stand. Karin fra Lokalrådet havde udfærdiget en
lille konkurrence med gevinster, hvilket var et godt tiltag
for at få folk hen til standen.
Vi har ikke noget vi skal sælge, men det er en god
mulighed for at få en snak med folk og fortælle lidt om,
hvem vi er og hvad vi laver. Lokalrådet vil også gerne
være der næste år og med en ny konkurrence.
I januar var vi inviteret af Esbjerg Kommune til
lokalrådskonference i Kulturhuset i Jernved med
temaet ”Dynamik i lokalsamfundene”. Et rigtig godt
arrangement for samtlige lokalråd i kommunen. Det er
planen at konferencen skal afholdes hvertandet år. Vi
deltog stort set alle.
I forbindelse med konferencen blev Esbjerg Kommunes
nyndstiftede ”Ildsjælepris” uddelt. Et par af vores egne
ildsjæle – Flemming Nielsen og Hans Godske – var
indstillet til prisen, men den gik desværre for dem til et
par ildsjæle fra Vejrup.
På de årlige møder med Økonomiudvalget og
Teknik- og Miljøudvalget havde vi følgende punkter på
dagsordenen:
1 Nyindretning af P-pladsen ved Hal 1 og Skolevej
2 Færdiggørelse af P-pladsen ved busvendepladsen
3 Underføring af sti under Tjæreborgvej langs Vestre
Strandvej mod Roborg
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4 Øget information om FlexTrafik-ordningen?
5 Nedlæggelse af dagcentret på Tjæreborg
Ældrecenter
6 Mellembyplanen
Punkterne 1,2 og 6 drøftedes og vi kom frem til, at
de 2 P-pladser formodentlig kan indgå i projektet om
bymidten fra Mellembyplanen. Hvis ikke er det en
opgave for Skoleforvaltningen.
I den forbindelse gav vi udtryk for, at man skulle
tænke over, hvad man bruger Mellembyplanmidlerne
til. Vores tanke er, at det er nemmere at søge
fondsmidler til rekreative og kreative tiltag end til
parkeringspladser.
Omkring punkt 3 fik vi at vide, at krydssikring af
Tjæreborgvej er meldt ind til Vejdirektoratet, da denne
er en statsvej. Kommunen har også en stor interesse i
at få krydset sikret.
Vedrørende manglende markedsføring af
Flextrafikordningen ville kommunen se på dette i
gentænkningen af den kollektive trafik, som er blevet
gennemført i 2016. Vi har dog endnu ikke set eller hørt
noget desangående.
Punkt 5: Nedlæggelse af Dagcentret på Tjæreborg
Ældrecenter var en del af budgetforliget 2016-19 og
ældrerådet var blevet hørt i den forbindelse.
I foråret blev Lokalrådet af en borger gjort
opmærksom på, at NCC havde søgt om tilladelse
til knusning af sten i grusgraven på Krogsgårdsvej.
Borgeren var bekymret for støj og støv. Det er Region
Syddanmark som behandler sådanne sager.
Vi udfærdigede et høringssvar, hvor vi gav til kende,
at vi ikke var begejstrede for en sådan tilladelse. Vi
lagde i høringssvaret også stor vægt på, at det var
en meget lille kreds af naboer, der var blevet hørt.
Kun nogle lodsejere vest for grusgraven var på listen
over høringsberettigede, men ingen beboere i den
sydvestlige del af byen.
Vi ved at Esbjerg Kommune også har indsendt
høringssvar gående på de samme argumenter. Sagen
er endnu ikke behandlet i regionsrådet. Også lokale
borgere har gjort indsigelser.

GENERALFORSAMLING
I GRØN FRITID
Onsdag den 16/11 2016 blev der afholdt
Generalforsamling i GRØN FRITID. Hans Godske
blev valgt til ordstyrer, Flemming Nielsen til referent.
Flemming Nielsen fremlagde herefter regnskabet: Der
har været indtægter (annoncer og foreningsbidrag) på
83.082 kr. Som indtægter medregnes de 20.000 kr.
i støtte fra TIF & TGF, og de 8.000 kr. fra de øvrige
foreninger. Udgifterne beløb sig til 85.476 kr., hvilket
dækker trykning og omdeling, samt programlicenser
og internet.
Vi drøftede fremtiden, hvor der var enighed om, at
bladet har en værdi for lokalområdet – som et fysisk
informationsmedie, der bl.a. fortæller om kommende
og afholdte arrangementer. Derfor fortsætter bladet i
2017 med 6 numre og uændrede annoncepriser: Tak
til annoncører for støtte i 2016! Vi håber på samme
positive indstilling, når Hans Godske nu på ny går i
gang med at tegne annoncer. Tag godt imod!
Der var genvalg til bestyrelsen, som består af Hans
Godske, Alice Christensen og Flemming Nielsen.
Redaktionen består i 2017 af Bodil Gravsholt og
Ulrik Storkholm, idet Gunhild Hangaard har ønsket at
udtræde. Tak til Gunhild for en fin indsats!
På side 4 kan du finde flere informationer om
redaktion, deadline og udgivelsesplan for GRØN
FRITID.
Flemming Nielsen

Her i efteråret har lokalrådet diskuteret om vi skal
have en velkomstfolder til nye tilflyttere. Det er
foreløbig endt med, at vi tilpasser en folder som vi
har i forvejen og sender den med en indbydelse til et
velkomstarrangement, som Esbjerg kommune sender
til alle tilflyttere i kommunen. I folderen orienteres der
om Sneum - Tjæreborg Lokalråd, og der er også en
henvisning til Tjæreborg –portalen.
Til slut vil jeg gerne rette en tak til det øvrige lokalråd
og andre samarbejds- partnere for et godt samarbejde i
det forgangne år.
Flemming Storgaard
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Tjæreborg Motion inviterer til åbent hus mandag d. 9. jan.
2017 kl. 18.00 på Tjæreborg Skole i samlingssalen.

Inspirationsaften Til Ny Sjov og
anderledes træning
Program:
Kl. 18.00: Velkomst - intro løb anno 2017
Kl. 18.45: Sjovt, socialt, seriøst og skadesforebyggende træning
Kl. 19.45: Vand/frugt og spørgsmål til konceptet
Kl. 20.00: Tak for i dag!
Alle er velkomne - medlemmer som ikke medlemmer.
HUSK at møde omklædt!
Se mere på https://www.facebook.com/Tj%C3%A6reborg-Motion-695830880475931/?fref=ts

Grøn Fritid 2016

13

50 ÅRS JUBILÆUM - HISTORIEN OM TIF’s PRÆMIESPIL

Januar 1998: Hele præmiespiludvalget samlet omkring
talpladen med alle numre/brikker: Svend Pallesen, Preben
G. Jensen, Elsebeth Skouboe, Flemming Nielsen, Torben
Storgaard og Knud B. Thomsen

Det er ikke alt, der sættes i gang, som
har en levetid på 50 år – men det har
Præmiespillet snart haft.
– Og formen er stadig god!
Rigtig mange har en aktie i præmiespillets historie.
Det gælder primært de mange der spiller med – og
det gælder tegnerne, som i januar traver Tjæreborg
tyndt og det gælder naturligvis udvalget, hvoraf
nogle har været med helt fra starten.
Sådan startede det….
Vi skruer tiden næsten 50 år tilbage til 1967. På
det tidspunkt var tre unge gutter, Torben Clausen,
Tommy Uhd Nielsen og Flemming Nielsen blevet
valgt ind i TIF`s bestyrelse. De var hhv. 18 og 17
år!
Alle tre havde – sammen med i øvrigt en større
flok juniorspillere fra TIF – spillet fodbold i EFB
i et par år. (Det var i de år, hvor EFB vandt en del
Danmarksmesterskaber)
Her havde man set, hvordan en fodboldklub kunne
drives og under hvilke forhold man kunne spille
fodbold. Der var lysanlæg, varmt vand i bruserne,
gode trænere, dejligt klubhus mv..
Som nyvalgte til bestyrelsen gav det lyst til at være
med til at forbedre forholdene i Tjæreborg IF.
Foreningens indtægter var udover kontingentet
primært baseret på indtægter ved fælleslæsning,
månedlige baller på Blichers Kro, bankospil,
juletræsfest, fastelavnsfest og – engang imellem –
sportsfest.
Vi manglede en fast indtægt, som kunne sætte
os i gang med de forbedringer vi ønskede
(renovering af klubhuset ved stadion på Stationsvej
– med baderum med varmt vand, forbedring af
14

lysanlægget på Brovej 12, lønnede seniortrænere
mv.).
10,- kr. pr. måned
Med idé fra Torben Clausen igangsatte bestyrelsen
så i 1967 præmiespillet, som i al sin enkelthed gik
ud på at deltagerne hver måned ved opkrævning
betalte kr. 10,- for at spille med. Man fik tildelt
et nummerbevis med nummer, og så foretog
bestyrelsen 1. mandag i hver måned udtrækning af
vindere af pengepræmier.
Som deltager i præmiespillet var man passivt
medlem og havde dermed stemmeret på
generalforsamlingen.
En procentdel (i henhold til gældende regler)
af det indkomne beløb gik efter udbetaling af
præmier til foreningen som overskud.
De første år deltog 50 – 60 personer i spillet. I
dag spiller over 500 med. En del har været med
siden starten. Det vidner om vedholdenhed, og vi
tager det som udtryk for at mange gerne vil støtte
Tjæreborg IF.

Januar 1998: To æresmedlemmer, Svend Pallesen og Børge
Sørensen, kontrollerer, at alle præmiespil-numrene (brikker)
er til stede
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Det er let at deltage – og en god måde at støtte
TIF`s arbejde for en meningsfyldt fritid for børn,
unge og ældre på.
Du har intet besvær af din deltagelse i spillet.
Vi kommer rundt og opkræver gebyret i januar
måned.
Og vi bringer gevinsterne til din dør. Resultatet
af de månedlige trækninger offentliggøres i Grøn
Fritid.

Januar 1998: Elsebeth Skouboe, Torben Storgaard og Svend
Pallesen ájourfører hovedlisten efter at nytegning har fundet
sted

Årlige opkrævninger
Efter nogle år gik man over til et medlemskab af
spillet for et helt år. Det kostede så kr. 100,- for
hele året.
Hovedgevinster
I 1985 – i forbindelse med klubbens 75 års
jubilæum – blev spillet videreudviklet, idet
der – udover pengepræmier – blev udloddet
hovedgevinster i hver måned.
Det betød at prisen for deltagelse steg til 150,årligt med opkrævning i januar.
I de seneste knap 15 år har prisen været kr. 200,For dette beløb er du – i hver måned med i
lodtrækningen om 4 hovedgevinster og 23
pengepræmier. Hver hovedgevinst har en værdi på
mellem 250,- og 1.000,- kr.

Præmiespillets betydning
Fra en spæd start i 1967 og til i dag har
præmiespillet haft en meget stor betydning for
TIF`s udvikling. Spillet har – sammen med de
seneste 35 – 40 års sportsfester og skolemester
siden 1993 – været fundamentet for skabelsen af
de gode idrætslige rammer i TIF.
Du kan støtte spillets videre udvikling ved at
tilmelde dig spillet med et eller flere numre, når vi
kommer rundt i januar.
Stor tak til alle….
Tak til alle som spiller med, tak til tegnerne,
tak til sponsorerne og ikke mindst tak til
præmiespilsudvalget, som består af Arndt Olesen,
Jens P. Jensen, Elsebeth Skouboe, Preben G.
Jensen, Mikkel Christiansen og Flemming
Nielsen.
Flemming Nielsen
Præmiespilsudvalget
60 22 57 26
flni6731@gmail.com

I Jubilæumsåret udlodder TIF kr. 5000,- ekstra
i pengepræmier
Vi har valgt at gøre præmiespillet i 2017 ekstra
attraktivt ved at sætte 50 stk. 100,-kr.-sedler på
som ekstrapræmier udover de i forvejen mange
pengepræmier og hovedgevinster.
Nytegning
I mellem jul og nytår udsendes en lille folder som
fortæller om spillet, og nytegning finder sted i
hele januar måned, hvor vore tegnere kommer
rundt til alle husstande. Her kan betales kontant
eller med Mobile Pay.
Ring 60 22 57 26, hvis vi ikke træffer dig
hjemme.
Ruterne fordeles ved et møde i klubhuset onsdag
den 4/1 2017 kl. 18.30. Hvis du har lyst til at tage
en rute, så mød op, eller kontakt undertegnede.
Grøn Fritid 2016

Månedens vindere i præmiespillet trækkes ud
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Gymnastiksæsonen 2016/17
Julen er over os og holdene går på juleferie fra og med den 21. december 2016.
Friske er alle hold dog igen i det nye år og starter onsdag den 4. januar 2017.

Vi ønsker alle
medlemmer en
rigtig glædelig jul
og et godt
motionsrigt
nytår.
Fastelavnsfest 2017
Sæt X i kalenderen søndag den 26. februar 2017,
hvor vi traditionen tro igen inviterer til
fastelavnsfest i TGF.
Se invitationen andet sted i bladet.

Forårsopvisning 2017
Sæt også X i kalenderen lørdag den 25. marts 2017, hvor vi
har forårsopvisning med mange overraskelser og nyheder i
støbeskeen.
Og glæd jer til årets gæstehold. Mere siger vi ikke nu ;-)

Gymnastikafdelingen på Facebook.
Vil du have sidste nyt, hurtig information omkring evt. ændringer for det hold
du selv eller dit barn/børn går på, er det en god ide at melde dig ind i vores
facebookgruppe:
Tjæreborg GYMNASTIK
Her vil udvalget poste informationer som er relevante for alle, der går til gymnastik i TGF.
16
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TGF Badminton
Tjæreborg Badminton
begynderstævne 2016
I år har vi spillet vores 3. udgave af “Tjæreborg
begynderstævne” og dette har levet fuldt op til vores
forventninger. Til dette års stævne tilmeldte 38 spillere
sig og vi må erkende at igen har det været en
kæmpe succes for os. Antal deltagere fordelt på de 3
års stævner ligger stabilt på ca. 40 tilmeldte og det
er vi rigtig tilfredse med.
Vi er utrolig stolte af dette resultat og meget
taknemmelig for den store opbakning fra alle de
fantastiske spirende unge badmintontalenter samt
deres forældre og klubberne i DGI Syddanmark. De er
naturligvis med til at gøre vores stævne til en succes.

Udover de mange flotspillede kampe var højdepunktet
for alle de unge badmintontalenter at
modtage en meget flot pokal, uanset placering.
Dette fik vi rigtig megen ros for fra forældre, og vi
kunne se at spillerne strålede af stolthed
over at have modtaget en pokal.
Vores egne spillere fra Tjæreborg Badminton var også
mødt talstærkt op til stævnet og var klar til kamp
mod de andre unge talenter i venskabsklubberne i
nærområdet. De leverede nogle rigtig flotte kampe.
Afslutningsvis må vi i udvalget konkludere, at dette
års 3. begynderstævne blev en kæmpe succes og vi fik
en masse ros for planlægning, afvikling samt de
fantastisk flotte pokaler. Vi kommer stærkt igen til
næste års begynderstævne 2017, som også vil ligge i
november måned. Vi håber igen på samme store
opbakning af tilmeldte spillere om end flere skal
være hjerteligt velkomne.
Vi vil gerne sige mange tak til de frivillige
hjælpere samt forældre til at tælle på banerne.
Uden jer vil stævnet hellere ikke kunne blive
afviklet. Vi håber på flere frivillige til næste års
stævne.
Til alle spillere, klubber i DGI Syddanmark,
forældre samt samarbejdspartnere ønskes en
rigtig glædelig Jul og et succesrigt år 2017.

Igen i år valgte vi at alle spillere startede med
indledende runder, i alt var der 8 puljer fordelt på
henholdsvis U9, U11, U13 samt U15, hvor der blev
spillet 4-5 kampe i hver pulje. Derefter skulle spillerne
igennem en mellemrunde fordelt på 4 mellemspil med
4 puljer henholdsvis i U11- og U13-rækkerne.

Følg os på Facebook-gruppen ”Tjæreborg
Badminton Klub” med information omkring
vores egne stævner og nye tiltag samt mulighed
for at få jeres tilkendegivelser til nye tiltag,
så vi kan styrke vores lokale badmintonforening i
fællesskab.
Mange hilsner
Tjæreborg Badmintonudvalg

Kampene blev afviklet ved enten 15 min. spil eller 2
sæt af 21 point eller højest op til 30 point. Dette
var med til, at vi fik afviklet stævnet indenfor fornuftig
tidsramme.
Selvom der kun var spilletid op til 15 min. blev mange
af kampene spillet til 21 point og alle havde det sjovt
og rigtig flotte kampe blev spillet.
Af de i alt 38 tilmeldte spillere, blev der spillet 106
kampe fra kl. 9:00 til ca. 16:00.
Grøn Fritid 2016
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Tjæreborg Cycling
Tjæreborg Cycling – Socialudvalget
Jeg er blevet medlem af Tjæreborg Cykling,
Social-udvalget og synes, der mangler lidt info
omkring, hvad vi går og laver.
Socialudvalget består af Allan Kamper,
Frank Christensen,Thomas Davidsen, som
repræsentere Racer og Andi Nielsen (Jane Glarbo)
repræsenterer Mtb.
Det har været et spændende år, hvor vi har stået
for følgende:
Naturen Kalder: En påske-gåtur rundt om det
nye Mtb-spor, hvor der blev serveret boller og
fundet slikposer på sporet, som påskeharen havde
gemt.
Sommerhygge: En fest som skulle ryste Racerog Mtb-holdene sammen, Vi startede med et
orienteringsløb, hvor der blev svaret på spørgsmål
om klubben og medlemmer, derefter en masse
sjove indslag og dejlig mad.

18

Julehygge: Et hyggeligt Juleangement med
masser af glade cykeltosser og dejlig mad.
DRESSCODE ....
Nissehue-Sportstøj-Indendørs sko + en gave under
armen til 25 kr.
kl. 11-12 Spinning eller udendørs cykling Mtb/
Racer
kl. 12-12.20 Hygge under bruseren
kl. 12.20-12.50 Foredrag med Carsten Jensen,Velo
Performance
kl. 13-15 Julefrokost med indbygget overraskelse
Tak til Lisbeth Ohlsen for al den fine julepynt, der
blev pyntet rigtig flot op.
Som I kan fornemme på billedet er vores
Arrangementer noget alle vil deltage i. Vi glæder
os allerede til næste år og byder nye Mtb og Racer
velkommen i Tjæreborg Cycling.
Hilsen Andi Nielsen

Grøn Fritid 2016

Fællesnyt fra TIF og TGF
Tjæreborg Idrætspris 2016

Så er det tid til at komme med kandidater til

IDRÆTSPRISEN 2016

Formålet er at påskønne en aktiv og ekstraordinær
indsats for foreningslivet i Tjæreborg.
Idrætsprisen uddeles 1 gang om året - denne gang
for året 2016.

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 mail:flst@pc.dk
Et dommerpanel forestår udvælgelsen.

Idrætsprisen kan gives til:

en aktiv idrætsudøver

en leder

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

et udvalg/en afdeling

Prisen uddeles ved Gymnastikopvisningen i marts 2017.
Flemming Nielsen

for en bemærkelsesværdig indsats

et hold

for et fornemt sportsligt resultat
for en ekstraordinær indsats til gavn for
idrætten og fællesskabet
for et særligt initiativ til gavn for
foreningslivet og lokalsamfundet

Bedømmelsesperioden er 1/1 2016 - 31/12 2016.

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

Idrætsprisen 2015 gik til “Træner-teamet” på Mini Mix-holdet.
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.
Lene Holdensen, Peter Holdensen, Henrik Stæhr Christiansen, Dan Støjer, Tanja Støjer og Anne Karina
Davidsen.

Indstilling til Idrætspris 2016
Jeg vil hermed gerne foreslå: ___________________________________________________________
som kandidat til Tjæreborg Idrætspris 2016
Begrundelse: ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Navn: ___________________________________
Adresse: __________________________________ Telefon: ________________________
Fristen for aflevering er 1. februar 2017
til Flemming Storgaard, Sønderbyvej 38, 6731 Tjæreborg. Mail: flst@pc.dk Vedlæg evt. bilag.
Grøn Fritid 2016
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TIF Krocket

Fra Afslutningsfesten 2016

Pokalvinderne fra 2016

Vi havde også konkurrence om træfsikkerhed til
midterbuen, og her blev vinderen Svend Petersen.
Godt gået, da han er en af vore ”nyeste” spillere.
Den 27. oktober afholdt vi et stort Torsdagsstævne
på banerne ved Østerkrog, og vi havde
gæstespillere fra Esbjerg, Skads-Andrup,
Bramming, Sædding-Guldager, Ribe og
Gredstedbro. Vi var i alt 44 spillere og vi havde en
rigtig fin dag med masser af krocketspil og fint vejr.
Den 15. december holder vi Julefest med gløgg,
æbleskiver og lidt julesang.

”Midterbue-mester” 2016

Sommeren er blevet afløst af efterår og vinter, men
krocketbanerne ved Østerkrog
benyttes stadig flittigt.

Oluf Pedersen, fmd.

Den 8. oktober fik vi afviklet
Pokalstævne om Sydbanks
Vandrepokal og om aftenen
havde vi en hyggelig
afslutningsfest. Maden blev
leveret af SuperBrugsens
slagter, som selv var til stede
ved udskæring af kødretterne.
Superflot og lækkert. Stor ros
til ham.
Pokalvinderne for 2016 blev
Ingelise Waldhauer og Svend
Erik Andreasen. Stort Tillykke
til dem.
Frokost ved Pokalstævnet
20

Grøn Fritid 2016

TIF’s Fodbolddrenge hos EFB
En stor oplevelse for de små
Søndag d. 27 nov. kl. 16.00, stod 11 fodbold-U9drenge klar i nye smarte TIF-spiller-sæt parate til at
følge EFB’s superliga-spillere på banen.

Det var en stor oplevelse, og lidt sejt lige at have fulgt
dem på banen, som scorede mål eller efterfølgende
blev valgt til EFB’s bedste.
U9-Træner-Teamet.
Jesper Brodersen

Billeder fra Mini Mix

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.
Trækningslistenovember
januar
Trækningsliste
1. Præmie:

2. Præmie:

3. Præmie:
4. Præmie:

Erik Nielsens Vandrepokal 2016: Martin Lind Bachmann

“Gives til en træner, spiller eller leder, der har gjort en særlig indsats i klubben”
Pokalen er uddelt i mange år efterhånden, og kan ses som klubbens Hall of Fame.
Komiteen i år består af sidste års modtager Mette Jørgensen, formanden for
Ungdomsudvalget Maiken Støjer og klubformand Niels Vestergaard.
Som altid var det svært at vælge den rette modtager, men Bachmann (i daglig tale)
skilte sig nu ret hurtigt ud. Bachmann er TIF-dreng; begyndte som drengespiller
og har hængt ved i klubben lige siden – nu mest udenfor banen. Godt for det –
altså at han har hængt ved!
Den første gang, jeg fik øje på Bachmann, var i en serie 4-kamp i Andrup, hvor
jeg tænkte, at nu havde TIF da endelig en forsvarsspiller med stil og holdning
ligesom Franz Beckenbauer. Men det var kun lige, indtil jeg så en rygende,
glidende takling fra Bachmann.
Jesper Hansen fik dig med som træner på det nuværende U15-drengehold, og det
tager du dig stadig af sammen med andre gode kræfter, og i denne sæson har U14drengene endda trænet med.
Vi fik dig med i bestyrelsen for nogle år siden, hvor ingen opgave er for stor:
Udenlandsture, arbejdsdag, bandereklamer, oplæg til ny struktur for børne- og
ungdomsfodbolden, Vejlekamp og julestævne. Du kender ikke ordet nej!
Jeg tror, at disse ting lykkes for dig, fordi du arbejder systematisk og roligt
med opgaverne. Du har gode menneskelige egenskaber. Og kendskab til andre
mennesker – måske fra dit arbejde som ejendomsmægler. Det sidste forklarer også
din altid nydelige og korrekte påklædning – enhver svigermors drøm.
Tillykke med pokalen Bachmann! Det er meget velfortjent og en ære at overrække
den til dig.
Ja, og så glemte jeg lige at få med, at Bachmann selvfølgelig leder klubbens
fodboldskole til sommer!
På komiteens vegne
Niels Vestergaard

Kr. 200,-:
Kr. 100,-:

Gavekort - Cityforeningen
værdi kr.400,Skjern Bank
er trukket på nr. 174
En øljulekalender
værdi kr. 450,Aakjærs
er trukket på nr. 198
Gavekort værdi kr. 400,Sportigan, Esbjerg
er trukket på nr. 397
Gavekort til Flügger
værdi kr. 300,Tjæreborg Malerforretning
er trukket på nr. 261
Trukket på nr. 487
Trukket på nr. 318, 163, 543, 		
538, 42, 41, 513, 493, 28, 408,
506, 75, 153, 149, 573, 342, 		
252, 183, 389, 272, 341, 291

Trækningslistedecember
januar
Trækningsliste
1. Præmie:

2. Præmie:
3. Præmie:
4. Præmie:

Kr. 200,-:
Kr. 100,-:

Gavekort - Cityforeningen
værdi kr. 400,Skjern Bank
er trukket på nr. 568
Gavekort værdi kr. 400,Sportigan, Esbjerg
er trukket på nr. 609
Kontant kr. 300.Per B. Jørgensen, Tømrermester
er trukket på nr. 384
1 års forbrug af tandpasta
værdi kr. 250,Tjæreborg Tandklinik
er trukket på nr. 414
Trukket på nr. 292
Trukket på nr. 307, 127, 153, 128,
358, 317, 455, 113, 415, 585,
526, 438, 382, 274, 186, 7, 380,
35, 62, 337, 165, 249

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
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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

Cycling

Henrik Weis Aalbæk
Allan Kamper
Claus Nielsen
Kirsten Møller
Peter Ladegaard Jensen
Vagn Ladegaard

Niels Storgårdsvej 9
Jens Kusksvej 51
Niels Storgårdsvej 24
Krogsgårdsvej 49
Niels Storgårdsvej 25
Spurvehøjen 11

5095 1208
6170 3296
2616 9512
4095 5841
4177 7949

7514 0114
7514 0114
2883 4739
6120 4886
2012 5733
4178 3299

Formand
Sekretær
Udvalgsmedl

Gymnastik

Solveig Uhre
Lone Egidiussen
Cathrin Rasmusssen
Christina Haahr

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

Håndbold

Kampfordeler

Mette Hartvigsen
Helle Bruun
Julekalenderudv. Lisbeth Mariager
Tommy Hansen

Formand

2030 8593
2055 4098
2029 1270
2542 8227
2169 1973
4017 4152

Løb

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

Hans Godske

Nørreled 22
Niels Storgårdsvej 33
Allerupvej 13
Jens Kusks Vej 41

7517 1017
2218 4766
2491 9160
2138 2715

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

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

Pusterummet

Østerbyvej 9

5095 1208

se også www.tjareborggf.dk

Tjæreborg Idrætsforening
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Suppleanter

Bestyrelse

Niels Vestergaard
Maiken Støjer
Alice Christensen
Flemming Nielsen
Martin Bachmann
Jane Christensen
Esben Nielsen

Østerbyvej 30
Jens Kusks Vej 16
Østerkrog 3
Sønderbyvej 32
Østergade 101, st.th
Niels Storgaardsvej 46
Jens Kusks Vej 24

Senior-koordinator

Morten Køhlert
Formand

Formand

Formand

Tremhøjevej 24

Ungdoms-udvalg

Maiken Støjer
Marianne Rasmussen
Jesper Holm

Jens Kusks Vej 16
Tremhøjevej 9
Granvænget 10

Præmiespil-udvalg

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

Sønderbyvej 32
Østertoften 42, Darum
Lillekrog 17
Hulvej 60
Østerled 5
Kærhaven 13

Sportsfest-udvalg

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

Sønderbyvej 32
Kærhaven 13
Niels Storgaardsvej 52
Nørreled 6
Bakkevej 58
Vesterled 9
Spurvehøjen 8
Peter Hedes Vej 29
Peter Hedes Vej 27

6011 4181
2811 5160
7517 5806
6022 5726		
2021 3689
4081 3677
2542 8144

2168 9178

Petanque

Eyvin Olesen
Gunnar Haulund
Robert Christensen

Krocket

Formand

Oluf Pedersen
Svend Erik Andreasen

Formand

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

2811 5160		
2912 5910
2764 7519

Vestre Standvej 20
Lunas Allé 28, Esb
Østerkrog 3

Vesterled 25
Sønderager 31

Skolemester-udvalg

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

Opkridtning

Anders Dreyer		

6022 5726		
2542 8306
2944 3837
2081 2630
2239 1549
3027 5862
6022 5726
3027 5862
5073 2986
2628 9392		
2123 5086		
2257 6023
5047 2093
5133 5017
2447 0038		

Baneansvarlig

Niels Vestergaard

Østerbyvej 30

Kampfordeler

Jessie Nielsen

Kærvej 22

BIXEN - klubhusets cafeteria

Alice Christensen
Jessie Nielsen

Østerkrog 3
Kærvej 22

2988 5747
7515 8584
5091 4434

2324 0023
5039 9182

6022 5726
2239 1549
4063 3231
4019 1340
2773 6305

3048 5981

6011 4181

2244 8657

7517 5724
2124 4460
2244 8657

Flere informationer findes på TIF’s hjemmeside:

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

Onsdag 14/12
Torsdag 15/12

14:30
16:00

Julehygge
Juleafslutning

Ældrecentret
Klubhuset, Brovej

Hyggeklubben
TIF Krocket

Fredag
Lørdag
Mandag
Mandag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Søndag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Torsdag

06/01
07/01
09/01
09/01
11/01
17/01
18/01
22/01
25/01
25/01
25/01
26/01

14:30
15:00
18:00
19:30
14:30
19:30
19:30
10:15
10:00
14:30
19:00
19:00

Sang på Ældrecentret
Nytårskoncert i Sneum Kirke
Inspirationsaften
Foredrag ved Per Dalgård
Nytårskoncert
Ordinært møde i Lokalrådet
Nytårskoncert i Tjæreborg kirke og Sognehus
Kirkefrokost i Ålbæk Forsamlingshus
Babysalmesang
Ingelise Wenzel fortæller
Tjæreborg Bageri
Menighedsrådsmøde

Ældrecentret
Sneum Kirke
Samlingssalen
Biblioteket
Ældrecentret
Skolens mødelokale
Tjæreborg Kirke
Ålbæk Forsamlingshus
Tjæreborg Kirke
Ældrecentret
V. Strandvej 29
Tjæreborg Kirke

Vennekredsen
Pia Hansen
Tjæreborg Motion
Fælles arr.
Hyggeklubben
Sn.-Tj. Lokalråd
Pia Hansen
Sneum Menighed
Annie Winther
Hyggeklubben
Husholdningsforeningen
Pia Hansen

Fredag
Tirsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Søndag

03/02
07/02
08/02
22/02
22/02
26/02

14:30
18:30
14:30
14:30
19:30
10:00

Sang på Ældrecentret
Bunkeren i Tarp
Generalforsamling
Lilian Davidsen
Foredrag ved Per Larsen
Fastelavnsfest

Ældrecentret
Afg. Fritidsc. P-plads
Ældrecentret
Ældrecentret
Forsamlingshuset
Hallen

Vennekredsen
Husholdningsforeningen
Hyggeklubben
Hyggeklubben
Fælles arr.
TGF

Fredag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Onsdag
Lørdag
Mandag

03/03
07/03
08/03
14/03
22/03
25/03
27/03

14:30
19:30
14:30
19:00
14:30
13:00
19:30

Sang på Ældrecentret
Generalforsamling
Folmer og Basserne
Turneringsmøde i Krocket
Pasgårds Tøjservice
Forårsopvisning
Foredrag ved Anders Agger

Ældrecentret
TIFs Klubhus, Brovej 12
Ældrecentret
Klubhuset, Brovej 12
Ældrecentret
Hallen
Multihallen

Vennekredsen
Husholdningsforeningen
Hyggeklubben
TIF Krocket
Hyggeklubben
TGF
Fælles arr.

Lørdag
Søndag
Tirsdag
Fredag
Onsdag

01/04
02/04
04/04
07/04
19/04

10:00
14:30
18:30
14:30
14:30

Forårsrengøring i Buen
7-kantens Kabaret
Besøg hos Bramidan, Industrivej 69, Bramming
Sang på Ældrecentret
Henrik Kostow fortæller

Buen, Østerkrog
Ældrecentret
Afg. Fritidsc. P-plads
Ældrecentret
Ældrecentret

TIF Krocket
Hyggeklubben
Husholdningsforeningen
Vennekredsen
Hyggeklubben

Søndag

07/05

10:00

25 års Jubilæum i Krocket

Buen, Østerkorg

TIF Krocket

Afg. Fritidsc. P-plads

Husholdningsforeningen

Torsdag 01/06 08:00
Udflugt til Fængslet, Fussingsvej 8, Horsens
					

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.
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Bedsteforældredag i dagplejen
Endnu engang havde vi en hyggelig dag, hvor
dagplejebørnene stolt kunne vise deres legestue frem
for deres bedsteforældre. Der var stor gensynsglæde
da klokken blev 9.00 og det begyndte at vælte ind
med glade bedsteforældre, som mødte spændte og
forventningsfulde børnebørn.
Dagen startede med fælles sang og efterfølgende
blev der hygget ved det fint pyntede bord, med
kaffe og boller. Det var helt fantastisk at se, hvordan
bedsteforældrene legede på gulvet med deres kære små.

Helt sikkert en dag der har beriget både børn og voksne.
Vi glæder os allerede til næste år.
Christina Bjøvlund Øllgaard

Vi har i dagplejen gruppe 28
arbejdet med temaet natur her i
efteråret. Vi har samlet blade og
klistret dem op på et træ, som I nu
kan se udstillet på Biblioteket.
Det har været en dejlig periode,
hvor vi har været meget på
legepladsen og har samlet bladene
og kigget på spændende biller og
insekter.
Vi er nu atter tilbage i legestuen,
hvor vi øver de gode julesange, som
vi skal synge til den store julefest d.
7. december.
Dagplejere og børn i gruppe 28

Grøn Fritid 2016
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