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Se mere på www.grundtvigskirken.dk
Søndag den 24. september kl. 10.00 – 13.00:

Søndag den 13. august kl. 16.00:

Festugekoncert i Grundtvigskirken
med Giulio Mercati fra Schweiz
Ved årets festugekoncert i
Grundtvigskirken er det lykkedes at engagere den meget
berømte, internationale kapacitet - Giulio Mercati - til at
spille på Grundtvigskirkens
velklingende orgel.
Guilio Mercati stammer fra
en kendt musikerfamilie, og
han startede allerede som 6årig med at få musikundervisning af sin morfar. Han
fuldførte sine studier på konservatoriet i Saronno i Norditalien med orgel og cembalo
som hovedfag.
Giulio Mercati er en meget
talentfuld musiker, og han er
en ekstremt anerkendt og estimeret koncertorganist, der
spiller på internationalt niveau både rent teknisk og
musikalsk. Således har han
spillet i mere end 20 lande og

på den måde slået sit navn
fast. Han har givet solokoncerter i de vigtigste koncertsale og katedraler fra Great
Concert Hall i Sct. Petersborg til Cathedral of St. Patrick i New York.
Han har optrådt både i italiensk og schweizisk radio og
TV.
Han er kunstnerisk leder af
musiklivet ved både Basilica
di San Vincenzo i Prato i
Milano, Italien, ved Chiesa di
Santa Maria degli Angioli i
Lugano, Schweiz, og ved
Santuario della Beata Vergine
dei Miracoli i sin fødeby,
Saranno.
Endvidere er han kunstnerisk
leder af en række prestigefyldte musikfestivaler både i
Spanien og i Schweiz.
Derudover er han professor i

Kirkedag i Grundtvigskirken:
Kl. 10.00: Høstgudstjeneste
Efter gudstjenesten: Kirkefrokost 30 kr. pr person over 14 år
Kl. 13.00: Kirkekoncert ved guitaristen Carsten Pedersen.

kirkemusikhistorie ved det
teologiske fakultet i Lugano i
Schweiz.
festugekoncerten
i
Ved
Grundtvigskirken vil Giulio
Mercati spille et imponerende, flot og krævende program
med orgelmusik af J.S. Bach,
Louis Vierne, Max Reger og
Olivier Messiaen (den virtuose sats fra ”La nativitè du
Seigneur”: Dieu parmi nous Gud er iblandt os).
Der er fri entre til denne
storslåede oplevelse i
Grundtvigskirken.

Ved kirkekoncerten er guitaristen, Carsten Pedersen, solist.
”Det bedste europæiske bud
på fortolkning af disse sydamerikanske værker.”
Så flotte var ordene i anmeldelsen af Carsten Pedersens
CD ”Aquarelle, guitarmusic
from Southamerica” i det italienske guitartidsskrift ”Il
Fronimo.”
Amerikanske ”Guitart” kaldte den ”ren magi,” mens engelske ”Classical Guitar” bl.a.
skrev ”fabelagtig, en af de
bedste guitar-CD-er i lang tid.”
Efter ”Aquarelle” fulgte CDen ”Spanish Guitarmusic,”
som også fik fremragende anmeldelser og var ”Ugens
CD” på DR, og netop udgivet
er så den tredje CD ”Fanta-

sia,” om hvilken anmelderen
”Guitaren” skrev: ”Et dansk
mesterværk! Dette er ganske
enkelt den bedste, danske cd
med klassisk guitar, jeg nogensinde har hørt!"

Carsten er uddannet på Det
Jyske Musikkonservatorium
samt i udlandet.
Ved koncerten i Grundtvigs-

Søndag den 27. august kl. 16.00:

Lørdag den 28. oktober kl. 15.00:

Orgelkoncert med Luciano Zecca

Afskedskoncert ved Inge Beck

Luciano Zecca er uddannet
både som pianist og organist
ved konservatoriet ”G. Verdi”
i Milano med højeste karakterer.
Han har spillet som orgelsolist i de største katedraler i
Europa og i USA. Derudover
har han spillet i store koncertsale både i Japan og i
Rusland.
Han underviser på konservatoriet både i Torino og i Como.

Inge Beck stopper som organist i Grundtvigskirken den
31. oktober 2017 efter godt
38 års ansættelse.
Hun spiller afskedskoncert
lørdag den 28. oktober kl.
15.00 med værker af J.S.
Bach, Cesar Franck og Niels
W. Gade.

Han er desuden ansat som organist i Collegiata S.Nicolò
Basilica in Lecco ved Comosøen.
Ved denne koncert spiller Luciano Zecca et smukt program med musik af Marco
Enrico Bossi, Giovanni Morandi, Theodor Dubois og
Leon Boellmann.
Der er fri entre til denne
koncert.

Søndag den 17. september kl. 16.00:

Orgelkoncert ved Daniele Dori
Her spiller den unge domorganist fra Firenze Domkirke,
Daniele Dori, som er uddannet fra “Pontificio Istituto di
Musica Sacra in Roma” –
Det Pavelige Musikinstitut i
Vatikanstaten.
I 2012 blev han udnævnt som
1.-organist ved Firenze Domkirke.
Daniele Dori har en meget
omfattende koncertvirksomhed i hele Italien, Frankrig,
Bulgarien, Danmark, Tyskland, Holland og Schweiz.
Han underviser som docent

på konservatoriet i Fiesole i
Toscana.
Som kunstnerisk leder for
den store festival “Harmonia
Sæculi” organiserer han hvert
år en række internationale
koncerter i ”Radda in Chianti” i Toscana.
Ved koncerten i Grundtvigskirken spiller Daniele Dori
musik af G. Frescobaldi, J.
Pachelbel, J.S. Bach og Felix
Mendelssohn.
Der er gratis adgang.

Søndag den 19. november kl. 16.00:

Koncert ved Giulia Biagetti
Giulia Biagetti er uddannet
fra konservatoriet i Lucca i
Toscana med højeste karakter.
Allerede i 1981 blev hun ansat som assistent i domkirken
i Lucca, og i 1996 blev hun
udnævnt som 1.-organist ved
domkirken i Lucca.
Hun spiller som orgelsolist
over hele Europa, og hun har
indspillet en hel del CD-ere.
Giulia Biagetti er kunstnerisk
leder af de internationale
koncerter i “Città di Camaiore” i Toscana og ”La Sagra
Musicale Lucchese” – kirkemusikken i Lucca.

Ved koncerten i Grundtvigskirken spiller hun et flot program med musik af J.S.

Bach, Karg Elert og R.L.
Becker.
Der er fri entre til koncerten.

Per Günther om Inge Beck,
organist ved Grundtvigskirken i 38 år:
Grundtvigskirken – bygget i
1969 – var kun 10 år gammel, da man for tredje gang
søgte en organist. Den udvalgte blev den kun 28-årige
Inge Beck – exam. art. i musikvidenskab og kirkemusikalsk diplomeksamen fra henholdsvis Århus Universitet
og Det Jydske Musikkonservatorium i Århus. Inge havde
desuden studeret hos professor, Michael Radulescu, i Wien, og nu kom hun fra en stilling som organist ved Gellerup Kirke, Århus.
Orgelet i Grundtvigskirken var
dengang placeret over indgangen, men ni år senere rykkede Inge ned fra pulpituret
til det nuværende 34-stemmer store Bruno Christensenorgel til venstre for alteret, og
det var ved dette instrument,
hun for alvor markerede sig
som den fremragende kirkemusiker, hun er.
Grundtvigskirken er nok den
kirke i Esbjerg, som indretningsmæssigt er bedst egnet
til større koncerter, idet der
foran i rummet er plads til
både kor og orkester, og or-

gelet indgår fint i denne
sammenhæng.
Dette har Inge på bedste vis udnyttet bl.a. med Grundtvigskirkens Musikgruppe (blandet kor og strygeorkester) og
som orgelsolist, hvor hun
gennem årene på smukkeste
vis har præsenteret et stort
udsnit af den europæiske orgellitteratur.
Dertil kommer en række koncerter med internationale orgelsolister - ikke mindst fra
Italien, hvor Inge selv har optrådt en hel del.
Hun er tillige højt skattet som
akkompagnatør for solister og
som repetitør for byens kor,
bl.a. Esbjerg Koncertkor.
Inge har medvirket som orgelspiller ved flere radio- og
tv-udsendelser, hvor jeg i årene som leder af Treenighedskirkens Drengekor altid følte
mig tryg, når Inge sad ved orgelet.
Når jeg nu er ved det personlige, kan jeg ikke lade være
med at nævne min glæde og
taknemlighed over, at Inge flere gange har indspillet CD-er
med mine orgelkoraler, men
Inge har også optrådt på mange andre CD-optagelser - både som solist og akkompagnatør.
Inge Beck har tillige været en
virkelig god samarbejdspartner blandt byens øvrige organister, bl.a. i forbindelse med
Vestjysk Orgelfestival.
I gudstjenestelig sammenhæng
er hun højt værdsat, og jeg ved,
at hendes korsangere i kirkekoret er meget glade for hende.

Torsdag den 9. november kl. 19.30:

Korkoncert i
Grundtvigskirken
Esbjerg Koncertkor synger
korværker af Charpentier og
Rutter.
Dirigent er Lotte Bille Glæsel.
Entré: 50 kr.

kirken vil Carsten præsentere
et varieret program, som
spænder fra sprøde renaissance-toner til spansk og sydamerikansk musik med masser af følelse og temperament.
På programmet vil være
transskriptioner af Dowlands
lutmusik, Bachs storslåede
sjette-cello-suite og den italienske komponist, Domenico
Scarlattis cembalosonater.
Fra romantikken spilles bl.a.
Tarregas elskede ”Recuerdos
de la Alhambra” og ”Capricho Arabe,” og endelig sluttes der af med virtuos og iørefaldende musik af guitarist
og komponist, Barrios Mangoré, fra Paraguay.
Der er fri adgang til denne
spektakulære koncert.

Mine korsangerne ved søndagskoret i Treenighedskirken
talte altid om, at det var så
hyggeligt at komme ud at
synge hos Inge, og det kunne
jeg godt af og til være jaloux
over.
Jeg begriber ikke, at der nu er
gået 38 år, siden jeg mødte
Inge første gang, men jeg
glæder mig meget over, at jeg
med disse linjer har fået lov
til at ønske Inge et glædeligt
otium.

En hilsen fra din kollega,
Per Günther.
Efter afskedskoncerten
er menighedsrådet vært
ved en afskedsreception
for Inge.
Alle er velkomne.
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LokALråD Øst

DBU Get2 fodboldskole 2017
Som de fleste nok ved afholder DBU i sommerferien en
lang række fodboldskoler,
hvor drenge og piger i alderen 8 til 15 år i en uge kan
deltage i spændende og lærerig undervisning i fodboldspillets mange detaljer. Prisen for en sådan uge er kr.
780, og det gør det desværre
svært for nogle, at deltage i
en fodboldskole.
DBU har derfor i samarbejde
med Get2Sport under Dansk
Idræts Forbund i de senere år
tilbudt særlige fodboldskoler
som bliver afviklet i udsatte
boligområder. IF92 Fodbold
valgte derfor igen i år at afholde en sådan fodboldskole,
hvor man i samarbejde med
Præstegårdsskolen,
Kvaglundskolen og Bydelsprojekt 3i1 opfordrede børn og
unge i områderne omkring
disse to skoler til at deltage
på fodboldskolen.
Fodboldskolen blev afholdt
på boldbanerne ved Præstegårdsskolen i uge 29. Til sko-

len var knyttet 5 trænere og 3
trænerassistenter fra IF92
Fodbold, Jerne IF og Kvaglund IF, derudover var der to
frivillige beboere der hjalp
med morgenmad.

Der deltog 55 børn og unge
mellem 8 og 13 år i skolen,
hvor man følger samme program som de ”almindelige”
fodboldskoler.
Fodboldskolen blev holdt
mandag til fredag fra kl. 9 til
15, og Bydelsprojekt 3i1 sørgede for morgenmad tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag.
Børnene skulle selv medbringe madpakker til frokost.
Fodboldskolen havde lånt beboerhuset på Præstebakken
afd.5 af Boligforeningen ’32,
tusind tak for det, det er en
super base for os igennem
hele ugen.
Fodboldskolen havde besøg
af Folketingsmedlem Hen-

Hold træning i Jerne Sundhedshus Jagtvej 47
Gældende pr. 14. august 2017
Mandag

Tirsdag

Onsdag

7.20-8.20
Måtte/reformer
PULS Alle niveauer

Torsdag

8.30-9.30
Susan
Reformer
Beg/let øv.

8.45-9.45
Susan Måtte
Sund ryg m Pil.
Senior

9.45-10.45
Thani
Reformer
efterfødsel

9.45-10.45
Susan
Pil. M. effekt
FOF

10.00-11.00
Susan Måtte
Sund ryg
Alle FOF

16.10-17.10
Susan Måtte
Pilates DOF

16.00 –17.00
Thani Reformer
Øvede

17.20-18.20
Susan Reformer
Beg. / let. øv

17.35-18.35
Thani Reformer
Beg/let. øv

17.20-18.20
Susan Måtte
Pil. Eff. DOF

17.10-18.10
Thani Reformer
Beg/let øv.

18.30-19.30
Susan Måtte
Pil. m effekt
Øvede

18.40-19.40
Thani Måtte
Øvede

18.30-19.30
Susan
Reformer
Let øv.

19.40-20.40
Susan Måtte
Mænd Alle niv.

19.45-20.45
Thani Reformer
Mænd alle niv.

19.40-20-40
Susan Reformer
Alle niveauer

Esbjerg IF 92-Fodbold
har været på banen i 25 år
I år er det 25 år siden, fremsynede ledere fødte tanken om
at samle kræfterne i to fodboldklubber i Esbjergs østlige bydel
for at være bedre rustet til fremtiden.
Esbjerg B47 og Østerbyens Boldklub (ØB) blev til Esbjerg IF 92,
og den fusionerede klub har siden vist sin livskraft
og fået en samlende rolle i bydelen.
Vi fejrer jubilæet ved en

Første lørdag
måneden
Workshop
Spørg gerne ☺

11.00-12.00
Susan
Sund ryg
Alle FOF
16.30-17.30
Thani Måtte
Beg/let. øv

Lokalråd i Østerbyen uden at
informere borgerne med de
tilbageværende medlemmer i
stedet for at nedlægge sig selv,
eller indkalde til en ekstraordinær generalforsamling iht.
vedtægternes § 10 m.m.
Samtidig hermed er Lokalråd
Øst blevet kritiseret for manglende information til borgerne.
Rådet har ikke egen hjemmeside eller en Facebookside,
hvor man kunne lægge informationer ud.
Derved har borgerne ikke mulighed for at følge Lokalrådets
arbejde.
Østerbynyt har ved flere lejligheder tilbudt Lokalrådet at
stille spalteplads til rådighed,
men tilbuddet er ikke blevet
benyttet.
Der skal foretages nyvalg til
Lokalrådet i slutningen af året,
og avisen opfordrer Lokalrådet til at informere om valget,
og allerede nu at indkalde
interesserede i lokalområdet
til et borgermøde,, hvor information omkring det at stille op
til valg i Lokalrådet kan deles
med alle.
Det er avisens opfattelse at
Østerbyen fremover fortjener
at blive repræsenteret på bedste vis.

Lørdag

7.35 – 8.35
Thani
Reformer
Øvede

8.30 – 9.30
Thani Reformer
senior hensynt.
nakke/ryg

ning Hyllested, to spillere fra
EfB, Jeppe Højbjerg og Nikolaj Hagelskjær.
Igen i år var Jydske Vestkysten på besøg det kom der en
rigtig flot artikel ud af. Om
fredagen kom TV Syd på besøg, de ville gerne lave noget
om alle pigerne på fodboldskolen i anledning af at der
spilles EM i Kvindefodbold.
Som på alle DBU’s fodboldskoler fik deltagerne, en gave
bestående af et DBU fodboldskolesæt med T-shirt,
shorts og strømper, diplom,
drikkedunk og en Select fodbold.
Fredagen slutter med Get2
coffee, hvor forældrene var
inviteret til kaffe og kagemand.
Carsten Hille

Det nuværende lokalråd Øst,
som blev valgt i slutningen af
2013, består for tiden kun af 3
foreninger via medlemmerne
fra: Formand Torben Falkengreen (Jerne Borgerforening),
næstformand og kasserer Arne
Skov (Gammelby Borgerforening), sekretær Gitte Benn
Laugesen (Gammelby Borgerforening) og Ulrik Skjølstrup
(Jerne Menighedsråd).
Ifølge lokalrådets vedtægter
skal rådet bestå af 9 personer,
men man har fået dispensation
til kun at have 5 medlemmer
p.g.a. frafald i løbet af perioden.
Rådet skulle bestå af repræsentanter fra Jerne Borgerforening, Gammelby Borgerforening, Skolebestyrelser, Daginstitutionsbestyrelser, Brugerråd ved ældrecentre, Menighedsrådene, Idræts- og kulturforeninger og andre.
Som det jo kan ses, mangler
der repræsentanter fra mange
af de nævnte.
Lokalrådet Øst er gennem flere år blevet kritiseret for ikke
at tage konsekvensen af de
manglende medlemmer og
indkalde til et borgermøde i
Østerbyen. Rådet har selv taget beslutningen om at agere

Pris: Måtte hold - 10 gange: 750 kr. / Reformerhold - 10 gange: 1300 kr.

Ønsker du flere oplysninger eller deltagelse på et hold, så kontakt
Thani, Trykkammeret, tlf. 22 81 76 00 eller thani@trykkammeret.dk
Susan, Ha’ det godt!, tlf. 21 46 35 68 eller susan@hadetgodt.com

REcEptIon
lørdag 19. august 2017 kl. 11.00-14.00
i Klubhuset Veldtofte, Sportsvej.
Spillere, ledere, samarbejdspartnere og venner af klubben er velkomne.
Af hensyn til de praktiske forberedelser beder vi om
tilmelding senest 14. august.
Med støtte fra Esbjerg Kommune forbereder Esbjerg IF 92 anlægget
af en ny ottemands fodboldbane på Skibhøj Anlæg.
I stedet for gaver ønsker vi et kontant bidrag til at færdiggøre dette
projekt. (Sydbank, konto nr. 7701-1410347)

Tilmelding til reception:
Finn Overgaard - mail: finn@if92fodbold.dk - mobil 22 12 28 80
Mogens Husted - mail: mogens@famhusted.dk - mobil 40 92 35 24
Bestyrelsen
Esbjerg IF 92
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Se mere på www.grundtvigskirken.dk
Tirsdag den 5. september kl. 14.30: Sogneeftermiddag:

Tirsdag den 31. oktober kl. 17.00:

Ankers Danmarkshistorie

Gudstjeneste – fejring af 500-året
for Reformationen

- tidsepoken og vejen mod velfærdsstaten
Efterårets sogneeftermiddage begynder med lidt danmarkshistorie, idet vi får et
genhør via Lene kirkegaard med Anker Jørgensen.
I 2016 mister vi en politisk
personlighed – forhenværende statsminister, Anker Jørgensen. Statsministeren, som
hele Danmark var på fornavn
med. Hans liv stod for en
tidsepoke, hvor samfundet
ændrede sig markant.
Fagbevægelsen blomstrede,
og vi fik et samfund, hvor der
blev skabt større lighed.
Kvinder og fattigfolk fik
stemmeret ved Grundloven i
1915, og det blev en vandring
mod et demokratisk samfund.
Der er langt fra Staunings
Danmark til det samfund, vi
har i dag.
Lene Kirkegaard: ”Jeg er
vokset op i ”Velfærdsdanmark” med kvindekamp, thylejr og hippier. En tidsepoke,
hvor der var en stærk fagbevægelse, men hvor der også
blev stillet spørgsmålstegn
ved det etablerede samfund.
Et samfund, hvor der blev
udbudt charterrejser: ”Spies
rejs og vær glad,” og hvor
Glistrups
Fremskridtsparti
kom på banen i stærk opposition til Fagbevægelsens tanker
om fællesskab. Jordskredsvalget i 1973, hvor Erhard Ja-

cobsen og Glistrups partier
ommøblerede det danske Folketing. De gamle partier mistede magt og størrelse på samme måde, som vi ser det i dag.

Babysalmesang i Grundtvigskirken
følgende tirsdage kl. 10.30 i efteråret 2017:
5., 12., 19., og 26. september,
3., 10., 24., og 31. oktober,
7. og 14. november 2017
Salmer, sang og rytmik for nybagte og vordende forældre.
Arbejderbevægelsen havde
sin egen kultur med højskoler, uddannelse af tillidsfolk
og arbejdersangbog. Dette
projekt var jeg en del af på
”godt og ondt” gennem mit
virke på Esbjerg Højskole.
Danmark har været kendetegnet ved et stort antal folkelige
bevægelser med udgangspunkt i vidt forskellige politiske grundholdninger, men
med det til fælles, at de rummede ideer om sammenhold
og mulighed for at ytre sig i
et demokratisk samfund.
Er der mon politiske ledere i
dag, der kigger sig tilbage
over skulderen for at se, om
alle er med?”
Kaffebord: 20,- kr.

Babysalmesang i Grundtvigskirken er et uforpligtende tilbud
til forældre om at komme at synge salmer og børnesange med
deres spædbørn i alderen 0-12 måneder.
Bedsteforældre og kommende forældre er også meget
velkomne.
Tirsdag den 3. oktober kl. 14.30: Sogneeftermiddag.

Onsdag den 8. november kl. 14.30: Sogneeftermiddag

”Reformationen vendt på hovedet”

Pia Fris Laneth:

– et foredrag af lektor, ph.d. Bjørn Thomassen, RUC
Reformationen satte et afgørende præg på det danske
samfund – religiøst, kulturelt,
politisk og socialt.
Men hvad skete der egentlig
under og efter Reformationen
i Danmark?
Og hvordan skal vi i dag, 500
år efter, forholde os til Reformationen og dens konsekvenser?
”Jeg vil også rejse et spørgsmål, som meget sjældent bliver stillet i Danmark: ”Hvad

gik der tabt med Reformationen?”
Kaffebord: 20,- kr.

Kalender med diverse
spaghettigudstjeneste kl. 17.00 torsdagene
den 24. aug., 28. sept., 26. okt. og 30. nov.
Børn under 15 år spiser gratis –
30,- kroner for voksne
Menuen varierer fra gang til gang
Tilmelding til spisning skal ske senest tirsdagen før kl. 12.30
til kirkekontoret på tlf. 76 11 96 00 eller til kordegn, Jens Peter Kristensen, via mail: JPK@KM.DK

Sorggruppe i Grundtvigskirken
Sorg oplever vi alle på et
tidspunkt i livet, og det kan
være svært at finde plads og
ro til at tale om sorgen.
I sorggruppen hjælper vi hinanden med at bære sorgen
sammen. Her er rum og tid til
at fortælle din historie, dele
dine erfaringer og sætte ord
på dine følelser og oplevelser
sammen med andre.
I gruppen kan vi med vore
forskelligheder støtte og inspirere hinanden til at finde
vej i en svær tid. Vi lægger
vægt på, at det sker i en tryg
og omsorgsfuld atmosfære.
Gruppen er for voksne, der har
mistet. Den ledes af Jane Marie Sognstrup (sognepræst
ved Grundtvigskirken) og Vita Bruun (sygeplejerske)
I efteråret 2017 mødes vi
følgende fredage fra kl. 9.30
- 11.30 i Grundtvigskirkens
lokaler ribegade 74, 6700
Esbjerg

25. august
8. september
29. september
13. oktober
27. oktober
10. november
24. november
tilmelding og yderligere
information hos:
Sognepræst
Jane Marie Sognstrup.
Telefon 40 11 80 80
mail: JMS@KM.DK

Tirsdag den 31. oktober kulminerer fejringen af 500-året
for Reformationens indførelse i Danmark.
Grundtvigskirken vil i den
forbindelse fejre dagen med
en gudstjeneste kl. 17.00,
hvor vi vil synge Luther-salmer og høre om Reformationens grundtanker.
Gudstjenesten indledes med
klokkeringning i 15 minutter
fra kl. 16.45.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved et Luthermåltid bestående af ost, pølse
og brød. Dertil drikkes en
Luther-øl.
Alle er velkomne til gudstjenesten og måltidet, som er
gratis.
Tilmelding til Lisbet på 4011
8360 senest den 26. oktober
kl. 13.00.

Legestue og Mødested for alle aldre følgende mandage
kl. 09.30:
Alle mandage fra 21. august - 11. december (minus uge 42).
sangeftermiddage mandage kl. 14.30:
Mandag den 11. september.
Mandag den 2. oktober.
Mandag den 13. november.
Mandag den 11 december.
søndags-Café følgende søndage kl.14.30:
Søndag den 10/9
Søndag den 8/10
Søndag den 5/11 (denne søndag kl. 15.00)
Gudstjeneste på ribegade 223 torsdage kl. 10.30:
Torsdag den 7/9
Torsdag den 5/10
Torsdag den 2/11
Torsdag den 7/12
Gudstjeneste på Østerby-Centret torsdage kl. 14.30:
Torsdag den 7/9
Torsdag den 5/10
Torsdag den 2/11
Torsdag den 7/12 – BEMÆRK, at denne torsdag er gudstjenesten flyttet til Grundtvigskirken
søndag den 5/11 kl. 16.30:
Alle Helgen-gudstjeneste
Gudstjenester hver søndag klokken 10.00 ved én af
Grundtvigskirkens præster, Willy Christiansen eller
Jane Marie sognstrup - dog ikke søndag den 15 oktober.
Menighedsrådsmøder – møderne er offentlige.
Dagsorden kan læses ved kirkekontoret otte dage før.
Torsdag den 10/8
Onsdag den 6/9
Tirsdag den 3/10
Tirsdag den 7/11
Torsdag den 7/12

”Reformationen - Luthers Kathe og
andre kvindfolk”
Pia Fris Laneth er ganske enkelt en ypperlig fortæller, der
med sit nærvær og store
sprogtalent formår at tryllebinde sine tilhørere - ung som
gammel.
”Gud har givet kvinden brede
hofter og en stor bag, for at
hun skal sidde stille og passe
sit hjem,” skriver Martin Luther.
Luther betragtede samfundets
sociale hierarki som gudskabt
og manden som familiens
overhoved: ”At tjene kvinder,
som vil være herrer i huset, er
ikke bare tungt, men også
skammeligt. Kvinderne skal
ikke herske over mændene,
men over børn, får og æsler,”
skriver han et andet sted.
Katharina von Bora fik ham
på andre tanker. Hun blev sat i
kloster som 10-årig, men flygtede derfra sammen med en
gruppe nonner, som var inspireret af Luthers oprør mod Pavekirken. Luther hjalp dem
med at finde ægtemænd –
hvordan skulle de ellers forsørge sig?
Men Katharina ville ikke afsættes, hun ville have Luther
selv, og det fik hun. De blev
gift i 1525 og fik seks børn.
Ægteskabet mellem den forhenværende munk og nonne
var en moralsk katastrofe i
samtidens øjne. Som munk
var Luther Guds bror, hun var
Guds søster, og deres seksuelle forhold var nærmest incestuøst. Man forudså, at deres
børn ville blive vanskabninger, men de blev alle sunde og
velskabte. Hr. Käthe, kaldte
Luther sin kone i drillende respekt for hendes kompetente
styring af deres store husholdning i det gamle augustinerkloster i Wittenberg.
Katharina drev landbrug,
kvægavl og bryggeri og havde
Luthers mange studenter og
gæster på kost. Under pesten
drev hun også et hospice, hvor

hun og kvindelige ansatte
plejede de syge.
Efter et års ægteskab skrev
Luther til en ven: ”Der er ingen binding på jorden så sød, ej
heller nogen adskillelse så bitter som den, der forekommer i
et godt ægteskab.”
Katharina var viljestærk, karakterfast, veluddannet og på
mange måder sin mands jævnbyrdige. Stik mod lov og sædvane gjorde Luther i sit testamente Katharina til enearving
og børnenes formynder. Da
han døde, nedlagde Katarinas
fjender indsigelse imod testamentet, og familien mistede
vigtige indkomstkilder.
Reformationen blev på mange
områder et tilbageslag for
kvinders rettigheder og muligheder for at tilegne sig viden
og uddannelse (som nonner
havde gjort det i klostrene).
Men hr. og fru Luthers ægteskab blev et forbillede for protestantiske familier: En skarp
arbejdsdeling i gensidig respekt og kærlighed samt en
grundlæggende accept af, at
mand og kvinde er lige for
Gud.
I romantikkens Danmark talte
ikke mindst Grundtvig for, at
de to køns forskellighed i vekselvirkning kan og bør styrke
hinanden og gå op i en højere
enhed. Han kritiserede den
lærde kultur, der prioriterer
det mandlige, gør fornuften
kold og tilsidesætter den varme og hjertelige, kvindelige
fornuft.
Århundreder efter reformationen banede protestantismens
menneskesyn vejen for, at
kvinder fik borgerlige rettigheder på lige fod med mænd
og for, at kirken forandrede
sig til et værdigt, åndeligt rum
for begge køn – hvor kvinder
hoppede i præstekjolen og
steg op på prædikestolen.
Kaffebord: 20,- kr.
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Esbjerg IF92 Fodbold

Som nok det er de fleste bekendt, er Esbjerg IF92 Fodbold – i daglig tale blot IF –
en sammenlægning af klubberne B47 og ØB.
Såvel B47 som ØB havde i
slutningen af 80’erne store
problemer med at stille hold i
ungdomsrækkerne, og erkendte behovet for at samarbejde med andre klubber for
at sikre overlevelse.
Fra B47 deltog i starten formand Kent Kjær Kristensen
og kasserer Erik Hansen.
Kent måtte dog tidligt i forløbet trække sig af personlige
årsager, og hans plads blev
overtaget af næstformand
Poul Lauridsen. Fra ØB deltog formand Aksel Munk og
kasserer Flemming Stausholm. Hurtigt blev det klart,
at man snakkede om en
sammenlægning, og ikke et
samarbejde.
Selv om ”forhandlingerne”
løb i mere end et år, var der
kun få udenfor bestyrelserne,
der var klar over, at der foregik snak om sammenlægning, og disse personer holdt
også tand for tunge.
Det blev aftalt at ØB stillede
med klubbens første formand
– Aksel Munk – og B47 stillede med den første kasserer
– Erik Hansen.
Det vist sig hurtigt, at selv
om de to klubber havde
mange drabelige fodboldkampe mod hinanden, så var
der faktisk ikke de store forskelle på klubberne, så i løbet
af kort tid, var dem og os ikke længere et tema.
IF92 stiftes 22. september
1992, hvor der afholdes ekstraordinære generalforsamlinger i såvel B47 som i ØB.
Den første bestyrelse i IF92

består af 7 medlemmer fra
ØB og 5 fra B47. Den første
ordinære generalforsamling
afholdes 26. januar 1993,
hvor antallet af bestyrelsesmedlemmer skæres ned til 9.
ØB reddede i sidste spillerunde sin overlevelse i Jyllandsserien, og derved kan
man starte i seniorafdelingen
med et 1. hold i Jyllandsserien, samt hold i serie 2, serie
4, 2 hold i serie 5 og et hold i
serie 6.
Da der var enighed om, at de
daværende klubfarver ikke
skulle indgå i de nye spillerdragter, blev det overladt til
tøjsponsoren, og det resulterede i at klubben spiller i hvide trøjer og sorte bukser og
strømper.
Da hovedformålet med sammenlægningen var at styrke
ungdomsfodbolden i Østerbyen, valgte klubben at investere i egen bus, der kørte
rundt i bydelen og sørgede
for at spillerne kom til og fra
træning. Derudover blev bussen brugt til kørsel til kampe
i weekenderne. Bussen var et
meget vigtigt signal til omverdenen om at IF92 Fodbold
var kommet for at blive.
Efter nogle år blev bussen
dog en stor økonomisk belastning, og da behovet for at
hente og bringe ungdomsspillerne samtidig blev mindre, valgte man at sælge bussen igen.
Da såvel B47 som ØB havde
egne klubhuse i hhv. Veldtofte og Skibhøj valgte man at
beholde begge klubhuse.
Dette var i mange år en stor
økonomisk belastning, som
B47’s Venner og ØB’s Venner var med til at løfte. Da
ingen af de to klubhuse er i

stand til at rumme alle klubbens spillere, har man stadig
de to klubhuse, hvor fordelingen i dag er, at ungdom
træner i Skibhøj og senior i
Veldtofte. De fleste kampe
spilles i Skibhøj.
Gennem årene har IF92’s 1.
hold i senior spillet i Jyllandsserien, i 2005 var man i
kvalifikationsrækken og de
sidste år i serie 1. Klubben
har en godt organiseret seniorafdeling, og i efteråret
2017 kan man stille med 4
11.mandshold, et 7.mandshold, og formentlig et old boyshold.
I ungdomsafdelingen måtte
man efter nogle gyldne år,
hvor klubben kunne stille
mesterrækkehold i de fleste
afdelinger, konstatere, at konkurrencen fra andre klubber
og andre fritidsaktiviteter har
været hård ved klubben.
Klubbens bestyrelse har dog
vedtaget at man vil arbejde
på at genskabe de gode tider,
bl.a. ved ansættelsen af Anders Brynaa som ungdomssportschef (se artikel andetsteds i avisen).

B47
Efter sigende blev B47 skabt
af 3 unge mænd, der satte sig
sammen for at snakke om at
købe en motorcykel sammen.
Om den blev købt er uvist,
men at de blev enige om at
forsøge at samle en række
småklubber i en regulær fodboldklub, der spillede med i
de officielle turneringer, er
sikkert.
Det lykkedes, og den første
bestyrelse på 4 mand, lavede
en husstandsindsamling, og
var i stand til at købe 2 fodbolde. Klubbens første for-

mand var Reinholdt Jacobsen. De første kampe blev
spillet, hvor Frejaparken nu
ligger. Allerede i det første år
var man i stand til at stille et
senior- og et ungdomshold. I
1949 kunne klubben stille 3
seniorhold. I løbet af 50’erne
voksede både senior- som
ungdomsafdelingen sig stor
med mange dygtige spillere
og trænere. Samtidig kunne
man i midten af 50’erne flytte til den helt nye Veldtofte
Idrætspark. Her flyttede man
ind i en gammel staldbygning.
Som nok alle klubber i de år
var pengene små, og der blev
taget mange initiativer for at
samle penge ind til klubbens
drift, som f.eks. bankospil,
præmiewhist, baller og endda
et bloddonerkorps.
Allerede i 1962 havde man
det første møde med Esbjerg
Kommune om at få lov til at
bygge eget klubhus, men
først i 1984, efter flere års arbejde med at få en byggetilladelse, kunne man gå i gang
med byggeriet, som stod færdig i 1985. En stor del af arbejdet blev udført af frivillige
fra klubben.
B47 spillede i 2 omgange i 3.
division, begge gange dog
kun et enkelt år.
Tidligt havde klubben etableret B47 Fonden, som senere
blev til B47’s Venner, som
gennem årene var en stor
økonomisk hjælp til drift af
klubben, og har samlet penge
ind ved alt fra kunstarrangementer (hvor impresarioen
stak af med pengene), julemesser, bankospil, baller, lotterier, Havnefest m.m. Mest
kendt er man dog nok som
storarrangør af rockfestival-

ler, som både gav store
penge, men ind imellem også
store øretæver. B47’s Venner
er stadig aktiv, i dag dog kun
med bankospil.

ØB
Den 17. maj 1950 blev der
afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor Gammelby Håndbold ændrede
navn til Gammelby Idræts
Forening, og derfor kunne
optage nogle unge fodboldspillere fra området, som
inden da havde spillet i andre
klubber.
Blandt stifterne var klubbens
første formand, Bernholt Jensen, brødrene Niels og Magnus Rødgaard, Albert Stausholm m.fl.
Klubben havde dog det første
år kun et seniorhold. Det
vandt dog sine første 57 kampe før det blev til et nederlag.
Efterhånden begyndte man
også at opbygge en ungdomsafdeling, og man fik flere seniorhold.
Klubben startede med at træne og spille kampe under meget primitive forhold. Først
ved Gammelby Skole, senere
en strandgrund og et areal
ved Vestkraft, inden klubben
i 1952 fik overdraget området
i Måde under betingelse af, at
man selv anlagde banerne.
Dette blev gjort af en række
frivillige med skovl og trillebør lånt af kommunen.
På en generalforsamling 25.
august 1954 ændrede man
navnet fra Gammelby Idræts
Forening til Østerbyens Boldklub.
I starten af 1955 anmodede
man og fik ja af Esbjerg
Kommune om at måtte købe
en barak på Strandby Kirke-

vej. Da arbejdet med at genopføre barakken i Måde var
større end medlemmernes
lyst til at hjælpe til, varede
det 3½ år, inden arbejdet var
færdigt.
Akkurat som i B47 var pengene små, og arbejdet med at
skaffe indtægter blev en stadig større del af bestyrelsens
arbejde. I ØB blev der også
arrangeret banko, præmiewhist o.s.v.
Klubben så sig nødsaget til at
udleje banerne til firmaidræt,
hvilket desværre satte sit
uheldige præg på deres tilstand.
I 1968 blev ØB adskilt i 2
selvstændige
foreninger,
håndboldklubben og fodboldklubben. Begge klubber
beholdt navnet ØB, men havde ellers ikke noget med hinanden at gøre.
ØB’s 1. hold i senior havde
som bedste sportslige resultat
at man i nogle år spillede i
Danmarksserien. I ungdom
havde man også mange fine
sportslige resultater.
Som højdepunktet i klubbens
historie vil det dog altid være
sejren i 1968 i DBU’s Talentturnering, hvor man i finalen
på Nakskov Stadion besejrede værtsbyen med 3-1.
Undervejs til finalen havde
man bl.a. slået Aab og Skovshoved. I semifinalen, som også blev spillet i Nakskov dagen før finalen (det ville jo
være utænkeligt i dag) slog
man Års 4-3.
I 1987 flyttede klubben til det
nuværende anlæg i Skibhøj.
Området i Måde var udlagt til
industriområde, og der skulle
bygges på arealet.
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Ny sportschef
Med ansættelsen af Anders
Brynaa har bestyrelsen i IF92
Fodbold ønsket at signalere
en ny start for ungdomsfodbolden i klubben, gerne på et
højere sportsligt niveau end
det nuværende.
Formand Palle Jørgensen udtaler, at det er en kongstanke
for bestyrelsen, at ved at styrke ledelsen af ungdomsarbejdet, både på det sportslige
som det administrative felt,
vil det være med til at udvik-

le klubbens ungdomsspillere
til et højere sportsligt plan.
At det så har været muligt at
tilknytte Anders Brynaa, som
er opdraget fodboldmæssigt i
ØB og IF92, har været træner
i såvel ungdom som senior i
IF92 samt ungdomstræner i
EfB, gør, at vi forventer, at
ungdomsafdelingen igen kan
blive fødekæde for klubbens
bedste seniorhold. At det er
en proces, der vil vare nogle
år, er alle indstillet på.

Klubben vil dog stadig tage
imod udefrakommende spillere med åbne arme.
Palle Jørgensen understreger,
at Anders Brynaa ikke kan
gøre det alene, men at det vil
ske i et tæt samarbejde med
trænere og ledere i Skibhøj.
Palle uddeler stor ros til de
mange ildsjæle, der har deres
virke i ungdomsafdelingen,
ikke mindst ungdomskoordinator Mogens Husted, Maria
Zahn, der har kontakten til

Aktiv Fritid og Bydelsprojekt
3i1 og står for mange sociale
aktiviteter, Maria Skaale, der
er ansvarlig for klubbens Facebookside og pigeansvarlig
Bjarne Petersen.

2017
En af Anders Brynaa’s første
idéer var at lave et årligt
klubmesterskab, og da klubben i 2017 fejrer 25 års jubilæum, var det naturligt at
lægge det i forbindelse med
den fejring af jubilæet, der
sker i weekenden 18. – 20.
august.
Denne og andre idéer kan ikke lade sig gøre uden støtte
og hjælp fra klubbens trofaste støtter i B47’s Venner,
ØB’s Venner og IF92 Støtter,
som hvert år er behjælpelig
med at økonomien hænger
sammen for klubben.
Et nyt initiativ, der er opstået,
er etableringen af ”Skibhøjbanden”, som er en flok af

ældre venner af klubben, som
bruger lidt af deres tid på at
vedligeholde og forbedre faciliteterne i klubhuset og
udenfor i Skibhøj.
I den kommende tid, er der
nogle projekter i Skibhøj,
som klubbens bestyrelse er
meget optaget af, nemlig renovering af legepladsen, anlæg af ny 8 mands bane samt
ombygning af redskabshuset,
hvor man ønsker at flytte alle
remedier over i, så man kan
etablere et kombineret lederrum og dommeromklædning
i det nuværende boldrum i
klubhuset.

Anders Brynaa – ny sportschef for IF92 Fodbold Ungdom
40 årige Anders Brynaa er
med virkning fra 1. juli
2017 fodboldfaglig ansvarlig for fodboldklubbens
ungdomsarbejde.
Anders kommer til klubben
efter 2 år som ungdomstræner i EfB, men er en ægte
Østerbydreng med det meste
af hans fodboldopvækst i
først ØB, hvor han startede
som 5 årig på Gammelby
Skole med Finn Overgaard
som træner. Han spillede 2 år
som junior i SGI, men vendte
tilbage som ynglingespiller
med Leif Rødgaard som træner. Som senior spillede han
på i Serie 3 og 4, men nåede
aldrig at spille på 1. holdet.
Før sæsonen 2005/06 blev
han lokket til at være hjælpetræner på 2. holdet i U15 af
Ole ”Bomber” Jensen. Allerede i foråret blev han træner
for 2. holdet i U15.
I den efterfølgende sæson
rykkede Leif Rødgaard i
U17, og Anders blev cheftræner i U15 afdelingen, hvor de
opnåede store resultater. De
blev Jyske Mestre og spillede
om oprykning til Ligaen på
Aulum Stadion, som desværre blev tabt. De vandt Vildbjerg Cup og Holland Cup.
Derefter fulgte 2½ år som
cheftræner i U17, der senere
blev lagt sammen med U19,
og de vinder mesterrækken.
I 2009 rykker han op som
cheftræner for klubbens 1.
hold i senior, som han træner
de følgende 5 år. I hans første
turneringskamp starter 5 spillere, som er 1 års seniorspillere, på banen. Holdet bliver
nr. 2 i rækken, og i foråret
2010 vinder man Serie 1 og
rykker i Jyllandsserien. Holdet spiller i Jyllandsserie 1 i
et par år, og er tæt på at rykke
i Danmarksserien. Desværre
er man ikke i stand til at holde det høje niveau, og i hans
sidste sæson er man tæt på at
rykke ned.
Han valgte at holde et halvt
års pause fra fodbold, inden
han startede som U16 træner
i EfB for deres Mesterrækkehold. Han nåede også at træne EfB’s U17 og U19 2.
hold, som spiller på divisionsniveau. Anders omtaler
EfB som en meget god klub
med dygtige trænere, og at
det har været et par lærerige
år, men at EfB mangler klubliv.

Netop klubliv er en af hans
store kæpheste, og han siger
selv, at udover det fodboldfaglige, vil han gøre en stor
indsats for at starte bæredygtige traditioner, der vil være
med til at forstærke klublivet,
op. Det skal dog gøres i et
tempo, hvor klubben, trænerne og spillerne kan følge
med. Der må ikke startes for
mange initiativer op, så de ikke gennemføres ordentligt.
Som det første synlige resultat vil være klubmesterskaberne, som afvikles søndag
20. august i Skibhøj for alle
spillere i klubben. Klubmesterskaberne skal være en årlig tilbagevendede begivenhed.
I løbet af efteråret 2017 vil
han også en dag, hvor klubbens 1. hold i senior vil stå
for træningen af ungdomsspillerne. Det er vigtigt for
ham, at skabe et bedre kendskab mellem ungdoms- og
seniorspillere. Hvis man kender spillerne på et hold, er
der større chance for, at man
vil se dem spille kampe, så

der kommer flere tilskuere til
kampene.
I efteråret 2017 vil der også
blive afholdt nogle fredagstræninger med spillere fra
U10 til U14 med teknisk træning.
I foråret 2018 vil der blive afholdt en trænerdag, hvor man
vil samle alle ungdomstrænere til en dag, hvor udefrakommende trænere vil komme med input til træningen.
Han forventer, at klubben arrangerer deltagelse i Holland
Cup i påsken 2018 for U10
til U14 afdelingerne.
Der vil blive forsøgt at indføre afdelingsvis fællesspisning
i klubhuset i Skibhøj sammen
med køkkenpigerne.
Der er også indgået en aftale
med Lasse Christensen, som
i flere år har været målmandstræner i klubbens seniorafdeling, om også at træne målmændene i ungdom hver tirsdag mellem kl. 17 og 18 i
Skibhøj. Træningen vil foregå i samarbejde med Ole Johansen, som er målmand på
klubbens serie 3 hold. Lasse

er mangeårig aktiv målmand
i SGI, og derefter træner for
Varde herre 1. hold, som spillede i 2. division og Danmarksserien og deres kvinde
1. hold, som var i 3F ligaen.
Han var i mange år målmandstræner i SGI, og i EfB
for Superligaholdet under
Viggo Jensen, Ove Pedersen
og Troels Beck.
En af Anders’s første opgaver
i IF92 var – i samarbejde
med Mogens Husted, som er
ungdomskoordinator (bestyrelsesansvarlig) for ungdom
– at lægge en trænerkabale
for den kommende sæson, og
man må sige, at det er lykkes
dem. Det er blevet en god
blanding af erfarne trænere,
der har været med i klubben
gennem mange år, og nye ansigter, der vil sætte deres
præg på klubben. Blandt de
nye ansigter er også nogle
velkendte, da flere seniorspillere har valgt at give tilbage
til klubben. Samtidig har
man ”rystet posen”, så nogle
af de erfarne trænere starter i
andre afdelinger end dem, de

hidtil har trænet.
I løbet af den kommende tid
vil Anders gennemføre samtaler med hver enkelt træner
for at afklare kompetencer og
forventninger. Den hvide tråd
for træningen i ungdom, som
blev udarbejdet for nogle år
siden, og i den senere tid har
levet et noget glemt liv, vil
blive bragt frem i lyset igen,
og trænerne vil blive holdt op
på at følge den. Anders
understreger, at han vil inspirere trænerne, men ikke blande sig i den daglige træning
og kampe. Han forventer, at
han nok vil følge enkelte afdelinger gennem noget tid,
hvor han vil observere, og
være med til sikre kvalitet i
træning og kamp.
Anders har en vision om, at
man i fremtiden kan kende
en IF92 spiller på at han/hun
er teknisk stærk, løbevillig og
har klubånd.
Han siger, at hvis man vil
være medlem af IF92 Fodbold, vil klubben stille krav
om ordentlig opførsel, betaling af kontingent, respekt for

med- og modspillere, trænere, dommere og tilskuere,
fællesskab, glæde og personlig udvikling. Klubben skal
ikke være bange for, at bede
en spiller, der ikke kan eller
vil indordne sig, om at stoppe
i klubben.
Anders er godt klar over, at
han har påtaget sig en stor
opgave, men han brænder for
at gøre en forskel i IF92, og
han er overbevist om, at han
vil få stor hjælp af trænere,
ledere og klubbens bestyrelse. Udover Anders Brynaa
som sportschef vil ungdomsafdelingen blive ledet af
ungdomskoordinator Mogens
Husted, Jørgen Karsten, som
er Børn og Unge Konsulent
fra DBU, Maria Skaale, som
er gruppeleder samt Mette
Zahn, som hjælper med
mange administrative opgaver.
I efteråret 2017 har klubben
følgende drengeafdelinger:
Små fødder, U6 og U7, U8,
U9, U10, U11, U12, U13,
U14, U17. I pigeafdelingen
har man et U12 hold. Som et
af de første tiltag, man gjorde
var at samle alle hold i ungdom på anlægget i Skibhøj.
Klubben har i de sidste år fået stor tilgang af ungdomsspillere – især i de yngste årgange – og det har gjort det
nødvendigt at flytte træningsdage for nogle af afdelingerne. Det gør, at der nu er stor
aktivitet næsten alle ugens
dage i Skibhøj.

Faktaboks
Anders er 40 år, og bor i
Østerbyen sammen med
kæresten Nina. Han har 2
børn fra et tidligere forhold.
Han blev først uddannet
som slagter, men har siden
uddannet sig som skolelærer, hvor han er ansat på
Urban P (Præstegårdsskolen), hvor han virker som
AKT lærer og idrætslærer.
En AKT lærer arbejder
med adfærd, kontakt og
trivsel. Som lærer på den
nærmeste skole til IF92 har
han et godt kendskab til
mange af klubbens ungdomsspillere.
Anders er ansat på en foreløbig 2 årig aftale.
Han er A-licens træner.
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Erik ”speedy” Hansen

Leif ”Luffe” rødgaard

Erik startede med at spille
fodbold i B47, da han var 8
år, og har altid spillet i B47.
Eriks bror Per spillede også i
klubben. Tidligt fik han tilnavnet ”Speedy”, og det har
holdt ved. Med vanlig
(mangel på) beskedenhed
mener han selvfølgelig, at det
skyldes at han altid har været
meget hurtig. Han spillede
helst på midtbanen, som det
man den gang kaldte innerwing.
Familien boede i Storegade
55, og hans far var involveret
i ungdomsarbejdet i klubben.
Faderen var sammen med
bl.a. Uffe Bølling med til at
starte Sydvestjysk Miniput
Turnering (SMT) i 1959, da
ingen af DBU’s lokalunioner
ville skabe en turnering for
børn under 10 år.
B47 blev stiftet 25. november
1947, hvor tre unge mænd
satte sig for at samle en bunke småklubber, som bedst
kunne betegnes gade- eller
kvarterklubber uden nogen
tilknytning til JBU eller organiseret turneringsfodbold.
Fra starten var der mange
jernbanefolk med i klubben.
Erik nåede at spille 199 kampe på B47’s førstehold, og
blev valgt ind i klubbens bestyrelse sidst i 1980erne. Da
Børge
Kristensen
efter
mange år som klubbens kasserer i stedet bliver kasserer i
B47’s Venner, overtager Erik
posten og sidder på den
resten af klubbens levetid.
Erik nævner, at B47’s Venner
altid har ydet stor støtte til
B47, så ved udebanekampe
dækkede de udgifterne og var
med til at give spillerne en
fordelagtig støvleordning.
På det tidspunkt er såvel
B47’s som ØB’s ungdomsafdelinger meget små, og begge klubber kan se, at de på
sigt ikke vil kunne spille 11
mands fodbold. På det tidspunkt var der ingen varme
følelser mellem de to klubber, så de havde følere ude
ved andre klubber, inden de
tog kontakt til hinanden.
Over et år foregik forhand-

Hvis nogen er født ØB’er (og
det er der faktisk mange, der
kunne være), så er det Leif
Rødgaard. Hans far, Niels, og
hans onkel, Magnus, var
blandt stifterne af ØB i 1950.
Leif startede som 5 årig med
at spille på anlægget i Måde,
hvor han blev trænet af den
legendariske Erik Jensen, som
trænede alle de små drenge.
Leif har 4 søskende, 2 brødre
og 2 søstre. Den ældste –
Henning – spillede kun et års
tid, mens hans anden bror –
John – også spillede i både
ungdoms- som seniorafdelingen. John nåede at spille i alt
84 kampe på ØB’s 1. hold.
Han nåede kun dette tal, da
han i flere år boede på Færøerne, men var tilbage i en
kortere periode, og nåede at
spille i Danmarksserien sammen med Leif, inden han
flyttede tilbage til Færøerne.
John er for nylig flyttet tilbage til Esbjerg, og er blevet tilknyttet IF92’s seniorafdeling,
hvor Leif er sportschef.
Leif spillede i ØB i hele ungdomstiden, og i ynglingetiden spillede de på niveau
med det senere Mesterrække
1. Af det hold var der desværre ikke ret mange, der
fortsatte i klubbens seniorafdeling.
Allerede som 1. års senior fik
Leif debut på klubbens 1.
hold 2. april 1977, og han nåede at spille 325 kampe, hvor
han scorede omkring 150
mål. Han stoppede efter sæsonen i 1991.
Den daværende seniortræner
Henrik Brandenborg og holdleder Preben Neergaard overtalte Leif til at gøre comeback efter sommerferien
1992, hvor det gjaldt om at
redde holdet i Jyllandsserien
inden sammenlægningen med
B47 til IF92 Fodbold.
Det lykkedes, da også andre
resultater flaskede sig i sidste
runde, så IF92 kunne starte
med et 1. hold i Jyllandsserien.
Blandt hans store oplevelser
som seniorspiller nævner han
oprykningen til Danmarksse-

linger om sammenlægningen,
men det tog ikke lang tid,
inden de to bestyrelser kunne
se fornuften i en sammenlægning af klubberne. Fra ØB
deltog formand Aksel Munk
og kasserer Flemming Stausholm. Fra B47 var det i starten formand Kent Kjær Kristensen og kasserer Erik Hansen, der stod for planlægningen. Tidligt inde i forløbet
måtte Kent Kjær Kristensen
trække sig af personlige årsager, hvor så klubbens næstformand Poul Lauridsen tog
over.
Det blev aftalt at ØB stillede
formanden – Aksel Munk –
og B47 stillede med kassereren – Erik Hansen. Erik blev
siddende som kasserer indtil
generalforsamlingen i 2008,
hvor han overlod pladsen til
Finn Overgaard. Erik bliver i
bestyrelsen som næstformand
indtil generalforsamlingen i
2009, hvor han udtræder af
bestyrelsen.
Erik roser det store arbejde,
der blev ydet fra starten for at
skabe sammenhold i en klub,
hvor der før havde været stor
rivalisering mellem spillerne
fra hhv. B47 og ØB, og faktisk var der meget få negative
reaktioner fra medlemmerne.
En væsentlig del af grundlaget for klubben var at de to
støtteforeninger – B47’s Venner og ØB’s Venner – garanterede for det økonomiske, så
jobbet som kasserer blev lidt
lettere.

Erik har altid været klubmand, så for ham var navnet
ikke væsentligt. Som bestyrelsesmedlem i IF92 er man
vant til at løse andre opgaver
end dem, man står for i bestyrelsen, så i mange år var
Erik sammen med fru Susanne, ansvarlig for garderoben
ved de mange festivaller,
B47’s Venner arrangerede.
I hans tid som seniorspiller
nåede han som nævnt 199
kampe for B47, hvor han
spillede 100 kamps jubilæum
i en kamp mod Brøndby i 3.
division. B47 nåede de
sportslige højdepunkter ved 2
gange at spille i 3. division.
Erik er den ældste spiller, der
har fået debut på IF92’s førstehold, da han i 2006 som
56-årig fik kamp nr. 200, da
holdet spillede pokalkamp
mod Rødding.
Han stoppede på arbejdsmarkedet i maj 2015, hvor han de
sidste 27 år havde været ansat ved Rosendahls Bogtrykkeri, hvor han startede som
trykkeriarbejder. Da firmaet
flyttede til Oddesundvej, blev
han udnævnt til forvalter, og
havde bl.a. ansvar for indkøb
af papir til produktionen.
Erik er oprindeligt uddannet
automekaniker ved VW. Den
fodboldmæssige karriere er
slut, men han holder sig i
form ved at spille badminton
et par gange om ugen, golf
og cykelture med fru Susanne.

rien i 1981 og pokalkamp
mod OB på det nuværende
Blue Water Arena på et tidspunkt, hvor OB var Dansk
Mester. Kampen blev dog
tabt med 2-0.
I starten af tiden i IF92 spillede han på et lukket serie 5
under ledelse af Peter Petersen. Holdet bestod af gamle
B47 og ØB spillere. Holdet
spillede også old boys, og
holdet vandt JM i begge dele.
Leif og fru Jytte har 2 sønner
– Michael og Jacob – og da
Michael startede med at spille som 5 årig i 1992, blev
Leif ungdomstræner. Han
trænede sandkassedrengene
på Rørkjær Skole, og de spillede kampe i Skibhøj.
I 1993 blev han seniortræner
i Jerne, men allerede i 1994
var han tilbage i IF92, hvor
han var ynglingetræner indtil
1996. Han havde Jens Langebæk (Pedersen) som hjælpetræner og Verner Nielsen som
holdleder. Ynglingeholdet var
det første hold, der nåede at
spille som mesterrækkehold i
IF92.
Fra 1996 til 1998 var han 2.
holdstræner i seniorafdelingen, hvor Erik Broch Pedersen
var 1. holdstræner. 2. holdet
spillede i hhv. serie 2 og serie
3 i de år.
I 1999 var sønnen Michael
blevet drengespiller, og Leif
rykkede igen ned i ungdomsafdelingen, hvor han
trænede ham i 4 år i drengeog juniortiden.

Derefter var det tid til at træne lillebror Jacob i årene fra
2003 til 2006, der havde fornøjelsen af Leif, de første par
år som træner, og de sidste år
mere som holdleder.
Leif trak sig endeligt tilbage
som træner i 2007, hvor han
blev gruppeleder i ynglingeafdlingen, og siden 2010 har
han været sportschef i seniorafdelingen.
Hans arbejde
der, i de senere år i tæt samarbejde med Flemming Lund
Sørensen, har gjort seniorafdelingen til en meget velfungerende afdeling med
mange spillere, og i den
kommende sæson forventer
man at stille 4 11 mands
hold, et 7 mands hold og et
old boys hold.
Michael Rødgaard er i
mellemtiden blevet 31 år, og
har nået at spille 305 kampe
på klubbens 1. hold og scoret
206 mål. Michael har også
prøvet at spille divisionsfodbold i EfB, og spille i Varde.
Michael spiller som sin far
angriber, men kan også spille
midtbane.
Jacob Rødgaard er nu 27 år,
og nåede at spille 62 kampe
på klubbens 1. hold og score
18 mål. Jacob spillede hovedsagelig midtbane, men kunne
også spille angriber. Jacob er
flyttet til Aarhus.

25 års jubilæumsfestligheder i IF92 Fodbold
I weekenden 18. – 20. august 2017 fejrer IF92 Fodbold sit 25 års jubilæum
Fredag 18. august er der et
stort højdepunkt med en jubilæumskamp mellem tidligere
spillere fra B47 og ØB. Arrangørerne forventer at stille
3 hold fra hver klub inddelt
aldersmæssigt. Kampen er
planlagt til at starte kl. 17.30.
Udover de spillere, der skal
på banen fredag aften, er der
mange med tilknytning til en
af de to klubber og/eller
IF92, som vil overvære begivenhederne fra sidelinien.
Det er nok sjældent, at der i
Skibhøj vil være så mange
”mandagstrænere” til stede.
For de tilmeldte er der arrangeret mad og drikke til en

meget fornuftig pris på kr.
150. Har man haft lyst til at
erhverve sig enten en B47 eller en ØB trøje, har det også
været muligt.
Det forventes at udover de
tilmeldte vil være mange,
som kigger forbi, og for dem
er der også mulighed for at
købe mad og drikke.
Lørdag 19. august mellem
kl. 11.00 og 14.00 vil der blive afholdt en officiel reception i klublokalerne i klubhuset i Veldtofte, hvor spillere,
ledere, samarbejdspartnere og
venner af klubben er velkomne.

IF92 ønsker i stedet for gaver
et kontant bidrag til at færdiggøre den nye ottemands
bane, som klubben er ved at
etablere i Skibhøj sammen
med Esbjerg Kommune. Bidrag kan indbetales på konto
7701-1410347.
Direkte efter receptionen (kl.
15.00) vil der blive spillet 2
kampe i Skibhøj, hvor hhv.
Serie 1 holdet møder Højer/
Visby og Serie 3 holdet møder Andrup.
Lørdag 19. august kl. 18.30
er det så tid til den store jubilæumsfest, som afvikles i et
festtelt i Skibhøj med god

mad, drikke, musik og helt
sikkert højt humør. Udover
taler af den nuværende og 3
tidligere formænd, vil Jakob
Lose fra Esbjerg Byråd holde
jubilæumstale.

præmier til alle ungdomsspillere, og selvfølgelig pokaler
til klubmestrene. Der vil være musik fra 123Disco, hoppeborg, fartmåler, lille fodboldbane og torwand.

søndag 20. august fra kl.
09.00 bliver klubbens første
klubmesterskab blive afviklet
i Skibhøj på kunstgræsbanen
foran klubhuset. Mesterskaberne er for alle spillere fra
klubben, lige fra små fødder
til old boys. På dagen vil der
blive lavet en række hold, der
inddeles aldersmæssigt, som
så vil spille om klubmesterskabet i de respektive rækker.
Arrangørerne har sørget for

Der vil selvfølgelig være mulighed for køb af mad og
drikke.
Som man kan se af ovenstående, har klubben virkelig
lagt sig i selen for at fejre sit
første store jubilæum med
maner, og der har været
mange, der gennem lang tid
har brugt megen tid på at få
de mange idéer til jubilæet til
at lykkes.

IF92s bestyrelse ønsker at
takke alle frivillige, der har
brugt en masse af deres tid på
at planlægge jubilæet og ser
frem til at fejre jubilæet sammen med dem og alle de øvrige deltagere.
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Septemberparty
Susi & Leo

Fede Finn og Funny Boyz
Jan Krichau

Trunte

Menu

Helstegt pattegris
Kæmpe salatbord
+ smør og flutes
Dørene åbnes
kl. 12.00

Dankort
modtages

Pris
r
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.
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k
300
tr e
n
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+
mad
ad
m
n
e
Ud
.
200 kr

Spisning
13.00 - 14.30

Spilleplan
Jan Krichau
Kl. 12.30 - 16.00

Trunte
Kl. 16.00 - 18.00 og 24.00 - 01.00
Susi & Leo
Kl. 18.00 - 19.30 og 21.00 - 22.30

Fede Finn og Funny Boyz
Kl. 19.30 - 21.00 og 22.30 - 24.00

Ingen adgang
under 18 år

Billetsalg: Seneste tilmelding for mad den 3. september 2017
Tilmelding på tlf. 25 84 51 08
Billetter kan købes: Corners Pub - Kiosken, Jørgen Pedersensvej Rådhuskroen - www.billetto.dk/septemberparty

