
Nr. 4  26. årg. 2017    oplag: 8.500

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.
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baggrund
Et inklusions-og rekrutte-
ringsprojekt i EFI-hallerne.
Hvor aktørerne står tæt sam-
men om løsninger af en fæl-
les udfordring.
EFI-hallerne har i perioder
udfordringer med børn og
unge, som kommer i hallerne
uden tilknytning til nogle af
hallernes aktiviteter eller for-
eninger.

Eks. Uretmæssig brug af hal-
lerne, chikane og anden ad-
færd over for brugere af hal-
lerne og personalet.
SSP konsulenterne i området
har løst mange af de udfor-
dringer EFI havde. 
Efterfølgende kontaktede EFI,
v. Richard Lassen Aktiv Fri-
tid, hvor han redegjorde for
de udfordringer Esbjerg Fir-
maidræt (EFI-hallerne) stod
overfor. Aktiv Fritid lavede
herefter en projektbeskrivel -
se, hvor omdrejningspunktet
skulle være et fælles sted,
hvor aktørerne i området kun -
 ne steppe sammen om, at få
løst udfordringerne på en po-
sitiv og imødekommende må-
de. En bæredygtig model,
hvor aktørerne i området og-
så ville kunne finde synergi
og også få løst egne opgaver.
Karin Schwartz skrev pro-
jektbeskrivelsen, som vi her-
efter lagde frem for de sam-

arbejdspartnere, som vi kun-
ne se som en del af projek-
tet... og der er stadig plads til
flere!
Stort set alle inviterede inter-
essenter bakkede op om tilta-
get, og bød ind med gode
ideer og kreative løsninger.
Herefter blev ”Fritidsbutik-
ken” en realitet. Det er EFI’s
gamle pedellokale, som ligger
centralt i hal 1, som skal være
omdrejningspunktet for sam -
arbejdet. Det er over somme-
ren blevet flot istandsat, og
frem står nu flot og indbyden-
de. 

Fritidsbutikkens formål
At løse problematikken i hal-
lerne ved at invitere de fore-
ningsløse børn og unge samt
forældrene indenfor, så de
kan blive en del af de mange
muligheder og interessefæl-
lesskaber, der er i hallerne –
få et medejerskab og blive
gode rollemodeller.
At få en fælles lokalitet, som
danner udgangspunkt for en
stærk og fælleskoordineret
indsats med målgruppen, og
et sted hvor udsatte borgere i
området ved, at de kan hen-
vende sig, når de skal have
råd og vejledning ift. Fritid
og frivillighed.

Rummets funktioner
Fritidsvejledning af børn og
unge, der har brug for hjælp
til at komme i gang med en
fritidsaktivitet.
Rekruttering af frivillige.
Depot for brugt/nyt udstyr
der kan give værk til børn/

Fritidsbutikken

unge/voksne, der har brug for
det.
Præsentation (ophængte pla-
kater), af de aktiviteter man
kan gå til i hallerne og i de
omkringliggende foreninger.
Samtalerum for SSP konsu-
lenterne.

Organisering og 
bemanding
Bemanding af fritidsbutikken
består lige nu af: EFI – Aktiv
fritid – SSP konsulenter –
Natteravnene og Recovery
Bulls, (idræt for udsatte).
Fritidsbutikken blev indviet
den 18. september 2017. Til
at klippe det røde bånd over
havde vi inviteret Dronning-
en, i skikkelse af, Jesper
Schwartz fra SSP og fore-
byggelse.

samarbejdspartnere
• SSP og Forebyggelse ved
Aktiv Fritid (Karin
Schwartz), SSP konsulen-
terne i skoledistrikterne i
Cosmos(Ryan Hansen) og
Urban (Alex Oenslager),
Local Up  (Mille Juls-
gaard).

• EFI hallerne
• Foreninger med aktiviteter
i hallerne

• Klub Ringgården
• Klub Bøndergårdsvej
• Det boligsociale projekt 3i1.
• Natteravnene
• Recovery Bulls
• Integrationshuset
• Familieteamet

Esbjerg Firmaidræt/
EFI-Hallerne
v/Jens Lykke

På Bøndergårdsvej ligger de
to institutioner Klub Bønder-
gårdsvej og den integrerede
institution (børnehaven) Tri-
anglen side om side, men i
begge institutioner følte man,
at deres daglige samarbejde
kunne forbedres.
Derfor blev der i samarbejde
med Local UP stablet et åbent
hus arrangement på benene
den 21. september om efter-
middagen, hvor alle sejl var
sat for at give børn, unge og
voksne en god oplevelse. 

Det overordnede formål med
dagen var forældreinddragel -
se og åbenhed. I Trianglen er
der 76 børn i alderen 0 til 6
år og i Klub Bøndergårdsvej
er der 35 børn i alderen 10 til
13 år. Specielt i klubben har
man et stort ønske om en
øget forældreinddragelse, så
der bliver en større viden om
hvad Klub Bøndergårdsvej
kan tilbyde de unge. Dagen
måtte også gerne give foræl-
drene i børnehaven en større
viden om klubben, så der
fremadrettet ville være en
stør re interesse i at børnene
senere ville blive medlemmer
af klubben. 
Dagen blev åbnet af konfe-
rencier Jesper Schwartz, hvor
der ellers var en mængde ak-

tiviteter, som f.eks. dans, an-
sigtsmaling, snobrødsbag-
ning. Der var opstillet en
hoppeborg, som blev flittigt
brugt, og der var optræden af
Frøken Tryllestøv og en bal-
lonkunstner. 

Efter en periode, hvor antal-
let af børn i klubben havde
været nedadgående, er kur-
ven nu vendt, og der er kom-
met mange nye i klubben.
Klub Bøndergårdsvej er ble-
vet placeret under SSP og
Forebyggelse, så det er mu-
ligt at søge økonomisk fri-
plads. Fra 1. januar 2018 bli-
ver det kontingentfrit at være
med i klubben. Klub Bønder-
gårdsvej har åbent hverdage
mellem kl. 14 og 17 samt
onsdag aften til kl. 20. På
onsdage laver de unge selv
mad, og lærer bordskik. Ma-
den er gratis for deltagerne.
Ved åbent hus arrangementet
var der også spisning for alle,
som var lavet af forældrene i
børnehaven og af pædagoger-
ne i klubben. Lige fra starten
af arrangementet kl. 17 mød-
te børn, unge og voksne op i
stort antal, og der blev hygget
og snakket sammen på kryds
og tværs. Der var enighed
om, at dette gerne måtte blive
en årligt tilbagevendende be-
givenhed.

Åbent Hus
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Strandby Kirkevej 94 • 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 12 60 33 • www.rosen-green.dk

Parkering lige ved døren!

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. 10-17.30 • Lørdag kl. 10-13 

Butikken er fyldt med

LÆKKERT 
EFTERÅRSTØJEFTERÅRSTØJEFTERÅRSTØJ

-20%
ved køb over kr. 1.000,-

Kom ind 
og meld dig 
ind i vores 

kundeklub!

HUSK!!

Medbring 

annoncen

Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter offentliggjorde
1. december 2014 at på den
nyeste liste over ghettoområ-
der var Præstebakken/Syren-
parken blevet tilføjet. Dette
for anledigede iværksættelse
af en ny indsats, kaldet Local
Up.
Fra starten var Claus Julius
Blomgreen og Mille Louise
Julsgaard Pedersen ansat i
Local Up. Som man kan læse
andetsteds i avisen, stopper
Claus Blomgreen i Local Up
for at blive leder af sekretari-
atet i et nyt projekt.
SSP og Forebyggelse har
derfor udnævnt Mille til ny
projektkonsulent for Local
Up. Mille er 30 år gammel,
og uddannet bachelor i kul-
tursociologi, hvor man arbej-
der med analyse af sociale
processer mellem blandt an-
det mennesker og kulturer.
Hun er også kandidat i Inno-
vation og Entreprenørskab.

Local up

Mille blev færdiguddannet i
2016. Allerede da havde hun
haft mange konsulentjobs ved
SSP og Forebyggelse, samt
været 8 måneder ved Bydels-
projekt 3i1. En rød tråd i hen-
des jobs har været at hun har
arbejdet med beboerrettede
ind satser og projekter, som er
etableret i samarbejde med
lokale institutioner og organi-
sationer.
Mange af Local Up’s aktivi-
teter har været mindre, men
effekten af den enkelte akti-

vitet har ofte været meget
stor. Sammen med Mille skal
Tine Elbæk stå Local Up. Ti-
ne er 23 år, og studerende på
SDU, hvor hun er i gang med
5. semester. Hun studerer og-
så kultursociologi. Hun for-
venter at være færdiguddan-
net i sommeren 2018, men
hun stopper hendes praktik-
forløb ved Local Up 1. janu-
ar. Fra 1. november er hun
ansat som fritidsvejleder i
Østerbyen under SSP og
Forebyggelse.

Som nævnt andetsteds i avi-
sen har Esbjerg Kommune og
Lauritzen Fonden indgået et
samarbejde om en indsats i
Østerbyen, der skal arbejde
for at bekæmpe børn og ung-
es sociale-, kulturelle- og ud-
dannelsesmæssige fattigdom.
Som leder af samarbejdets
sekretariat, har man ansat
Claus Julius Blomgreen, som
i de sidste år har arbejdet i
SSP og Forebyggelse.
Claus er 42 år gammel, og bor
i Hviding. Han er født og op-
vokset i Øster Vedsted. Claus
er gift med Jette, og har 3
børn på hhv. 13, 12 og 8 år.
Claus er uddannet folkeskole -
lærer, og har arbejdet på Ribe
Privatskole, hvor han også
var tillidsrepræsentant. Han
blev ansat ved SSP og Fore-
byggelse i Jobstormerne, som

Claus Julius blomgreen

arbejdede med job, uddan-
nelse, beskæftigelse og tryg-
hed i Kvaglund. Inden det
projekt sluttede blev Claus
involveret i Local Up, hvor
han siden 2015 har været an-
sat som projektkonsulent. 

Han blev tiltalt af de spæn-
dende udfordringer i det kom -
mende job som leder af se-
kretariatet, som i høj grad vil
lægge overordnede strategier
og fungere som koordineren-
de enhed for de indsatser, der
laves i Østerbyen. ”Jeg glæ-
der mig rigtig meget til at
komme i gang med arbejdet
og ser frem til, i fællesskab
med et bredt udsnit af aktø-
rer, at styrke mulighederne
for Østerbyens børn og
unge”, lyder det fra Claus.
Det er planen, at ud over
Claus, skal der ansættes en
kon sulent og derudover vil
der blive hentet personer ind i
sekretariatet efter behov. Se-
kretariatet vil blive placeret i
den forhenværende pedelbo-
lig på Præstegårdsskolen.

Åbent hus ved ROsenGReen
som annonceret i sidste
nummer af Østerbynyt,
skiftede butikken nanny V
navn til ROsenGReen
fredag 1. september.
I den anledning holdt Susan-
ne Rosengreen med god

hjælp fra familie og persona-
le åbent hus, hvor kunder,
forretningsforbindelser og
venner af huset kunne nyde
en grillpølse og en øl/vand.
Dagen var velsignet med flot
solskinsvejr og helt fra star-

ten var der mange, der flok-
kedes om grillen. I løbet af
dagen kom mange forbi med
opmærksomheder i form af
blomster, vin, kurve m.v.
Butikken har igennem årene
været kendt for tøj til kvinder

i alle aldre - og altid med god
service og et smil.
Susanne vil gerne signalere,
at butikken nu i endnu højere
grad ikke blot har tøj, men
også sko, tasker og andet til-
behør til både yngre og mod-
ne kvinder. 

I forbindelse med navneskif-
tet var der rabatter og gode
tilbud i butikken, som rigtig
mange benyttede sig af.  
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De Blå Bude
Alt i transport 
og flytning udføres

Din glade flyttemand

De Blå Bude
Sp. Kirkevej 3 . 6700 Esbjerg  

  

 
 

  SPÆNDENDE OG
LÆRERIG 10. KLASSE

 

Fakta:Sankt Nikolaj 

Skole er en privat skole, 

som i 1905 blev grundlagt af 

den katolske menighed i Esbjerg.

I dag er skolen en moderne 

fri grundskole med klasser

fra 0. til 10. klassetrin samt 

en SFO-afdeling   
 

  

Se mere på:
www.sktnikolaj.dk
 

         

ET ÅR – EN KLASSE – EN MULIGHED

er
mmerater

ole
    i Berlin og London

    ungdomsuddannelserne
l

    inden du skal videre

INDSKRIVNING KAN FINDE STED
ALLEREDE NU.

SANKT NIKOLAJ SKOLE
ELEVEN OG SKOLEN I CENTRUM.

Kirkegade 54      6700 Esbjerg      Telefon 75122988      sanktnikolaj@skolekom.dk

En stor ny bålhytte beliggen-
de i det grønne område bag
Kvaglundparken 1. blev d.
26. oktober behørigt fejret
med taler, sang og selvfølge-
lig pølser med en vand. End-
nu en mulighed for at dyrke
udendørs aktiviteter i det fri
bag kvaglundparken 1. er nu
en realitet efter opførelsen af
bålhytten.
Det er bestyrelsen og beboer-
ne på adressen, brugere på
ETAC Rehabiliteringscenter
og personale som fremover
får glæde af at bålhytten nu
er en realitet. Samtidig ind -
vies et nyt stort nyt trænings -
område udført i naturmateria-
ler beliggende tæt på sanse -
stien som for få år siden også
blev indviet i parken.
Det var Støtteforeningen

Rejsegilde bålhytte i Kvaglund

ETACs venner som arrange-
rede rejsegildet for de ind-
budte gæster, godt hjulpet til
af grillmesteren René Peder-
sen med hans Nisse barbe-
que. René donerede i forbin-

delse med arrangementet et
stort beløb - 5.000,00kr. til
gavn for ETACs venners ar-
bejde for brugere på ETAC. 
På dagen deltog flere indbud-
te gæster, heriblandt formand
for Social og  arbejdsmar-
kedsudvalget Henrik Vallø,
repræsentant for boligfor-
eningen 32' Lisbeth Nygaard
Jacobsen, repræsentanter fra
Bydelsprojekt 3i1 Kvaglund,
heriblandt Diana Mose Olsen
og Susanne Rønne.
Projektet med bålhytten og
træningsområdet var ikke
lykkedes uden støtten fra bo-
ligforeningen 32'  og midler
fra landsbyggefonden.

By Lene, den lille butik i
Storgade 114C, bugner med
nye efterårsvarer. Butikkens
ejer Lene Dissing er netop
hjemvendt fra Paris med en
masse nyt til kunderne i bu-
tikken og på deres webshop.
Der er i alt blevet købt over
100 forskellige styles med
hjem, hvilket er over 1000
forskellige varer. Der er både
købt støvler, jeans med for-
skellige benlængde, bluser,

strik trøjer og kjoler. Alt sam-
men i str. 36-48. 
Søndag aften d. 8 oktober
kørte hun mod Paris på en 12
timers lang tur og stod allere-
de klar foran den første leve-
randør kl 10.00 næste mor-
gen. Lene havde i ugerne op
til Paris-turen taget imod øn-
sker fra hendes kunder og
havde derfor en meget god
ide om hvad hun skulle se ef-
ter hos de mange forskellige
leverandører hun besøgte.
Det hele skulle ses, mærkes
og prøves på. 
Nogle af de vigtigste ting for
Lene var at finde jeans med
ekstra benlængde, nogle fede
støvler til efteråret og ikke
mindst, noget smart tøj til si-
ne kunder i str. 42-48, hvor
udvalget oftest er så kedeligt.
Det krævede mange besøg og
forhandlinger hos en lang
række leverandører i den

Henrik Vallø holdt en tale kort inden klipning af båndet til
bålhytten.

Rene Pedersen overrækker
de 5.000.00 kr. til ETACs ven -
ners kasserer Tina Sällberg
og formand Erik Sørensen.

by Lene

franske storby, men det lyk-
kedes heldigvis. Bilen blev
pakket til bristepunktet med
nye varer og turen gik mod
Danmark. Lene kom bl.a.
hjem med 6 forskellige jeans
med en længere benlængde,
11 forskellige par støvler til
enhver anledning og 10 store
papkasser fyldt med lækre
ting til str. 42-48. Resten af
de mange varer er blevet
eftersendt og der bliver stadig
pakket ud på livet løs i butik-
ken.

Tinghøjens børn, forældre og
personale vil gerne takke
”Lauritzen fonden” som har
givet os mulighed for at kom-
me rund i nærområdet og ik-
ke mindst ud i naturen, med
de to EL-ladcykler som er
blevet skænket af fonden.

Tinghøjen
Leder

Birgit Thygesen

stor tak til ”Lauritzen fonden”
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Kærlighed

Åbningstider:
• Mandag - Fredag........................................................................................................11.00 - 21.30
• Lørdag, søndag & helligdage............................................................................. 12.00 - 21.30

75 12 27 61
28 59 27 61

www.just-eat.dk/restaurants-amore

Alle dürümruller er med icebergsalat, frisk tomat, agurk, creme fraiche dressing

68. Kebab 60,-
69. Kylling 60,-
70. Kebab Stegte løg, 

champignon, paprika, tomat 70,-
71. Tun 60,-
72. Rejer 60,-
73. Falafel 60,-
74. Skinke 60,-
75. Græsk bøf Stærkt krydret 70,-

Alle pastaretter er med brød

76. Lasagne 75,-
77. Spaghetti bolognese 75,-
78. Spaghetti carbonara Skinke, bacon, æg, fløde 75,-
79. Spaghetti pollo Kylling, champignon,

paprika, løg, tomatsovs, flødesovs 75,-
80. Tortelini danese Kylling, bacon,

frisk tomat, tomatsovs, flødesovs 75,-
81. Tagliatella prosciutto skinke,

champignon, løg, tomatsovs, flødesovs 75,-
82. Penne salsicce Kebab, pølser, majs, tomatsovs, flødesovs 75,-

Burgere Med hjemmelavet bøf

Alle burger er med frisk hakket oksekød, salat, 
tomat, løg, syltede agurk, mayonnaise, burgerdressing

83. Klassik 50,-
84. Cheese 55,-
85. Bacon 55,-
86. Mexicansk Tacosovs, jalapeños 55,-
87. Dobbelt 2 bøffer 65,-

Alle grill-retter er med blandet salat, dressing, pommes frites eller kartoffelbåde

88. ½ grillkylling Remoulade, syltede agurker 65,-
89. Fiskefilet 2 stk remoulade, citron  65,-
90. Kebabmix (Stor portion) Løg 65,-
91. Kyllingemix (Stor portion)x  Løg 65,-
92. Pølsemix (Stor portion)

Løg, remoulade, karryketchup, ristet løg, syltede agurker 65,-
93. Lille pommes frites

Remoulade, ketchup, mayo eller pommes frites sovs 35,-

Alle grill-retter er med blandet salat, dressing, pommes frites eller kartoffelbåde

94. Stor pommes frites
Remoulade, ketchup, mayo eller pommes frites sovs 45,-

95. Fish’n’chips Remoulade, ketchup eller pommes frites sovs 50,-
96. Kebab special Kebab, pommes frites, brød, salat, tzatziki 90,-
97. Nachos Kylling, cheddarost (1 salsa, 1 creme fraiche i bæger) 65,-

 
Alle salater er med icebergsalat, tomat, agurk, løg, majs, brød

98. Græsk Fetaost, oliven 50,-
99. Kylling og bacon 50,-
100. Kebab 50,-
101. Tun Citron 50,-
102. Skinke 50,-
103. Rejer Citron 50,-

  
Cola, Fanta, Sprite, Cola light, Cocio

110. 0,5 ltr. Sodavand og cocio 25,-
111. 1,5 ltr. Sodavand 45,-
112. Tuborg 20,-
113. 0,5 ltr. Kildevand 15,-
114. 1 flaske rød- eller hvidvin 100,-
115. Cigaretter 60,-

• Ekstra tilbehør 10,- 30,-
• Chili eller hvidløg Bæger 10,-
• I bæger Dressing, mayonnaise,

remoulade, ketchup, bearnaisesovs, tomatsovs 10,-

109. Hvidløgsbrød Med ost 50,-

Alle stegeretter er med blandet salat, bearnaisesovs, 
pommes frites eller kartoffelbåde

104. Oksefilet 120,-
105. Kyllingfilet 120,-
106. Barbeque spareribs 120,-
107. Dansk bøf Bløde løg 100,-
108. Græsk bøf Stærkt krydret 100,-

Gennem 20 år  
I restaurantionsbranchen  

har vi holdt fast I vores motto:

”Vi vil hellere miste penge  
end miste tilliden fra vores kunder”

Amore: pizzaer bagt med kærlighed 

Husk: ”Kvalitet tager tid”

Buon appetito
Velbekomme

Happy onsdag
Pizza nr. 11 - 30 ........49.-
Dürüm rulle ...............49,-

Kun afhentning

Frokost  

tilbud
Alle dage mellem  

11.00 – 15.00

PIZZA NR. 0 – 10 

39,-
Kun afhentning

Åbningtider
Hverdage 11.00 – 21.30

Lørdag, søndag &  
helligdage 12.00 – 21.30

Storegade 65A – 6700 
Esbjerg

Udbringning 
Ved bestillinger over  

Kr. 100,-
er levering  

GRATIS 

Fa
m

ilie

A
lm

.  

Storegade 65A - 6700 Esbjerg

35. Il mio amore Tomat, mozzarella,
parmaskinke, kebab, pepperoni, løg, champignon 90,- 250,-

36. Speciala uno Oksefiletstrimler, løg,
champignon, hvidløg, gorgonzola, artiskok 90,- 250,-

37. La mia ragazza Tomat, mozzarella,
parmaskinke, pølser, bacon, grøn peber 90,- 250,-

38. Speciala Due Oksefiletstrimler, paprika,
grøn peber, champignon 90,- 250,-

39. La mia vita Tomat, mozzarella, gorgonzola,
parmaskinke, champignon, artiskok 90,- 250,-

40. Speciala tre Oksefiletstrimler, kylling,
pepperoni,  pølser, bearnaisesovs 90,- 250,-

41. Mia mamma Tomat, mozzarella, parmaskinke,
oksekød, champignon, løg, paprika 90,- 250,-

42. Fætters speciale Skinke, pepperoni,
kebab, pølser, kylling, oksekød, bacon 90,- 250,-

43. Generale Tomat, ost + Vælg selv (Max 5 ting) 75,- 200,-
44. American deep pan Vælg selv (Max 5 ting) 90,-

27. El messicano Kebab, oksekød,
tomat skiver, jalapeños, tacosovs, chili, hvidløg 75,- 200,-

28.  El turko
Kebab, kylling, paprika, jalapeños, tacosovs, chili, hvidløg 75,- 200,-

29. El forte Pepperoni, oskekød, pølser,
løg, jalapeños, tacosovs, chili, hvidløg 75,- 200,-

30. El pianto
Spaghetti, kødsovs, jalapeños, tacosovs, chili, hvidløg 75,- 200,-

31. Kebab, pommes frites, dressing 75,- 200,-
32. Falafel, pommes frites, dressing 75,- 200,-
33. Kylling, pommes frites, dressing 75,- 200,-

34. Nachos, jalapeños, kylling, salsa, cheddarost 75,- 200,-

45. El danese Spaghetti, skinke, kødsovs 75,- 85,-
46. La chiuso Spaghetti, kebab, paprika,

champignon, bearnaisesovs 75,- 85,-
47. Frutti di mare 

Skinke, rejer, kødsovs, champignon, bearnaisesovs 75,- 85,-
48. La meta (halv indbagt) 

Kebab, kylling, champignon, løg, paprika, bearnaisesovs 75,- 85,-
49. Un po’Chiuso (Halv indbagt)

Skinke, pepperoni, pølser, bearnaisesovs, hvidløg 75,- 85,-
50.  La bella (Halv indbagt)  Spaghetti, kebab, 

kylling, paprika, salat, dressing, tomat, agurk 75,- 85,-

51. Raphael Spaghetti, kødsovs 50,-
52. Michaelangelo Skinke, pølser 50,-
53. Donatello Pepperoni, oksekød 50,-
54.  Leonardo 5 stk. Nuggets m.

Pommes frites, remoulade og ketchup 50,-
55. Master splinter 1 stk. Fiskefilet m.

Pommes frites, remoulade og ketchup 50,-

Alle pitabrød er med icebergsalat, frisk tomat, agurk, crème fraiche dressing

60. Kebab 55,-
61. Kylling 55,-
62. Kebab Stegte løg, champignon, paprika, tomat 60,-
63. Tun 55,-
64. Rejer 55,-
65. Falafel 55,-
66. Skinke 55,-
67. Græsk bøf Stærkt krydret 60,-

Alle sandwiches er med Ost, løg, icebergsalat,
frisk tomat, agurk, creme fraiche dressing

56. Kylling og bacon 65,-
57. Kebab og champignon 65,-
58. Skinke og pepperoni 65,-
59. Falafel 65,-

Familie  

(50x50 ca. 4 Pers.)

0. Margherrita 55,- 160,-
1. Uno Okseekød, champignon 55,- 160,-
2. Due Skinnke, pepperoni 55,- 160,-
3. Tre Kebaab, dressing 55,- 160,-
4. Qattro Spaghetti, kødsovs 55,- 160,-
5. Cinque SSkinke, pølser 55,- 160,-
6. Sei Kyllinng, paprika, karry 55,- 160,-
7. Sette Skkinke, oksekød 55,- 160,-
8. Otto Peppperoni, løg 55,- 160,-
9. Nove Skinke, ananas 55,- 160,-
10. Dieci Peppperoni, oksekød 55,- 160,-
11. Firenze Spaghetti, kødsovs, løg, paprika 65,- 170,-
12. Napoli Skinke, oksekød, pølser, ananas 65,- 170,-
13. Sicilia Tun, rejer, løg 65,- 170,-
14. Venezia Pepperoni, pølser, oksekød 65,- 170,-
15. San remo Oksekød, kebab, kylling, bacon 75,- 200,-
16. Milano Skinke, pepperoni, kebab, bacon 75,- 200,-
17. Roma Kylling, oksekød, paprika, ananas, karry 75,- 200,-
18. Con gorgonzola Kebab, oksekød, løg, 

paprika, champignon, gorgonzola 75,- 200,-
19.  Amore Oksekød, kylling, kebab,

løg, champignon, paprika, chili 75,- 200,-
20. Con formaggio Kebab, løg, oksekød,  

grøn peber, champignon, fetaost 75,- 200,-
21. Vegetale Løg, paprika, ananas, 

majs, champignon, artiskok, oliven 75,- 200,-
22.  Incado Skinke, pepperoni,

oksekød, pølser, bearnaisesovs 75,- 200,-

23. La re grande
Kebab, oksekød, salat, dressing, frisk tomat, agurk 75,- 200,-

24. La regina
Pepperoni, bacon, salat, dressing, frisk tomat, agurk 75,- 200,-

25. La principe
Kebab, kylling, salat, dressing, frisk tomat, agurk 75,- 200,-

26. La principessa
Spaghetti, kødsovs, salat, dressing, frisk tomat, agurk 75,- 200,-

Alle pizzaer  

kan vælges  

som deep pan  

+ 15 kr.

Alle pizza,
pita, dürüm,

sandwiches  

kan laves som  

fuldkorn  
+ 10 kr. 
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75 12 27 61
28 59 27 61

Åbningstider:
Mandag - fredag 11.00 - 21.30
Lørdag, søndag & helligdage 12.00 - 21.30

Bestil 
online og få 
10% rabat

www.amoreesbjerg.dk
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Badeværelser - Restaurering - Reparationer

Vi udfører alt inden for klassisk murer-
arbejde: opmuring, facaderenovering, 
opsætning af fliser og klinker, fornyelse af 
badeværelser, restaurering af huse og  
meget mere. 

Vores mangeårige erfaring og faglige 
stolthed kan ses i alt, hvad vi laver.  
Vi går ikke på kompromis med kvaliteten  
– heller ikke når det gælder service.

Vi kommer som aftalt, rydder grundigt op 
efter os og evaluerer nøje det fuldførte  
arbejde sammen med dig. Vi kalder det 
kvalitet til tiden!

Få et tilbud i dag

Tlf. 75 12 96 91
info@frandsjensens.dk

Hos Murermester Frands Jensen sætter vi en ære i at  
opfylde dine ønsker, til aftalt tid og pris! 

Mød os på de sociale medier

www.frandsjensens.dk

Solidt håndværk   
– og mere til
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Østerbyens Borgerforening,
East Town Up havde på bag-
grund af en række beboer-
henvendelser indkaldt til bor-
germøde mandag 30. oktober
på Præstegårdsskolen. 
Temaerne på borgermødet var
de udfordringer, som borger-
ne i området møder i deres
hverdag i bydelen, nemlig nær -
demokrati (Lokalråd Øst),
regnvandsoversvømmelser og
trafik.
Da det jo er tæt på kommu-
nalvalget stillede en række
po litikere op fra 8 forskellige
partier. Det var Sarah Nørris
fra Enhedslisten, Jacob Lose
fra Venstre, Rasmus Sømod
fra Konservative, Diana Mo-
se Olsen fra SF, John Sned-
ker fra Socialdemokraterne,
Anne-Marie Geisler Ander-
sen fra Radikale, Susanne
Dyreborg fra Dansk Folke-
parti og Lasse Dahl Hansen
fra Liberal Alliance.
Efter at Thomas Barrett på
vegne af East Town Up hav-
de budt velkommen, fik de 8
byrådskandidater et par mi-
nutter til at præsentere dem
selv, og hvad de står for.

bydelenes Demokrati 
i fremtiden!
Det første spørgsmål til de 8
politikere var om der fortsat
skulle være et lokalråd. Der
var bred enighed om at det er
positivt for et område at have
et lokalråd, hvis det er repræ-
sentativt og velfungerende.
Hvordan sammensætningen
af det aktuelle lokalråd skulle
foregå, ville ingen af de poli-
tiske kandidater lægge sig
fast på. Foreholdt at Lokalråd
Øst ikke overholder deres eg-
ne vedtægter, ville ingen af
de nuværende byrådspolitike-
re tage stilling til, hvilke kon-
sekvenser det burde have.
Thomas Barrett spurgte ud-
ledt heraf om ikke man fra
politisk side kunne hjælpe
med at sikre at de demokra-
tiske rammer var tilstede for
alle Lokalråd og ikke kun
nogle. Som han sagde, man
kunne vel næppe forestille
sig politiske partier, der ikke
refererede til en generalfor-
samling? En bestyrelse kan
vel ikke referer til sig selv i et
demokrati?
Et forslag fra East Town Up

om at der fremover evt. kun-
ne være to lokalråd, et for
Jerne og et for Østerbyen, fik
bred opbakning, da det nu-
værende område er meget
stort og ikke afspejler begge
kirkesogne, såvel boligområ-
der korrekt. Dette forslag op-
fodrede politikerne til blev
bragt op ved valget til Lokal-
råd Øst 22. november. Da det
ville gøre det lettere for dem
at drøfte lokale forhold. Lige-
ledes syn es det at kunne give
alle en ny start.
Der var et spørgsmål fra sa-
len om offentliggørelse af lo-
kalplaner i Ugeavisen Esbjerg,
så beboerne i hele Esbjerg gi-
ves bedre mulighed for at
komme med indsigelser i ti-
de. Diana Mose Olsen og John
Snedker medgav at Esbjerg
Kommune kunne forbedre
deres informationsniveau. 

Regnvand & Kloak 
til debat!
To repræsentanter fra Din
Forsyning var indbudt til at
give et indlæg i forbindelse
med de to oversvømmelser i
2015 og 2017, som især ram-

te området omkring Ringen.
Det nuværende kloaknet blev
etableret i 1930’erne og di-
mensioneret efter den tids be-
hov. Udviklingen siden da
med meget større befolk -
nings tæthed, asfaltering af
veje, flisebelægninger og samt
de senere års havneudvi-
delser hvor kystlinje er ryk-
ket mange hundrede meter
samt en større regn intensitet
har gjort, at kloaknettet ikke
længere kan klare de store
mængder nedbør, der er set i
de senere år.
Ved oversvømmelsen i 2015
faldt der 69 mm regn på 12
timer. I en normal september
måned falder der gennem-
snitlig 73 mm regn. Dette er
den største mængde nedbør
på et døgn målt i Esbjerg.
Ved oversvømmelsen i sep-
tember 2017 blev der på må-
lestationerne målt ca. 17 mm
nedbør på 12 timer, hvilket
ikke burde give problemer.
Nøjere studier viste at i Ring-
en faldt der 35 mm nedbør,
hvoraf de 15 mm faldt på en
halv time, hvilket svarer til et
skybrud. 

Din Forsyning har derfor
fremskyndet planerne for
kloakseparering, og i 2018
vil man starte med ændre ret-
ningen for det regnvand, der
falder i området nord for Sto-
regade, som p.t. løber ned til
Ringen til at løbe ned til Ex-
nersgade. Det vil fjerne ca.
1/3 af vandmængden. Dette
arbejde vil vare 3 år. I områ-
det syd for Storegade vil man
starte kloakseparering i 2019
og forvente det afsluttet i
2030. Din Forsyning gjorde
opmærksom på, at kloaknet-
tet dimensioneres til at klare,
hvad de oplyser er en ned-
børsmængde, som man ople-
ver hvert 5. år, statistisk set. 
Til spørgsmålet om der tages
hensyn til klimaforandringer,
som giver større og hyppige-
re regnskyl, måtte repræsen-
tanterne fra Din Forsyning
henvise til, at de følger krave-
ne i Spildevandsplanen. De
gjorde dog også opmærksom
på, at når kloaksepareringen
er gennemført, vil det kun
være regnvand, der stiger op,
ikke kloakvand. Netop denne
regnmængde som samles i

lavninger i Østerbyen frygte-
de flere fortsat ville være til
stede. Thomas Barrett fore-
slog derfor at Din Forsyning
fik undersøgt om ikke man
kunne dræne noget af vandet
ud på engene og evt. lave
yderligere en sø, og i samme
undersøge om der var mulig-
hed for at gennembore højde-
drag, således at vandet ikke
skulle løbe som langt igen-
nem Østerbyen. En teknik
der bruges mange steder. 
Det sidste spørgsmål på bor-
germødet var omkring trafik-
forsøgene i Østerbyen, som
foretages som et indledende
trin til hele byfornyelsespro-
jektet for bydelen. Mange
borgere kan mærke de æn-
drede kørselsvaner fra bilis-
terne i forbindelse med forsø-
get. Fra flere af politikerne
blev det påpeget, at det kun
er forsøg, og intet er beslut-
tet. Finn Just fra Østerbyens
borgerforening bad herboen-
de nuværende byrådsmed-
lemmer gå aktivt ind i sagen,
da borgerforeningens med-
lemmer simpelthen ikke kun-
ne forstå ikke, hvordan en
proces, hvor Esbjerg byråd
vælger at nedsætte en følge-
gruppe, der pludselig holdes
udenfor og end ikke er med
til at indstille hvad det er for
forsøg, de har vurderet væ-
rende hensigtsmæssige for
deres boligområde. En be-
slutning der uden borgernes
viden blev taget af et ikke re-
præsentativt lokalråd på tre
medlemmer. Det må kunne
gøres bedre!
Fra salen kom der flere kritis-
ke bemærkninger omkring
manglende beboerinddra-
gelse tillige, billedet mang-
lende demokrati var entydigt
over hele linjen fra salen. 
Fakta er: At bydelen står over
for en stadig stigende trafik-
mængde, som følge af at tra-
fikken til Shoppingcentret
Broen og en kommende bio-
graf er lagt om til Østerbyen.
Hertil kommer flere  større
byggerier, som f.eks. på den
gamle Falck-grund, samt
fremtidige planer for området
ved den nedlagte Job aktive-
ringscenter v/ Aldi butik, og
hvad sker der når man plud-
selig i Storegade får sat gang
i hele det store Dat Schaub
område, samt planlagte om-
råde hvor Puma Tæpper lå? 
En ting som ØSTERBYNYT
kan slå fast i forlængelse af
borgermødet må være: At
disse udfordringer klare Es-
bjerg kommune ALDRIG
uden hjælp fra borgerne i
området - Hvorfor redaktøren
hermed til sidst vil opfodre
Esbjerg byråd til at henvende
sig til kompetencerne vi har i
Østerbyen.

Redaktionen / Bjarne    

borgermøde 30.10.17 på Præstegårdsskolen
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Find os på Facebook!

•  Nakke- og skulderhold – specifik og specialiseret 
træning

•  Hjertehold – Hjerteforeningen
•  Motiverende Rygskole – Gigtforeningen  
•  Fysiopilates og Z-health
•  GLAD træning (Artrose/Slidgigt hofte & knæ) 
•  Hypermobile hold til børn, unge og voksne
•  FitOut – Outdoor Træning – find os på FB 
•  Mulighed for selvtræning ved køb af en nøglebrik 

Kontakt klinkken for nærmere information eller se 
hjemmesiden. Der ydes ikke tilskud til holdene fra AOF 
– dog er holdtræning tilskudsberettiget ved Danmark.

Vi tilbyder bl.a.:

“Her træner vi ikke for at 
blive yngre, men for at kunne 

klare at blive ældre”

Velkommen hos Klinik for 
Fysioterapi & Træning

Storegade 52 • 6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 44 64 • fysstoregade 52@fysstoregade.dk  

www.fysstoregade.dk

Find os på Facebook

Vi tager hånd om dig!
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På Klinik for Fysioterapi &
træning i storegade 52, es-
bjerg har de en finger med
i spillet i 888-håndboldliga-
en.
Fysioterapeut Peter Poulsen
der bl.a har 21 års erfaring
med sig som fysioterapeut fra

Håndboldfys’er fra Klinik for 
Fysioterapi & træning, storegade 52

Herrelandsholdet i håndbold
udgør sammen med fysiote-
rapeuterne fra Ribe Fysiote-
rapi, Helle Klarskov og Sid-
sel Jørgensen sundhedstea-
met i Ribe-Esbjerg HH.  De
assisteres blandt andet af
fysioterapeut Teiken Hvolby

På Klinik for fysioterapi &
træning i Storegade 52 i Es-
bjerg, findes der et stort ud-
bud af forskellige behand-
lings- og træningsformer alle
med ét formål, at reducere
patienternes smerter og øge
livskvaliteten.
Et af de tilbud som har kørt
og har været fuldt booket si-
den opstart er ”motorisk nak-
ke og skulder” hold. Træ-
ningen varer 45 min. og har
til formål at øge deltagernes
kropsbevidsthed og krops-
holdning igennem styrkende,
stabiliserende og koordine-
rende øvelser for skulder-
blad, øjne og nakke – områ-

”Motorisk” nakke træning

det under professionel in-
struktion af fysioterapeut
Ricky Poulsen.
Holdet henvender sig til de

Efterårssæsonen i Esbjerg Y’s
men’s club’s loppemarked
startede  med oprydning, gen -
nemgang  og sortering af vo-
re varer. Noget er kommet ud
og mange nye varer er kom-
met til. Samarbejde , og glæ-
den over at ting får nyt liv
skaber fællesskab, som vi
gerne vil formidle videre til
vore kunder.
Vort varelager er alsidigt, og
nu hvor vi går den mørke tid
i møde, er det aktuelt at pege
på, at vor afdeling med be-
lysning er blevet renoveret.
De lange aftener opfordrer til
at hygge sig med en god bog,
vort udvalg er stort og vi vej-
leder gerne til at finde det
helt rigtige. Gælder det Møb-
ler, køkkenting, glas og por-
celæn, radio og TV, pynte-
ting, legetøj og meget mere
er der også nye varer. Der er
noget for alle aldre, og måske

esbjerg Y’s men’s club’s loppemarked
patienter med periodevise el-
ler kroniske spændinger så-
som den kontoransatte med
meget PC arbejde. Ligeledes
er træningen også utroligt po-
pulært for patienter med dis-
cus-problematikker, både for
den ikke - opererede og for
den opererede patient som
oftest har været igennem en
kortere eller længere periode
med udtalte smerter og efter-
følgende har behov for at
genvinde funktionen op igen-
nem ryggen til nakken.
For yderligere information se
vores hjemmeside www.fys-
storegade.dk eller kontakt
klinikken på tlf. 7513 4464.

Vendelbo fra klinikken i Sto-
regade , der har sin baggrund
fra fodboldverdenen, men de-
rudover nu er tilknyttet Ribe-
Esbjerg HH som fysisk træ-
ner. 
Udover skadesbehandlingen
bidrages der således også
med skadesforebyggende
træning og præstationsopti-
mering igennem den fysiske
træning spillerne skal igen-
nem.
Fysioterapeuterne i Storega-
de 52 er også Liga Partner i
Ribe-Esbjerg HH.

har vi lige netop den ting du
står og mangler. Alt til rimeli-
ge priser.
Alle vore juleting  er kommet
frem. Hvad enten du kommer
for at lade dig inspirere eller
ønsker at købe, er du lige vel-

kommen.  Alle er velkom-
men til at hygge sig med en
kop kaffe/the og få en god
snak. Oplevelser på loppe-
markedet er for hele familien.
Loppemarkedet finder sted
på adressen Mådevej 89,
6705 Esbjerg Ø. 
Vore åbningstider er lørdage
fra kl. 10 – 13 på følgende
datoer i efteråret 2017: 18.
nov. 2. dec. 
Vi modtager gerne salgbare
ting (ikke tøj) og henter efter
aftale.
Overskuddet fra salget går til
børne- og ungdomsarbejde og
sociale projekter i lokalområ-
det.
Ønsker du oplysninger om
Esbjerg Y’s men’s club kan
du finde dem på vores hjem-
meside 

www.esbjerg.ysmen.dk
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Østerby Sundhedscenter
Ribegade 169 A, 6700 Esbjerg - Tlf. 76 16 45 00

CENTRET-Værkstederne: Åbningstid: Alle hverdage kl. 8.00-15.00 

Billet-Caféen:
Åben mandag-onsdag kl. 11.00-14.00.

Cafeteriet:
Åben mandag-torsdag kl. 9.00-14.30.
Fredag 9.00-13.00.
Weekend/Helligdag kl. 11.00-13.00.

Biblioteket:
Der er mulighed for at låne bøger på
bogdepotet ”Bogen kommer”.
Læs mere på esbjergkommune.dk

Sygeplejeklinikker:
Åbningstiderne i sygeplejeklinikkerne på
Østerby Sundhedscenter er:
Mandag til fredag fra kl. 7.00-15.00

Ved behov i aftentimerne og i weeken-
den, aftales dette med kliniksygeplejer-
skerne.

For at komme i klinikkerne:
- Skal man være visiteret til sygepleje
- Have aftalt en tid med kliniksygeplejer-
skerne

Sygeplejekoordinator kan kontaktes på
tlf. 7616 5611

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 påbegyndes efter aftale
og instruktion med terapeut.

Man kan ikke benytte åben træningssal,
hvis man er i stand til at benytte de pri-
vate træningscentre eller gymnastikfor-
eninger.

Alle pensionister og efterlønnere kan deltage i aktiviteter og arrangementer, 
arbejde i værkstederne og bruge centret efter egne ønsker og behov.

Vi var 3, som startede i køk-
kenet/cafeteriet. Ingen af os
havde arbejdet i et køkken
før. Det var modigt gjort af
vores køkkenleder Grethe
Franzman, men hun fik styr
på os. 
Vi blev dog aldrig  så hurtige
som hun var. Grethe var en
ørn i et køkken. 
Der må også være nogle, der
husker Lilys kringle, og hver
onsdag blev der lavet 100 flø-
dekager. Østerbycentret var
vokset. Vi lavede smørrebrød
i bakkevis, og julefrokosterne
kørte bare derudaf.
Jeg var så heldig at blive fast-
ansat i  cafeteriet. Jeg elskede
kundebetjeningen og kom tæt
på både hjemmeplejen og
pensionisterne. Centret syde-
de af aktivitet, som Arne Ni-

kolajsen sagde, det var lige
som Fredericia Banegård.
Folk kom og gik.
Men, men, men, så kom
momsen og ødelagde alt det,
vi havde bygget op. Det blev
simpelt hen for dyrt for bru-
gerne at spise der. Hjemme-
plejen købte heller ikke deres
frokost mere, vores store sa-
latbar blev lukket ned.
Hvor er jeg glad for, jeg var
der de første 13 år, hvor det

sydede af folk over det hele,
og alle 3 værksteder var fyldt
op.
Jeg er nu bruger af Østerby-
centret og har været med i
brugerrådet i 10 år.
Ja, det gode gamle dage
kom mer aldrig tilbage.
Det var lige en tur ned af
mindernes gade med ønsket
om alt godt for Østerbycentret.

Lizzi Brink Sørensen

 
 
 
 
 
 
 
 

Byrådet i Esbjerg Kommune
vedtog 2. maj 2016 et idéop-
læg om Projekt Krebsestien.
Bag dette skjuler sig et pleje-
hjem med ca. 100 plejeboli-
ger, som skulle erstatte de
plejeboliger, som befinder sig
forskellige steder i kommu-
nen, bl.a. ved Østerbycente-
ret.
Ved frigivelse af 1 mio. kro-
ner til forundersøgelser 14.
december 2015, nævnes det,
at plejecenteret ønskes at stå
klar til indflytning ultimo
2018. Denne tidsplan er for
længst skredet. Så vidt Øster-
byNyt er orienteret, er områ-
det ved Grønlandsparken ik-
ke specielt velegnet til bolig-
byggeri.
Esbjerg Kommunes oprinde-
lige plan var at nedlægge
plejeboligerne ved Østerby-
centeret med udgangen af
2017, uden at de kunne for-
tælle, hvor beboerne skulle
bo indtil boligerne på Kreb-
sestien var klar til indflyt-
ning. På Østerbycenteret er
der 26 boliger i alt, heraf 4 til

ægtepar. Altså i alt 30 beboe-
re. Her er 12 demens boliger
og de sidste 14 (inkl. de 4 til
ægtepar) er plejeboliger til
personer med særligt plejebe-
hov.
Iflg. Esbjerg Kommunes eg-
ne tal forventer man at der i
2020 vil være ca. 1930 bor-
gere over 60 år med diagnos-
ticeret demens. Derudover vil
der være et antal borgere med
særlige plejebehov.
Det burde sige selv, at de 100
plejeboliger ved Krebsestien
ikke kan dække behovet for
plejeboliger, hvorfor man kan
undre sig over, at man ønsker
at nedlægge velfungerende
plejeafsnit andre steder. Es-
bjerg Kommune ønsker at
ombygge plejeboligerne til
almindelige ældreboliger.
Plejeboligerne på Østerby-
centeret overholder alle lov-
mæssige krav til indretning.
Hver bolig er omkring 67
kvm, men efter fradrag af
kælder, gangarealer, trapper
og opholdsstuer, er de reelt
på ca. 42 kvm, hvilket vel i

dagens Danmark er i under-
kanten af hvad man vil tilby-
de borgere.
Mange af beboerne på Øster-
bycenteret er fra lokalområ-
det, og skulle de flyttes til
Grønlandsparken mister de
tilknytningen til Østerbyen.
De vil ikke kunne færdes
rundt på egen hånd, da de ik-
ke vil kende de nye omgi-
velser.
Siden planerne om nedlæg-
gelse af plejeboligerne blev
kendt, har et par ildsjæle –
Inger og Klaus Hanisch –
sammen med andre indsam-
let ca. 2500 underskrifter
mod nedlæggelsen. Selv om
planerne om lukning af pleje-
boligerne er udskudt af Es-
bjerg Kommune, er der ingen
grund til at tro, at planerne er
taget helt af bordet, så arbej-
det med at samle modstand
mod lukningen fortsætter.
Man kan stadig skrive under
på protesten på liste på Øster-
bycenteret eller www.skriv-
under.net.

Plejeboliger på Østerbycenteret 25 år med og på Østerbycentret

Første torsdag i måneden
Gudstjeneste

Søndag 19.11.17 kl. 10.00-15.00
JULEMARKED 

Torsdag 23.11.17 kl. 14.00 
Jørgen Dickmann Rasmussen
fortæller om JUL I ESBJERG
Billetpris 60,- kr.

Lørdag 25.11.17
Banko

Fredag 01.12.17 kl. kl. 9.30
25-ÅRS JUBILÆUM 
Billetpris 125,- kr.

Onsdag 13.12.17 kl. 10.00
Luciaoptog m/elever fra Præstegårds-
skolens kor
Billetpris 20,- kr. inkl. kaffebord

Billetter købes i Billet-Caféen 
mandag – onsdag ml. kl. 11.00-14.00

Kommende arrangementer på Østerbycentret:

Gør din virksomhed synlig - få dit budskab ud !

Annoncer i Østerby Nyt
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LOKaLRÅD 
esbJeRG Øst 

pr. 1. maj 2015
Formand
TORBEN FALKENGREN 2726 9790
TORBENFALKENGREN@GMAIL.COM
Jerne Borgerforening

Næstform.+ kasserer
ARNE SKOV 7513 7842
AK12SKOV@GMAIL.COM
Gammelby Borgerforening

Sekretær
GITTE BENN LAUGESEN 2812 2088
LOKALRAADETOST@OUTLOOK.COM
Gammelby Borgerforening

Best. medlem
ULRIK SKJØLSTRUP 2068 6458
ULRIKSKJOELSTRUP@BBSYD.DK
Jerne Menighedsråd

Suppleant
HANS PEDER HANSEN 3026 5832
HANSPEDERH@GMAIL.COM
Gammelby Borgerforening

Suppleant
VIBEKE WÜRSCHING 7513 1723
VIBEKE-WURSHING@ESENET.DK
Jerne Menighedsråd

Efter lang tids søgen, har Kli-
nik for Fodterapi, Skolebak-
ken 137, endelig fået en ny
fodterapeut på fuld tid. Hun
hedder Nathakorn Hansen,
og er uddannet statsautorise-
ret fodterapeut fra Randers
Tekniske Skole, dvs. at Nat-
hakorn lige som os andre i
klinikken udfører alle specia-
ler, og at du ligeledes kan op-
nå tilskud, hvis du har suk-
kersyge, leddegigt eller ned-
groede negle.
Vi har længe manglet en fod-
terapeut, som kunne køre ud
på hjemmebehandling til de
patienter, der ikke selv har

mulighed for at komme i kli-
nikken, og vi er derfor glade
for at meddele, at Nathakorn
har valgt at løfte denne opga-
ve.
Nathakorn kører udebehand-
ling 1-2 dage i ugen, så sid-
der du og mangler en, der
kan komme hjem til dig og
behandle dine fødder, så ring
til klinikken …
Når Nathakorn ikke kører ud,
arbejder hun i klinikken –
dette gør, at vi ikke længere
har ventetid.
Vi håber I alle vil tage rigtig
godt imod Nathakorn.

ny fodterapeut til
Klinik for Fodterapi

Følg IF92 Fodbold 

på Facebook

Esbjerg Planteskole
Storegade 280 · 6705 Esbjerg Ø
75 12 43 45
www.esbjergplanteskole.dk

Stort udvalg

af lys 

til ude og

inde hygge.

Netop nu!
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Find os også på 
de sociale medier

Ønsker du  
økonomisk  

frihed?

FAVORIT

Med Sydbank Favorit kan du vælge de fordele, der 
passer til din daglige økonomi, boligen, børnene  
eller dine investeringer.

Sydbank Favorit er Sydbanks fordelsprogram, hvor du selv 

vælger dine fordele og bliver belønnet for dine år som kunde.
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Kender du EFE? Måske ikke.
Kender du Esbjerg Produk-
tionsskole? Sikkert. 
For halvandet år siden ændre-
de Esbjerg Produktionsskole
navn til Esbjerg Forbereden-
de Erhvervsskole, eller i dag-
lig tale EFE. Det nye navn
blev indført, efter skolen fik
ny forstander, Henrik Bruun.
Og ved at slette ordet pro-
duktionsskole kom EFE et
skridt foran. For i oktober i år
blev alle partier i Folketinget
undtaget Alternativet og En-
hedslisten enige om at oprette
en ny Forberedende Grund -
uddannelse (FGU). Fra august
2019 lukker alle produktions-
skoler i landet. 
I stedet skal der oprettes nye
FGU-skoler. Og det ligger i
tråd med den retning, som
forstander Henrik Bruun, har
arbejdet på at give EFE. 
- Den nye uddannelse bliver
mere enkel for de unge, som
har brug for en anden vej på
vej til uddannelse eller arbej-
de, fortæller han. 
Hvor der nu eksisterer et hav
af tilbud til unge under 25 år,

som ikke har en ungdomsud-
dannelse, bliver alle tilbud
fremover samlet i FGU. Her
skal de unge kunne få ord-
blindeundervisning, få psy -
ko logstøtte eller anden støtte,
som der er behov for. Og det
er tiltag, som EFE allerede har
integreret. Her kan de unge,
som har brug for det, allerede
få blandt andet ordblindeun-
dervisning af undervisere fra
AOF.  
Hjertet i EFE er skolens fag-
værksteder, hvor de unge kan
arbejde med det de ønsker og
blive klar til at møde og ar-
bejde på enten en erhvervs -
uddannelse eller en arbejds-
plads. For eksempel maler,
smed, tømrer, madlavning, e-
sport, medie og kreativt værk -
sted.  
Og det fortsætter på den nye
uddannelse med to linjer på
FGU, erhvervs- og produk-
tionslinjerne. 
For Henrik Bruun er det es-
sentielt, at arbejdet på værk-
stederne skal gøre de unge
klar til uddannelse eller ar-
bejde. De skal opleve, at de

kan gøre en forskel og blive
anerkendt for deres indsats.
Derfor har EFE fået stadigt
flere samarbejdspartnere og
udadvendte opgaver. 
Det blev blandt andet en stor
succes, da EFE byggede en
strand midt i byen til Esbjerg
Festuge, EFE Beach. Derud-
over driver EFE Caféteket på
Hovedbiblioteket, elever la-
ver mad til og driver en food-
truck som står ved forskellige
virksomheder i byen, hvor
med arbejdere og andre kan
købe dagens frokost. Skolen
har en lang række samarbejd-
spartnere, som eleverne laver
projekter med, blandt andet
SEPE (Esbjerg Idrætspark),
Tobakken, Esbjerg Festuge,
Game Street Mekka, Blå
Man dag og Tall Ships Race.
Derudover kommer mange
eleverne i virksomhedsprak-
tik.   
Men også den tredje linje på
FGU, den almene linje, er
EFE klar til at udbyde. Sko-
len udbyder med stor succes
Kombineret Ungdomsuddan-
nelse (KUU) og fungerer
som sekretariat for KUU i
Sydvestjylland. 
Henrik Bruun fortæller, at
skolen oplever en høj succes-
rate med at gøre de unge klar
til videreforløb. Omkring 40
% bliver klar til uddannelse
eller arbejde. Mange andre
går videre til andre ung-
domsuddannelser, som f.eks.
VUC, og tæller derfor ikke
med i ovenstående tal.
- Det er en succes vi glæder
os til at bygge oven på med
den nye FGU, fastslår for-
stander Henrik Bruun.

eFe skal løfte ny uddannelse for uafklarede unge

I 1932 grundlagde Carl
Christensen Slidbanefabrik-
ken Jernbanegade 40, Es-
bjerg, sammen med sin søn
Ahlmann Kristensen.
Dengang var det helt almin -
deligt, at man kom med sine
slidte dæk, fik lagt en slidba-
ne på, og så var man kørende
igen.
I 1960 startede Carls søn,
Henning Ahlmann, i virk-
somheden. Det blev med åre-
ne til et generations skifte.
I 1962 flyttede firmaet, der
kom til at hedde Vestjysk Sli-
debanefabrik/Ahlmann Kris-
tensen, til Taurusvej 16.
I 1967 og 1969 blev der byg-
get til på Taurusvej.
I 1993 startede Hennings søn,
Dan Ahlmann (4. generation),
i firmaet. Dan overtog firma-
et i 1998, hvor firmaet kom
til at hedde Ahlmann Dæk.
Med årene har branchen æn -
dret sig, så man ikke længere
laver slidbanedæk til person-

ahlmann Dæk

biler. Derfor udvidede Dan
virksomheden til også at væ-
re et autoværksted.
I forbindelse med at Ahl-
mann Dæk, bens ældste dæk-
center, har 85 års jubilæum,
er bygningen blevet malet i
ny farve og parkeringsplad-
sen har fået ny belægning.
Så nu står vi klar til at skifte
fra sommerdæk til vinterdæk.
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Gratis entré til off. skøjtning 
+ gratis skøjter på torvet

Rabat på Flexfodbold, 
Squash og Mountainbike

Styrketræning

Hold

Badminton

Svømmestadion  
Danmark  

(1 gang/uge)

Esbjerg  
Spa & Wellness  
(1 gang/mdr.) 

  
COMPLETE

199,-
Inkl.  

 
X 
 
 

X 

X

X

X 

X 
 

X

  
STANDARD

159,-
Inkl. 

 
X 
 
 
X 

X

X

X

  
BASIC

99,-
Inkl. 

 
X 
 
 
X 

X

  
   SENIOR*

99,-
Inkl. 

 
X 
 
 

X 

KL. 6 - 14

X

KL. 6 - 14

VÆLG DET
MEDLEMSKAB
DER PASSER

TIL DIG!

PRISER
Meld dig ind i SEPE Fitness. Vi har medlemskaber  

der passer til alle behov, økonomi og fysisk formåen. 

Du vælger selv, om du vil være medlem i Veldtofte eller Guldager.  
Med Complete har du adgang til begge centre!

www.sepefitness.dk

En del af
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Kære Medlem 
 

Vi har indgået en samarbejdsaftale med SPORTMASTER, så du nu kan støtte Esbjerg IF92  hver 
gang du handler. Princippet er enkelt - jo mere du handler desto flere sponsorkroner optjener 

du til klubben. 
 

Sådan støtter du: 
 

Når du handler i SPORTMASTER Esbjerg Storcenter går 5% af dine samlede 
køb til sponsering af nyt tøj eller udstyr til din sportsklub 

 
Hvis du ikke allerede er medlem, skal du tilmelde dig Klub SPORTMASTER, så dine 
sponsorkroner kan tilskrives 

 
o Jeg er allerede medlem af Klub SPORTMASTER, og ønsker at tilmelde mig 

Sponsorordningen. 
 
E-mail: _____________________   Tlf. nr.: _____________________ 
  

o Jeg er ikke medlem af Klub SPORTMASTER, og ønsker at tilmelde mig 
Sponsorordningen samt Klub SPORTMASTER. Jeg accepterer klubbens vilkår 
(sportmaster.dk/klub/vilkår) og giver samtidig tilladelse til, at SPORTMASTER sender mig 
e-mails med personlige tilbud, rabatter, invitationer til særlige arrangementer samt 
spørgeskemaer. Jeg kan til enhver tid afmelde servicen i bunden af alle e-mails eller på 
sportmaster.dk 
 
E-mail: _______________________ 
Fornavn:  _____________________   Efternavn: _______________________  
Postnr.:  ______________________     Mobil nr.:  ______________________ 
Mand __    /   Kvinde __ 
 

   
Med sportslig hilsen 

Esbjerg IF92 
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Vi har udvidet vores dygtige
team hos Jerne Fysioterapi
med autoriseret fysioterapeut
Sonja Bech.
Sonja startede hos Jerne Fy -
sioterapi d. 2. oktober og er
allerede kommet godt i gang
på klinikken. 
Sonja blev autoriseret som fy -
sioterapeut i 1982, fra Skolen
for Fysioterapeuter i Oden se. 
Sonja har 33 års erfaring med
sig og har blandt andet fun-
geret som underviser, coach,
deltaget i flere store projekt-
forløb omkring kroppen og
sundhed. Hun har været med-
forfatter på rapporter omkring
sundhed og bevægeapparatet.
Senest har hun været bosat i
udlandet hvor hun har vedli-
geholdt sin fysioterapeutiske
faglighed, ved at være rådgi-
ver/behandler, i forhold til di-
agnosticering og behandling
af fysiurgiske og neurologis-
ke problemstillinger. 
Sonja brænder for at kunne
hjælpe hvert enkelt individ.
Hun tror på patient inddragel -

Sonja Bech.

se så du som patient er med
hele vejen i dit eget forløb. 
”Jeg tager udgangspunkt i at
finde den rigtige behandling
ud fra den enkelte persons
muligheder og begrænsninger,
samt de videnskabelige data
på området.” 
”Det er vigtigt for mig be-
handlingen fungerer som et
samarbejde, hvor du bidrager
med dine oplevelser og erfa-
ringer, og jeg bidrager med
både min mangeårige praksi-
serfaring og indsigt i forsk -

nin gen på området, så vi i
fællesskab kan lave den bed-
ste behandlings plan for dig.”
”Derfor bruger jeg tid på at
lave en grundig undersøgelse
og samle op på din mening
om behandlingens effekt, så
forløbet bliver tilpasset til det,
som giver resultater for dig.”
”Jeg har arbejdet med men-
nesker, som har været ramt af
vidt forskellige typer pro-
blemstillinger, lige fra arbejds
- og sportsskader, neuro logi -
ske sygdomme, gigtsygdom-
me og til stress relaterede li-
delser, samt kombinationer af
dette.” 
”Min videnskabelig tilgang
kommer fra mit arbejde som
lektor i fysioterapi, hvor jeg
har undervist ud fra den se-
neste forskning. Jeg har spe-
cielt fordybet mig i viden-
skab om bevægelse og lang-
varige smertetilstande.”
Hvis du har brug for mere be -
handling end jeg kan tilbyde,
så har jeg et godt samarbejde
med Lene, som vil varetage

dine behov, med udgangs-
punkt i den behandlingsplan
som du og jeg i fællesskab
har lagt. 
Mine tilgange til behandling
vil ofte være en kombination
af træning og bevægelse, ma-
nuelle behandlinger, afspæn-
ding og akupunktur".
Hvis du som patient har brug
for en ”second opinion” i for-
hold til en skade eller en pro-
blematik i bevægeapparatet,
så står Sonja klar til at hjælpe
dig. 
Sonja har speciale i håndte-
ring af vedvarende smerter
og stress.
Du kan læse mere om priser
på vores hjemmeside www.
jernefys.dk og her har du
også mulighed for at booke
din tid, direkte hos Sonja.
Hun er på klinikken hver
mandag og glæder sig til at
tage i mod dig hos Jerne
Fysioterapi, Jagtvej 47. 
Har du spørgsmål er du vel-
kommen til at kontakte Sonja
på mail sonja@jernefys.dk.

JeRne FYsIOteRaPI uDVIDeR teaMet

Scleroseforeningens lo kal af -
deling Esbjerg/Fanø er kom-
met i mål med et fantastisk
flot indsamlingsresultat til
fordel for forskning i syg-
dommen. Dertil også en god
opbakning lokalt med nye
tiltag til glæde for de der er
ramt af sygdommen og deres
pårørende.

Indsamlingsresultat
48.279,50 kr. er det flotte re-
sultat som Scleroseforenin-
gen lokalt er lykkedes med at
indsamle i forbindelse med
butiksindsamlingen "KYS
SCLEROSE FARVEL" for -
tæller Tina Sällberg og Su-
sanne Jensen som begge har
haft ansvaret for indsamlin-
gen i Esbjerg og Fanø kom-
muner. De fortsætter sam-
stemmende " igen i år har bu-
tikkerne beredvilligt givet os
lov til at opstille vores grønne
indsamlingsbøsser. Dertil
kom mer, ikke mindst også
borgernes hjælp til at fylde
bøsserne med mønter og
sedler. Mange benyttede sig
eksempelvis også af mulig -
heden af at overføre et beløb
med mobiltelefonen. Alt sam -
men til fordel for forsk ningen
i sygdommen" slutter Tina og
Susanne.

Forskningsnyt
"For nylig inviterede vi til
foredrag om de nye tiltag in-
denfor forskning med over-
læge Anett Petersen fra neu-
rologisk afdeling på Syd-
vestjysk Sygehus Esbjerg
fortæller Formand for lokal -
afdelingen Steen Hansen.
Han fortsætter "interessen var
stor med flere end 100 til -
meldte til arrangementet og
vi høstede efterfølgende man -
ge roser for tiltaget. Det og
mange andre nye initiativer
søsættes nu i lokalafdelingen.
så vi føler at vi her gør det
helt rigtige for vores med -
lemmer med sygdommen og
de pårørende". Slutter for-
mand Steen Hansen

nye initiativer for medlem-
mer og pårørende
"Cafeaftener forbeholdt de af
vores medlemmer der har

sclerose er blevet et hit"
fortæller næstformand Tina
Sällberg og frivillig Birgitte
Cecilie Aarestrup som er
tovholdere for dette. "Flere
har efter vores første arrange-
ment på dronning Louise
givet udtryk for at det er en
god ide at kunne finde sam-
men socialt og erfaringsud-
veksle uanset alder og køn"
slutter Tina og Birgitte.

Pårørendegrupper
"Sidste skud på stammen er
til fordel for pårørende eller
nærtstående til en med scle-
rose. Vi har manglet en på -
rørendegruppe her i lokal af -
delingen" fortæller tov hol dere
Susanne Jensen og Erik Sø -
rensen som også er besty -
relsesmedlemmer. "den 2.
november inviterede vi på -
rørende og nærtstående til et
møde på restaurant Parken
for at høre til interessen for
oprettelse af samtalegrupper,
bestående af respektive ægte-
fæller, forældre, søskende og
voksne børn af vores med -
lemmer med sclerose. Vi blev
her stærkt opfordret til at få
startet grupperne op hurtigst
muligt. Det fortæller os at be-
hovet for erfaringsudveksling
og socialt samvær med lige -
stillede blandt pårørende også
er vigtigt" slutter Susanne og
Erik.

Fakta
14.500 mennesker lever i dag
med sclerose i Danmark –
dertil et stort antal pårørende
heriblandt også et stort antal
børn.
Både kvinder og mænd –
voksne og børn rammes af
sclerose. Men, det er især yn-
gre kvinder og hvorfor vides
ikke. Årsagen til og helbre-
delsen af sclerose er stadig
ukendt, og derfor er forsk -
ning en nødvendighed.
Sclerose rammer tilfældigt
og uden forvarsel. Langt de
fleste bliver syge i 20-40 års
alderen. For nogle er syg-
dommen stærkt og hurtigt in-
validerende – for andre for -
værres den langsomt og grad-
vis.

scleroseforeningen mærker
kæmpe opbakning lokalt

Gør din virksomhed synlig 
- få dit budskab ud !

Annoncer i Østerby Nyt



Dancing Hearts Linedance
startede som forening den 18.
maj 2008 med Sunshine
Cowgirl alias Marie Sørensen
i spidsen.  Dansestedet blev
”Tobakken” i Gasværksgade,
hvor foreningen stadigt har
danselokale.
I starten havde Dancing He-
arts medlemmer til at danse i
både ”Tobakken” og Tjære-
borg. Foreningen havde
dengang 4 instruktører. På et
tidpunkt flyttedes aktiviteter-
ne i Tjæreborg til Østerby
Centret og senere samledes
foreningen i ”Tobakken, alt
dette i takt med et desværre
faldende medlemstal.  I dag
har Dancing Hearts 2 instruk-
tører, nemlig Vibeke Jürgen-
sen og Leif Wittorff.
Fald i medlemsantallet er

desværre generel over hele
landet de senere år, idet
mange nye former for
dans/motion har set dagens
lys. Det er f.eks. Zumba, som
nok fangede den yngste del
af linedance medlemmerne,
men mange nye motions/dan-
seformer så dagens lys, Po-
wer hoop, Hit Fit, Bokwa,
Butaka, osv.
For et par år siden steg inter-
essen igen for linedance, dog
var det den ældre generation
som motionerede på denne
sjove måde. Personligt har
jeg haft et hold med 2 på 90
år, så alderen betyder ikke
noget, det kan endog være en
fordel at danse linedance i
den tredje alder, det er nem-
lig med til at forhale eventu-
elt demens, idet linedance bå-

de motionerer hjerne og
krop.
Dancing Hearts har i dag 3
hold dansene i ”Tobakken”,
Et ultra begynder hold, et be-
gynderhold og et
letøvet/Evergreen hold. Det
koster heller ikke noget at
kigge ind om onsdagen og få
en prøvedanseaften. På ultra
begynderholdet er der virke-
ligt tid til at udlære dansetri-
nene, så danserne kommer
godt fra start.
Dancing Hearts har de sidste
par år samarbejdet med 4 an-
dre linedance foreninger i Es-
bjerg om 6 årlige åbne søn-
dags dansearrangementer I
Sædding Fritidscenter. 

Formand for Dancing Hearts
Leif Wittorff
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Følg IF92 Fodbold 

på Facebook

Dancing Hearts Linedance
Den traditionelle årlige leder-
fest i IF92 fodbold fandt lige
så traditionelt sted den første
lørdag i november måned.
Efter at man i 2016 forsøgte
sig med at holde festen uden
for klubbens lokaler, var man
i år vendt tilbage til klubhu-
set i Veldtofte.
I år var der lidt skuffende kun
meldt 50 deltagere til festen,
men det forhindrede ikke del-
tagerne i at have en endda
meget hyggelig aften. Også
som vanligt med god mad fra
Restaurant Parken.
Formand Palle Jørgensen bød
velkommen og i pausen
mellem forret og hovedret
blev klubbens lederpokaler
uddelt. Eftersom at al ung-
domsfodbold er samlet i
Skibhøj blev der kun uddelt
en lederpokal i ungdom, som
gik til Jan Vinter, der har væ-
ret træner i ungdomsafde-
lingen i en årrække, og gør et
kæmpeindsats for klubben.
Jan har i den forgangne sæ-
son trænet klubbens U7 hold.
Leder af ungdomsafdelingen
Mogens Husted overrakte po-
kalen til Jan, og de medføl-
gende blomster til Jans kone,
Helle, som også er aktiv i
klubben som leder i U12 af-
delingen.
Derefter var det sportschefen
i seniorafdelingen, Leif Rød-
gaard, som skulle overrække

Lederfesten i IF92 Fodbold

en pokal. Også den var meget
velfortjent til en træner, der
gør et kæmpearbejde for
klubben. Det var Bjarne Ri-
ber Olesen, der står for klub-
bens 4. hold i Serie 5. Arbej-

det som træner og leder for et
sekundahold, er meget væ-
sentligt og vigtigt for klub-
ben, især på det sociale plan.
Det var dog ikke slut med
hæderen til Bjarne Riber Ole-
sen, der også blev hædret for
25 års frivilligt arbejde som
fodboldleder. For 25 års fri-
villigt lederarbejde tildeles
Bjarne DBU’s sølvnål, som
bl.a. giver gratis adgang til al
fodbold i Danmark, herunder
landskampe. Bjarne har væ-
ret træner i flere klubber i Es-
bjergområdet, men har nu
fundet hans rette tilholdssted.
Derudover kunne forsamling-
en sende en hyldest til Mi-
chael Østergaard, der også er
træner i seniorafdelingen, i
anledning af hans 10 års jubi-
læum. 

nyt fra ebtK
så er den ny sæson startet
op
Vi har igen i år tilmeldt
mange seniorhold. 7 i alt.
Vi blev igen et divisionshold,
og herudover er vi repræsen-
teret fra serie 1 til 5 under
JBTU.
Divisionsholdet har lagt ud
med 3 sejre og 1 nederlag i
de første 4 kampe. 
På ungdomssiden har vi fået
mange (mere end 10) nye ef-
ter sommerferien, så fremti-
den ser lys ud. Så i lighed

med sidste sæson, har vi til-
meldt 5 hold.
Klubben afholder 3 gange år-
ligt et regionalt stævne for
nye og unge spillere. Der er
dog også åbent for ældre, der
ønsker at spille lidt kampe,
på et lavere niveau.
Ved det nyligt afholdte stæv-
ne var der 28 spillere, med
mange gode kampe af vore
spillere.
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Lisette giver
rådgivning
i øjenhøjde
I Middelfart Sparekasse har vi overskud til 
dig. Vi hjælper med at realisere dine mål og 
drømme, og vi er klar, når du har brug for 
det. Du får en personlig rådgiver, som du 
kan kontakte direkte, og du kan få rådgiv-
ning fra kl. 8 til 18.

Vi arbejder hver dag for at være bedst til 
kunder og er kåret som pengeinstituttet 
med de mest tilfredse kunder.

Vil du vide mere om, hvad Lisette og kolle-
gaerne i Esbjerg kan tilbyde, så læs om os på 
midspar.dk/esbjerg 

Lise�e Bertram Krarup   
– Rådgiver i Sparekassen

”Middelfart Sparekasse passer godt til 
mine værdier, og jeg gør alt for at give 
mine kunder de bedste løsninger”

Du kan ringe direkte til  
Lise�e på 88 20 85 67

Dokken 10 · 6700 Esbjerg
88 20 85 50 · midspar.dk/esbjerg

Er et lokalt idrætsprojekt i
Es bjerg for udsatte, der blev
startet i marts 2015 af Even
Ramsland.
Even har selv været kriminel
og misbruger, men er kommet
ud af misbruget, og er nu pæ-
dagogstuderende. Han følte
et stort behov for en ny om -
gangskreds for ikke at falde
tilbage i misbruget, og starte-
de derfor dette projekt op,
hvor han i dag er formand.
Alle udsatte uanset baggrund
kan blive medlem af Recove-
ry Bulls, blot de er fyldt 18
år. Ældste medlem er i dag
71 år, og de fleste vil nok
kunne betale kontingentet,
som er kr. 100 om året.
For dette beløb får medlem-
merne træningstøj, og mulig-
hed for at deltage i alle akti-
viteter i foreningen, og jeg må
sige, at aktivitetsniveauet er
utroligt højt i foreningen. Her
kan nævnes, at hver torsdag
aften er der indendørs fod-
bold i EFI Hallerne, de spil-
ler pool hver tirsdag formid-
dag på Stalden, tirsdag aften
dyrkes der petanque, dart og
badminton i EFI Hallerne.
Der spilles gadefodbold den
sidste lørdag i måneden hos
GAME StreetMekka. Det er
med til at skabe sammenhold
blandt medlemmerne, at de
er ens klædt i træningstøjet,
og foreningens logo skal sym -
bolisere, at man har taget ty-
ren ved hornene, og forandret
tilværelsen.

Recovery Bulls har siden
star ten i 2015 oplevet en
voldsom tilvækst, og Even
Ramsland nævner, at inden
for det sidste år, er medlem-
stallet vokset fra 42 til nu 127
medlemmer, og han konstate-
rer desværre, at der stadig er
mange, som opfylder kriteri-
erne for at blive en del af for-
eningen.
Da ikke alle efter et liv som
kriminel eller misbruger, er i
stand til at deltage i de mere
fysisk krævende sportsgrene,
gør man meget ud af deltage
i meget forskellige sportsgre-
ne. Som tidligere nævnt f.eks.
petanque, dart og pool, men
også e-sport er på program-
met. Derfor afholder man en
gang i måneden fællesspis-
ning med efterfølgende sam-
vær. 
Eneste krav foreningen stiller
til medlemmerne er at de ik-
ke må være påvirket af stof-

fer eller alkohol i forbindelse
med aktiviteterne.
Recovery Bulls er en del af et
landsdækkende netværk –
IDVI (Idrætsorganisationen
Dansk Væresteds Idræt), og
næsten alle arrangementer,
som de deltager i, er en del af
IDVI’s aktivitetsprogram. 
Blandt IDVI’s mange aktivi-
teter er en sommerferiecamp,
FerieCamp som afvikles i uge
31. I 2017 deltog omkring
1500 personer hvor af Reco-
very Bulls havde 210 tilmeld-
te. På campen afvikles UL,
som står for Udsatte Legene,
som er verdens største idræts -
stævne for socialt udsatte.
Der bliver dog lavet aktivite-
ter for børn, og der hygges. 
Even Ramsland slår fast, at
det vigtigste er det sociale.
Resultater kommer i anden
række, men et besøg i deres
klublokale i EFI Hallerne vi-
ser dog en imponerende ræk-

ke pokaler, som foreningen
har vundet i deres korte leve-
tid. Det sværeste for mange
af foreningens medlemmer
er, at lære at være sammen
med andre. 
Foreningen er også selv aktiv
omkring at stable arrange-
menter på benene, f.eks. kan
nævnes at de står for en
indendørs fodboldturnering
11. november med deltagelse
af 20 hold fra hele landet.
Stævnet afholdes i EFI Hal-
lerne. De har også en årlig
poolturnering som afvikles
på Stalden. Sidst deltog 50
personer. Recovery Bulls ret-
ter en stor tak til Stalden for
det gode samarbejde, både
omkring den årlige pooltur-
nering, men også den ugent-
lige træning. Recovery Bulls
afholder en stor turnering i
forbindelse med alle klubbens
aktiviteter. Så som, petanque,
bueskydning og dart

For at finansiere de mange
aktiviteter, foregår der et stort
arbejde bag kulisserne med at
skaffe de nødvendige penge,
da de ikke modtager penge
fra Esbjerg Kommune. Peng-
ene skaffes fra private spon-
sorer, fonde og offentlige
puljer. For at spare på trans-
portomkostningerne har man
med hjælp fra TrygFonden,
Bent Pedersen A/S og Claus
Sørensens Fond investeret i
en minibus. Fra 2018 har de
søgt paragraf 18-midler, som
gives til frivilligt socialt ar-
bejde med f.eks. socialt ud-
satte. Det er dog vigtigt for
dem, ikke at blive en del af
det kommunale system, da
mange fra målgruppen har
dårlige erfaringer med syste-
met. Som privatperson, insti-
tution eller firma har man
mulighed for at støtte arbej-
det ved at tegne sig som støt-
temedlem. 

Man kan se nærmere på for-
eningens hjemmeside www.
recoverybulls.dk eller på de-
res Facebookside www.face-
book.com/RecoveryBulls/
Som nævnt er Even pæda-
gogstuderende, men håber på,
at han kan gøre foreningen til
hans fuldtidsarbejde, når fær-
diguddannet. 
Recovery Bulls er indstillet
til Danskernes Idrætspris, og
udvalgt blandt de sidste 24,
som der i skrivende stund
kan stemmes om. Vinderen af
Idrætsprisen modtager kr.
100.000, og Even Ramsland
går rundt med en plan om
hvad pengene i givet fald skal
bruges til. 
Hvis nogen undrer sig over
formandens lidt specielle
navn, så kan Østerbynyt op-
lyse, at Even er født i Norge,
men familien flyttede til
Danmark da han var et halvt
år gammel.

Recovery bulls
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Som Private Banking-kunde i Sydbank får du 
rådgivning, hvor du og din formue er i fokus. 
Du får din egen Private Banker, der er speciali-
seret i at give dig overblik og planlægge og 
optimere din formue. Desuden får du en fast 
investeringsrådgiver og et personligt team af 
professionelle rådgivere indenfor blandt andet 
skat, pension, valuta og erhverv.

Skal din formue
i fokus?

Kollektiv effekt (collective
impact) er en måde at kom-
me fra isoleret effekt af en
indsats til en kollektiv effekt,
når man arbejder med kom-
plekse sociale problemer,
hvor løsningen ikke kun skal
findes et sted.
Kollektiv effekt er et gensi-
digt forpligtende samarbejde
mellem mange forskellige
aktører – både private, frivil-
lige og offentlige. For at løse
komplekse sociale proble-
mer, kræver det, at flere aktø-
rer hjælper til med at finde
løsninger og drive foran-
dringer. For at det lykkes,
kræver det:
Fælles agenda, som er mål-
bar og som alle parter arbej-
der aktivt sammen om at nå.
Fælles målemetoder, som
alle parter skal bakke op om
og bidrage relevant til.
Forpligtende aktiviteter,
som bidrager til at nå det fæl-
les mål.
Hyppig og åben kommuni-
kation, som bygger på tillid
og videndeling.
Fælles sekretariat (backbo-
ne), som sætter retning for ar-
bejdet.
Lauritzen Fonden og Esbjerg
Kommune har indgået et
samarbejde om en kollektiv
effekt indsats i Østerbyen på
baggrund af et afdæknings-
forløb blandt børn, forældre,
civilsamfundet og offentlige
aktører. Formålet med denne
indsats er at reducere de kort-

og langsigtede konsekvenser
af børnefattigdom for børn
og unge (0-25 år) i området.
Visionen er at alle børn og
unge finder vej igennem en
uddannelse og ind i beskæfti-
gelse. Initiativet forventes at
løbe i 12 år – og både Es-
bjerg Kommune og Lauritzen
Fonden støtter finansielt og
organisatorisk.
Østerbyen er et af de særligt
udfordrede områder i Es-
bjerg. En ny analyse fra Ar-
bejderbevægelsens Erhvervs-
råd (AE) viser, at det tilhø-
rende postnummer 6705 er
det 10. fattigste postnummer
i landet. Dermed ligger post-
nummeret i bunden som nr.
588 ud af de 598 postnumre.
Området er udfordret af en
stor gruppe på overfør-
selsindkomst og en børne- og
ungegruppe, der grundet de-
res opvækst præget af social-,
kulturel og uddannelsesmæs-
sig fattigdom bl.a. trives dår-
ligere, sjældnere går til fritid-
saktiviteter, og har sværere
ved at finde vej ind i uddan-
nelse. Tager man udgangs-
punkt i Præstegårdsskolen,
gør nedenstående sig gælden-
de:
- 41% af eleverne i indsko-
lingen føler sig ensomme
- Ca. 45% går ikke til
sport/motion mod ca. 23% i
resten af Esbjerg
- 13% har et fritidsjob mod
godt 40% på andre skoler i
Esbjerg

- Gennemsnitskarakter på 5,4
i både dansk og matematik,
hvilket svarer til det laveste
og tredje laveste på en skole
i kommunen, selvom man
lykkedes med at løfte ele-
verne.
- 13,3% har 2 eller derunder i
begge fag – for øvrige Es-
bjerg er gennemsnitstallet
6,7%. 

Fire spor
Fire indsatsspor samler rele-
vante aktører, understøtter og
løfter på forskellig vis Øster-
byens børn og unge:
sundhed fokuserer på kost,
bevægelse og mental sund-
hed, for at modvirke dårlig
sundhed. 
Kultur/fritid fokuserer på
oplevelser, bevægelse og nye
horisonter, for at
modvirke”oplevelsesfattig-
dom” og øge trivslen blandt
børn og unge. 
Læring er fokuseret mod at
sikre personlig og faglig ud-
vikling og uddannelse, for at
øge uddannelsesovergange-
ne. 
Job/erhverv fokuserer på
jobtræning, praktikforløb og
fritidsjobs, for at øge tilknyt-
ningen til arbejdsmarkedet. 
Fokus på tværs af de fire ind-
satsspor er brugerinddra-
gelse, fællesskaber og empo-
werment af de unge selv.  

Kollektiv effekt i Østerbyen
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- Goddag, sagde den lille
prins.
- Goddag, sagde købmanden.
Det var en købmand, der
solg te vidunderpiller, som
var i stand til at stille tørst.
Man tager én om ugen, og så
føler man ikke mere trang til
at drikke.
- Hvorfor sælger du dem?
spurgte den lille prins.
- Det er kolossalt tidsbespa-
rende, sagde købmanden. Vi
har haft eksperter til at regne
det ud. Man sparer 53 minut-
ter om ugen.
- Og hvad bruger man så de
53 minutter til?
- Til, hvad der passer én ….
- Ja, hvis det var mig, der
havde 53 minutter til min rå-
dighed, svarede den lille
prins, så ville jeg bruge dem
til i fred og ro at vandre til en
kilde.
(Fra Antoine de Saint-Eupéry:
Den lille prins).

På søndag kan du bruge om-
kring 53 minutter på at gå til
en kilde. Du finder den i kir-
ken. Her kan du finde fred og
ro og knæle ved en kilde, der
vælder med kærlighed fra
Gud.
Tidsspilde! siger den, der
tror, at alting kan gøres op i
tidsforbrug og produktion,
men for den, der tørster efter
fred og mening med livet, er
det livgivende. 
Ja, og i julen er der mange
gode muligheder for at kom-
me i kirke.
Torsdag den 30.11 kl. 17.00
er der Spaghettigudstjeneste
med bibelfortælling for store
og små. Efter gudstjenesten
kan I lave jeres kalenderde-
koration og spise med. Husk
tilmelding på kirkekontoret.
Søndag den 10. december kl.
10.00 er der ”De 9 Læsning-
er,” hvor konfirmanderne læ-
ser fra biblen og vi synger

advents- og julesalmer. Efter
gudstjenesten er der kirkekaf-
fe og pebernødder i våbenhu-
set. Søndag den 17. decem-
ber kl. 10.00 er der familieg-
udstjeneste, hvor Rørkjærko-
ret medvirker, og bagefter er
der kirkefrokost og juletræs-
fest. 
Juleaften er der familiegud-
stjeneste kl. 13.00 og juleaf-
tensgudstjenester kl.14.30 og
kl. 16.00.   
Og så er der de almindelige
gudstjenester, hvor vi endnu
engang skal synge de vidun-
derlige advents- og julesal-
mer og høre om lyset, der
kom til verden, julenat i Bet-
lehem.
Vel mødt til mange dejlige
ca. 53 minutter i vores kirke.

Sognepræst 
Jane Sognstrup

I den skønne, stressede juletid
Giulia Biagetti er uddannet
fra konservatoriet i Lucca i
Toscana med højeste karakter.
Allerede i 1981 blev hun an-
sat 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 Camaio-
re” i Toscana og ”La Sagra
Musicale Lucchese” – kirke-
musikken i Lucca.
Ved koncerten i Grundtvigs-
kirken spiller hun et flot pro-
gram med musik af J.S.
Bach, Karg Elert og R.L.
Becker.

Der er fri entre til koncerten.

Søndag den 19. november kl. 16.00: 

Koncert ved Giulia Biagetti

søndag den 4. marts kl.
16.00 venter der tilhørerne
en kæmpe oplevelse i
Grundtvigskirken.
Den meget unge orgelvirtuos
Nicoló Sari spiller et stort og
flot festivalprogram.
Nicoló Sari er født i 1987 i
Venedig.
Han er diplomuddannet i or-
gelspil med højeste karakter
fra ”B. Marcello-konservato-
riet” i Venedig.
Efterfølgende har han videre-
uddannet sig som orgelsolist
ved konservatoriet i Vicenza,
hvor han fik solisteksamen
med udmærkelse.
Sin unge alder til trods har
han vundet førsteprisen ved
store, internationale orgelkon -
kurrencer i Holland, Frank -
rig, Italien. Schweiz og Øst-
rig.
Han er kunstnerisk leder af

Vestjysk Orgelfestival – Nicolo Sari
”Gaetano Callido,” interna-
tional orgelfestival, og han er
organist ved to kirker i Vene-
dig, Carmine og San Trova-
so.
Nicoló Sari er et af de største

orgeltalenter i den unge gen-
eration af europæiske orga-
nister.
Der er gratis adgang til Or-
gelfestivalskoncerten i Grundt -
vigskirken.

For at fejre lysets komme
holdes der igen lysfest i
Grundtvigskirken med tekst-
læsninger og fællessang. 
Det er et meget stemnings-
fuldt arrangement, hvor kir-

kerummet udelukkende vil
være oplyst af levende lys.
Menigheden og begge kir-
kens præster medvirker sam-
men med Grundtvigskirkens
organist, Helene Hersbo. 

Imellem tekstlæsninger syng-
er menigheden med på de
fem fællessalmer.

Der er gratis adgang.

Søndag den 4. februar kl. 17.00: 

Kyndelmisse-Musik-Gudstjeneste

Søndag 24/12 kl. 13.00: Juleaften: Børne- og familiegudstjeneste ved Jane Marie Sognstrup.
Søndag 24/12 kl. 14.30: Juleaftensgudstjeneste ved Willy Christiansen.
Søndag 24/12 kl. 16.00: Juleaftensgudstjeneste ved Willy Christiansen.

Mandag 25/12 kl. 10.00: Juledag - højmesse ved Jane Marie Sognstrup.

Tirsdag 26/12 kl. 10.00: 2. Juledag - højmesse ved Willy Christiansen.

Mandag 1/1 kl. 16.30: Nytårsgudstjeneste ved Willy Christiansen. 
Efter gudstjenesten ønsker vi hinanden et Godt Nytår.

Gudstjenester i Grundtvigskirken – Jul og Nytår

Grundtvigskirkens julefest indledes med gudstjeneste ved
Willy Christiansen, og herefter er der julefrokost, juletræsdans og hyggeligt samvær 

samt godteposer til børnene.

Måske kommer Nissemor for at besøge os denne dag?

Søndag den 17. december kl. 10.00

Gudstjeneste og julefest

Mandag den 4. december kl. 19.30: 

Jule-Syng-Sammen
Jule-Syng-Sammen i Grund-
tvigskirken 2017 finder sted
mandag den 4. december kl.
19.30.
Det er denne traditionsrige
aften, hvor menigheden syn -
ger julen ind sammen med
bl.a. Esbjerg Brass Band
under ledelse af Peter Vogel.
Der er fri entre.
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Vi begynder kl. 14.30 med at
drikke kaffe. Så finder vi ud
af, hvad vi skal lave. Det kan
være blot at snakke videre,
lave håndarbejde, kikke på
internettet, se en gammel
film, synge, få læst en histo-
rie eller noget helt andet.
En gang imellem er der en
koncert i kirken, som vi er in-
viteret til at overvære, eller vi
får besøg af en god fortæller.
Man bestemmer selv, hvad
man vil deltage i. 

Hver gang læses søndagens
tekst, og vi beder Fadervor.
Vi spiser aftensmad sammen
kl. 17.00.
Det koster 20 kr. for kaffe-
bord og 30 kr. for aftensmad.
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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 hin-
anden 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 in-
spirere 
hinanden til at finde vej i en
svær tid. Vi lægger vægt på,
at det sker i en tryg og om-
sorgsfuld atmosfære.
Gruppen er for voksne, der
har mistet. Den ledes af Jane
Marie Sognstrup (sognepræst
ved Grundtvigskirken) og Vi-
ta Bruun (sygeplejerske)
I foråret 2018 mødes vi føl-
gende fredage fra kl. 9.30 -
11.30 i Grundtvigskirkens lo-
kaler Ribegade 74, 6700 Es-
bjerg 

19. januar
2. februar
23. februar
16. marts
6. april
20. april
4. maj

Tilmelding og yderligere in-
formation hos:
Sognepræst Jane Marie Sogn -
strup. Telefon 40 11 80 80 -
mail: JMS@KM.DK

Kalender med diverse
babysalmesang kl. 10.30:
Tirsdag den 14/11

sorggruppe kl. 09.30:
Fredag den 24/11

Gudstjeneste på Ribegade 223 torsdage kl. 10.30:
Torsdag den 7/12
Torsdag den 4/1
Torsdag den 1/2
Torsdag den 1/3

Gudstjeneste på Østerby-Centret torsdage kl. 14.30:
Torsdag den 7/12: Gudstjeneste i Grundtvigskirken 
(flyttet fra ØsterbyCentret i december).
Torsdag den 4/1
Torsdag den 1/2
Torsdag den 1/3

Kirkekaffe efter søndagsgudstjenesterne:
Søndag den 19/11 
Søndag den 10/12

sogneindsamling:
Søndag 11/3 2018 kl. 11.00.

Gudstjenester hver søndag klokken 10.00 ved én af
Grundtvigskirkens præster, Willy Christiansen eller
Jane Marie sognstrup.
bemærk dog: søndag den 31/12 er gudstjenesten aflyst.

Sorggruppe i Grundtvigskirken

Spaghettigudstjeneste kl. 17.00 
torsdagene den 30. november og 22. februar
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

Vi laver juledekorationer
30/11.

Fastelavns-Spaghettigudstje-
neste 22/2.

Babysalmesang er et uforpligtende tilbud til forældre om at
komme i Grundtvigskirken og synge salmer og børnesange

med deres spædbørn i alderen 0-12 måneder.

Vordende forældre er meget velkomne til at være med at se,
hvad de kan glæde sig til…

Hver lektion varer ca. 45 minutter, og bagefter er der 
mulighed for en kop kaffe. 

Man kan godt komme med midt i et forløb. 
Det er ingen betingelse at komme hver gang. 

Mødre-grupper er meget velkomne.

Der leges, synges ældre og nutidige salmer og børnesange,
der danses og der leges med rim og remser.

Der er salmer, leg og rytmik på følgende tirsdage kl. 10.30
i foråret 2018:

Den 6., 13. og 20. marts
Den 3., 10., 17. og 24. april

Den 1., 8. og 15. maj

sogneaften og adventsmu-
sikgudstjeneste med Lucia-
optog ved Musikkonserva-
toriets Pigekor onsdag den
13. december kl. 19.00.
Den smukke og hyggelige af-
ten, hvor vi indleder med
gudstjeneste og Luciaoptog i
kirken og bagefter hygger i
menighedslokalerne, genta-
ges. Denne aften deltager
gæster fra Sclerose-forening-
ens lokalafdeling, Esbjerg
Fanø, og Patientulykkesfore -
ningen. 

Invitér dine børn, din nabo,
din far eller mor, dine venner
eller andre og kom og oplev
Konservatoriets Pigekor, som
vil synge for os, under le-
delse af Lone Gislinge. Der
vil være højtlæsning, og vi
synger også selv nogle ad-
vents- og julesange.
Alle er velkomne.
Kom og vær med til julehyg-
ge og julestemning – det er
gratis.

Babysalmesang

2017
Mandag den 13. november
Mandag den 11. december

2018
Mandag den 15. januar.
Mandag den 19. februar.
Mandag den 19. marts.

Undervejs serveres der kaffe
med brød til 20 kr.
Vi synger fra højskolesang-
bogen, salmebogen og som-
metider efter medbragte tek-
ster.
Enhver er velkommen til en
eftermiddag, hvor humøret er
højt og sangglæden stor. 

Sangeftermiddage i Grundtvigskirken

for alle aldre følgende mandage kl. 09.30:
13/11, 20/11, 27/11 – 4/12, 11/12 (Juleafslutning) 

– 15/1, 22/1, 29/1 – 5/2, 19/2, 26/2 – 5/3, 12/3 og 19/3.

Legestue og Mødested 

Johannes Nørregaard Frand-
sen, født 1949, er professor
og leder af H. C. Andersen-
centret ved Syddansk Univer-
sitet. Han har tidligere udgi-
vet bøger om bl.a. ”De tre
jyske Tenorer,” Jeppe Aa-
kjær, Thøger Larsen og Jo-
hannes V. Jensen. Forfatteren
er en flittig foredragsholder
og klummeskribent ved Kris-
teligt Dagblad.
Liv i sproget:
De fleste af os har sproget i
munden til daglig. Vi bruger
det ustandseligt, tygger på

det, spytter det ud, henvender
os med det og meddeler os i
det. Det er derfor ikke under-
ligt, at sproget, det daglige,
talte og skrevne dansk er i
stadig udvikling. Ord, ven-
dinger og begreber opstår, og
de forgår. Ord importeres,
fordrejes og slides op. Der er
simpelthen liv i sproget.

23. januar 2018 kl. 19.00: 

Sogneaften
Søndags-Café kl. 14.30 – 18.00

Søndag den 14. januar
Søndag den 11. marts

Fra onsdag den 1. november
2017 sidder en ny organist
ved orglet i Grundtvigskir-
ken. Det er Helene Hersbo.
Helene fortæller: ”Jeg overta-
ger stillingen efter Inge Beck,
som efter imponerende 38 års
organistvirke går på pension.
Jeg er uddannet på konserva-
toriet her i Esbjerg i 2009
med studier i USA hos pro-
fessor, Faythe Freese.
I årenes løb har jeg virket
som orgelsolist, dirigent og
akkompagnatør i korsam-
menhænge. Det er med stor
forventning og glæde, at jeg
fra 1. november kan indlede
arbejdet som organist ved
Grundtvigskirken og møde

Ny organist i Grundtvigskirken

alle de mennesker, som har
deres vante gang i kirken. 
Jeg er gift med Anders og har
tre piger, Cecilie på snart 12
år og tvillingerne Anne og
Ditte på 9 år.”

Søndag den 21. januar 2018
kl. 10.00 inviteres alle til at
være med til Kirkedag.
Vi begynder med gudstjenes-
ten kl. 10.00. Derefter er kir-
kefrokost, som denne søndag
er gratis.
Efter frokosten vil præsterne
og menighedsrådet fortælle om
det kirkelige arbejde, hvor -
efter alle inviteres til at sam-
tale om, hvad vi vil med vo-
res kirke.

Vi håber, mange kan have
lyst til at deltage og give sine
ønsker og meninger til kende
til gavn for kirken og menig-
hedslivet i sognet.
Kirkedagen slutter kl. 14.00.
Tilmelding kun nødvendigt,
hvis man skal have kirkebil
til gudstjenesten. 
Ring da til kirke- og kultur-
medarbejder, Lisbet Knud-
sen, på 40 11 83 60 senest
lørdag den 20. jan. kl. 18.00.

Kirkedag i Grundtvigskirken

Sogneaften og 
Adventsmusikgudstjeneste
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På hjørnet af Fasanvej og Odinsvej fra 26. nov. - 20. dec.

JULETRÆSSALG

Åbningstider: Kun i weekender 10.00-16.00 samt fredage 15.00-17.00. 
Desuden har vi åbent i hverdagene 18. -20. december kl. 15-17.

Søndag d. 17 dec. kl. 12-15 serverer vi gløgg, varm cacao og æbleskiver til alle, 
som køber et juletræ. Derudover vil der være slik til børnene.

Uden for åbningstid kan henvendelse ske til vores nabo på Fasanvej 17.

DAGLIG

KONKURRENCE

www.fdfesbje
rg3.dk

Bemærk ! 

Der kan både
 betales med 

Mobile Pay og konta
nter.

Hele overskuddet 

går til 

Børnearbejdet i 

FDF Esbjerg 

3. Kreds Jerne
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ESBJERG

Rådgivning 
der er til at forstå!

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

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.

Jul i Cafe Huset
Cafe Huset på Baggesens Al-
le er igen ”med på vognen”
med sine konkurrencedygtige
Jule TILBUD i den kommen-
de juletid. 
De har skræddersyet to for-
skellige tilbud, som begge
kan bruges til Jule hygge
med familien, venner, arbej-
des kollegaer m.m. Den før-
ste af dem egner sig til støre
selskaber, hvor der er taget
udgangspunkt i nogle af de
traditionelle jule retter, kom-
bineret med fri bar på ALT
fra baren i tidsrum fra 18.00
– 02.00. Denne kan ses på
selve billedet. 
Den anden tilbud egner sig
mere til mindre selskaber,
hvor pointen er at mødes, få
noget godt mad, som ikke
nødvendigvis skal være jule-
mad suppleret med ekstrem
billige drikkevarer. Her skal
man helst være mindst 10
personer, men det kan også
lade sig gøre, hvis man ikke
så mange. Denne tilbud kan
ses på bagsiden af avisen. 
Udover disse to vidunderlige
tilbud, har Cafe Huset selv-
følgelig normalt åbent for al-
mindelige gæster, med de an-
dre gode tilbud som de efter-
hånden er kendte for. Bl.a.
deres succesfyldte toretters
menu med Hjemmelavet bur-
ger menu med pommes frit-
tes eller krydrede kartoffelbå-
de, inklusiv drikkevarer og
hjemmelavet pandekage med

is til dessert til kun 99 kr. Til
de små har de flere forskelli-
ge børnemenuer til kun 45 kr.
Så hold jer endelig ikke tilba-
ge. Saml jeres lille familie og
mærk julen i den julepyntede
restaurant HUSET. Hvis man
er mere til julehygge i de
hjemmelige omgivelser, efter
en travlt eller jule shopping

dag, så kan man også vælge
at ta´maden med hjem. Alle
deres retter kan ses på
www.cafehuset.com De gode
tilbud som de kører med for
tiden kan ses på deres Face-
book profil ”HUSET”. 

Vi ses i ”HUSET” hvor intet
er umuligt ☺

Hermed indkaldes til  

OPSTILLINGSMØDE TIL LOKALRÅDET
onsdag  den 22. november 2017 kl. 19.00. 

på Jerne Kro, Fredensgade.

Dagsorden: 
1.  Godkendelse af dagsorden 
2.  Valg af dirigent
3.  Valg af medlemmer til Lokalrådet Øst
4.  Evt. 

Lokalrådet er vært med et stykke mad samt øl og vand. 

Med venlig hilsen  
Lokalråd Esbjerg Øst 

Torben Falkengren fm.

Tilmelding:
Senest 10. november 2017 til lokalraadetoest@outlook.com 

ell. Sekr. Gitte Laugesen, 28 12 20 88

Gør din virksomhed synlig  – få dit budskab ud !

Annoncer i Østerby Nyt
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Gør din virksomhed synlig 
- få dit budskab ud !

Annoncer i Østerby Nyt

Som det fremgår andetsteds i
avisen, er der opstillingsmø-
de til Lokalråd Øst onsdag
22. november kl. 19.00 på
Jerne Kro. På opstillingsmø-
det er der bl.a. valg af med-
lemmer af Lokalrådet.
Da der sidst var valg i 2013,
blev der valgt 5 medlemmer,
der repræsenterede Jerne
Borgerforening, Gammelby
Borgerforening og Brugerrå-
dene, samt 2 suppleanter fra
Gammelby Borgerforening. I
dag består Lokalrådet af 4
personer fra hhv. Jerne Bor-
gerforening, Gammelby Bor-
gerforening og Jerne Menig-
hedsråd samt 2 suppleanter
fra hhv. Gammelby Borger-
forening og Jerne Menig-
hedsråd.
Lokalrådet burde iflg. egne
vedtægter bestå af 9 personer
fra Jerne Borgerforening,
Gammelby Borgerforening,
Skolebestyrelser, Daginstitu-
tionsbestyrelser, Brugerråd
ved ældrecentre, Menigheds-
rådene, Idræts- og kulturfor-
eninger og andre forening-
er/organisationer. For hvert
medlem kan der udpeges 2
suppleanter. Antallet af per-
soner kan dog alternativt væ-
re 5 eller 7 personer. 
Som det tydeligt fremgår af
den nuværende sammensæt-
ning, er der mange, der ikke
er repræsenteret i Lokalrådet. 
Hvorfor er der så lille interes-
se for Lokalrådet og dets ar-
bejde? En af årsagerne kunne
være mangel på information

fra Lokalrådet. I modsætning
til mange andre Lokalråd, har
Lokalråd Øst ikke nogen
hjemme- eller Facebookside,
hvor borgerne kunne søge in-
formationer. Østerbynyt har
også ved flere lejligheder op-
fordret Lokalrådet til at bruge
avisens spalter, uden nogen
større reaktion fra rådet.
Så hvad laver Lokalrådet?
Tja, hvem ved ….
På nettet skal man lede længe
og hårdt for at finde informa-
tioner om hvad Lokalrådet
har beskæftiget sig med.
Østerbynyt er informeret om,
at de har godkendt trafikfor-
søget i Østerbyen. Dette ske-
te, uden at Lokalrådet følte
sig forpligtiget til at informe-
re borgerne i Østerbyen, som
de er valgt til at repræsentere.
At Esbjerg Kommune vedtog
at gennemføre forsøget uden
at informere den følgegrup-
pe, som Esbjerg Byråd havde
fået nedsat, fritager ikke – i
avisens øjne –Lokalrådet for
ansvaret.
Hvem arbejder Lokalråd Øst
så for: Alle borgere i område
Jerne, Stengårdsvej/Sports-
vej, Gammelby og Rørkjær,
hvilket er et meget stort om-
råde at dække. Måske derfor
valgte man for en del år siden
at afstå området ved Måde
Strand, hvor 2 af megavind-
møllerne er opstillet, og yder-
ligere 2 forventes opstillet. Et
stridsspørgsmål, som Lokal-
rådet ikke har ytret sig om.
Der blev på borgermødet 30.

oktober på Præstegårdssko-
len foreslået, at det nuværen-
de område deles i 2, så der
oprettes 2 nye Lokalråd for
hhv. Jerne og Østerbyen. Et
forslag som ikke blev kom-
menteret af de medlemmer af
Lokalrådet, der var til stede
på borgermødet. Politikerne,
der var til stede på borgermø-
det, henviste forslaget til op-
stillingsmødet.
Dette er så en ekstra begrun-
delse for at møde op på op-
stillingsmødet. 
Østerbynyt opfordrer alle,
der interesserer sig for det lo-
kalområde, de bor i, om en-
ten selv at møde op eller at
den forening eller organisa-
tion, de er medlem af, møder
op og gør deres indflydelse
gældende. For at blive valgt,
skal man være myndig og
vedvarende have bopæl
indenfor Lokalområdets vir-
keområde. Dog kan byråds-
medlemmer og ledende kom-
munale embedsmænd ikke
være medlem af Lokalrådet.
Lokalområdet fortjener, at
dens beboere tager bydelens
fremtid alvorligt, så de tiltag
som Esbjerg Kommune
igangsætter, også er til byde-
lens fordel. Lokalområdet
står overfor en række udfor-
dringer, som kræver et aktivt
Lokalråd. Politikerne i det
nuværende Byråd har givet
udtryk for, at de ikke ønsker
at Lokalrådet bliver nedlagt.

Lokalråd Øst
Lauritzen Fonden blev opret-
tet i 1945 af brødrene Ivar og
Knud Lauritzen og deres søs-
ter Anna Lønberg-Holm i for -
bindelse med 50-året for star-
ten af Dampskibsselskabet
”Vesterhavet”. Allerede inden
Fondens oprettelse var rede-
riet J. Lauritzen stærkt opta-
get af at yde støtte til almen-
nyttige projekter i Danmark. 
De to brødre og deres søster
var børn af konsul Ditlev
Lauritzen, som blev født i Ri-
be i 1859. Ditlev Lauritzen
var søn af tømmerhandler Jør -
gen Lauritzen. Efter at være
uddannet i faderens tømmer-
handel og på Grüners Han-
delsakademi i København,
slog han sig ned i Esbjerg for
at etablere en filial af faderens
tømmerhandel i 1883. På det
tidspunkt var Ditlev Lauritzen
kun 23 år, men allerede 2 år
senere blev forretningen ud-
videt med handel med kul,
foderstoffer og kunstgødning.
Hurtigt derefter fulgte smø-
reksport og i 1888 købet af
det første skib ”Uganda”.
Det bliver det første skib i re-
derivirksomheden ”J. Laurit-
zen”, opkaldt efter faderen. I
1895 følger etableringen af
dampskibsselskabet ”Vester-
havet”.
I 1893 udnævnes Ditlev Lau-
ritzen til fransk konsul, og i
1894 tildeles han Ridderkor-
set af Kong Christian den Ni-
ende.
Henover årene etablerer Dit-
lev Lauritzen en række virk-
somheder i og udenfor Es-
bjerg samtidig med at han
står bag flere almennyttige
tiltag, som f.eks. Nørresko-
ven, Vognsbøl Plantage og
Solbjerg Plantage.
I 1914 flyttede Ditlev Laurit-
zen den omfattende virksom-
hed til København, men på
intet tidspunkt glemte han

hvor han kom fra. Esbjerg-
og Ribeområdet har gennem
årene nydt godt af donationer
fra Lauritzen Fonden.

Ditlev Lauritzen.

Ditlev Lauritzen døde juleaf-
tensdag 1935.
Lauritzen Fonden er en er-
hvervsdrivende fond, der yder
støtte til almennyttige aktivi-
teter, hvilket betyder at de
har et todelt virke. De udde-

ler omkring 25-30 mio. kro-
ner årligt, og har siden star-
ten støttet sociale-, humani-
tære-, kulturelle og uddannel-
sesmæssige formål, hovedsa-
gelig i Danmark, men også i
udlandet. I 1993 stiftes Lau-
ritzen-Prisen for at støtte kul-
turen. Hovedpriserne uddeles
til en kvindelig og mandlig
skuespiller, men der uddeles
også en Visionspris, en Børn-
og Ungepris, en Backstage-
pris, en Believe in you pris
og en Hæderspris.
Lauritzen Fonden støtter bredt
med større og mindre beløb,
og at nævne alle, de støtter
vil være uoverskueligt. Som
man kan læse andetsteds i
avisen, har Lauritzen Fonden
valgt at støtte en kollektiv ef-
fekt indsats i Østerbyen i Es-
bjerg i samarbejde med Es-
bjerg Kommune. Denne ind-
sats forventes at løbe over de
kommende 12 år.

Lauritzen Fonden

Foran: Maren Lauritzen (Ditlevs enke). Til Venstre for hende:
Anna Lønberg-Holm. Knud Lauritzen til højre og bagved ham
Ivar Lauritzen. Broren til venstre øverst i fotoet flyttede til Ca-
nada og var uden forbindelse til familiefirmaet.  

Østerby Nyt
ønsker alle 

en glædelig jul 

& et godt nyt
år
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Hvis du ikke er millionær
- SÅ FÅ DIN BIL LAVET

VED KNUD KJÆR...
· Reparation til syn
· Dæk
· Rust reparationer
· Køb og salg af brugte biler

Tilbud gives

Kjær Jensen
AUTOMOBILER
Randersvej 2 - Udstilling

Ingemanns Alle 59 - Værksted

Tlf. 40 17 11 11
www.kjaerjensenauto.dk

Jul i Planteskolen
Som altid er forberedelserne
til årets jul i fuld gang i den-
ne tid i Esbjerg Planteskole.
Personalet har den senere tid
været i sving med at pynte
lokalerne med de smukkeste
juleting, og deres anstreng-
elser har i den grad båret
frugt, så der er masser af mu-
ligheder for at hente inspira-
tion til belysning, dekoratio-
ner, juleudsmykninger, vært-
indegaver og meget mere. Es-
bjerg Planteskole opfordrer
kunder til at komme forbi og
spørge om råd til at lave de-
res egne unikke juledekora-
tioner.

Lars Nielsen fra Planteskolen
fortæller, at salget af uden-
dørsbelysning for længst er
startet, og de nu kan se, at
også salget af udsmyk nings -
artikler er ved at komme i
gang. 
Derudover er der selvfølgelig
også mulighed for at købe
det vel vigtigste for julen,
nemlig træet hos Esbjerg
Planteskole, hvad enten det

er til den store familie eller
om du blot skal have en stue-
gran
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Storegade 197, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 2280 6906

mail: manfredo.occhionero@gmail.com

www.jerne-dyreklinik.dk

PRAKSIS FOR 
FAMILIEDYR

Konsultation efter telefonisk aftale

Tlf.  2280 6906

Dyrlæge Manfredo Occhionero

SPECIALER:
Diabetes · Leddegigt · Bøjlebehandling · Fremstilling af indlæg

�

Fodterapi er også klipning af negle, 
beskæring af hård hud og ligtorne

�

Refusion af offentlig sygesikring og Danmark gruppe 1 og 2

�

Helbredstillæg

KLINIK FOR FODTERAPI
v/ Stine Birkeholm Kristensen, Pia Thorenfeldt og Nathakorn Hansen

�

Skolebakken 137 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 45 13 83

Stine Birkeholm Kristensen Pia Thorenfeldt Nathakorn Hansen

Pigefodbold 
– det spiller man i IF92

Vi har allerede mange glade piger, der spiller fodbold i IF92, 
men vi vil gerne være mange flere.

Om du har spillet før eller ej, er ikke vigtigt. 
Kom og prøv at være med.

Vi starter tirsdag 8. august kl. 17.00 – 18.30 i skibhøj

Hvis du har spørgsmål, 
kan du kontakte Mogens Husted på telefon 4092 3524

eller på mail: mogens@famhusted.dk
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teLeFOnnØGLe
2017

esbjerg IF 92 – Fodboldafdeling

Klubtelefon 
Formand Palle Jørgensen - tlf. 61 67 03 20 
Kasserer Finn Overgaard - 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 - tlf. 75 45 22 47 

Øvrige trænere og ledere henvises til klubbens 
Hjemmeside: www.if92fodbold.dk

-vi har blik for VVS!

Aut. VVS-installatør

DWA VVS & Blik A/S
Falkevej 16 - 6705 Esbjerg Ø - Tlf. 75 13 35 68 - Fax 75 45 95 50 

Mail: info@dwa-vvs.dk · www.dwa-vvs.dk

Tlf. 9732 1018

NYHEDER!
� Gratis fremvisning hos dig

� Godkendt af Trafikstyrelsen

� Gratis levering og instruktion

� Altid reservedele på lager

Holdskakken er nu i gang. 
I denne sæson spiller Esbjerg
Skakforening  2. Division. 
Rykkede ned i sidste sæson.
Var i superligaen for tre sæ-
soner siden, men er herefter
stille og roligt rykket to ræk-
ker ned. 
Følgende hjemmebanepro-
gram for holdet:
Hjemmekampe spilles på
teknisk Gymnasium
sp. Møllevej 72
søndag 19. november 12,00
mod Alssund.
søndag 17. december 
12,00  mod SK 1968 3
søndag 14. januar 
12,00 i Esbjerg mod Evans 1, 
søndag 11. februar
12,00 mod Viby 1

adresser
De tre Esbjerg klubbers 
ad res ser:
esbjerg skakforeningen
www.skakforeningen.dk
Skakaften hver tirsdag aften
Teknisk Gymnasium
Sp. Møllevej 72

Centrum esbjerg:
www.skakklubbencentrum

Jerne skakklub
Skakaften hver tirsdag aften
På Plejehjemmet Hedelund
Cafeteria

IF92 Fodbold

senior
efterår 

Følgende hold:
Serie 1, Serie 3, og to Serie 5.

Følgende kommentar:
Serie 1
En virkelig fint start på Efter-
år 2017 for holdet. Maksi-
mumpoint i de første tre
kampe.
Holdet havde i sommer-
pausen fået tilgang af nogen
unge nye spillere. Noget der
gjorde godt for holdet.
Desværre fik holdet en hård
medfart i Ribe i den fjerde
kamp. En rigtigt hår medfart
fik holdet i den kamp, noget
der satte sig på holdets videre
kamp for en topplacering. 
Ribe BK satte sig hårdt figh-
tende på kampen, og fik oveni
scoret kampens eneste mål. 

IF92 fik udvist en spiller med
medfølgende karentæne i tre
kampe og en spiller i forsva-
ret brækket næse. 
Dette resulterede i næste
kamp mod Bramming B også
blev et nederlag nr. 2 i træk
og herefter var den gode start
på Efterår noget itu. 
Holdet fik gang i det igen og
var lige i hælene på Egen UI
og Vojens BI i toppen.
Holdet snublede i topkampen
mod Egen UI på Kunstgræs-
banen Gl. Vardevej. 
Kampen blev spillet på denne
bane en onsdag aften, udsat
på grund af regn på banen på
Skibhøj Anlæg. Førte 3-2
indtil ti minutter før tid. Men
Egen UI fik vendt kampen
med to mål til sejr 4-3 til-
sidst. En ærgerlig afslutning
på denne spændende kamp
for holdet.
Herefter var holdets mulighe-
der for en oprykning helt
smuldret.
Holdet sluttede på en ærefuld
3. plads i rækken. 
Serie 3
Sæsonen Efterår var en lang
rejse. Holdet var hele tiden
blandt holdene der var i ned-
rykningsfare for at rykke i
Serie 4.
Men en rigtigt flot slutspurt
med sejr i de sidste tre kampe
blev denne fare helt afklaret.
En 4. plads i rækken og ny
sæson i Serie 3 forår 2018. 

Helt godt gået af Serie 3 til-
sidst.
To Serie 5 hold
Begge hold klarede sig hæ-
derligt i Efterår. Begge hold i
midterfeltet i deres rækker.

Vintertræning
Frivillig træning i Senior
hver torsdag  aften i EFI-Hal-
lerne kl. 20-22. Man skal til-
melde sig til træningen og det
koster i alt kr. 200 for hele
vinter perioden at deltage.
Serie 5 Spillere træning hver
fredag kl. 19-21 i EFI Haller-
ne. Samme pris og tilmelding
som ovenfor nævnt.

seniorstart 2018
Lørdag 27. Januar kl. 13,00 i
Veldtofte Idr.park
Evt. ændring se Hjemmesi-
den
IF92fodbold.dk

Jubilarer 2017
Michael Rødgaard 300 kampe
Marcus Toft 200  kampe

Årets spillere 2017
Dennis Skogemann
Serie 3: Stefan Jespersen
Serie 5: Jesper Lindberg Pe-
dersen 

‘

Dennis Skogemann

Cheftræner 2018
Dan Jensen
ass.træner
Haile Goitom

skakken i 
esbjerg

Michael Rødgaard Marcus Toft 

IF92 Fodbold

ungdom skibhøj
Dygtige bolddrenge
u132 Drenge afd.

U12 Drenge spillere har på
dygtigt vis været trofaste
Bolddrenge til Serie 1 hjem-
mekampe i Skibhøj i efterå-
ret. 
De fortjener stor ros for deres
indsats. Kan være en udfor-
dring at komme ind mellem
træerne og finde bolden.

IF92 Fodbold

Årligt 
nytårskur
søndag 31.12.2017
Kl.11-13
Klubhus Veldtofte

Traditionen tro indbydes til
Nytårskur Søndag 31.12.
kl. 11-13 i Klubhuset Veld-
tofte.

Her mødes gamle som unge
medlemmer af klubben til
en hyggelig snak.

Årets raketter vil blive ud-
delt.

Vel mødt

Følg IF92 Fodbold 

på Facebook
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TIPS & LOTTO  

Billig vareudbringning i Esbjerg 
og Omegn

Brød 
fra 

Tarp Bageri

Den lille købmand

Kvaglundvej 45 · Tlf. 75 12 15 34

Vi er bleve
t 

GLS-pakkesh
op

–
Vi har ogs

å 

ud- og in
dlevering

 

af PostDanmark 

pakker

hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 19.00
samt lørdag kl. 13.30

  Vi trækker fortsat numrene af posen og samtidig
kan du se tallene på vore seks store TV skærme.

  Vi spiller 15 runder med store kontante
præmier. Gevinstsum mindst 23.000 kr.

  Pulje gevinster i alle spil samt diverse
lykkenumre.

  Mange forskellige ekstra spil med 
kontante præmier.

  Gratis kaffe og småkager til spillerne.

BANKOHALLEN 
RAVNEVEJ 2, ESBJERG

B47’s VENNER, ØB’s VENNER, JERNE IF’s VENNER, WEST SVIM’s VENNER

- det er os der støtter sporten i Esbjerg

 
   Nu banko i røgfri lokaler !

Indendørs rygerum

Følg IF92 Fodbold 

på Facebook

Selv om udendørssæsonen er
afsluttet for ungdomsafde-
lingerne i IF92 Fodbold, er
der stadig fuld gang i både
drenge og piger.
Efter at afdelingerne havde
holdt afslutning den sidste
træningsdag i uge 41, og ta-

get en velfortjent puster i uge
42, så startede den udendørs
vintertræning op for de æld-
ste ungdomsafdelinger (U12-
13 og 14), og ikke mindre
end 56 spillere dukkede op til
fællestræningen.
De yngre afdelinger har valgt

at træne indendørs, og fra
start er der mødt rigtig mange
op i de enkelte afdelinger,
men som trænerne siger, så er
der altid plads til flere. Se
træningstiderne andetsteds i
avisen.

IF92 Fodbolds ungdomsafdelinger



Anlæg ser vi os nødsaget til
at gøre nogen ændringer.

Boldrummet i Klubhuset bli-
ver flyttet over i vores Røde
Materialehus, hvor vi bygger
Skabe op til opbevaring af
vore materialer (bolde m.m.). 
I den forbindelse skal vores
Røde Materialehus  isoleres
bedre til at imødegå vinteren.
I stedet for Boldrummet i
Klubhuset får vi et ekstra Le-
derrum til rådighed. 
I den forbindelse flytter vi
døren til Toiletrum i den lille
hovedindgang til det nye Le-
derrum, så vi kan bruge det
nye lederrum til Dommer
omklædningsrum i spids be -
lastning. 
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IF92 Fodbold afholder 

Ordinær Generalforsamling 
tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19,00

i klubhuset i Veldtofte.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Der vil igen være spisning fra kl. 18,00.

Tilmelding hertil senest 17.2.2018.
Se nærmere løbende på klubbens hjemmeside If92fodbold.dk

IF92 Fodbold

Årets 
Julekalender 
Årets salg af Julekalender
Skrabelod startede søndag
morgen den 29. oktober fra
Klubhuset i Skibhøj.
Samling af vore yngste med-
lemmer sammen med deres
forældre i klubhuset i Skib-
høj til morgenkaffe, og deref-
ter ud i bydelen for at sælge
Julekalenderen. 
Igen samling i Klubhuset til
optælling af salgsresultatet og
afslutning med pølser og so-
davand. 
En årlig tradition at salget
starter op på denne måde.

Forløbet
Begunstiget af godt vejr efter
en nat storm inden  mødte
ca. 40 drenge og piger af
klubbens yngste spillere og
forældre positivt op. 
Flot at se børnenes lyst til at
komme ud og sælge Kalen-
deren.
Efter at alle var vendt tilbage
til klubhuset efter godt 2-3 ti-
mers salg kunne resultatet
gøres op til et salg på ca. 400
stk. Flot arbejde.
Stor tak til børnene og deres
forældre for den indsats, der
blev ydet.

Fortsat salg
Der skal i år igen sælges
2.500 stk., så salget er fortsat
med uformindsket fart. 
Målet er selvfølgelig igen for
klubben at sælge alle i  år.

IF92 Fodbold

ungdom
Vintertræning
Indefodbold eFI-Hallerne
sportsvej 21

Følgende tider:
tirsdag:
U11 Drenge årg. 2007
Kl. 16,30-18
U6/7 Drenge/Piger
Årg. 2011-12
Kl. 17-18
U12 Drenge Årg.2006
Kl. 18-19
U13 Piger Årg. 2005-08
Kl. 18-19

torsdag:
U8/9 Drenge/Piger
Årg. 2009-10
Kl. 17-19
U10 Drenge Årg. 2008
Kl. 17-18

udendørs 
skibhøj anlæg

Onsdag:
U10/U12/U13/U14 Drenge
Kl. 17-18,30

Vinter Kontingent for 
Indefodbold og Udendørs
er kr. 300 for alle

IF92 Fodbold

ungdom 
efterår 2017
Alle Afdelinger i Ungdom
spillede Efterår 2017 på
Skibhøj Anlæg.
Det gav meget pres på Klub-
huset og Banerne på Skibhøj
Anlæg.
Det bliver brug for den nye
bane klubben er stillet i ud-
sigt af Esbjerg Kommune til
Anlægget.
Desværre var vi meget ramt
af den store nedbør, der var i
Efterår. Vi var nødt til at træ-
ne noget ”ulige” hele tiden
for ikke at ødelægge banerne. 
Resultaterne har været helt
pæne.

u-17 Drenge Liga 4
Holdet sluttede på en ærefuld
2. plads. 
Det var ikke lige en l. plads
der havde første prioritet.
Mere at holdets kampe forløb
helt fair.

u-14  Drenge Liga 5
Sluttede som nr. 5 i deres
række.

Øvrige hold
Det lykkedes U13 Drenge
C/8 at blive kredsvinder.

For andre hold var det mere
en ny opbygning for klubben
på Skibhøj Anlæg det gjaldt.
Ikke så meget deres endelige
placeringer.

Der var generelt en for lille
tilmeldinger af hold, da der
viste sig mange nye spillere
på Skibhøj Anlæg.
En rigtigt travl sæson Efterår

2017 for Sportschef Anders
Brynaa og Trænere og Lede-
re.

ungdom
udlandstur
78 ledere og spillere(U11-14
Drenge og Piger) drager i På-
sken 2018 til Holland Cup.
Klubben er tilmeldt med 4
Drenge hold og et Pige hold.
De Blå Busser transporterer
truppen til Holland og retur
til Esbjerg igen.
NB. Info møde for tilmeldte
onsdag 15. November kl. 19 i
Klubhuset Veldtofte om tu-
ren. 

ny bane i skibhøj
Esbjerg Byråd vedtog den 10.
Oktober 2016 Kommunens
budget for årene 2017-20.
Der er afsat 218.900 til ba-
neudvidelse i Skibhøj 2017.
Projektet er beskrevet med en
nettoudgift for Esbjerg Kom-
mune på 218.900 til et samlet
anlægsprojekt på 268.900 kr.
Restfinansieringen på 50.000
kr. er Esbjerg IF92s egenfi-
nansiering.
I projektet indgår anlæg af en
8 mands bane samt opsæt-
ning af flethegn (rundt om
hele banen).

Forsinket
Desværre kom der ikke rig-
tigt gang i arbejdet i denne
sæson, så udsigterne til hur-
tigt at have banen klar er no-
get forsinket til stor ærgrelse
for os alle.

skibhøj anlæg
I forbindelse med at samle
hele ungdommen på Skibhøj

IF92 Fodbold

Et af de mange tiltag, som
sportschef Anders Brynaa har
iværksat efter at han startede
i ungdomsafdelingen i IF92
Fodbold efter sommerferien,
var fredagstræning med vægt
på den tekniske udvikling af
ungdomsspillerne.
Der er derfor i efteråret ble-

vet trænet nogle fredage med
stor iver og entusiasme på
anlægget i Skibhøj, hvor de
mange ungdomsspillere er
blevet trænet af f.eks. 1.
holdstræner Dan Jensen, as-
sistenttræner på 1. holdet
Haile Goitom, den tidligere
landstræner for Eritrea Omar

Hossein, sportschef Anders
Brynaa, u14 træner Jens
Henrik Pedersen og u7 træ-
ner Jan Vinter.
Det kan også nævnes, at ved
andre lejligheder har spillere
fra klubbens 1. hold deltaget
i træninger i ungdomsafde-
lingen.

Fredagstræning i IF92 Fodbold
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Café Huset · Baggesens Allé 154


