
59. årgang  •  Nr. 2 Marts, april 2016

Fastelavn 2016

Badminton  ●  Fodbold  ●  Fodbold Old-Boys  ●  Gymnastik  ●  Håndbold 

Motion  ●  Tennis
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Denne annonce kan blive din!!
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HOVEDGENERALFORSAMLING

tirsdag den 25. april 2007
 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.

2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår.

4. Indkomne forslag
5. Budget og plan for det kommende år.

6. Valg til bestyrelse og revision, jf. § 4 og § 6
7. Eventuelt.

På valg er hovedformand Steen W. Jørgensen (modtager genvalg). 
Valg af suppleant til forretningsudvalget.

På valg er revisor Michael Max. Hansen (modtager genvalg).
Valg af revisorsuppleant

Ordinær generalforsamling
Torsdag den 28. april 2016 kl.19.30 i Paarup-Hallen

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår
  4. Indkomne forslag
  5. Budget og plan for det kommende år
  6. Valg til bestyrelse og revision
  7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på hovedgeneralforsamlingen, 
skal være hovedformanden Steen W. Jørgensen i hænde 

senest 1 uge før dens afholdelse.

Hovedbestyrelsen

Årets store LOPPEMARKED 
afholdes
Søndag den 10. april 2016 
i PAARUP-HALLERNE.

Begynd allerede nu at rydde op i kældre og på lofter.
Find de effekter frem, som du gerne vil bidrage med.

LOPPEMARKEDET 2016
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Duggede termoruder ?

Tilbud gives på udskiftning af punkterede
termoruder – evt. til lav-energi termoruder.

(GRATIS OPMÅLING)

66 12 59 40 • Døgnservice • 66 12 59 40 

• Alt glarmesterarbejde udføres •

• Kontakt den faguddannede glarmester •

Erik Vester privat: 66 16 04 17

Printstation Bolbro
v/Erik Th. Clemmensen

Hauges Plads · Middelfartvej 84 · Bolbro · 5200 Odense V
Tlf. 65 91 14 23 · Mobil 25 89 75 35

bolbro@printstation.dk www.printstation.dk

Det er os med de billige blækpatroner - prøv os

"Spar penge - tjen penge!"
Tjen penge til din klub!"

Prinstation Bolbro tilbyder en række tjenesteydelser indenfor genopfyldning 
af blækpatroner, samt toner til laserprintere, salg af forbrugsvarer og god 

servicering omkring hjemmets og kontorets printere!
Printstation Bolbro yder rabat på genopfyldning af blækpatroner til printere og 
toner til laserprintere, klubbens medlemmer får 15% af den i forvejen lave pris 

og 10% overføres ubeskåret til klubben.

Altså: Alt i alt en rabat på 25%

Støt vore 
annoncører 

- de støtter os!
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Poul Schou A/S
Rugårdsvej 321, 5210 Odense NV
Telefon 66160385, poulschou.dk

Kran, transport & logistik
Affaldscontainere & kran/grab 
Dansk Sikkerheds Makulering

Dokumenthotellet
- en del af Schou Gruppen

Støt vore 
annoncører 

- de støtter os!

www.tpi-odense.dk

Støt vore 
annoncører

- de støtter os

Denne annonce kan blive din!!
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LOPPEMARKED 2016
                   

Effekter 
afl everes i 
Paarup-
Hallen

Søndag
10. april

2016

Tombola:
Masser 
af fi ne 

gevinster

Tombola:
Hovedgevinst

Webergrill

Datoer og 

tider:

Se annonce 

andet

sted i bladet

Overskuddet
går til 

inventar og 
redskaber

det

en

r og r 
r:r:

Auktion 
over særlige 

effekter

 VEL MØDT I            PAARUPHALLERNE

Vi henter
effekter om

lørdagen
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DONATION FRA FIONIA FOND
Igennem lang tid har cafeteriet i Paarup-Hallen trængt til nye møbler.

De nuværende cafeteriamøbler er meget nedslidte. Derfor ønsker vi at 
udskifte disse til mere tidssvarende møbler. De nuværende stole er betrukne 
med stof, hvilket betyder, at vi hvert år skal foretage en større udskiftning. 
Vi planlægger derfor at udskifte disse til stole med plastrygge og plastsæder. 

Det er imidlertid en større investering. Paarup-Hallen har derfor søgt Fionia 
Fonden om midler til hjælp til en sådan udskiftning.

Glæden var derfor stor, da bestyrelsen for Fionia Fonden på deres sidste 
møde besluttede at donere kr. 50.000,00 til hjælp til udskiftningen.

Den 29. januar 2016 modtog hovedsekretær Bente Pedersen den flotte dona-
tion på vegne af Paarup-Hallen. 

Steen Wandrup Jørgensen  
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MALERMESTER

Arne Rosenløv Laursen
TLF. 66 16 50 27 . BILTLF. 20 16 17 97

PAULICK COIFFURE
SMART HÅR

- for ham og hende

Spangsvej 51, 5210 Odense NV

66 16 27 00
Lukket mandag

www.tpi-odense.dk

Odense Nord Afdeling

Næsbyhovedvej 1

5270 Odense N

Telefon 45 12 16 40

Denne annonce kan blive din!!
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TPI REMA 1000 CUP 2016 
ER NU VEL OVERSTÅET.
Vi fra stævneledelsen vil gerne 
benytte lejligheden til at takke for 
den store opbakning og støtte fra 
alle de frivillige i TPI. Det er rart 
at mærke at vi står sammen om et 
sådan et arrangement som klub.

Alle resultater og billeder kan ses på 
vores hjemmeside http://tpi-odense.
dk/index.php?id=1136

I år nåede vi rekord tilmelding med 
468 deltagende hold og blev der-
for igen i denne sæson Danmarks 
største indstævne for ungdoms 
hold. Det synes vi at vi alle godt 

kan være lidt stolte af og håber at 
vi som klub kan fortsætte de gode 
takter i fremtiden og måske endda 
bygge på.

I år afviklede vi både et A og B slut-
spil da vi ønskede at give holdene 
flere kampe.

Vi tog derfor også fredagene i brug 
og stævnet blev afviklet over 6 spil-
ledage.

Vores vurdering ud fra de tilbage-
meldinger vi har fået er at det over-
nordnet har været en succes.

Alle 6 spilledage var fyldt til briste-
punktet med fodbold og vi kan ikke 
blive større over 2 weekender uden 
en hal 3 § eller ekstra spille dage. 

U10 drenge – Vinder B-rækken
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Vi dækkede alle TPI årgangene fra 
U6 til U19 for både drenge og piger.
Alle TPI hold fik tilbuddet om at 
deltage gratis og vise sig frem for 
hjemme publikummet og alle årgan-
ge var flot repræsenteret. 

Som klub havde vi heldigvis også 

succes til vores eget stævne – neden-
stående 3 hold nåede til tops i deres 
årgange.

Vi I stævneledelsen trænger nu til 
en puster MEN er altid klar til at 
modtage konstruktiv kritik eller 
ønsker til forbedringer. SÅ kom nu 

U13 piger – Vinder A-rækken

U14 piger – Vinder B-rækken
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FASTELAVN I 
PAARUPHALLEN! 
Fastelavnssøndag d. 7. februar fik 
Paaruphallen fint besøg af næsten 
200 børn og voksne, der alle var klar 
på en hyggelig og festlig fastelavns-
fest i TPI.

Kl. 10 blev der budt velkommen og 
så var det ellers med at gå løs på tøn-
derne. Der var 6 tønder i forskellige 
størrelser tilpasset børnenes alder. 
Alle tønderne blev slået til pinde-
brænde af flotte udklædte børn i 
alderen 0- ca.10 år, der nød at tøn-

Generalforsamling 
FODBOLD OLD-BOYS

Tirsdag d. 29. marts 2016
Kl. 19.30 i Paaruphallen

Dagsorden:
 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Budget og plan
6. Valg til bestyrelse og revision
7. Eventuelt
 
På valg er:
Formand:    Preben Giversen
Best.med:    Stig Pilely
                    1 Bestyrelsessuppleant
Revisor:       Svend Hebbelstrup
                    1 Revisorsuppleant
 
Indkomne forslag skal være
formand Preben Giversen i
hænde senest d. 24. marts 2016
 
Foreningen er vært med lidt mad
efter generalforsamlingen.
 
 Bestyrelsen

FODBOLD OLD-BOYS

Ordinær
Generalforsamling 

GYMNASTIK
Torsdag d. 7. april kl. 19.30 i 

Paarup Hallens cafeteria.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1) Valg af dirigent
2)  Beretning om afdelingens virksom-

hed i det forløbne år
3)  Forelæggelse af regnskab for det for-

løbne kalenderår
4) Indkomne forslag
5) Budget og plan for det kommende år
6)  Valg til bestyrelse og revision jvf. §4 

og §7
7) Eventuelt

PBV
Mette Find Andersen

ud af start hullerne hvis I har noget 
at byde ind med.

Så er der forslag så kontakt os med 
det samme §Send en mail til 
TPICUP16@gmail.com

Med sportslig hilsen
Stævneledelsen.
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derne var fyldt med flødekaramel-
ler, små slikposer og rosinpakker.

Vi fik kåret 6 kattekonger og kat-
tedronninger og fik præmieret de 
6 bedst udklædte børn. I år havde 2 
fædre også valgt at komme udklædt, 
hvilket blev præmieret med hver en 
flaske vin.

Efter tøndeslagning og kåringer 
hyggede både voksne og børn sig 
med fastelavnsboller, sodavand, 
kaffe og slikposer. 

Vi fik også rørt os lidt med et par 
sjove danse, ligesom den store air-
track og et par skumredskaber blev 
fundet frem til stor morskab og liv-
lig aktivitet hos børnene.

Tak for en dejlig formiddag med 
glade børn og voksne. Gymna-
stikafdelingen glæder sig til atter 
at byde indenfor i Paaruphallen til 
fastelavnsfest i TPI fastelavnssøn-
dag i 2017! 

Mette Find Andersem



17

SÅ NÆRMER FORÅRET 
SIG OG DET SAMME GØR 
IDRÆTSMÆRKET.
Idrætsmærket er for alle, mænd, 
kvinder og børn fra 12 år som vil 
prøve deres styrke af. Om du er 12 
eller 90 betyder ikke noget, antallet 
af øvelser og tiderne på distancerne 
er individuelle, tilpasset din alder. 

Vi starter tirsdag den 5. april i 
Tarup Skoles gamle gymnastiksal 
kl. 18.30 og i løbet af april måned 
tager vi formprøve, som består af 
opvarmning efterfulgt af øvelser for 
de store muskelgrupper og afslutter 
med udstrækning.

I maj har vi udholdenhedsprøve 
som består af max. 8 km. gang eller 
max. 20 km. cykling. Distancerne 
varierer efter din alder og prøverne 
er på tid, igen afhængig af din alder. 
Disse prøver finder sted onsdag den 
4. maj eller mandag den 9. maj. Vi 
mødes kl. 18.15 på Spangsvej (ved 
broen over åen) hvis vi skal gå og kl. 

18.45 ved spærringen på Fuglebak-
ken, hvis vi skal cykle.

I maj starter atletikken også, tirsdag 
den 3. maj er første aften på sports-
pladsen ved Tarup Skole. Vi mødes 
kl. 19. og starter med opvarmning, 
hvorefter vi prøver os selv af i løb 
60 eller 80 meter, slyngbold, kug-
lestød, længdespring, højdespring 
og spydkast. Atletikken slutter med 
prøveaftener den 14. og 21. juni.

Der er uddeling af idrætsmærker 
onsdag d. 14. september kl. 20.

Skulle du have spørgsmål er du 
velkommen til at kontakte Lis Juel 
Madsen 66 16 36 35. 

Vel mødt. 
Lis, Randi og Anette
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FORÅRSOPVISNING I PAA-
RUPHALLEN.
Søndag d. 3. april byder gymna-
stikafdelingen velkommen til vores 
traditionsrige forårsopvisning, hvor 
stort set alle foreningens gymna-
stikhold vil vise, hvad der er blevet 
arbejdet med i sæsonens løb!

Dagen starter kl. 13 med fælles 
faneindmarch. I år får vi som gæste-
hold besøg af det store Junior Mix-
hold fra Fjeldsted Harndrup!

Vi glæder os til, at hallen forhåbent-
lig fyldes med forældre, bedste-
forældre, søskende og ægtefæller, 
der sammen vil nyde og klappe af 
de mange dygtige hold, der skal på 
gulvet.

Vel mødt d. 3. april i hallen!

Ordinær generalforsamling
HÅNDBOLD

Fredag den 8. april 
kl. 17.15 i Paarup-hallen

1. Valg af dirigent
2.  Beretning om afdelingens virksomhed 

i det forløbne år.
3.  Forelæggelse af regnskab for det for-

løbne år.
4. Indkomne forslag.
5. Budget og plan for det kommende år.
6. Valg til bestyrelse og revision.
7. Eventuelt.

Forslag, som ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formand 
Thomas Olsen i hænde senest 4 døgn før 
generalforsamlingen.

På valg er:
Formand – Thomas Olsen

Seniorformand – Tommy Simonsen 
(ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsesmedlem – Mette T Hansen 
(ønsker ikke genvalg)

Suppleant - Carsten Simonsen 
(vælges for et år ad gangen)

Revisor - Helle Sørensen 
(ønsker ikke genvalg)

Revisorsuppleant - Thomas Jørgensen 
(vælges for et år ad gangen)

Vel mødt – Bestyrelsen.

For dem der måtte have lyst, er der efter 
generalforsamlingen mulighed for, at 
spise fælles med resten af håndbold-
ungdomsafdelingen for en pris på 120,- 
kr for voksne.
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JULETRÆSSALG TPI 
HÅNDBOLDS UNGDOMSAF-
DELING
Juletræssalget 2015 foregik igen i 
år på Shell-tanken ved Tarup cente-
ret. Det var en succes, og noget vi 
helt sikkert holder fast i, og arbejder 
videre med i forældreudvalget.

Vi købte 320 træer, og fik solgt stort 
set alle.

Salget startede stille ud, med 180 
solgte træer de første 3 uger. Og 
så tog det fart den sidste uge, med 
cirka 130 solgte træer.

En stor tak skal der siges til de for-
ældre/frivillige, som hjalp til med at 
tage vagter, og få udfyldt den vagt-
plan vi i forældreudvalget havde 
lavet. Det var alfa omega for over-
hovedet at få solgt vores træer. Vi i 
forældreudvalget håber på en ligeså 
stor opbakning, til næste år igen.

Også en stor tak skal der siges til 
”de gamle”, som tog sig af salget 
på de tidspunkter, hvor vi andre var 
på arbejde. De gjorde det muligt at 
starte salget allerede fra middagstid.

Holdet bag - bestående af ”de gam-
le” som i mange år har stået for jule-
træssalget, og os fra ”Forældreud-
valget” i TPI håndboldbold, havde 
et super godt samarbejde. En stor 
fornøjelse!

Overskuddet fra salget, og den flot-
te indsats alle de frivillige har lagt 
i salget, går til TPI håndbolds ung-
domsafdeling.

Med venlig hilsen
Mike Andreas Westergren
Forældreudvalget TPI håndbold

STATUS PÅ 1. HALVSÆSON
Så er vi kommet ind i 2016 og 1. 
halvsæson er færdigspillet.  Det føles 
dog næsten som om, vi lige er gået i 
gang med sæsonen, men kalenderen 
og den sædvanlige opdeling af ræk-
kerne ved juletid lyver jo ikke.

Hvordan er 1. halvsæson så egent-
lig forløbet? Der er spillet mange 
kampe på både hjemme- og udebane 
og har man fulgt de forskellige hold, 
kan man sagtens se den naturlige 
udvikling, på både hold og blandt 
de enkelte spillere.

Dette er altid opløftende, da det jo 
betyder, at den træning der bliver 
lagt for dagen virker. Der er enkelte 
hold, der fortjener at blive fremhæ-
vet:

Begge U12 pige hold, har formået 
at være blandt topholdene i deres 
række efter 1. halvsæson og såle-
des opnåede begge hold en opryk-
ning til en højere rangerende række. 
Godt klaret.
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U14 drengene startede sæsonen, 
uden egentlig at være nok spillere 
til et hold, og man måtte ud og låne 
spillere fra andre hold, for at være 
nok spillere til kamp. Men med god 
moral fra spillerne og hårdt arbejde 
fra de 2 trænere, er det lykkedes at få 
tilgang til holdet. Samtidig har hol-
det gjort det så godt i deres række, 
at de blev nr. 3 med rækkens absolut 
bedste målscorer. De formåede lige-
som U12 pigerne også at rykke en 
række op til 2. halvsæson.

På U18 siden, både for drenge og 
piger, sker der en masse. Ud over 
at spille deres egne kampe i U18 
drenge turneringen, er der også 
nogle af spillerne der er oppe og 
spille seniorkampe, lige fra serie 3 
til Fynsserien.  

For U18 Pigernes vedkommende 
lægger de 2 trænere i samarbejde 
med de 2 Fynsserie dametrænere en 
masse energi i at bygge bro i over-
gangen fra ungdomshåndbold til 
seniorhåndbold. En del af pigerne 
har således også hjulpet på både 
Fynsserien og Serie 1. 

Dette er med til at U18 spillerne 
lærer seniorlivet at kende og gøre 
overgangen fra ungdomsspiller til 
senior nemmere for, dem der rykker 
op til sommer.
 
Sidst med ikke mindst er jeg nødt til 

at fremhæve Thomas Spenner, U10 
pige træner og far til 2 pigespillere i 
klubben. Thomas har gjort et rigtig 
stort stykke arbejde i 1. halvsæson 
med både at være træner, hjælpe med 
at dømme døm-selv kampe ligesom 
han også sidder i forældreudval-
get. Derudover har Thomas startet 
klubbens Fan-klub, TPI-Ultras. TPI 
Ultras, består af de ungdomsspil-
lere, som til hjemmekampene når 
2. divisionsdamerne spiller, sidder 
nede bag målet og hepper på vores 
hjemmehold. 

Jeg glæder mig til at følge TPI-s 
hold her i 2. halvsæson.

Anders Thoke
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Ordinær generalforsamling
TENNIS

Tirsdag d. 7. marts 2016  kl. 19.00
i Paarup-hallen (klublokalet)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.
2.  Beretning om afdelingens virksomhed 

i det forløbne år.
3.  Forelæggelse af regnskab for det for-

løbne kalenderår.
4. Indkomne forslag.
5. Budget og plan for det kommende år.
6.  Valg til bestyrelse og revision samt 

suppleant.
7. Eventuelt.                     
          
Forslag, der ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, skal være formanden i
hænde senest 4 døgn før generalforsam-
lingen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen 
bydes på lidt at spise og drikke.

Bestyrelsen
TPI tennis
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Adresseliste
(hvor intet andet er anført, er postdistriktet: 5210 Odense NV)

Hovedformand: Steen W. Jørgensen, Thorsteinvænget 6, tlf. 66 16 04 86
Hovedsekretær og næstformand: Bente Pedersen, Saxovej 127, tlf. 66 16 56 61

Hovedkasserer: Kenneth Broe, Søndermarken 46, tlf. 66 16 56 80

Motions-afd.:
Formand: Margrethe Lauritsen, Zakarias Nielsensvænget 1, 
 Tlf. 66136672
Kasserer:  Maren Borg, Grønnevangen 45, 
 mobil 30 31 64 63, mgborg45@gmail.com
Sekretær: Lillian Kirkegaard, Turkisvej 45
 Tlf.65942075

Motions-vennerne: (Støtteforening)
Formand: Hanne Mattisson, Skovduevænget 12.
 Tlf. 66 16 48 89
Kasserer: Gunhild Jensen, Hjejlebakken 134,
 Tlf. 66 16 48 4
 
Badminton-afd.:
Formand: Søren Drengsgaard, Askevænget 6, 5471 Søndersø, 
 Tlf. 29 63 27 80, juliusdrengsgaard@gmail.com
Næstformand/ Dorthe Asmussen, Bygmarksvej 31, 5210 Odense NV
sekretær:   Tlf: 29118333, dorthedoan@gmail.com
Kasserer: Peter Jacobsen, Karen Brahes vej 9, 3.th, 5000 Odense C
 Tlf: 60185787, peterberth@outlook.dk
Ungdom: Rasmus Poulsen, Læssøegade 9, 1. th, 5000 Odense C
 Tlf: 28943540, poulsn20@hotmail.com
Senior- Kent Baden, Morelvej 2
formand: 5250 Odense SV, tlf. 25 46 14 11
Bane- Poul Jørgensen, Spurvevænget 9,
reservation: Tlf. 20 71 04 02, poul.jorgensen@outlook.com

Fodbold-afd.:
Formand: Michael Max Hansen, Myntevej 41, 
 5270 Odense N, Tlf. 40 81 92 44
Næstformand: Michael Maar Hansen, Adelgade 5,
 5400 Bogense, tlf. 42 30 00 05 
 maarhansen@hotmail.com
Kasserer Ulrik Sandgaard Hansen, Høgevænget 19, 
 Tlf. 21 45 69 63, ulrikshansen@mail.dk
Ungdoms- Thomas Eriksen, Uraniavænget 2
formand: Tlf. 66 16 28 72 / 24 45 61 89 

Fodbold/Old-Boys-afd.:
Formand: Preben Giversen, Villestoftemarken 40, 
 Tlf 23 24 07 99, 66 16 54 99
 2.giver@youmail.dk
Kasserer: Lars Ole Hansen, Morelvej 55,
 5250 Odense SV, tlf. 66 17 17 46, loh@dsa-net.dk
Sekretær: Preben Thomsen, Hjejlebakken 142, 
 Tlf. 66 16 02 20, 21 77 42 70
 hjejle142@mail.dk

Fodbold-Venner: (Støtteforening)
Formand: Rasmus Ravn, Rydsåvej 35, 
 mobil 29 94 71 28,
 rasmusravnodense@gmail.com
Kasserer:  Gorm Max Guldmann, Pilevangen 13,
 Tlf. 20 34 22 51
 gorm.max@live.dk
Sekretær: Uffe Strunk, Bakkevej 48,
 tlf. 60 67 22 45, post@strunk.dk

Gymnastik-afd.:
Formand: Mette Find Andersen, Lundsgårdsvænget 7,
 Tlf. 26 21 16 89, mette_find_andersen@hotmail.com
Næstformand/ Lone Vandborg Pedersen, Rydsåvej 10, 
Sekretær: Tlf. 65 92 53 12, lone@trunte.eu

Grand Prix:  Mette Find Andersen, 
 mette_find_andersen@hotmail.com
 Lisette Ellegaard Toft, ellegaardtoft@gmail.com
 Anna Langkilde Møller, anna@langkildemoller.dk
Kasserer Brit Sand Andersen, 
 tpigym.kasserer@gmail.com
Kartoteksfører: Ulrik Ross, ulrik.ross@gmail.com
Webmaster: Henrik B Hansen, Steffensvej 10, Paarup
 5210 Odense NV, +45 40 38 83 66
 henrikh@webmascot.dk

Håndbold-afd.:
Formand: Thomas Olsen, Rydsåvej 7, 
 5210 Odense NV, tlf. 20 10 50 79
 thool@yousee.dk
Kasserer: Charlotte Grønbek, Spangsvej 10, 
 mobil 28 72 58 92, cs@mgrevision.dk
Sekretær: Lone Phillip Saysette, Gunløgsvænget 18,
 5210 Odense NV, mobil: 22909113, 
  lonesaysette@gmail.com
Børn/Ungd./ Mathias Rettig, Store Glasvej 21, st., 5000 Odense C
Webmaster: mobil: 28 10 53 92, mathias_rettig@hotmail.com 
Seniorformand:  Tommy Simonsen
 Villestoftehaven 189, 5210 Odense NV
 Tlf. 65 92 58 78 mobil: 22282460
  tommy@busk-simonsen.dk

Tennis-afd.:
Formand: Ib Grünfeld, Spangsvej 2,
 tlf. 66 16 30 40, spangsvej2@privat.dk 
Kasserer: Frank Noer, Vesterløkken 22, 
 tlf. 20 20 94 40, frank.noer@gmail.com
Sekretær: Torben Christensen, Villestoftehegnet 222
 5210 Odense NV,  tlf. 40229591
Senior- Kenneth Aaskov Jørgensen
leder Bjerggårdsløkken 46, 5240 Odense NØ
 tlf. 27207777, kennethaaskov@hotmail.com
Ungdoms- Casper Sørensen, Bakkevej 2 
leder: 5210 Odense NV, tlf.: 23215786
Motions- Kristian Svendsen
leder Haveløkken 4, 5210 Odense NV
 tlf. 66169329,  lillehundsvej3@gmail.com 
Aktivitetsudv.: Lene Borup, tlf. 40 30 01 89,
 lene.gammelgaard.borup@gmail.com
 Lars Halbye Nielsen 
 tlf. 23483577, larshalbye@hotmail.com
Webmaster: Thomas Sønderskov Kronprinsensgade 52, st.tv.  
 5000 Odense C, tlf. 23 24 09 83
 thomas.soenderskov@gmail.com

Paarup-Hallerne: Paarupvej 21 
Inspektør: Tlf. 66 16 14 03, Mobil 40 27 71 91
Cafeteria: Tlf. 66 16 04 00

TPI-Sekretariatet: Tlf. 66 16 56 63
Adressekartotek: TPI Odense, Forretningsudvalget
Bladudvalg NYT: TPI Odense, Forretningsudvalget
Mogens Augustinus-Jensen, Kochsgade 5,
5000 Odense C, tlf. 66 12 50 14 / 66 11 24 75
Ansvarshavende redaktør:
Kirsten Pedersen, Tarupvej 88, tlf. 66 16 17 37
E-mail: kirsten.pedersen@glenten.dk
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Vi har 65 års erfaring i at arbejde med papir

Kochsgade 5-7 I DK-5000 Odense C I 66 12 50 14 I info@helmertryk.dk I www.helmertryk.dk

OLE NIELSEN
Aut. VVS installatør

Alt i vand, varme og sanitet udføres

SPANGSVEJ 53
TLF. 66 16 36 60

Denne plads kan blive din
Støt op om TPI !
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Amour Blomster | Anna Petra | Baggi | Bog & Idé | Fætter BR | Bæks Konditori 
Café Spisehuset | Center Kiosken | Center Pub | Christoffersen Guld Sølv & Ure
Danske Bank | Din Tøjmand | Dudi’s Nødder | Expert | Harlem Men | Harlem Women 
Hilbert Chistiansen Fisk & Vildt | Imerco | Intersport | Lili | Little Italy | Løvbjerg
Marianne | Matas | McDonald’s | Name it | Nordfyns Bank | Oddershede Cykler | Only 
Pieces | Profil Optik | Purple | Shoppen | Skoringen | SunTan | Synoptik | Tarup Apotek 
Telenor | Ting & Kram | Tops | Trend of Hair | Triumph | Vero Moda | Zizzi

Fo
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www.helmertryk.dk


