Nr. 1 23 årg. 2014 oplag: 9.500

Lange liggetider
Vort brød laves med lange liggetider,
hvor brødet hæver i op til et helt døgn.
Det betyder, at smagsstofferne i brødet
får tid til at udvikle sig.
Resultatet må du selv smage dig frem til
- men vi tror, at du er enig med os.

ITALIENSK LUKSUS
Emilie hjørnesofa

Generalforsamling i IF92 Fodbold
EMILIE
HJØRNESOFA

Italiensk designet sofa.
Udført i handskeblødt semianilinlæder.
Med 3 justerbare nakkestøtter og justerbart armlæn.
Fås i mange farver og fås også vendende modsat.
Mål: 298 x 225 cm.

19.999,-

Før 26.999,- NU 19.999,- Spar 7.000,-

SPAR 7.000,-

Åbningstider:
Mandag - Fredag 10.00 - 17.30
Lørdag
10.00 - 14.00

Adresse:
Strandby Plads 7 · 6700 Esbjerg
Telefon 75 13 88 66
www.bo-bedre.com
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LokaLråd Øst
tirsdag 19. november 2013
blev der afholdt opstillingsmøde til Lokalråd Øst på
Jerne kro.
I lokalrådet kan der sidde repræsentanter for forskellige
instanser, som f.eks. skolebeborgerforeninger,
styrelser,
idrætsforeninger, kultur og fritid, bolig- og grundejerforeninger. Desværre havde der
kun været meget begrænset

interesse for at blive repræsenteret i lokalrådet, så følgende blev valgt til rådet:
Gitte Benn Laugesen og Arne
Skov, Gammelby Borgerforening, Torben Falkengren og
Poul Boserup Olesen, Jerne
Borgerforening samt Henning
Jessen, brugerrådene.
Derudover blev José Dupont
Larsen og Hans Peder Hansen
(tidligere formand) valgt som

Læs oM:
Lokalråd Øst
Viceværtbygning
Nytårskur med dronningen
Familiens Hus
Team Motion
Vindrosen får mere plads
Hjælp vores dejlige børn i Østerbyen
Nyt fra Østerbycentret
Nyhed på Østerbycentret
Aktiviteter i Grundtvigskirken
Søndags-Café og Sogneudflugt
Ny medejer i Bo Bedre Erhverv
Babysalmesang i Grundtvigskirken
Nytårskur i IF92 Fodbold
Jerne Borgerforening ser lysere på fremtiden
Koncerter og Grundlovsdag i Grundtvigskirken
Pædagogstuderende på pilgrimsfærd
Ny præst i Grundtvigskirken
Esbjerg Taekwondo Klub
IF Kræmmermarked 2014
Tinghøjens 40 års dag og Høstfest
Sansesti ved ETAC
Nyt om “Huset”
Generalforsamling i IF92 Fodbold
Skak i Esbjerg
Skøjteløb på Torvet
Kommende arrangementer i Grundtvigskirken
Nyt fra IF92

suppleanter. Begge repræsenterer Gammelby Borgerforening.
Der var enighed på mødet om
at det nye lokalråd skal arbejde for at udvide kredsen af
rådsmedlemmer og suppleanter. Medlemmerne af rådet
mener, at der ligger mange arbejdsopgave, som f.eks. BaneDanmarks indførsel af elektrificering af banestrækningen
til Esbjerg, hvilket medfører
gener for de husstande, der
bor op til jernbaneføringen.
Tirsdag 7. januar 2014 blev
der holdt konstituerende møde, hvor Torben Falkengren
blev valgt til ny formand, Arne Skov næstformand, Gitt
Benn Laugesen sekretær, Poul
Boserup Olesen kasserer og
Henning Jessen menigt medlem.

Gør din virksomhed synlig
- få dit budskab ud !

Annoncer i Østerby Nyt

ØSTERBY NYT
Avisen husstandsomdeles 4 gange årligt til alle private husstande i hele Østerbyen
(oplag 9.500 eksemplarer)
Udgiver
Ansvarshavende
Opsætning
Tryk
Distribution

IF92 Fodbold
Bjarne Petersen
PORS TRYK ApS, Esbjerg
Løndorf, Vojens
IF92 Fodbold

Udgivelser i 2014:
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

Deadline
11.05.14
10.08.14
26.10.14

Omdeling
uge 22
uge 35
uge 46

Kontakt til avisen vedrørende artikler og annoncer skal ske til Bjarne Petersen på
telefon 2512 1123 eller på mail bjarnep@bbsyd.dk

ViceVærtbygning
Mange viceværtkontorer holder til i kælderlokaler med
manglende dagslys og dårlig
luft, og er ikke indrettet på
nutidens krav til arbejdsforhold og moderne teknologi.
Viceværterne nu om dage har
masser af administrativt arbejde, og er nødt til at tilbringe en god del af arbejdsdagen foran en computer.
Derfor barslede viceværterne
ved B’32’s afdelinger på
Præstebakken og Tinghøjs
Allé for 4 år siden med idéen
om at bygge et fælles viceværtkontor. Deres tanker vakte gehør ved ledelsen, og arbejdet med at etablere et fælles viceværtkontor blev sat i
gang. De roser ledelsen for at
tage viceværterne med på råd
i husets design og de har
(næsten) fået alle ønsker opfyldt. Bygningen er opført på
en del af p-pladsen ved Tinghøjs Allé. Oprindeligt ønskede man at opføre bygningen
på den midterste del af ppladsen, da den ikke blev
brugt ret meget, men ifølge

Esbjerg Kommune er den udlagt til rekreativt formål!
Derfor ligger bygningen nu
tæt op af den ene husblok på
Tinghøjs Allé, hvilket har
medført nogle kommentarer
fra beboerne om den nu
manglende udsigt, men alle
har godt kunne forstå behovet for at opføre bygningen.
Faktisk fik de kun 5-6 kommentarer, og det var da der
blev tag på bygningen.

De to afdelinger er ikke slået
sammen, men fungerer i et
samarbejde, hvor de hjælper
hinanden. Før var der 3 faste
viceværter på Præstebakken
og 2 på Tinghøjs Allé samt
nogle løst tilknyttede medarbejdere, men der var intet
samarbejde i det daglige. An-

tallet af medarbejdere er ikke
ændret, og de har fået en meget større arbejdsglæde i det
daglige, især over de meget
forbedrede forhold. Integreringen af de to afdelinger er
foregået fuldstændig smertefrit.
Deres nye bygning er på 260
kvm, og udover kontor og
mandskabsrum, er der værksted, hvor de indendørs i varme og tørvejr kan foretage
rengøring, vedligehold og
mindre reparationer på materiellet. Før blev materiellet
opbevaret udendørs, hvilket
gjorde holdbarheden kortere
og ofte var det nødvendigt at
tilkalde hjælp udefra for at
foretage reparationer, som de
nu selv kan klare.
På en del af bygningen er der
også 1. sal, som bruges til
opbevaring af f.eks. materiel,
der ikke er i brug. Bygningen
er forberedt til IT i alle rum,
og udstyret bl.a. med intelligent lys, der skruer op og ned
for lysstyrken efter hvor meget lysindfald der er.
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nytårskur med dronningen og
det er snart fastelavn og pyhhhh…
der er fest og farver i FdF
esbjerg 4. kreds.
Traditionen tro kom ”dronningen” forbi, da der blev afholdt nytårskur i FDF Esbjerg 4. kreds.
Dronningen hed også i år
Lars, i det civile liv, men han
var yderst præsentabel. Det
var et syn med alle de flotte
og pæne folk der deltog, men
det var også et syn, et andet
et af slagsen, da der skulle
danses Les Lanciers, det var
ikke alle der havde helt styr
på det.
Vi er kommet fint i gang i
2014, med spændende mødearrangementer og er i fuld
gang med at planlægge foråret og årets sommerlejr.
Lige om lidt er det fastelavn
og det holder vi selvfølgelig
helt efter alle kunstens regler.

en, og holdes oppe ved Høgild, syd for Herning. Du kan
sagtens komme med, der er
masser af plads, her skal vi
lege, hygge, have bål og meget mere.

Der bliver danset lidt folkedans, der bliver slået ”katten
af tønden” og der skal selvfølgelig spises fastelavnsboller og drikkes kakao, varmt
eller koldt som det nu behager.
Årets sommerlejr ligger allerede i Kristi Himmelfartsferi-

Hvis du nu sidder og har lyst
til at være med, så er det bare
om at komme ud af hullerne,
og få sig flyttet om på Gammelby Fritidscenter, bygningen ud mod Darumvej, her
finder du nemlig vores mødelokaler, og vi sidder og venter på dig.
Og har du lyst til at vide mere om FDF og hvornår der er
mødeaftener, er du meget
velkommet til at klikke ind
på vores hjemmeside:
www.FdF.dk/esbjerg4.dk

FaMiLiens Hus
er et samarbejde mellem
Mødrehjælpen og esbjerg
kommune, og er et frivilligt
tilbud til gravide og mødre
under 26 år, som giver en
samlet indgang til relevant
hjælp og støtte.
Til huset er der tilknyttet socialrådgivere,
jordemødre,
sundhedsplejersker, uddannelses- og erhvervsvejledere
og psykologer. Brugerne af
huset tilbydes deltagelse i arrangementer og foredrag, få
gode råd og inspiration til at

skabe den bedste start for hele familien. Der tilbydes også
kortere og længere kursusforløb, der er målrettet uddannelse og job.
Familiens Hus ligger Havnegade 61-63 og blev officielt
startet 1. januar 2012, og er
derfor gået ind i sidste år af
projektperioden, og nu skal
resultaterne fremlægges for
husets bestyrelse og Esbjerg
Kommune, og man håber
meget på at få huset forankret
i Esbjerg Kommune.

Lone H. Petersen fra Familiens Hus beretter om pæn tilgang af nye brugere, og at
forældreuddannelse,
hvor
kommende forældre kan få
mere at vide om det at være
gravid og at være forældre,
ser ud til at være blevet et hit.
Hun fortæller også, at huset
holder fastelavnsfest 4. marts,
og at interesserede deltagere
kan følge med på deres Facebook-side: familiens hus, Esbjerg

ESBJERG

Rådgivning
der er til at forstå!
Kontakt dine advokater
Karina Schmidt og Jørgen Søgaard Madsen
• Har du sikret dine nærmeste?
Vi tilbyder rådgivning og testamente for 4.200 kr.
• Kamp om børnene?
Vi er specialister i børnesager.
Forældremyndighed, bopæl og tvangsfjernelse.
• Skal du købe eller sælge bolig?
God rådgivning betaler sig! Til fast aftalt pris.

Jernbanegade 22 • 6700 Esbjerg • Tlf. 75 12 30 44
ks@advokathuset-esbjerg.dk • www.advokathuset-esbjerg.dk

team Motion
er en gruppe frivillige fra lokalområdet, som for nogle år
siden besluttede sig for at
kombinere muligheden for at
gøre en indsats for socialt udsatte med gode cykeloplevelser, hvor deltagerne bliver
udfordret på et højt niveau. I
2013 var Team Motion bl.a. i
stand til at støtte Julemærkehjemmene med ikke mindre
end kr. 180.000, som blev
overrakt til Grevinde Sussie
ved en ceremoni på Julemærkehjemmet Fjordmark.
Der bliver derfor i 2014 for
3. år afholdt et tre dages cykelløb med start og slut i Esbjerg med 100 deltagere. Turen foregår fra 13. til 15. juni.
I 2013 gik turen til Fyn, og i
2014 går turen sydpå. Lone
H. Petersen fra Team Motion
fortæller, at planlægningen
som tidligere år er lagt i hænderne på en dygtig styregruppe, som helt sikkert vil finde
ruter, der vil udfordre deltagerne. Rytterne opdeles i 3
grupper efter den hastighed,
de kører i. Team Motion har
sat antallet af deltagere til
100 ryttere, og allerede nu er
alle pladser er reserveret. Der
er dog oprettet en venteliste,
da man af erfaring ved, at der
kan komme afbud.

Støt vore
annoncører !
– de støtter os

Side 3

Spændende
garnbutik med
bl.a. økologiske
garner fra BC Garn
Tag dit strikke, hækle tøj
med og slå dig ned i vores
bløde stole eller rundt om
bordet. Der er masser af
opskrifter til inspiration og
kaffe/the på kanden hele
dagen vi glæder os til at se
jer alle.

ÅBNINGSTIDER:
Søndag mellem kl. 12 - 17
Mandag mellem kl. 18 - 21
Medbring annoncen og få
10% rabat på køb af garn

www.esbjerggarn.dk
www.facebook.com/esbjerggarn
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Vindrosen får mere plads til de frivillige i esbjerg
Vindrosen - De Frivilliges
Hus har de seneste 9 år haft
til huse i Teglværksgade 1. I
den periode er antallet af
medlemsforeninger vokset
fra 60 til 125 frivilliges sociale foreninger og grupper.
Derfor er det ikke uden
grund, at de frivillige i årevis
har ventet på at få mere plads
til deres aktiviteter. Nu er
ventetiden ovre.
Den 10. marts flytter Vindrosen fra Teglværksgade 1 til
den kommunale ejendom
Østbo, Exnersgade 4. Her får
Vindrosen 600 m2 på 1. og 2.
sal med mødelokaler og kontorer til de mange medlemsforeninger. Tre af foreningerne får fast adresse hos Vindrosen. Det er Børns Voksenvenner Esbjerg, Mentornetværket Esbjerg og Kontakten
for børn og Unge.
De seneste 4 måneder er Østbo blevet istandsat og gjort
handicaptilgængeligt. Der er

Østerbycentret

Ribegade 169 A, 6700 Esbjerg - Tlf. 76 16 45 00

CENTRET-Værkstederne: Åbningstid: Alle hverdage kl. 8.00-16.00
Alle pensionister og efterlønnere kan deltage i aktiviteter og arrangementer,
Arbejde i værkstederne og bruge centret efter egne ønsker og behov.
Billet-Caféen:
Åben mandag-torsdag kl. 11.00-14.00
Ferielukket fra d. 2/5 - 18/8.

Foto: Østbo

blevet opsat elevator og lavet
handicaptoiletter for bevægelseshæmmede,
markeringsfelter for blinde og
svagtseende og teleslynge for
hørehæmmede.
Meget tyder på, at Vindrosen
ikke alene får ny adresse,
men også nyt navn og logo.
D. 6. marts skal Vindrosens
medlemsforeninger beslutte
om deres paraplyorganisation
skal skifte navn fra Vindrosen – De Frivilliges Hus til

Frivillighuset Vindrosen. Alt
bliver dog ikke forandret.
Vindrosen beholder sit telefonnummer 75 45 70 85,
e-mail adresse:
vindrosen@vindrosen-huset.dk
og hjemmesiden:
www.vindrosen-huset.dk.
På hjemmesiden kan man
finde oplysninger om de foreninger, der fremover mødes
i Exnersgade 4 og hvilke aktiviteter de tilbyder.

Hjælp vores dejlige børn i Østerbyen
til en god fremtid!
I Ungdommens Røde Kors
lektiecafé, i Hjernecellen og i
Aktivitetsklubben laver de
frivillige lektier eller andre
aktiviteter, lige fra fodboldspil i hallen til pigehygge
med ansigtsmasker og perler,
sammen med Østerbyens
unge. Afdelingsleder på Kvaglund bibliotek Christian
Korsgaard udtaler at ”Betydningen af den indsats de frivillige i Ungdommens Røde
Kors yder for områdets børn,
kan ikke overvurderes. På
Kvaglund Bibliotek oplever
vi hver eneste dag at børn og
unge, som har alvorligt brug
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for andre rollemodeller, andre aktiviteter og en anden
hjælp end de kan få i skolen.
Men behovet er stort og vi
kan sagtens bruge flere frivillige, som vil bruge et par timer om ugen på at gøre en
stor forskel.” På billedet ses
Julie, der er frivillig i Aktivitetsklubben, sammen med
Malik og Busra i Legoland,
hvor Ungdommens Røde
Kors Esbjerg havde 50 børn
med fra Østerbyen i september – det var en helt fantastisk tur. “Vi har nogle rigtig
gode og dedikerede frivillige,
der hjælper med at gøre det

Cafeteriet:
Åben mandag-torsdag kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Weekend/Helligdage kl. 11.00-13.00
Biblioteket:
Der er mulighed for at låne bøger på
bogdepotet ”Bogen kommer”
Læs mere på esbjergkommune.dk
Sundhedsklinikken:
Åbent alle hverdage fra kl. 09.00-12.00
v/sygeplejerske Vildana Selimovic.
Daghjem:
Daghjemmet er åbent for alle borgere
som er visiteret til daghjem. Derudover
er der en del brugerstyrede aktiviteter/
grupper hvor alle er velkomne.

Træningssal:
Åben træningssal er for + 60 årige, der
i forlængelse af et sygdomsforløb eller
indlæggelse har brug for en periode,
hvor der er behov for lidt mere træning
med mulighed for terapeutisk bistand.
Træningen kan begyndes efter aftale
og instruktion med terapeut.
Man kan ikke benytte åben træningssal, hvis man er i stand til at benytte de
private træningscentre eller gymnastikforeninger.

Kommende arrangementer på Østerbycentret:
Gudstjeneste: D. 6. marts, d. 3. april, d. 1. maj kl. 14.30 i lokale 2.
Søndagsmatine: Søndag d. 9. marts kl. 14.00 i lokale 2. Pensionist orkestret spiller.
Banko: 3. maj kl. 14.30 til ca. 16.30 på Centertorvet.

hele muligt. Men i takt med
aktiviteterne vokser, og flere
børn og unge har brug for vores tilstedeværelse, kunne vi
godt bruge hjælp fra nye frivillige!” udtaler Jane Christiansen formand for Ungdommens Røde Kors i Esbjerg.
Aldersgrænse for frivillige er
ca. 16-35 år. Så hvis du kan
tænke dig at blive en del af
Ungdommens Røde Kors, så
send en kort e-mail til:
esbjerg@urkmail.dk.

Foredrag: Alle foredrag er kl. 14.30 i lokale 2.
Torsdag d. 27. marts med Præst Pernille Plesner Troldborg som vil
spille, synge og fortælle.
Torsdag d. 10. april – se nærmere på opslag på centret eller i
Østerbycentrets eget blad.
Revyforestilling: Revyholdet har i år 20 års jubilæum.
Forestillingen hedder ”Ka De li Østers”.
Fredag d. 25. april kl. 10.00 & kl. 17.00 &
lørdag d. 26. april kl. 14.00.
Aktivitetsdag: Onsdag d. 26. marts kl. 13.30 på Centertorvet.
Opvisning af Damegymnastik, Stolegymnastik, Les Lancier og
Sangkoret.
Modeshow: Forår og sommermode fra Nanny V.
Tirsdag d. 1. april kl. 13.30 & kl. 18.30
Se nærmere på plakater og i Østerbycentrets eget blad.
Billetter kan købes i Billet-Caféen mandag-torsdag kl. 11.00-14.00.
Billet-Caféen holder ferielukket fra d. 2. maj til d. 18. august.

www.if92.dk

På billedet ses fra venstre: Malik, Busra og Julie Hedebo, frivillig i Aktivitetsklubben.

teLeFonnØgLe
2014
esbjerg iF 92 – Fodboldafdeling
klubtelefon
Formand Richard Lassen
Kasserer Finn Overgaard

tlf. 61 79 15 73
tlf. 22 12 28 80

Postadresse
IF92 Fodbold v/Finn Overgaard, Sp. Kirkevej 22 st.th.,
6700 Esbjerg, mail: finn@if92fodbold.dk
Klubhus Skibhøj Anlæg
Klubhus Veldtofte, Køkken
Klubhus Veldtofte, Kontor

tlf. 75 12 59 69
tlf. 75 12 22 47
tlf. 75 45 22 47

Øvrige trænere og ledere henvises til klubbens
Hjemmeside: www.iF92fodbold.dk

adresseListe
LokaLråd esbJerg Øst
Henvendelser til Lokalråd Esbjerg Øst kan ske til:
Formand torben Falkengren
Jagtvej 3, 6705 Esbjerg Ø - telefon 2726 9790
mail: falkengren@youmail.dk
næstformand arne skov
Skolebakken 12B, 6700 Esbjerg – telefon 7513 7842
mail: ak_skov@esenet.dk
kasserer Poul boserup olsen
Vølundsvej 6, 6705 Esbjerg Ø – telefon 7514 0695
mail: boserup@esenet.dk

nyhed på Østerby centret
Med temaet: ” Hellere more
sig ude, end mure sig inde”
har en gruppe personer taget
initiativ til oprettelse af en
netværkscafe, som vil holde
til på Østerby Centret. Netværkscafeen er tænkt som et
sted, hvor man kan komme
og få en god snak og hygge
sig med andre. Dertil kan der
hen ad vejen komme forskellige arrangementer til, som
gruppen selv bliver enige om,
da gruppen for en stor del vil
blive selv bestyrende. Dog
vil der altid være en fra Øs-

terby Centret, som vil være
behjælpelig. Netværkscafeen
åbner d. 10. april kl. 10.30,
hvor man mødes på torvet i
Østerby Centret. Hvis man
ønsker at tilmelde sig Netværkscafeen, eller gerne vil
vide lidt mere om dette initiativ, så er man velkommen til
at kontakte Pia Kjær på tlf.
5116 6835. Vi har mulighed
for at afhente ved første møde. Endvidere sørger Netværkscafeen for at der en
person som modtager dig og
tager sig af dig.
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AKTIVITETER I GRuNDTVIGSKIRKEN
MØdre skriVer oM babysaLMesang / Legestuen Har 21-års FØdseLsdag
Vi er kommet til Babysalmesang i
Grundtvigskirken, siden Nicoline
var 8 uger gammel – hun er nu 7
måneder. Da hun var mindre, lå hun
mest og observerede, hvad der skete
rundt om hende, iagttog det store
kirkerum med de mange lys og lyttede, når vi sang salmer eller børnesange.
Nu, hvor hun er 7 måneder, er hun til
gengæld med til alt. Hun er med, når
vi bruger tørklæder, fingerdukker,
sæbebobler og instrumenter m.m.
Hun nyder, når vi går hen og tænder
et lys hver og leger sanglege.

danske salmer – ja, jeg har sågar fået
flere yndlingssalmer. Endelig får jeg
ideer til sange og aktiviteter, som jeg
kan lave med Nicoline derhjemme.
Så Babysalmesang giver os begge
nærvær og glæde i en afslappet og
hyggelig atmosfære. Jeg kan kun
varmt anbefale andre at tage deres
små pus med til Babysalmesang.
Ligegyldigt, hvor små ungerne er, så
får de noget ud af det – på deres helt
egen måde.
Første gang, jeg var til salmesang
med Nikolaj, var han kun seks uger
gammel. Jeg var lidt skeptisk over at
komme med så lille en dreng, for
han kunne jo ikke andet end ”bare”
ligge der og kigge. Men min skepsis
blev gjort til skamme. Da vi gik i
gang, lå han og sov på sin dyne
blandt de andre børn, men efter et
kvarter vågnede han og lå stille og
roligt og lyttede.

Jannie Petersen og Nicoline
Jeg elsker at se, hvor opmærksomme
børnene generelt er til Babysalmesang, at se, hvordan de næsten sitrer
af spænding over, hvad der nu kommer op af Louises kuffert! De er helt
opslugt af, hvad vi laver – der bliver
nogle gange hvinet af fryd eller
brokket, når tingene bliver pakket
væk – for nu var det jo lige så hyggeligt!
Som mor får jeg også rigtig meget
ud af Babysalmesang. Jeg får en
hyggelig stund sammen med Nicoline og de andre deltagere på holdet.
Jeg får udvidet mit kendskab til de

Mette Mortensen og Nikolaj
Efterhånden, som tiden gik, blev han
mere og mere kontaktsøgende over
for mig. Kontaktsøgende i en grad,
som jeg ikke havde oplevet tidligere
i hans seks uger korte liv! Han blev
ved med at søge øjenkontakt og for-

søgte at kommunikere med mig.
Selv efter vi var færdige og var gået
ind til kaffe i det tilhørende mødelokale, vedblev den meget intense
kontakt, så jeg havde meget svært
ved at putte ham ned i barnevognen
igen, da vi skulle hjem.
Så selv om man har et meget nyt
barn, kan det stærkt anbefales at
komme til Babysalmesang. Børnene
får mere ud af det, end man regner
med – også selvom de ligger og
sover!
I dag er Nikolaj 8 måneder, og han
hygger sig, når vi er af sted. Han
synger ikke med, som nogle af de
andre børn gør, men man kan se, han
lytter og funderer over alle lydene
fra de forskellige instrumenter. Han
elsker desuden alle de spændende
ting, som kommer op af kufferten i
løbet af timen – klodser og fingerdukker m.v.
Jeg kan stærkt anbefale at komme og
være med. Jeg har fået inspiration til
nogle nye sange, som vi kan bruge
herhjemme, har lært nogle nye salmer og i det hele taget fået et andet
indtryk af kirken, end man har efter
den sædvanlige gudstjeneste. Desuden kan jeg mærke, at Nikolaj også
er tryg ved at komme i kirken. Til både hans egen dåb, en vens dåb og kusinens konfirmation fortrak han ikke
en mine – han er jo vant til de høje
lyde, som bl.a. kommer fra orglet.
Den første gang, jeg blev gjort opmærksom på Babysalmesang, var,
da vi med vores første søn skulle ned
på kirkekontoret med faderskabsblanketten. Min første tanke var: ”Ja,

ja, det er overhovedet ikke noget for
mig.”
Tiden gik, og vi skulle holde dåb.
Præsten, Willy, kom hjem til os, og
snakken faldt igen på, hvad kirken
tilbyder - også denne gang tænkte
jeg: ”Ja, ja, det er ikke noget for os.”

kære babysalmesangere,
legestuebørn, andre børn
og jeres voksne!

Vores Legestue har
21-års fødselsdag
den 5. maj 2014
Det vil vi gerne fejre sammen med
jer, så vi håber, I kan komme.
Festen begynder kl. 9.30, præcis,
og slutter mellem 11.30 og 12.00.

Pernille Nielsen og Mads
Men tankerne var: ”Hvad er Babysalmesang? Hvad de laver? Får mit
barn overhovedet noget ud af det?”
De tanker kunne jeg ikke slippe, så
efterfølgende prøvede jeg Babysalmesang, og jeg måtte straks erkende,
at alle mine fordomme pludselig ikke var der mere.
Jeg så, hvilken ro, glæde og ikke
mindst stimuli mit barn fik. Desuden
gjorde lyden og klangen i kirken, at
alle sanser var ude. Nærværet med
mit barn gjorde, at der også blev
slappet af og lyttet til de salmer og
sange, der blev sunget. Jeg syntes
også, at man som mor får meget ud
af Babysalmesang - mødet med andre mødre og deres børn, et andet
kendskab til de danske salmer osv.
Jeg har også "taget" nogle af de andre sange/sanglege med hjem, så både den store og lille nyder, når vi
synger de nu meget kendte sanglege.

Vi skal både være i kirken, hvor
præsten fortæller en historie, og vi
skal synge salmer.
Vi skal se trylleri og bugtaler-show
ved Nicklas Berg og spise kagemand og rundstykker.

For at vi kan købe kagemænd og
rundstykker, skal vi vide, hvor
mange der kommer.
I skal derfor melde jer til hos
Lisbet senest den 30. april kl. 13.00
på 76 11 50 53 eller via mail på
lisbet@grundtvigskirken.dk
Vi ses!

152 til nytårskoncert i grundtvigskirken med kasper knudsen og inge beck
nytårskoncerten søndag den 19.
januar i grundtvigskirken samlede 152 personer.

gode oplevelser i Grundtvigskirken
- denne koncert var ingen undtagelse.
Sammenspillet mellem Inge Becks
orgelmusik og Kasper Knudsens
trompet var en fornøjelse, og vi kører gerne fra Hjerting til Grundtvigskirken en anden gang for at
komme til koncert.

Her er publikums mening om nytårskoncerten:
Harry og Kirsten Lender,
Grundtvigs sogn:
Det er en god idé at holde en Nytårskoncert, og det er nemt at se
hvorfor, eftersom koncerten var meget velbesøgt. Jeg kommer, fordi jeg
kender Grundtvigskirkens organist,
Inge Beck, som en særdeles habil
organist, og jeg nyder alene det at
høre hende spille.
Ydermere har jeg selv spillet med
Kasper Knudsen, som var min elev
for mange år siden på Esbjerg Gymnasium. Kasper har en forrygende
tone på instrumentet og former musikken meget smukt.
Enhver komponist har en idé med
de stykker musik, vedkommende
skriver, og Kasper har en indlevelsesevne, som gør, at han er unik til
at forløse det bedste i ethvert musikstykke – endda forskellige typer af
musik med mangeartede temperamenter og adskillige facetter - og
herved foredrage musikken på inciterende og fyldestgørende vis.
Inge Beck er en fortræffelig organist, som er i stand til at give sig i
kast med de allerstørste værker og
gør det på enestående måde, ligesom hun om søndagen er formidabel ved gudstjenesten. Inge er også
fortrinlig til at akkompagnere, som
hun i dag gjorde med Kasper, men

Sebastian Plindstrup Kolagar,
Grundtvigs sogn:
Søndag den 19. januar trak Grundtvigskirken mange mennesker i kirke, da Inge Beck, orgel, og Kasper
Knudsen, trompet, spillede det nye
år ind med formidabel musik. EfterKasper Knudsen spillede Nytårskoncert i Grundtvigskirken.
jeg har også erfaring med hende fra spil mellem Inge Beck på orgel og
et symfoniorkester, hvor jeg har væ- Kasper Knudsen på trompet. En god
måde at starte et nyt år på.
ret dirigent.
Generelt er det bare pragtfuldt at Tak for en rigtig god oplevelse og
komme i Grundtvigskirken, for jeg flot nytårskoncert i Grundtvigskirføler mig altid – og har gjort i mange ken.
år – velkommen.
Leila Krüger, Hjerting:
Det er altid en fornøjelse at fejre det
Laurits Tørnæs, Sædding:
Rita og jeg havde en rigtig flot ople- nye års komme med en dejlig konvelse den 19. januar til Nytårskon- cert, og Nytårskoncerten i Grundtvigskirken var præcis dette.
cert i Grundtvigskirken.
Organist, Inge Beck, og trompetist, Jeg har fulgt Kasper Knudsen fra
Kasper Knudsen, spillede kendte, hans spæde start i Vesterhavsdrengene, hvor han spillede sammen med
klassiske værker for
trompet og orgel, og det gjorde de min datter, basunist Mette Krüger.
begge med meget stor dygtighed og Kasper har udviklet sig til en af lanmed en stærk indlevelse, der gjorde dets dygtigste trompetister, og det er
musikken spillevende og meget derfor altid en fornøjelse at høre
ham spille.
nærværende.
Man blev under hele koncerten me- Inge Beck er en kapacitet indenfor
get betaget af det smukke sammen- orgelmusik og har givet os mange

middagen bød på kendte, klassiske
musikstykker som “Trumpet Tune”
og “Prinds Jørgens March,” og der
var noget for enhver smag til koncerten, der bød på musik med
mange forskellige udtryk og stemninger. På fornem vis viste Inge
Beck og Kasper Knudsen endnu engang, hvordan deres fine sammenspil skaber smukke, musikalske oplevelser. Koncerten var arrangeret af
Grundtvigskirken og Musikforeningen, Lyt Aktivt, og initiativet
spredte glæde for de mange tilhørere, der nød den smukke musik på en
vindblæst og kold søndag.

Inge Beck akkompagnerede til Nytårskoncerten.

Læs om kommende koncerter i Grundtvigskirken på

www.grundtvigskirken.dk
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søndags-café den 23. marts kl. 14.30

grundtvigskirken i esbjerg præsenterer årets

Vi begynder med kaffe, og kl. 15.00 er det Emil Møller Christensen, 18
årig gymnasieelev fra Skærbæk, der vil fortælle om - og vise klip fra –
gamle, danske film.

sogneudFLugt

emils foredrag hedder ”danske spillefilm 1940-1956”
Foredraget er en fortælling om udviklingen i den danske filmproduktion
på danmarkshistoriske tidspunkter: Emil fortæller, hvordan besøgstallene
i de danske biografer stiger drastisk under Besættelsen. Dette medfører
flere penge til filmproducenterne, som derfor tør vove sig ud i mere eksperimenterende filmprojekter og nye satsninger. Nye filmgenrer kommer til under krigen med succes, som er med til at højne kvaliteten og det
kunstneriske niveau i dansk filmproduktion.

Forskellige instruktører kommer til at stå for hver deres genre, og det er
netop historierne og anekdoterne om dem, Emil vil fortælle, ligesom han
vil inddrage muntre og særlige anekdoter fra optagelserne til store film.
Befrielsen markeres også på det hvide lærred med modstandsfilm.
Disse socialrealistiske værker bliver ved indgangen til 1950erne skiftet
ud med ægte, dansk, national folkelighed og familiehygge med film som
”De røde Heste,” ”Den gamle Mølle på Mols” og ”Far til Fire”.
Foredraget slutter i 1956, hvor den første, danske spillefilm i farver har
premiere, og en dansk film bliver nomineret til en Oscar i Hollywood.
alle, der gerne vil spise aftensmad sammen med os kl. 17.00,
bedes tilmelde sig til Lisbet på tlf. 76 11 50 53
senest onsdag den 19. marts kl. 13.00.

onsdag den 21. maj 2014 kl. 10.00
turen går til kolding – geografisk Have, museet trapholt og et
besøg på tV-syd.
Hvad laver en TV-journalist?
Hvad foregår der i studiet på TVSyd?
Er det rigtigt, at det kun er dukker,
der er i studiet, og har journalisterne altid korte bukser på?
Disse og flere andre spørgsmål vil
du kunne få besvaret, hvis du deltager i Grundtvigskirkens Sogneudflugt onsdag den 21. maj 2014
kl. 10.00. Turen går nemlig i år til
Kolding, hvor vi først besøger
Geografisk have – derefter besøger
vi museet, Trapholt.

Syds studie, hvor vi vil blive vist
rundt samt overvære afviklingen af
en direkte
TV-udsendelse og se, hvordan en
TV-udsendelse bliver redigeret.
Darumbusser kører for os, som de
plejer, og så er der jo det sædvanlige hyggelige samvær med hinanden.
Selvom ingen af brødrene Campana er uddannede designere, har
Humberto og Fernando Campana
egenhændigt formået at sætte Brasilien på landkortet, når det gælder moderne, industrielt design.
Trapholt har en udstilling om brødrene Campana, der er brasilianske møbeldesignere, og så kunne
Børge Mogensen have haft 100 års
fødselsdag. Vi spiser en grillbuffet
på Trapholt, inden vi kører til TV-

Børge Mogensen, møbeldesigneren,
ville have haft 100-års fødselsdag i
april 2014.

billetsalg til sogneudflugten foregår torsdag den 15. maj 2014.
Folk fra grundtvigs sogn kan købe billet fra kl. 09.00-10.00.
alle andre kan købe billet fra kl. 10.00-11.00.
billetpris: 300,00 kroner pr. person.
der kan maksimalt købes to billetter pr. person.
der er 50 pladser.

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Veldtofte Idr tspark, ved EFI Hallerne
Sportsvej 15, 6705 Esbjerg fl
S¿ndag/Sonntag/Sunday
Den 1. SflNDAG i m neden, 2014
● 1. juni?
● 6. juli?
● 3. august?
● 7. september & 5. oktober, kl. 10?15
4. maj?
F

G¿r et sp ndende fund og oplev gte retro, nostalgi og vintageting i et hyggelig
en rigtig hyggelig dag sammen med familien p den lokale markedsplads. Der er muligh
p¿lser
og mange andre gode madvarer af den lokale fodboldklub IF92 Esbjerg lige ved markeds
tlf.Even
2834 4878
Stadepladsbestilling n¿dvendig ved Ole S. Rask,
t¤ ,Rask

www.bagagerumsmarkeder.dk
Bestil staldplads
på 2834 4878

Bagagerumsmarked
Esbjerg

Scan koden til
hjemmesiden
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Salgschef Bo Thomsen (til højre) bliver en del af ejerkredsen i Bo Bedre Erhverv efter tre års
ansættelse. Han deler ejerskabet med virksomhedens grundlæggere, Ove Dahl Jensen (i midten) og Jakob Gladbjerg.

ny medejer i bo bedre erhverv
salgschef bo thomsen fra
bo bedre erhverv er nu optaget i møbelhusets ejerkreds.
Efter tre år som ansat salgschef bliver den 38-årige Bo
Thomsen nu medindehaver
af møbelhuset Bo Bedre Erhverv på Fiskebrogade i Esbjerg.
Sammen med stifterne Ove
Dahl Jensen og Jakob Gladbjerg vil Bo Thomsen nu udgøre ejerkredsen af en virksomhed, som har præsteret
uafbrudt vækst siden etableringen i 2008.
- Det danske marked for erhvervsmøbler har haft nogle
svære år, men vi har været
gode til at se muligheder og

skabe vækst i forretningen på
trods af krisen, siger Ove
Dahl Jensen.
Evnen til at se nye markeder
var en af Bo Thomsens spidskompetencer, da han kom til,
og dem vil han fortsætte med
at benytte i sin nye rolle som
medindehaver.
- Det er en rigtig spændende
tid for branchen, og jeg er
glad for at blive en del af ejerkredsen i en virksomhed,
som står rigtig godt rustet til
det marked, der er i dag. Man
skal være serviceorienteret
og skarp på at levere det,
kunderne efterspørger – og så
skal vi se muligheder og gå
efter dem. Vi har den rette
størrelse til både at være hurtige i markedet og have de

kompetencer, der kræves for
at kunne levere de helhedsorienterede løsninger, siger
Bo Thomsen.
Fakta:
ny virksomhed
Møbelhuset Bo Bedre Erhverv blev etableret i 2008
som en underafdeling af Bo
Bedre på Strandby Plads. I
den nye ejer-struktur skilles
Bo Bedre Erhverv ud i en
selvstændig
virksomhed,
med ejerskabet fordelt med
en tredjedel til hver til henholdsvis Bo Thomsen, Ove
Dahl Jensen og Jakob Gladbjerg. Bo Bedre er fortsat ejet
af Ove Dahl Jensen og Jakob
Gladbjerg. Virksomhederne
har i alt 22 medarbejdere.

babysalmesang i grundtvigskirken
– nu også for gravide
Har du lyst til at nyde en
stund i musikkens tegn? Har
du fået en baby, eller skal du
snart føde?

Igennem de sidste årtier har
spædbarnsforskningen påvist,
hvad de fleste forældre vel
egentlig godt vidste:
1. At barnet genkender de
sange, der blev sunget for
det før fødslen
2. At sang skaber stærke, følelsesmæssige bånd

3. At sang vækker glæde og
ømhed
4. At sang kan virke beroligende for både barnet og
den voksne
5. At sang stimulerer barnets
udvikling både fysisk, psykisk og socialt
6. At for dit barn er din stemme den bedste i verden.
Fra ”Salmer og dans i bevægelse s. 23” - Annemette Riis
derfor udvider vi nu i
grundtvigskirken babysalmesang til også at gælde for
gravide. Kirken byder på en

kop kaffe/te/saftevand efter
Babysalmesang, og der er
mulighed for at skifte din baby samt varme mælk til sutteflasken.

Læs mere om Babysalmesang
på www.grundtvigskirken.dk
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