
Nr. 2 24. årg. 2015 oplag: 9.000

Mandag - fredag .....10.00-17.30
Lørdag .....................10.00-14.00
Søndag*.................. 10.00-14.00
*) Åbent 1. søndag i mdr.

Strandby Plads 7 
6700 Esbjerg 
Tlf.: 75 13 88 66
www.bo-bedre.com

TILBUD TIL HAVENTILBUD TIL HAVEN
SPAR 40%

1.798,-
    SPAR 1.200,-   

  SOLVOGN

Solvogn 
med justerbar ryg. I vejrbestandigt fl et.
Incl. Kraftig hynde. Normalpris 2.998,-

TILBUD TIL HAVENTILBUD TIL HAVEN
SPAR 40%

8.399,-
    SPAR 5.600,-   

LOUNGESÆT

Lækkert komplet loungesæt
I vejrbestandigt fl et.
Bestående af: 2 stole, sofa og bord.
Inkl. Alle hynder.
Normalpris 13.999,-

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. Borgerne i Østerbyen stemmer nej 

til MEGA vindmøller  – Se side 16
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ØSTERBY NYT
Avisen husstandsomdeles 4 gange årligt til alle private husstande i hele Østerbyen 
(oplag 9.000 eksemplarer)

Udgiver IF92 Fodbold
Ansvarshavende Bjarne Petersen
Opsætning PORS TRYK ApS, Esbjerg
Tryk Løndorf, Vojens
Distribution IF92 Fodbold

Udgivelser i 2015: Deadline Omdeling
Nr. 1 15.02.15 uge 10
Nr. 2 10.05.15 uge 22
Nr. 3 09.08.15 uge 35
Nr. 4 25.10.15 uge 46

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

LÆS OM:
Så gælder det Stafet for Livet 2015
Velkommen til Kvaglunddagen 2015
Esbjerg Kunstdage
Nyt fra Østerbycentret
Frivillighuset Vindrosen
Sct. Hansfest i Lergravsparken
Jysk Fynsk Mesterskab i enkeltstart
Amore Pizza
BRANDT vokser
Festugekoncert i Grundtvigskirken
Sommerkoncert i Grundtvigskirken
Midsommerkoncert i Grundtvigskirken
Grundlovsfest i Grundtvigskirken
Aktiviteter i Grundtvigskirken
Pigeraketten er på vej mod dig!
Esbjerg Billard Club
Esbjerg Y’s Mens Clubs LOPPEMARKED
Charlotte Bjelke til Rusland
Projekt Sofie
Spændende projekter for Tornbys Træfældning
Østerbyen siger nej til MEGA vindmøller
Skak i Esbjerg
IF92 Fodbold - Lokalopgør i Serie 1
FDF'ere overnattede med de vilde dyr
FDF 3. kreds Jerne skal på sommerlejr
Kegleklubben Esbjerg
IF92 Kræmmermarked i Veldtofte
Mand & Bil - nystartet firma i Østerbyen
Nyt fra IF92

Gammelby Møllevej 14 · 6700 Esbjerg · Tlf. 7513 0674
www.porstryk.dk · mail@porstryk.dk

BREVPAPIR · VISITKORT · KUVERTER · BROCHURER
PLAKATER · ETIKETTER · FAKTURAER · HÆFTER
KATALOGER · BØGER · STEMPLER · KALENDER

POSTKORT · DIGITAL PRINT

... TOTALLEVERANDØR AF TRYKSAGER

I fællesskab genererede del-
tagerne et overskud på 
694. 769 kr. Mere end en for-
dobling af overskuddet fra året
før. Solen skinnede, stem-
ningen var fantastisk med
hjertevarme, og selvom Sta-

fet For Livet på mange måder
også handler om døden –
nemlig at undgå den - så var
stafetten en meget livsbe-
kræftende oplevelse for alle.
Og følelsen af, at man var en
del af noget større, gav energi

Så gælder det Stafet For Livet 2015

og smil, der nåede helt op i
øjnene og ned i maven. Der-
for skal Stafet For Livet selv-
følgelig også være en del af
esbjergensernes forsommer i
2015.
Det går løs igen i Veldtofte
Idrætspark lørdag den 6. juni
kl. 10 og slutter et døgn sene-
re. Udover, at vi forventer
mange flere deltagere i år, for
vi ved, at de fleste deltagere
fra 2014 kommer igen og har
naboen, kæresten eller ven-
nen med, så lover vi, at der
ikke er ændret meget i kon-
ceptet. Det bliver igen et år
med stafet, hvor du kan del-
tage, hvad enten du går eller
løber, og hvad enten du har
lyst til at være med et par ti-
mer eller et helt døgn. Det er
ingen konkurrence. Hyggen
og samværet er i højsædet! Vi
krydrer stafetten med mas  ser
af underholdning og traditio-
nen tro en Lysceremoni lør-
dag aften. Har du ikke prøvet
at være med til en Lyscere-
moni, så kom i år. Vi lover
dig, at du får en oplevelse,
som du ikke kan sammenligne
med noget, du har prøvet før.
Et af formålene med Stafet
For Livet er også at invitere
fighterne, der er de kræftram-
te, til en minderig dag, hvor
de bliver forkælede og be-

tragtet som æresgæster. Alle,
der har eller har haft kræft, er
meget velkommen. Arrange-
mentet er gratis for alle figh-

tere. Du kan finde mere in-
formation om Stafet For Li-
vet i Esbjerg på www.stafet-
forlivet. dk/esbjerg. Her kan

du også tilmelde dig, hvad en -
ten du er almindelig deltager
eller fighter. Har du spørgs -
mål, kan du kontakte holdan-
svarlig Lene Rosenlund på
tlf. 2618 4655, eller fighte-
ransvarlig Janie Nielsen på
mail:
nielsen.janie@gmail.com.

Kontakt: 
Jeg kan kontaktes på 
tlf. 4019 2606.

Med venlig hilsen
Mette Jul

PR-ansvarlig for Stafet for
Livet, Esbjerg

Stafet For Livet 2014 i Esbjerg er på alle måder en sol-
skinshistorie. 2.125 var tilmeldt stafetten. Det var mere
end dobbelt så mange som året før. 
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V/ Henrik Vallø

Str. Kirkevej 94-98  ·  6705 Esbjerg Ø  ·  Tlf. 75 12 60 33

Parkering ved dørenFølg os på

Sommer
& SOL

KIG IND STORT UDVALG 

I SMART OG LÆKKERT 

SOMMERTØJ 

KJOLE
500,-

SHORTS/
STUMPE-
BUKSER 

FRA 150,-

T-SHIRTS 
FRA 130,-

Jan Feldberg
Statsautoriseret revisor& Partner

Torben Nielsen
Registreret revisor& Partner

Jan Feldberg
Statsautoriseret& Partner

www.BrandtRevision.dk
THISTED  |  HURUP THY  |  HANSTHOLM  |  NYKØBING MORS  |  FJERRITSLEV  |  SKIVE  |  KOLDING  |  FREDERICIA  |  ESBJERG  |  AARHUS

Revisionsfirmaet BRANDT har kontorer i Thisted, Hurup Thy, Hanstholm, Nykøbing Mors, Fjerritslev, Skive, Kolding, 
Fredericia, Esbjerg og Aarhus, hvor der beskæftiges tæt ved 190 medarbejdere, heraf 27 statsautoriserede revisorer 
og 13 registrerede revisorer. Gennem vort medlemskab af RevisorGruppen Danmark er vi medejere af Revitax, der er 
landets førende skatte- og momsrådgivningsfirma, samt medejer af Revi-IT med specialydelser indenfor it-revision og 
it-rådgivning. Internationalt er vi et uafhængigt medlem af Moore Stephens International.

Løbende udvikling og næsten 
60 års erfaring har gjort os til et 
af landets 10 største revisions-
firmaer – dog uden at miste 
jord- og lokalforbindelsen...

– værsgo' at tage plads!

Skolegade 85, 2. sal  |  6700 Esbjerg |  Tlf. 75 45 60 00

BRANDT
– stærk og lokal

Fræsernyt d. 1. juni - 1. oktober 2015
Juni:
Onsdag d.  3.  kl. 9.45 Mandøtur, vi mødes ved den grønne Traktor Mandøvej 31,   

V. Vedsted. Husk madpakke, drikkelse og 60 kr. til traktoren.
Aase og Inger giver kaffe inden vi skal med hjem kl. 15.
(derfor ingen aftentur)

Onsdag d. 10.  kl. 19 Vejers fra Syd Strand Camping
Onsdag d. 17.  kl. 19 Vitaskolen, Vester Gjesingvej
Onsdag d. 24. kl. 19 Østerbycentret, Ribegade 169 A

Juli:
Sommerferie

August:
Onsdag d.  5. kl. 17.45 Fanøfærgen tur på Fanø   
Onsdag d. 12. kl. 19  Hjerting skole, Plantagevej
Onsdag d. 19. kl. 19  Guldager Station, Guldager Stationsvej
Onsdag d. 26. kl. 19  Rybners Tekniske Gymnasium, Spangsbjerg Møllevej 72

September:
Onsdag d.  2. kl. 19   EFI-hallen Sportsvej
Onsdag d.  9. kl. 19   Sundhedsskolen, Gjesinglund Alle
Lørdag d. 19. kl. 14   Fovrfeld skole, Ndr. Fovrfeldvej

Her er nogle tilbud arrangeret af andre foreninger:
Søndag d. 7/6 kl. 10    Kystvandring, Myrthuegård Marbæk
Tirsdag d. 9/6 kl. 19     Velgørenhedsvandring fra Boinstitutionen Lunden, Varde
Søndag d. 14/6 kl. 7-10 Kongeåmarchen Vamdrup skole, Herredsvej 45
Søndag d. 5/7 kl. 8       Drivvejen, Løgumkloster Brandstation, Aabenraavej 41
Lørdag d. 25/7 kl. 8      Fjordvandring, Midtbyskole Strandgade 2 A, Vejle
Lørdag d. 15/8 kl. 9   Hvidbjergvandring, Kirstinebjergskolen, Bøgeskovvej 37, 

Bøgeskov
Lørdag d. 22/8 kl. 12   Sensommervandring, Ansager skole
Lørdag d.  5/9 kl. 9       Vejle Ådalvandring, Skibet skole Jennumvej 20, Vejle
Søndag d. 6/9 kl. 8.30 Vandring på Rømø, Børnecenter Engvej 1, Havneby
Søndag d. 13/9 kl. 10  Kærgård Plantage, P-plads Kærgårdsvej
Lørdag d. 26/9 kl. 12  Løvfaldsvandring, Ansager skole

Vil I gerne af sted og ikke har kørelejlighed, så kan Elisabeth kontaktes da hun kører til de
fleste.

Elisabeth Degnbol  
Birkelunden 4, 3th., 6705 Esbjerg Ø, tlf. 75143 115
ed@hedenet.dk 
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Østerbycentret Ribegade 169 A, 6700 Esbjerg - Tlf. 76 16 45 00

Kommende arrangementer på Østerbycentret:

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. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Weekend/Helligdage kl. 11.00-13.00

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

Sundhedsklinikken:
Østerbycentret er åbent alle hverdage
fra kl. 09.00-12.30 
v/sygeplejerske Vildana Selimovic.
Hedelund er åbent alle tirsdage fra 
kl. 12.00-15.30 
v/sygeplejerske Vildana Selimovic. 

I weekenderne er sundhedsklinikken
åbent fra kl. 13.00-14.00 – men kun iføl-
ge aftale med en sygeplejerske.

Daghjem:
Daghjemmet er åbent for alle borgere
som er visiteret til daghjem.

Derudover er der en del brugerstyrede
aktiviteter/grupper hvor alle er velkomne. 

Træningssal:
Åben træningssal er for + 60 årige, der i
forlængelse af et sygdomsforløb eller
indlæggelse har brug for en periode,
hvor der er behov for lidt mere træning
med mulighed for terapeutisk bistand. 

Træningen kan begyndes efter aftale og
instruktion med terapeut. 

Man kan ikke benytte åben træningssal,
hvis man er i stand til at benytte de 
private træningscentre eller gymnastik-
foreninger. 

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

Gudstjeneste: 
Finder sted den 4. juni i mødelokale 2 på Østerbycentret kl. 14.30.  

Foredrag: 
Foredragsholdet starter op igen til september.

Modeshow x 2 på Østerbycentret: 
Begge modeshows afholdes tirsdag den 20. oktober 2015.
Ved begge shows vises der efterårs og vinter mode fra: Nanny V. 
Billetsalg starter den 21. september 2015. 

Støt vore annoncører! 
– de støtter os!

Esbjerg Kunstdage (EK) er
en sammenslutning af
kunst nere i Esbjerg og be-
står af 9 billedkunstnere og
4 skulptører, der arbejder i
sten, ler og mixed media.
Formålet er at vise ny kunst,
men også at inspirere med
kunst.
EK blev stiftet i 2011 og har
inviteret byens borgere til
Åbne Værksteder i 2011-
2013. I 2013 og 2014 lavede
vi som noget nyt en fælles te-
maudstilling på Frandsens
Fabrik i festugen.
Begge gange med stor succes.
Medlemmerne af EK delta-
ger i mange forskellige andre
aktiviteter, bl.a. Kunstrunden
Sydvestjylland, der har ud-
stillinger i hele regionen i På-
sken 2015 og den lokale
BRA-udstilling. Begge ud-
stillinger er censurerede.
Esbjerg Kunstdage udstiller
på Frandsens Fabrik, Helgo-
landsgade 11, 6700 Esbjerg i
forbindelse med Esbjerg Fest -
uge.
Udstillingen er bygget op
over et tema, som denne gang
er ”langt ude”. Vi forventer

mange spændende fortolk -
nin ger af temaet, men en op-
lagt tolkning kunne være at
det netop er ”langt ude”, at
tingene sker. 
Udstillingen åbnes d. 8. au-
gust kl. 14.00 af Esbjergs
borgmester, Johnny Søtrup
og udstillingen varer indtil
den 15. august.

Temaudstillingen er tænkt
som en appetitvækker til vore
åbne atelierer d. 1. week-end
i september, nemlig d. 5. og
6. sept., begge dage kl. 11-17. 
Man kan læse mere om
kunstnerne og sammenslut-
ningens aktiviteter på hjem-
mesiden www.esbjergkunst-
dage.dk

Esbjerg KunstdageLørdag den 5. september
byder Kvaglund velkom-
men til endnu en fantastisk
hyggelig og festlig dag. 
Lørdag den 5. september for-
vandles centertorvet i Kva-
glund for 13. år i træk til en
stor festplads. 
Kvaglunddagen slår dørene
op kl. 11.00. Udover kræm-
mermarked vil dagen inde-
holde mange forskellige ind-
slag og aktiviteter som publi-
kum kan fornøje sig med.
Der er som sædvanlig famili-
eunderholdning ved scenen

med lokale talenter indenfor
forskellig underholdning. 

Fornemt besøg, konkurren-
cer og trommerytmer
Udover de faste program-
punkter vil bl.a. Kvaglund
I.F., FDF og Kvaglund Kirke
stå for sjo-ve aktiviteter og
spændende konkurrencer. For
de aktive der vil spille bold
bliver Fairplay fodboldbanen
stillet op. Der vil også være
opstillet en High Jumper og
igen i år samt andre spæn-
dende aktiviteter som vil

finde sted på den grønne plæ-
ne.

Kræmmermarked og til-
melding
Kræmmere fra nær og fjern
kommer og sælger deres ting,
og sultne ganer kan traktere
sig i madboderne. Ønsker man
en kræmmerstand, skal man
tilmelde sig fra onsdag d. 4.
au-gust til onsdag den 2. sep-
tember til bydelsmedarbejder
Lene Holm Poulsen på By-
delshus Kvaglund, Daddel-
lunden 17. 6705 Esbjerg Ø.
En kræmmerstand koster 50
kr. (standen er en p-bås). 
Bag Kvaglunddagen står en
række lokale foreninger og
institutioner, boligforeninger,
nær-politiet, Kvaglund Kirke,
Kvaglund Bibliotek, Grund-
ejerforeningen, Centerforenin -
gen, Bydelsprojekt 3i1 m.fl.
For yderligere information
kontakt Bydelsmedarbejder
Lene Holm Poulsen på tlf.:
24293275 eller lhp@b3i1.dk 
Husk at synes godt om
’Kvaglunddagen 2015’ på
Facebook!

Velkommen til Kvaglunddagen 2015
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Ønsker du 
økonomisk 

frihed?

FAVORIT

1
5

4
1

1
.0

5
1

5

John Juel
Afdelingsleder
tlf. 74 37 66 60
john.juel@sydbank.dk 

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

Ring til John Juel på 74 37 66 60 eller fi nd dine fordele på 
sydbank.dk/favorit

Sydbank Favorit er Sydbanks fordelsprogram, hvor du selv vælger dine fordele og   

bliver belønnet for dine år som kunde.

Kongensgade 62 · 6701 Esbjerg
tlf. 74 37 65 00 · sydbank.dk/vestjylland

    
Find os også på 
de sociale medier

Hvis du skal indsætte penge,
skal du ikke længere til
skranken for at gøre det i
Sydbank. I Esbjerg kan du
nemlig sætte penge ind i
pengeautomaten.

Det bliver nemmere for Syd-
banks kunder at sætte penge
ind. I Sydbanks pengeauto-
mat i Esbjerg kan man nu
indsætte penge direkte i pen -
geautomaten. Og man skal
derfor ikke til skranken for at
gøre det, ligesom man nu og-
så kan indsætte penge uden-
for bankens åbningstid. 
– Det er en løsning, som i den
grad kommer vores kunder til
gode. De kan indsætte penge
på en nemmere og mere flek-
sibel måde, og det går hurti-
gere til glæde for kunden. Ikke
mindst forretningsdrivende
vil have fordele ved den nye
løsning, som vi er meget gla-
de for at kunne tilbyde, for-
tæller John Juel, der er afde-
lingsleder i Syd bank Esbjerg.

Nu bliver det lettere at sætte penge ind i Esbjerg  

Hidtil har kunder haft mulig-
hed for at indsætte penge i fi-
lialen, men med de nye peng-
eautomater kan kunderne
sætte penge ind næsten hele
døgnet – da automaten kun er
lukket i to timer om natten.  
– I dag ordner vores kunder
mange af deres almindelige
bankforretninger via vores
net- og mobilbank, og vi op-
lever helt generelt, at vores

kunder er glade for de effek-
tive selvbetjeningsløsninger,
vi har, uddyber John Juel og
forsætter: 
– Løsningerne betyder nem-
lig, at kunderne kan ordne
deres bankforretninger, når
det passer dem bedst. Eksem-
pelvis har køb af euro i peng-
eautomaten været en stor
succes. Det er nemt, ligetil og
hurtigt for kunden – og det
bliver det også, når de vil
indsætte penge fremover. Og
det kan altså også gøres uden
for åbningstid nu.   
Det koster ikke noget at sætte
danske kroner ind via penge-
automaten. Og pengene er
således også til disposition på
kontoen med det samme.

For yderligere information 
John Juel
Kongensgade 62, 
6701 Esbjerg, 
Tlf. 74 37 66 60

John Juel, Sydbank.

-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
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STOREGADE 65A · 6700 ESBJERG

pizza, pasta & grillhus

Nu med chips, slik & is

75 12 27 61
28 59 27 61

Åbningstider:
Hverdage ........................................ 11.00-21.30
Lørdag, søndag & helligdage .......... 12.00-21.30

Mail: amoreesbjerg.dk
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Sonja Bonnichsen

Indehaver af Ehlers Totalservice

FORDI: VI ELSKER AT GØRE RENT.
Vi stiller store krav til os selv. Det sikrer dig en høj kvalitet. 

Vi udfører alle former for rengøringsopgaver: 
• Praktiskhjælp 
• Hjemmeservice     
• Erhvervsrengøring

Special-kompetencer:
Kontakt Ehlers, og lad os kigge på dine gulve - Vi giver gerne et
uforpligtende tilbud og forslag til en sikker løsning.

“Vi har professionelle medarbejder som med de nyeste rengørings -
metoder, kan forvandle gamle og kedelige gulve til smukke og
glansfulde”.

til at løse dine rengøringsopgaver.

Vælg Ehlers Totalservice

• Flyttede lejligheder
• Trappevask
• Håndværkerrengøring

Kontakt mig:
Telefon: 51 88 78 76 · Mail: ets@youmail.dk

Indgå rengøringsaftalen nu og 
spar 50% de første 2 måneder.
Tilbuddet gælder ved indgåelse af kontraktaftale for erhvervskunder.

  
Sankt Nikolaj Skole  

barnet & skolen i centrum

 
  

  

Kirkegade 54    6700 Esbjerg    Telefon 75122988  sankt.nikolaj@skolekom.dk    www.sktnikolaj.dk

Fakta:

Foreninger der deltog ved
Åbent Hus den 25. april

Danmarks Psoriasis Forening
Høreforeningen

LEV
Læring for Livet

Parkinsonforeningen
PTU

Aflastningstjeneste 
Røde Kors
Ældresagen

Børns Voksenvenner
Kontakten for Børn og Unge
Frivillighuset Vindrosen 
GUU GUA Foreningen

Landsforeningen Efterladte
efter Selvmord
SOS Børnebyerne

Ungdommens Røde Kors
Hjerneskadeforeningen

CCF
Hjerteforeningen
Lungepatient.dk
Mentornetværket 

Ventilen
OCD Foreningen

Filippinsk Dansk Integra-
tionsforening
Hjerteforeningen

Lørdag 25. april mellem kl.
10 og 14 prøvede Frivillig-
huset Vindrosen for første
gang til at arrangere åbent
hus, hvor interesserede
kunne møde en række af de
ca. 135 frivillige sociale for-
eninger, grupper og projek-
ter, der er samlet under
Vindrosens paraply.  
På åbent hus dagen deltog 25
foreninger, der var placeret
over hele huset, og lige fra
starten strømmede interesse-
rede til Exnersgade 4 (Øst-
bo). De 25 foreninger repræ-
senterede et bredt udsnit af
de foreninger, der er samlet
under Vindrosen indenfor
forskellige lidelser, integra-
tion, støtteforeninger og

interesseorganisationer. Vind-
rosen havde lokket med gra-
tis brunch til de første 200
personer, der mødte op, men
langt flere fik mulighed for at
smage på lækkerierne i kanti-
nen. Der var også en quiz,
hvor der var mulighed for at
vinde forskellige præmier.
Vindrosen er en non-profit
organisation, der hjælper
med foreningsstøtte og kon-
sulentbistand omkring for-
eningsdrift og udvikling. De
tilbyder også at hjælpe med
nye initiativer. De formidler
frivillige til foreninger og
borgere til hjælpetilbud. På
det praktiske plan tilbyder de
f.eks. udlån af mødelokaler,
kopiering af papirer, opsæt-

ning af foldere, opretning af
hjemmesider m.m. De afhol-
der også kurser, workshops
og temadage for frivillige.
De er endvidere behjælpelige
med etablering af netværk,
erfaringsudveksling og sam-
arbejde mellem foreningerne.

Frivillighuset Vindrosen
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JE
RNE IF

Jerne Idrætsforening ALLEbyder velkommen.

17:00: Festpladsen er åben
Fra grillen kan vi tilbyde pølser m.v.

17.30 Musik ved bandet "All my love"

18.45 Fakkeloptog fra P-pladsen

19:00: Bålet tændes

20.30 Musikken stopper

21:00: Festpladsen lukker

Sct. Hans fest
på

Jerne Stadion
tirsdag den 23. juni 2015

Vi har tændt ,

og der kan købes øl og vand.

med mange spændende gevinster.

Hvis vejret tillader det,

puster vi op.

Til børnene er der gratis

GRILLEN

snobrød.

Tombola

KOM OG VÆR MED!

Vi glæder os til se jer!

Følg med på www.jerneif.dk

Airtracken
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Loppemarked – Få ryddet op i kælderen, 
kom og opstil din egen bod GRATIS.

Af hensyn til plads SKAL du tilmelde dig senest d. 5. juni 2015. 

Tilmelding skal ske i Bydelshus Østerbyen, 
Præstebakken 1A, 6700 Esbjerg.

Underholdning og masser af børneaktiviteter
• Bl.a. High Jumper • Rollespil 
• Hoppeborg • Taekwondo opvisning
• Street dance • Mulighed for sundhedstjek
• Coupledance

... og meget andet.

Kom og være med til at gøre denne dag rigtig hyggelig, 
vi ses d. 13. juni 2015 kl. 11.00

Arrangør:  Bydelsprojekt 3i1, Ungdomsbo, B’32, Fremad, EAB, lokale foreninger og institutioner.

Østerbydag

Stor sommerfest
Lørdag d. 13. juni 2015

Kl. 11.00 - 16.00
På P-pladsen overfor Klub Bøndergårdsvej
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Gør din virksomhed synlig - få dit budskab ud !
Annoncer i Østerby Nyt

Sommeren nærmer sig med
raske skridt, og så er det tid
til Sct. Hans fest. FDF Es-
bjerg 4 inviterer nu for 44.
gang til stort Sct. Hansfest i
Lergravsparken.
Det er en rigtig god tradition
at begynde sommeren med at
se Sct. Hansbålet glide ud på
søen, på en tømmerflåde, mens
midsommervisen synges.
I år er det Elof Westergaard,
biskop over Ribe Stift, der
holder båltalen, og det er altid
spændende med forskellige
vinkler, på netop denne aften.
Men udover fakkeltoget til at
tænde bålet, som er meget
stemningsfuldt, vil der som
bør neunderholdning være tryl -
leri med ”Tryllestøv” (Helle
Lyngholm) kendt fra TV pro-
grammet ”Danmark har ta-
lent”.
Esbjerg og Omegns Rideklub
kommer og viser voltering –
Akrobatik på hesteryg.
Musikken fra scenen bliver
leveret af Nanna Gundersen,
som er kendt fra TV pro-
grammet ”Danmark har ta-
lent”.

Men som traditionen byder,
bliver der også mulighed for
at gøre et godt loppefund, kort
sagt, finde en antikvitet, man
lige står og mangler. Vi kan
jo se i TV, at der er mange,
der har øje for en god handel
og den kan foretages, mens
det syder af liv omkring jer.
Trænger I til kaffe er den
friskbrygget og det er muligt
at købe hjemmebagt kage til.
Der er selvfølgelig også mu-
lighed for at købe pølser, vaf-
felis, sandwich mm.

Esbjergs butikker har været
så venlige at give en masse
spændende gevinster, så der
er store chancer for at vinde
en rigtig god gevinst i vores
tombolaer. Har man som
barn lyst til at der skal være
gevinst hver gang, er fiske-
dammen altid en god mulig-
hed. Og så er der selvfølgelig
også snobrød og hoppepude
for de mindste.
FDF Esbjerg 4 glæder sig til
at se rigtig mange mennesker
den 23. juni i Lergravsparken.

Sct. Hansfest i Lergravsparken

Program for Skt. Hans 2015
18:00 Boderne åbner.
19:00 Trylleri ved ”Tryllestøv” (Helle Lyngholm), 

kendt fra Danmark har talent.
19:30 Akrobatik på hesteryg ved Esbjerg og Omegns 

Rideklub.
20:00 Trylleri ved ”Tryllestøv” (Helle Lyngholm), 

kendt fra Danmark har talent. 
20:30 Musikalsk underholdning Nanna Gundersen, 

kendt fra Danmark har talent.
21:00 Båltale ved Elof Westergaard, Biskop over Ribe

Stift.
21:30 Bålet tændes og Nanna Gundersen synger for på

Midsommervisen.
22:00 Boderne lukker.

Esbjerg Cykel Ring afholdt
lørdag den 9. maj 2015 Jysk
Fynsk Mesterskab i enkelt-
start. Arrangementet blev af-
holdt med tilladelse fra Es-
bjerg Kommune samt Syd-
og Sønderjyllands Politi og i
samarbejde med Sydtrafik. I
løbet af de sidste par uger op
til løbet var der blevet delt
sedler rundt til alle beboere
på ruten, således at alle var
orienteret om, hvad der skul-
le foregå. 
Arrangementet varede fra kl.
9-15, hvor knap 300 cykel-
ryttere i alderen 8 til over 70
år med et minuts mellemrum
blev sendt ud på ruter af en
længde på 10-25 km. Det var
et omfattende arrangement,
hvor der skulle bruges mange
hjælpere, der var politihjem-
meværn og frivillige hjælpere
fra klubben til at holde biltra-
fikken tilbage, når rytterne
passerede. Nogle stillede
skilte op langs ruten (og fjer-
nede dem igen), nogle hjalp
ved starten, andre ved mål,
nogle kørte bil foran eller
bagved de forskellige klasser
og nogle sørgede for forplej-
ning til rytterne og deres for-
ældre.

Morten Korsgaard fra Es-
bjerg Cykel Ring kort tid før
han blev ramt af en punkte-
ring.

Vejret artede sig ikke helt
som håbet. I støvregn mødte
adskillige frivillige op lørdag
morgen kl. 7 for at markere
ruten og målområdet op med
skilte, kegler og afspærring.
Efterhånden kom flere og fle-

re til og andre ildsjæle blev
inden løbets start sendt ud på
3-4 timers vagter med vest og
flag, efter at støvregnen hav-
de udviklet sig til egentlig
regn. Heldigvis var der dog
ophold mellem bygerne, som
heller ikke var voldsomme.
Men det var en kold og våd
omgang at stå post ved dette
løb. Og vejret førte til en del
punkteringer. 
A-klassen blev vundet af
Rasmus Guldhammer fra Cult
Energy Pro Cykling, som i
øvrigt også vandt Jysk Fynsk
Mesterskab i linjeløb dagen
efter i Gedved ved Horsens.
Linjeløb er ”almindeligt” cy-
kelløb med samlet start. An-
denpladsen gik til Frederik
Zeuner fra Herning og tredje-
pladsen til Steffen Munk
Christiansen fra Team Jutlan-
der Bank, som dagen efter
kørte sig til andenpladsen i
Gedved. Steffen startede sin
karriere som børnerytter i Es-
bjerg Cykel Ring.
En del af klubbens egne ryt-
tere deltog ikke i løbet, da de
i stedet for valgte at give en
hånd med i forbindelse med
afholdelse af arrangementet. 
Enkelte fandt dog tid til både
at hjælpe og deltage i cykel-
løbet. Klubbens egne ryttere
opnåede følgende resultater. 
B, nr. 20 Nikolaj Friis
C, nr. 9 Christian Skalborg
Jensen

D, nr. 11 Jesper Moltke Sø-
rensen
U17, nr. 28 Frederik Uhre,
nr. 29 Andreas Paulsen, nr.
37 Sebastian Waldhauer
U15, nr. 8 Anders Toft Ni-
elsen, nr. 18 Mads Tygesen,
nr. 19 Alexander Meng, nr.
22 Filip Klonowsi. 
U13P, nr. 4 Julie Uhre
U13, nr. 4 Kevin Biehl
U11P, nr. 2 Mette Tygesen
U11, nr. 5 Daniel Pedersen,
nr. 6 Kevin Makkonen 

Esbjerg Cykel Ring beklager
naturligvis, hvis arrangemen-
tet har været til gene for be-
boerne på ruten eller andre,
som har haft ærinde i områ-
det. 
Esbjerg Cykel Ring vil gerne
benytte lejligheden til at sige
tak til alle dem, som fravalgte
en søndag på sofaen eller
med familien og gjorde det
muligt at afvikle Jysk Fynsk
Mesterskab i enkeltstart. 

Tre glade medaljetagere i
U16P. Amalie Spaabæk Sch -
mücker fra Holstebro, Mette
Egtoft Jensen fra Aalborg, og
Sine Johansen fra Silkeborg. 

Næste cykelløb, hvor Esbjerg
Cykel Ring er vært, er Rundt
om Vandtårnet, som afholdes
den 9. august 2015 i forbin-
delse med Esbjerg Festuge.
Det er et gadeløb med start
og mål ved Esbjerg Vandtårn,
og der køres på en 2 km lang
rundstrækning, hvilket gør
det til et meget seværdigt cy-
kelløb.

Frøs Herreds Sparekasseløbet/
Jysk Fynsk Mesterskab i enkeltstart

Christian Skalborg Jensen
fra Esbjerg CR klar på star-
trampen. 

BRANDT Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab og
Revisorgaarden i Køben-
havn går sammen med
virkning fra 1. januar 2015.
BRANDT har eksisteret i
snart 60 år og har efter
sammenlægningen 11 konto-
rer. Med sammenlægningen
med Revisorgaarden i Kø-
benhavn har BRANDT nu
for første gang adresse i
hovedstaden. De 10 øvrige
kontorer er beliggende i Es-
bjerg og 9 andre jyske byer.
For BRANDT betyder sam -
menlægningen en positione-
ring i forhold til kunder og
samarbejdspartnere i Køben-

havn, samtidig med at place-
ringen giver nye muligheder
for internationale opgaver. 
I BRANDT ønsker vi at være
kendt for vores høje faglig-
hed og kvalitetsniveau i vores
rådgivning og revision. Sam-
tidig vægter vi højt at opbyg-
ge nære og tillidsbaserede re-
lationer til vores kunder. Der-
med formår vi at være en
nærværende og engageret
samarbejdspartner for vores
kunder. Den linie ønsker vi at
fortsætte ind i sammenlæg-
ningen.
Desuden er der tale om styr-
kelse af kompetencer og kon-
kurrenceevne gennem en for-

bedret ressourceudnyttelse og
vidensdeling til gavn for vo-
res kunder, herunder øger det
vores muligheder for at fast-
holde og tiltrække endnu fle-
re kvalificerede medarbejde-
re, forklarer Torben Nielsen,
partner i BRANDT i Esbjerg.
Med sammenlægningen tæl-
ler BRANDT ca 200 medar-
bejdere på landsplan, her-
under 32 statsautoriserede og
11 registrerede revisorer.
Med arbejderne fordeler sig
på kontorerne i Esbjerg, Aar-
hus, Thisted, Kolding, Kø-
benhavn, Fredericia, Skive,
Nykøbing Mors og Fjerrits-
lev. 

BRANDT vokser

Igennem ganske mange år
har Amore Pizza holdt til i
Storegade 65A og tilbudt piz-
zaer, sandwich, burgere samt
pasta- og grillretter.
Fra midten af april måned

har de udvidet varesortimen-
tet, så man nu også har mu-
lighed for at købe slik, is og
chips. Der tilbydes slik fra
kendte producenter som
f.eks. Haribo, Toms og Mala-

co, is fra Premier Is og chips
fra Kims. I den kommende
tid vil der komme endnu fle-
re varianter, men allerede nu
tilbydes der også børneslik
og chokolade.

Amore Pizza
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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.

Jerne Idrætsforening

gratis

Søndag den 21. juni 2015

på Jerne Stadion, Fasanvej
fra kl. 10.00 - 16.00

(alle aktiviteter er bortset fra fiskedam og tombola).

Super Jumper, Forhindringsbane, 7x7 m hoppepude,
Sumobrydning, Glidebane – husk skiftetøj
Oppustelig fodboldbane, Forskellige konkurrencer
Lav dine egne snobrød, popkorn og skumfiduser.
Ansigtsmaling, Fiskedam, Tombola

- book en stand på www.jerneif.dkBørneloppemarked på p-pladsen
NYT! NYT! NYT!

KIOSKEN ER ÅBEN UNDER HELE ARRANGEMENTET

Følg med på www.jerneif.dk - her kan du efterfølgende se billeder fra dagen.

JE
RNE IF

–  DÆKCENTER   &   AUTOVÆRKSTED

Taurusvej 16 · Esbjerg · tlf. 75 12 20 27   ·   Åben:  man. - tors.  8.00 - 16.30  ·  fre.  8.00 -15.00

www.ahlmanndaek.dk

Forbehold for trykfejl

ER BILEN SOMMER KLAR ... 
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Tyske 

KVALITETS ALUFÆLG 

garanti

4 stk. Enzo G

14"  ...  2.995,-
15"  ...  3.095,-
16"  ...  3.495,-
17"  ...  4.195,-

4 stk. dæk
incl. 

montering:

FORÅRSEFTERSYN
Få bilen tjekket efter en lang vinter ...
Eftersyn indeholder:

Olieskift 5w40 olie – op til 4 liter olie er incl. i prisen

Kontrol af:
Dæk  •  Styretøj  •  Lys  •  Batteri  •  Kølervæske 
Bremsevæske  •  Sprinklervæske   •  Støddæmper 
Bremseklodser  •  Bremseslange og rør
Udstødning   •  Mancheter  

Samlet pris KUN  ..................  895,-

4 stk. Dezent graphite

4 stk. Dezent Ti dark

14"  ...  2.495,-
15"  ...  2.595,-
16"  ...  2.995,-
17"  ...  3.695,-

14"  ...  2.295,-
15"  ...  2.295,-
16"  ...  2.795,-
17"  ...  3.495,-
18"  ...  4.195,-

155/65TR14 2.290,- 2.490,- 2.590,- 2.590,-
175/65TR14 2.290,- 2.390,- 2.490,- 2.490,-
185/65TR15 2.690,- 2.790,- 2.890,- 2.890,-
195/65HR15 2.690,- 2.790,- 2.890,- 2.890,-
185/60HR15 2.990,- 3.090,- 3.290,- 3.190,-
195/60HR15 2.990,- 3.090,- 3.190,- 3.190,-
205/55HR16 3.390,- 3.490,- 3.590,- 3.690,-
215/55VR16 4.490,- 4.790,- 4.790,- 4.790,-
225/45YR17 4.090,- 4.490,- 4.690,- 4.690,-
225/40YR18 4.690,- 4.990,- 4.890,- 4.890,-
Er din dækstr. ikke nævnt – ring el. kom ind og forhør dig om prisen. 
Priserne er incl. 25% moms, montering, miljøafgift samt afbalancering. 
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3.690,-

3.190,-

2.890,
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2.890,-2.790,,
2.890,-2.790,-,-

3.190,-
3.290,-3.090,-,-
3.190,-3.090,-,-

4.790,-
3.590,-3.490,-,-
4.790,-4.790,-,-

afbalancering.

4.690,-4.490,-,-

samtmiljøafgiftmontering,
prisen.omdigforhørogindomkel.ng

4.890,-4.890,-4.990,-,-
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MAJ
Mandag 25/5 kl. 14.00: Provsti-gudstjeneste i Byparken med

præster fra Skads Provsti.
Onsdag 27/5 kl. 8.00: Sogneudflugt til Bundsbæk Vandmølle og

Møltrup Optagelseshjem.
Søndag 31/5 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen.

JUNI
Mandag 1/6 kl. 9.30: ”Legestue” og ”Mødested.” 
Torsdag 4/6 kl. 14.30: Gudstjeneste på Østerby-Centret.
Fredag 5/6 kl. 15.00: Grundlovsfest i Grundtvigskirken efter

samme model hvert år: 
Kirkekoncert kl. 15.00 – 15.30  
Reception med et glas vin + en ostemad
kl. 15.30 – 16.00
Foredrag i salen kl. 16.00 – 17.00

Søndag 7/6 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen.
Mandag 8/6 kl. 9.30: ”Legestue” og ”Mødested” – Udflugt.
Søndag 14/6 kl. 10.00: Højmesse ved Thomas Kristensen.

Søndag 14/6 kl. 14.30: Søndags-Café med eftermiddagskaffe og
aftensmad.

Mandag 15/6 kl. 9.30: ”Legestue” og ”Mødested.” 
Mandag 15/6 kl. 14.30: Sangeftermiddag med eftermiddagskaffe

og kage.
Søndag 21/6 kl. 10.00: Højmesse ved Thomas Kristensen.
Onsdag 24/6 kl. 19.00: Menighedsrådsmøde – mødet er offentligt.
Søndag 28/6 kl. 10.00: Højmesse ved Thomas Kristensen.

JULI
Søndag 5/7 kl. 10.00: Højmesse ved Thomas Kristensen.
Søndag 12/7 kl. 10.00: Højmesse ved Thomas Kristensen.
Tirsdag 14/7 kl. 10.30: Sommerudflugt.
Søndag 19/7 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen.
Onsdag 22/7 kl. 19.30: Daniele Ferretti spiller orgelkoncert.
Søndag 26/7 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen.

AUGUST
Søndag 2/8 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen.

Søndag 9/8 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen.
Torsdag 13/8 kl. 19.00: Menighedsrådsmøde – mødet er offentligt.
Torsdag 13/8 kl. 19.30: Festugekoncert med Juan Paradell Solé.
Søndag 16/8 kl. 10.00: Højmesse ved Thomas Kristensen.

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Fredag den 5. juni kl. 15.00 –
kl. 17.00 finder den tradi-
tionsrige Grundlovsfest sted i
Grundtvigskirken efter sam-
me model hvert år:

1. Kirkekoncert 
kl. 15.00 – 15.30  

2. Reception med et glas vin
+ en ostemad 
kl. 15.30 – 16.00

3. Foredrag i salen 
kl. 16.00 – 17.00 

Ved koncerten i år synger ba-
rytonsangeren, Thomas Krogh,
akkompagneret af Inge Beck,
orgel.

Inge Beck, orgel.

De vil sammen fremføre et
lyst og sommerligt program.

Grundlovsfest i Grundtvigskirken
Fredag den 5. juni 2015 kl. 15.00 – kl. 17.00

Midsommerkoncert i Grundtvigskirken

Thomas Krogh, baryton.

Entre: 60 kroner for hele
Grundlovsarrangementet.
Betaling foregår ved ind-
gangen.

Årets foredragsholder bliver
Massoud Fouroozandeh, der
taler om sin egen baggrund
og sit forhold til kristendom-
men og det danske demokra-
ti. Massoud Fouroozandeh,
født i 1970, er uddannet
Cand. theol fra Århus Uni-
versitet i 2010 og daglig
præst i den første migrant-
valgmenighed i Danmark,
Church of Love. Valgmenig-
heden blev valgmenighed
under Folkekirken i oktober
2014. Han flygtede i 1986 fra
Iran for at undgå militærtje-

neste og konverterede senere
til Kristendommen. Han har
blandt andet udgivet bøgerne
”Den forbudte frelse” og ”Is-
lam og Kristendom - ligheder
og forskelle,” som har vundet
mange positive anmeldelser.

Massoud Fouroozandeh.

Festugekoncert i Grundtvigskirken
Torsdag den 13. august kl.
19.30 er der Festugekoncert
i Grundtvigskirken.
Her spiller ingen ringere
end Juan Paradell Solé.

Juan Paradell Solé er den
øverste organist i Vatikanet i
Rom og den øverste organist
i Peterskirken, den katolske
kirkes højborg.  Han er således
fast organist i pavens private
kirke, “Det Sixtinske Kapel.”
Han er leder af Vatikanets pa-
velige kor, og som sådan med -
virker han regelmæssigt ved
de store, kirkelige og liturgis-
ke festdage ledet af paven i
Peterskirken. Han spiller og-
så ofte orgelkoncerter i ”Det

Sixtinske Kapel” i Vatikanet.  
Ligeledes er han den øverste
organist ved den største Ma-
riakirke i Rom, Santa Maria
Maggiore, der er én af de syv
valfartskirker i Rom.
Han er professor i orgelspil
og gregoriansk sang ved mu-
sikkonservatoriet “L. Refice”
i Frosinone i Lazio-provinsen.
Han er født i Igualada, Bar-
celona, Spanien.
Han startede sine musikalske
studier på konservatoriet i
Barcelona.
I 1973 flyttede han til Rom,
hvor han videreførte sin mu-
sikalske uddannelse.
Han har en omfattende kon-
certkarriere over hele Europa,

Rusland, USA og Sydameri-
ka, hvor han har deltaget i
betydningsfulde internationa-
le orgelfestivaler.
Han har indspillet orgelmusik
for den italienske nationalra-
dio, Vatikanets radio, tysk ra-
dio, spansk radio og brasili-
ansk radio.
Han har også optrådt i både
italienske og spanske TV-
programmer.
Ved koncerten i Grundtvigs-
kirken spiller Juan Paradell
Solé et spændende program
med orgelmusik af J.S. Bach,
Cesar Franck, Bossi, Torres,
Urteaga, A. Guilmant.
Der er gratis adgang til denne
helt særlige festugekoncert.

Søndag den 21. juni kl.
16.00 er der midsommer-
koncert i Grundtvigskirken
med Andrea Toschi som so-
list.
Andrea Toschi er uddannet
ved konservatoriet i Bologna.
Han underviser som lektor i
orgelspil på konservatoriet i
Piacenza.
Han er jævnligt jurymedlem
ved internationale orgelkon-
kurrencer i Italien, Frankrig
og Rusland.
Han har optrådt i italiensk og
russisk TV.
Han har indspillet adskillige
CD-ere både som orgelsolist
og som akkompagnatør.
Han er desuden en meget
travl koncertgiver over hele
Europa.

Onsdag den 22. juli kl. 19.30
er der sommerkoncert i
Grundtvigskirken.

Daniele Ferretti er orgelsolist
ved aftenens koncert.
Han er en højt uddannet kir-
kemusiker, der har specialise-
ret sig i at spille kammermu-
sik.
Han spiller over hele Europa
som orgelsolist.
Ved koncerten i Grundtvigs-
kirken spiller han et bredt ud-
snit af orgellitteraturen.
Der er gratis adgang til som-
merkoncerten.

Sommerkoncert i Grundtvigskirken

Ved koncerten i Grundtvigs-
kirken spiller Andrea Toschi
orgelmusik af bl.a. Fresco-

baldi, J.S. Bach og Felix
Mendelssohn.
Der er fri entre.
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Turneringsholdene fra Es-
bjerg Billard Club har fær-
digspillet turneringen og
det må siges at være til-
fredsstillende.
3. divisionsholdet har haft en
turbulent sæson med flere
nye ansigter, men trods det
har man opnået en flot 5.
plads med 12 point. Med den
nu mere erfaring i spillertrup-
pen må man forvente at hol-
det spiller med helt i toppen i
næste turneringsår. Vejen
blev suveræn vinder uden at
tabe en kamp.
Serie 1. holdet har klaret sig
helt over forventning og fik
en meget flot 3. plads med 14
point. Vejen blev nr. 1 med
18 point.
Serie 2 holdet har haft en
svær sæson mod gode mod-
standere. Spillerne har hver
især spillet op til deres niveau
og på den måde har det været
iorden. Holdet sluttede med
en 7. plads og 6 point.
Serie 3 hold 1. En meget flot
anden plads med 19 point.
Ålbæk vandt med 19 point.
Serie 3 hold 2. Også her en
meget flot anden plads med
17 point.
Serie 3 hold 3. En meget fin
fjerde plads med 12 point.
Holdet tabte den sidste kamp,
hvor de sidste 4 alle kunne
have endt på en 1. plads.
Rødding trak det længste strå
og blev samlet vinder.
Esbjerg Billard Club havde 4,
2 mandshold tilmeldt turne-
ringen, de var alle endt i sam-
me pulje. Esbjergholdene
klarede sig godt og blev hen-
holdsvis nr.  1, 2 og 3 samt
nr. 5. Kun Fredericia kilede
sig ind på en 4. plads og
”ødelagde” dominansen. De
Esbjergensiske vindere vandt
herefter sine regionskampe
og endte i finalen hvor de
mødte Taars BK, kampen
endte 2-2 men Taars vandt på
en bedre score procent, men
sølvmedaljen var i hus og et
godt resultat var opnået samt
at man nu skulle deltage i
landsfinalen, hvor man dog
lige akurat måtte ”nøjes”
med en 4 plads og uden for
medaljepladserne.
EBC har dog stadig en chan-
ce for at komme helt til tops,
da henholdvis Tom Christian-
sen, Kim Pedersen og Johnny
Riisberg skal deltage i lands-
finalen i seniorcup kegle bil-
lard. Herudover har vi også
deltagelse i landsfinalen i Te-
nax kegle med Swen Jønnson
og Johnny Riisberg.
EBC har haft 3 hold med i Old
Boys/girls rækken med gode
placeringer. Hold 1 blev nr. 6
med 10 point. Hold 2 blev nr.

4 med 15 point. Hold 3 vandt
sin række med 20 point.
Old Boys hold 3 som vandt
kredsen, er ikke helt uvant
med at vinde. Holdet har
holdt sammen i nu 4 sæsoner
og vandt således i 2011/12
kredsmesterskabet, men blev
også regionsmestre og bron-
zevinder ved landsmesterska-
bet.
Old Boys holdet: Erland
Knudsen, Per Botteleth, Jør-
gen B. Jensen og holdkaptajn
Kurt Hansen
EBC’s hold 1 i 3 bande ca-
rambole, som sidste år blev
kredsvinder og Danske Mes-
tre, har igen klaret sig godt
men må dog ”nøjes” med en
anden plads i turneringen,
hvor Horsens sneg sig foran
uden dog at have slået Es-
bjerg holdet.
EBC’s hold 2 i kredsen fik en
flot 4 plads med 9 point efter
5 tabte, 5 uafgjorte samt 2
sejre.
EBC’ s Gilbert Albertsen og
Patrick Vestergaard Pedersen
har i april måned deltaget i
DM-Snooker-Elite og klaret
sig rigtig godt. 61 af landets
bedste snookerspillere deltog
og Gilbert Albertsen blev en
flot nr. 9, den tidligere lands-
holdsspiller træner kun lejlig-
hedsvis på grund af sit arbej-
de og som også var udslaget
for hans nej tak til landshol-
det.  Patrick Vestergaard Pe-
dersen deltog for første gang
ved et DM og blandt eliten,
han gjorde det rigtig godt og
klarede sig fint og frygten for
han skulle falde igennem
med store debut tæsk skete
ingenlunde, der venter en god
fremtid for den unge mand.
Onsdag den 20. maj afholder
EBC for 4. gang Distriks-
mesterskab for oldboys/girls
handicap. I kampene deltager
spillere fra Bramming, Da-
rum, Ålbæk, Gørding, Sæd-
ding Guldager og Esbjerg
Billard Club. Kurt Hansen fra
EBC skal forsvare sin mes-
terskabstittel. Stævnet starter
kl. 9,00.
Esbjerg Billard Club har af-
holdt generalforsamling, her-
efter ser bestyrelsen sådan ud:
Formand/sekretær
Kurt Hansen
Næstformand
Tom Christiansen
Kasserer
Jens Brade
Turneringsleder
Jack Madsen
Bestyrelsesmedl.
Jens Bay
Suppleant
Karsten Lykke Kristensen
Suppleant
Niels Kristian Nielsen

Esbjerg Billard Club

DBU’s fodboldaktivitet kun
for piger lander lige straks i
IF92 Fodbold – og du kan
være med.
Mandag 1. juni 2015 kl.
16.00 – 19.00 åbner vi for en
dag med fodboldaktiviteter

for piger mellem 5 og 11 år.
Vi tager dig med på en rejse i
et helt specielt rumunivers,
hvor du dagen igennem skal
besøge universets planeter.
Merkur, Saturn og Mars er
nogle af stoppestederne, hvor

du kan prøve kræfter med
skud på mål, drible og en op-
pustelig fodboldbane.
DBU’s astronaut instruerer
dig gennem alle aktiviteterne,
og sørger for at du kommer
godt igennem dagen. Dagens
aktiviteter varer 3 timer, og
når dagen er slut, får du et
fint diplom og en lille gave
med hjem som minde.
Vil du med på en rejse, du al-
drig glemmer? 
Du skal blot dukke op i IF92

Fodbold, Lykkegårdsvej 15
kl. 16.00 – gerne sammen
med mor, far eller en ve-
ninde. 
Det er gratis og kræver ingen
tilmelding, og du behøver ik-
ke at have prøvet kræfter
med fodbold før.
Vil du høre mere om dagens
aktiviteter, kan du kontakte
Bjarne Petersen på telefon
2512 1123 eller mail bjar-
nep@bbsyd.dk
Vi glæder os til at se dig. 

Pigeraketten er på
vej mod dig!
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DBU Get2sport Fodboldskole
I samarbejde med DBU, Get2sport, 
Esbjerg IF 92 Fodbold  og Bydelsprojekt 3i1 vil børn 
og unge i Østerbyen få mulighed for at komme på 
DBU Get2sport fodboldskole i sommerferien.

Dette SUPER TILBUD er til de børn/unge der
bor i vores boligområde, Præstebakken, 
Tinghøjen, Skolebakken og Lykkegårdsparken, 
eller  er medlem i Esbjerg IF 92 Fodbold
DBU Get2sport Fodboldskolen er en
ganske almindelig DBU fodboldskole,
som er lagt ud i boligområderne.

Afvikling
Fodboldskolen afvikles, 13 – 17. juli 2015 dvs. i uge 29

Aldersgrænser
Fodboldskolen er målrettet børn født årgang 2000 - 2007. 

Varighed 
Fodboldskolen er uden overnatning, og børnene skal derfor afleveres inden kl. 9.00 om
morgenen og afhentes igen kl. 15.00 hver dag fra mandag til fredag i afviklingsugen. 
Det vil som de andre år, være muligt for børnene at få morgenmad fra kl. 08.00 – 08.30 
i Beboerhuset Præstebakken 10. 

Pris
Kr. 100.- for hele fodboldskolen.

�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tilmelding til DBU Get2 Fodboldskole 2015

Navn: __________________________________________________________________

Adresse: ________________________________________________________________

Telefonnummer: __________________________________________________________

Underskrift forældre/værge: _________________________________________________

Afleveres i:
Bydelshus Østerbyen, Præstebakken 1 A
åbent mandag - torsdag kl. 09.00 - 15.00.
Pris: kr. 100.-. Betaling  ved tilmelding.

Sidste tilmelding:
mandag d. 15. juni 2015 kl. 15.00

For mere info kontakt:
Carsten Hille Rasmussen 
Bydelsmedarbejder
Bydelsprojekt 3i1
Tlf. 2429 3274

er en social og forebyggen-
de indsats i Esbjerg, som er
rettet mod unge mellem 12
og 18 år og bor i boligom-
råderne omkring Præste-
gårdsskolen, Rørkjær Sko-
le og Bakkeskolen.
Projektet blev startet op i
slutningen af 2010 og er en
indsats under SSP & Fore-
byggelse ved Esbjerg Kom-
mune, og fungerer som mø-
dested, hvor de unge bl.a.
kan få hjælp til lektier, få råd
og vejledning. 

Projekt Sofie

De 3 medarbejdere ved pro-
jektet, Jeanette Lykke Olsen,
Goran Alikalfic og Sawssan
Dall, holder til i nyrenovere-
de lokaler i kælderen i Store-
gade 182 fortæller at rigtig
mange unge bruger Projekt
Sofie. Information om Pro-
jekt Sofie blandt de unge
spredes via mund-til-mund og
de unge bringer deres venner
og klassekammerater med.
Udover hjælp til de daglige
lektier, kan de også få hjælp
til at gennemføre folkesko-

Esbjerg Taekwondo Klubs
tidligere topkæmper, Char-
lotte Bjelke, der er opvokset i
Østerbyen og har fået sin
taekwondoopdragelse i Esb-
jerg Taekwondo Klub under
ledelse af cheftræner Otto
Larsen, skal repræsentere
Danmark ved VM i den rus-
siske by CHELYABINSK,
der ligger ret tæt på grænsen
til Kazakhstan.
VM finder sted 12. - 18. maj,
2015 og blot to taekwon-
dokæmpere er udtaget til at
repræsentere Danmark ved
dette års VM - hvoraf Char-
lotte Bjelke fra Østerbyen
altså er den ene.
Charlotte Bjelke kæmper i
dag for Risskov Taekwondo
Klub og læser til lærer i
Aarhus - udtagelsen til VM
betyder dog, at Charlotte ikke
når at færdiggøre sin uddan-
nelse til sommer.
Charlotte Bjelke har på det
seneste gjort det fremragende
ved diverse store stævner -
og nogle af resultaterne har
givet genlyd i internationale
taekwondokredse.
Sidst på året 2014 blev hun i
Miami hædret med titlen
“Most Outstanding Sr. Fe-
male Athlete” ved den store
“Peak Performance” træn-
ingslejr under ledelse af US
Coach Moreno.
Ugen efter deltog hun ved
“Paris Open” - et meget
stærkt besat WTF G1 stævne
med circa 500 deltagere - og
ved den lejlighed vandt hun
over den regerende euro pa -

mester, samt ikke mindst
vandt over verdensranglistens
nummer et med cifrene 11-6,
og kom hjem med en
sølvmedalje.
Dernæst rejste hun allerede
ugen efter til Orlando for at
deltage ved "US Open" - et
af verdens største stævner og
med deltagere fra circa 80
lande - hvor hun bl.a. vandt
over topkæmpere fra Canada,
USA og Japan. Selv verden-
sranglistens nummer to måtte
se sig besejret af pigen fra
Østerbyen, der dog i sidste
ende måtte “nøjes” med en
sølvmedalje, idet Charlotte
Bjelke desværre tabte til fi-
nalemodstanderen fra Taiwan.
Sølvmedaljen ved "US
Open" til Charlotte Bjelke
var den første danske senior
medalje på spindesiden til
dansk taekwondo siden 1999
- ganske flot af Østerby-pi-
gen, må man sige.

Her i sommertiden holder vi
åbent hver anden tirsdag
eftermiddag, fra sidst i maj

og til og med august måned,
og ikke lørdag formiddag.
Følgende datoer er der åbent

på tirsdagene: d. 19. maj, 2.
juni, 16. juni, 30. juni, 28. ju-
li, 11. august, 25. august fra

SOMMERTID på Esbjerg Y’s Mens Clubs LOPPEMARKED
Nu er det også blevet sommertid for loppemarkedet, Mådevej 89.

kl. 16-18. Fra lørdag d. 5.
sept. holder vi igen åbnet
hver anden lørdag formiddag.
Vi får løbende mange gode
og spændende effekter ind,
og møbelafdelingen er blevet
suppleret med nyankomne
møbler. Vi  glæder os til at
vise det frem på gården, og
modtager med TAK nye lop-
per, hvor overskuddet går til
børne- og ungdomsarbejde i
Esbjerg Kommune.

For aflevering af effekter
kontakt: 
Jens Bjerregaard  
tlf. 61 27 78 12
Charles Toftgaard 
tlf. 21 45 29 74
Sand Kirk Larsen 
tlf. 22 51 76 08

Charlotte Bjelke til Rusland

Charlotte Bjelke til VM i
Taekwondo i Rusland - blot 2
udtagne kæmpere fra DK

Jeanette Lykke Olsen.

lens afgangsprøve ved at del-
tage i eksamensforberedelse
til både de skriftlige og
mundtlige eksamener. Man
kan se mere på Projekt Sofies
hjemmeside – www.projekt-
sofie.esbjergkommune.dk -
for at se planen over de dage,
hvor undervisere fra Ung-
domsskolen kommer og
hjælper eleverne, der går i 9.
eller 10. klasse. Lektiehjæl-
pen og eksamensforbere-
delsen foregår på Projekt So-
fies adresse Storegade 182,
kælderen. 

Sawssan Dall.

Goran Alikalfic.

Størrelsesguide, sæt X i din størrelse

Størrelse Bredde Længde
�� 140 39 cm 34 cm
�� 152 44 cm 37 cm
�� 164 48 cm 39 cm
�� Small 49 cm 46 cm
�� Medium 53 cm 48 cm
�� Large 56 cm 53 cm

Længde er beregnet fra armhule til bund
Bredde er beregnet fra armhule til armhule



På et borgermøde, der blev
afholdt mandag 18. maj i
en fyldt teatersal på Præs-
tegårdsskolen, stemte for-
samlingen ja til at stifte en
forening, der skal føre en
retssag mod opstilling af 4
MEGA vindmøller i Måde.
Carsten Friis bød på vegne af
den hidtidige møllegruppe
velkommen til mødet, og
overdrog derefter mikrofonen
til Thomas Barrett, der kort
gennemgik sagens forløb si-
den 2006, hvor en tværminis-
teriel arbejdsgruppe offent-
liggjorde en rapport, hvor der
ikke var noget projekt om
vindmøller ved Esbjerg
Havn. Faktisk var projektet
fjernet, da der var andre hen-
syn, der var vigtigere. 
I 2007 starter Esbjerg Kom-
mune til trods herfor et for-
søgsvindmølleprojekt. Det
ligger dog stille til marts
2010, hvor Lokalrådet opfor-
dres til at indkalde til borger-
møde, der af alle steder i Es-
bjerg afholdes i Mønstrings-
huset. I maj har mere end

400 borgere gjort indsigelser
mod projektet, men til trods
herfor, vedtages projektet 21.
juni 2010 i byrådet. I 2012
trækker Siemens sig fra pro-
jektet, men vindmølleopstil-
leren finder ny partner i Vest-
as.
Da projektet undervejs har
ændret karakter, mener møl-
legruppen at der skal laves ny
VVM undersøgelse, men det-
te underkendes, da vindmøl-
leopstiller hævder at have
brugt 65 mio. kroner indtil
da. Af fysiske beviser har
man kun kunne finde anlæg
af et stykke vej, og hvad vil
det færdige projekt så ikke
løbe op i!!
Med de afslag som mølle-
gruppen har modtaget på at
få omgjort sagen, er sidste
mulighed at udtage stævning,
og til at afklare dette, havde
man fået advokat Thomas
Bøgholm fra Focus Advoka-
terne i Kolding til at møde
op. De er eksperter i sager,
der involverer jord og miljø.
Fra et juridisk synspunkt er

spørgsmålet kun om hvad der
kan klages over, og der er det
især Natur- og Miljøklage-
nævnets afgørelse af 2. febru-
ar 2015, hvor det afvises at
der skal laves en ny VVM
undersøgelse, der er interes-
sant. I hans øjne ser det ud
til, at der ikke er taget hensyn
til de af møllegruppen frem-
lagt fotos, der viser, at vejan-
lægget først er startet efter
fristen for den gamle VVM
tilladelse er udløbet. Advoka-
ten påpegede, at et sagsanlæg
ikke har opsættende kraft, og
selv om møllegruppen skulle
vinde sagen, er der ikke no-
get juridisk til hinder for, at
Esbjerg Kommune kan til
veje grundlag for at møllerne
kan blive stående, hvis de er
opført. Han forventer, at en
given retssag vil løbe op i
omkring 1 mio. kroner, men
90% af omkostningen vil bli-
ve dækket af grundejernes
retshjælpforsikring. Resten
vil skulle blive delt mellem
medlemmerne af foreningen,
men denne udgift vil være
væsentlig mindre, end den
værdiforringelse, man ellers
vil opleve.
Ingen forventer, at selv om
det ”kun” er forsøgsvindmøl-
ler – og hvor længe varer det
forsøg? – at de pilles ned
igen, når forsøget er overstå-
et. Som en sølle trøst, har
borgmester Johnny Søtrup
har dog lovet, at projektet ik-
ke startes før der foreligger
resultatet af den undersø-
gelse, som Kræftens Bekæm-
pelse  har iværksat. Dette re-
sultat forventes at komme i
løbet af 2016.
Den nye forening, som hed-
der East T©wn up, da for-
ventningen er, at den også
skal arbejde med andre pro-
jekter, til gavn for Østerbyen,
får en travl start, da en stæv-
ning skal udtages senest 2.
august 2015. 

Østerbyen siger nej til MEGA vindmøller
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Vi har foderet til dine kæledyr, fugle, vildtfugle, kaniner, hund og kat.

Vi sælger også biprodukter og forskelligt tilbehør.

Alt er til lagerpriser.

Du er velkommen til at kigge indenfor til en snak og se vort varesortiment.

Åbningstiderne er alle onsdage 16.30 - 17.30 og søndage 10.00 - 11.30.

Du kan på vores hjemmeside:  www.brevduehuset.dk
se hvilke personer der arbejder frivilligt med salg og indkøb. 

Til gavn for brevduefolket i Esbjerg.

Vi glæder os til at se dig/jer i butikken.

Brevduehuset Randersvej 53

Medina
Storegade 116 st. th.

Eneste butik i Esbjerg med
asiatiske & arabiske specialiteter

Åbningstider:
Mandag til fredag - kl. 10.00 – 18.00 
Lørdag og søndag  - kl. 10.30 – 16.00 

Vi har Western Union – internationale pengeoverførsler

Stor p-plads bag butikken

Telefon 5055 6845

Tornbys Træfældning, som
har speciale i at fjerne skæve
træer eller træer med sær-lig
vanskelig placering, fældede
en kæmpe i Frodesgade i
slutningen af april. 
Kran og lift var på plads da
Anders Tornby nedlagde et
bøgetræ på over 4 tons, der
stod så tæt på et hus, at hjør-
nekonstruktionen var ændret
for at der var plads. Der var
nødvendigt at have kaldt
hjælp ind i form af en kran til
den tungeste del af arbejde,
og for at få fjerne de mindre
grene i kronen, som kunne
beskadige ledningsnettet over
vejen, var der lejet en 12 me-
ter høj lift.
”Arbejdet gik lige efter bo-
gen” beretter Anders Tornby
med et bredt smil. ”Det var et
spændende projekt, da der ud

over samarbejdet med kranen
også indgik afspærring af de-
le af Frodesgade – og så fik
jeg mulighed for at afprøve
min nye 91 kubik motorsav”.                  
Også i Østerbyen har Anders
Tornby været rundt. For ek-
sempel var balancekunsten
på prøve højt over grunden
på Rahbeks Allé og på Bli-
chers Allé blev der fjernet
endnu en stor bøg.
Nu er sæsonen startet i som-
merhusområderne, og det gi-
ver naturligvis også rigeligt
at se til. En del eftermiddage
og weekender er allerede ud-
skrevet til arbejde blandt an-
det i Blåvand og Ho.
Samarbejde med Esbjergs
Anlægsgartner og Kent Kris-
tensen, den nystartede Mand
og Bil – begge fra Østerbyen.
Tornbys Træfældning har

gen nem længere tid samar-
bejdet med Esbjerg Anlægs-
gartner (tidl. K.J. Multiser-
vice) og har således sikret
sig, at kunderne kan få hjælp
i haven både til det, som er
over jordhøjde og det, som er
i og under. Skulle der opstå
behov for helt andre opgave-
løsninger, er også det nystar-
tede Mand & Bil en samar-
bejdspartner der kan levere –
ja stort set hvad som helst.
”Det er vigtigt, at kunden kan
få den rette vejledning og
hjælp, og så er det jo dejligt,
at man har netværket i orden
og hurtigt kan hente den rette
ekspertise ind” Siger Anders
Tornby, der glæder sig over,
at være kommet godt i gang
med firmaets anden sæson.

Spændende projekter og nyt samarbejde 
for Tornbys Træfældning

Tilmelding til foreningen “East T©wn up”
Vi beder om Jeres kontaktoplysninger:
Det giver mulighed for at kontakte Jer efterfølgende.

Kontaktdata

Navn:

Adresse:

Tlf.:

E-mail:

Sæt kryds

� Ja - Jeg ønsker at blive medlem af ny forening

� Ja - Jeg bidrager gerne med evt. opgaver

Kuponen sendes til: Heidi Jerne, Århusvej 27, eller til 
Henrik Lykke Jensen, Ingemanns Allé 96. 
Kan også mailes til følgende adresse: p.r.jerne@hotmail.com
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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

LokaLråd 
ESbjErg øST 

pr. 1. maj 2015

 

Formand
Torben Falkengren 2726 9790
torbenfalkengren@gmail.com Jerne Borgerforening

Næstform.+ kasserer
Arne Skov 7513 7842
ak_skov@esenet.dk 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

kristi Himmelfartsdag,
torsdag 14.5. kl. 13
Skibhøj anlæg
iF92-TjæreborgiF 3-0
1. Halvleg: 
25. minut 1-0 
Munir Ahmed Osman
2. Halvleg: 
35. minut 2-0 
Lennart Borgvardt
42. minut 3-0 
Kristoffer Sørensen
Kampens dommer:
Erik Knudsen
Tilskuere: 50
IF92-Tjæreborg IF første
kamp i 2. halvdel af turne-
ringen.

I den modsatte kamp i Tjære-
borg første kamp i rækken
vandt IF92 2-1.
IF92 ”overlevede” et første
kvarter, hvor Tjæreborg IF
var meget nærgående. 
Kun almindeligt uheld for-
hindrede Tjæreborg IF at

komme foran i kampen.
Hvilket kunne have givet
kampen et helt andet forløb. 
Især et Tjæreborg IF forsøg
på underkanten af overligge-
ren og bolden frem og tilbage
på selve målstregen inden det
lykkedes Thomas ”Theme”
Nielsen at få bolden ekspede-
ret ud af faresonen.
IF92 kom mere med herefter,
og på en hård aflevering af
Mathias Knudsen ind i Tjæ-
reborg IF`s straffesparksfelt,
som IF92`s afrikanske angri-
ber Munir flot løb ind i og
tog med, og blev helt fri med
målmanden, og sikkert score-
de på. Et mønster angreb
blev det, selvom afleveringen
i dybden nok var tiltænkt en
anden IF92 angriber.
I 2. halvleg forsøgte Tjære-
borg IF ihærdigt at få udlig-
net, var tæt på ind i mellem.
Men det løb ud i sandet for
holdet, og godt for det,  og

IF92 holdt pauseføringen1-0,
indtil IF92´s Lennart Borg-
vardt på et rigtigt flot indersi-
de langskud scorede til 2-0
og lukkede kampen. 
Et virkeligt flot mål af Lenn-
art!
Kort før tid løb IF92`s Kris-
toffer Sørensen solo fra midt-
erlinien, fik et par gode
kontraer med sig, og scorede
fladt med venstre favoritben. 
Godt for Kristoffer der har
været en del skadet, og derfor
længe ikke har scoret et mål.
For IF92 en vigtig sejr, idet
rækken er uhyggeligt tæt.
Man skal holde sig til, ellers
går det galt og man kan nemt
blive en nedrykker hold. Om-
vendt er der ikke langt til en
føring af rækken. 
Tjæreborg IF har isoleret sig
i bunden af rækken med dette
for dem ærgerlige nederlag.
Igen et pænt fremmøde til
kampen på en helligdag.

IF92 spillede igen i den efter-
følgende weekend i Vejle
mod Vejle B. 
IF92 vandt heldigt 2-1 på et
sejrsmål scoret langt hen i
overtid.
Emil Jensen scorede til 1-0.
Oliver Drewsen dagens helt
med sit sejrsmål til 2-1.

Følgende rest program for
iF92 i Serie 1:
Mandag 25.5. kl. 13,00
IF92-Christiansfeld IF 
Skibhøj Anlæg
Lørdag 30.5. kl. 14,30
Vojens BI-IF92
Lørdag 6.6. kl. 14,00
IF92 – Kolding IF
Skibhøj Anlæg
Torsdag 11.6. kl. 19,30
IF92-Egen UI
Skibhøj Anlæg
Søndag 21.6. kl. 13,30
Kolding B – IF92

iF92 Fodbold

LokaLopgør i SEriE 1
Esbjerg Skakforening
Efter næsten 40 års fravær er
Skakforeningen med i Skak -
ligaen 2014/15.
”Skakkens Superliga.”
Alene et spørgsmål om at
overleve sæsonen.
Det lykkedes ikke. En rigtigt
hård sæson for holdet blev
det. 
En sejr alene blev det til. En
sejr 4½-3½ mod Skolerne
Århus.
Ellers var det store klø til
holdet. 

Ni kampe og total 18½ point.
En hård turnering for holdets
spillere.
Torsten Lindestrøm formåede
som bedste spiller på holdet
at spille sig til 3½ point.
Dansk mester blev Skander-
borg med 46½ point, der i
deres kamp mod Skakfor-
ening vandt hele 7½-½. Det
største nederlag.
Holdet er igen at finde i 1. di-
vision til den kommende sæ-
son 2015/16.

Skak i ESbjErg

Hurtig og sikker 
service

Besøg os på

www.deresblik.dk

Aut. VVS-Installatør
Målerhusvej 3 · 6700 Esbjerg
Sønder Nytoft 8 a · 6720 Fanø
Tlf. 75 12 50 11 · Fax 75 45 34 60
www.deresblik.dk · deresblik@deresblik.dk



Side 18 ØSTERBY NYT 2015

Tandprotese Klinikken Esbjerg
Aut. klinisk tandtekniker

Henrik Kirkeby
Storegade 43 v/Føtex

6700 Esbjerg
Egen P-plads

Bybus 4, 9 og 13 holder lige uden for døren
Hjælp til ansøgning om off. tilskud

og mange flere behandlingsmetoder

- GRATIS EFTERSYN
- GERNE HJEMMEBESØG

Tlf. 75 12 98 33
Altid en tand bedre

- mulighed for finansiering
www.henrikkirkeby.dk

Tilretning af ældre
tandproteser

Helproteser
- Vi fremstiller selv tandproteserne i
alle faser

Delproteser
- kan erstatte en eller flere tænder

Immediat-proteser
- indsættes umiddelbart efter
tandudtrækning i samarbejde
med egen tandlæge

Tryklåsproteser
- proteser som holdes fast ved
hjælp af tryklåse

KLINIK FOR FODTERAPI
V/STATSAUTORISEREDE FODTERAPEUTER

Helle Eskesen
Lise Øllgaard Jensen

Pia Thorenfeldt
Stine Birkeholm Kristensen

�

Skolebakken 137 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 45 13 83

SPECIALER:
Diabetes · Leddegigt · Bøjlebehandling

Fremstilling af individuelle indlæg

�

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

�

Refusion af offentlig sygesikring og Danmark gruppe 1 og 2

�

Helbredstillæg

Skal du til pinsefrokost, 
og skal bruge en værtindegave, 

så husk vi holder åbent:

pinsedag 24.05 kl. 09.00 – 13.00
2. pinsedag 25.05 kl. 09.00 – 13.00

grundlovsdag holder vi åbent kl. 09.00 – 17.30

Husk at bestille studenterroserne

åbningstider: 
Mandag - Fredag 09.00 - 17.30, Lørdag 09.00 - 13.00, 

1. Søndag i måneden 09.00 - 13.00 samt Helligdage 09.00 - 13.00.

Storegade 197, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 2280 6906

mail: manfredo.occhionero@gmail.com

PRAKSIS FOR 
FAMILIEDYR

Konsultation efter telefonisk aftale

Tlf.  2280 6906

Dyrlæge Manfredo Occhionero
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iF 92 Fodbold søger trænere
iF 92 Fodbold søger trænere til hold 
i U6, U7, U9, U11 samt Små Fødder.

Du vil indgå i et samarbejde med øvrige trænere og ledere
samt sportschef og ungdomsansvarlig om at give børnene

gode fodboldmæssige og sociale oplevelser.

Holdene træner udendørs i Skibhøj, Lykkegårdsvej 
tirsdage og torsdage. 

Træningen starter tirsdag den 7. april.

Interesserede bedes henvende sig til:
Ungdomsansvarlig Mogens Husted – mobil 4092 3524

mail: mogens.husted@bbsyd.dk

Sportschef: Ole Aas – mobil 6127 2928
mail: oaj@esenet.dk

TELEFoNNøgLE
2015

Esbjerg iF 92 – Fodboldafdeling

klubtelefon
Formand Richard Lassen tlf. 61 79 15 73
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 tlf. 75 12 59 69
Klubhus Veldtofte, Køkken tlf. 75 12 22 47
Klubhus Veldtofte, Kontor tlf. 75 45 22 47

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

Til beroligelse for forældre
og andre som vil planlægge
en sådan tur så overlevede
alle, både børn og dyr.
Det foregik under betryg -
gende forhold i Givskud ZOO.
29 Børn og ledere havde alle

en uforglemmelig oplevelse.
"Alle havde en kanono-
plevelse" fortæller leder Su-
sanne Clemmensen. Hun
fortsætter "at bevæge sig rundt
blandt afgnavede skrog efter
løvernes måltid var indtaget,

var en af mange oplevelser
som børnene al drig glemmer.
Dertil kom anskuelighedsun-
dervisning af kyn dige dyre -
passere som fortalte om dyr -
enes vaner og uvaner. Et an-
det spændende tiltag var da
FDFerne, hver især fik udlev-
eret deres værktøj for at ud-
banke fossiler i sten. 

Børnene får en fornemmelse
af størrelsen på en løvepote.

Disse måtte børnene efterføl-
gende tage med hjem" slutter
Susanne som sammen med
kredsens øvrige ledere og
børn havde en WOW
oplevelse.

Fornylig holdt FDF 3. kreds
Jerne en hyggelig forældreaf-
ten som optakt til årets som-
merlejr, der igen i år foregår
på FDF’s lejrområde Sletten,
der er beliggende ved Him-
melbjerget.
På lejren venter der deltager-
ne en mængde sjove ople-
velser sammen med mange
andre FDFere fra hele landet.
På forældremødet blev både
de aktive FDFere og de delta-
gende forældre udfordret

med flere morsomme ind-
slag, som de tog imod med
godt humør.
De store FDFere, væbnere og
seniorer, har tidligere været
af sted på overlevelsestur
som træning med bl.a. ind-

lagt fri nedfiring (rapelling)
fra 10-15 meter, som de seje
FDFere klarede i fin stil.
Vi kan derfor fra lederkred-
sen garantere, at både store
som små FDFere er klar til
sommerlejren.

FdF'ere overnattede med de vilde dyr
at sove ude på Savannen til lyden fra løver og mange andre dyr var ingen sag for en stor
flok FdFere fra Esbjerg 3. kreds i jerne.

Udmejsling af fossiler. Børnene bevægede sig rundt på savannen.

Lidt om oplevelsen fra
givskud Zoo:
Kunne I tænke jer at falde i
søvn til lyden af løvers
brølen i det fjerne? At bo
med udsigt til næsehorn og
gnuer på savannen? Så er et
ophold i GIVSKUD ZOOs

Boma lige noget for jer. I
vores afrikanske lejr Bomaen
kan I overnatte én eller flere
nætter. I overnatter i store sa-
faritelte med køjesenge og
laver mad over bål. Bomaen
indeholder også en velud-
styret provianthytte med

køleskab. Under jeres ophold
kommer I bag kulisserne i
GIVSKUD ZOO, og kan
efter eget valg opleve bl.a.
løver, elefanter og næsehorn
helt tæt på sammen med en
guide. 

FdF 3. kreds jerne 
skal på sommerlejr



Side 20 ØSTERBY NYT 2015

BRøD FRA BAgER MAx  ·  TIpS & LOTTO  

Billig vareudbringning i Esbjerg 
og Omegn

Den lille købmand

Kvaglundvej 45 · Tlf. 75 12 15 34

Besøg vores

hjemmeside

www.if92.dk

Sæsonen er nu slut for Kegle-
klubben Esbjergs 2 hold.
Begge hold har i indeværen-
de sæson spillet i serie 1, ef-
ter at 1. holdet efter en lidt
mislykket forårssæson i 2014
missede oprykning til 3. divi-
sion og 2. holdet havde sikret
sig oprykning fra serie 2.
1. holdet endte på 2. pladsen
med 138 point efter at have
tabt den afgørende kamp til
Fidelitas fra Sønderborg, som
man retfærdigvis må erken-
de, har været det bedste hold
i kredsen i denne sæson. 2.
holdet endte på en meget til-
fredsstillende 5 plads med
107 point efter 20 kampe. 
Der har også været afholdt
Jyske og Danske Mesterska-
ber, hvor klubben igen var
flot repræsenteret. Stine Har-
bo blev Jysk Mester i ung-
dom piger og Lene M. Olsen
blev Jysk Mester i Old Girls.
Peder Hansen blev nr. 4 ved
Jysk Mesterskab for Old Bo-
ys. Lene M. Olsen og Peder
Hansen deltog i Danmarks-
mesterskaberne, men endte

begge udenfor medaljeræk-
kerne.
Klubben har også i år delta-
get i den traditionsrige Jüt-
land Pokal, som spilles
mellem 3 danske og 3 tyske
hold. Fra Danmark deltager,
udover Esbjerg, Hammelev
og Christiansfeld. Fra Tysk-
land deltager Union 54, Alle
Neune og SG Probstei. I år
blev stævnet afholdt i Kiel og
Kegleklubben Esbjerg fik en
fin 3. plads. 
Kegleklubben Esbjerg er en
forholdsvis lille klub med
omkring 15 medlemmer, så
der er god plads til nye med-
lemmer. Klubben holder til i
kælderen under EFI-hal 2 på
Sportsvej 21. Der er åbent for
prøvetræning hver mandag
kl. 19, men ønsker man at
prøve kræfter med denne
spændende og udfordrende
sport på et andet tidspunkt,
kan formand Jan Ehlers kon-
taktes på telefon 2712 8634
eller på mail jan.ehlers@ese-
net.dk . Det eneste man be-
høver er et par indendørssko.

kegleklubben Esbjerg

iF92 kræmmermarked i Veldtofte
Foran klubhuset
Over to weekends i 2015 af-
holder IF92 Kræmmermar-
ked foran Klubhuset i Veld-
tofte.
Første weekend var lørdag –
søndag 18.-19. april. 
Flot vejr og god salg af sta-
depladser og god aktivitet
foran og i  Klubhuset gav en

fin weekend for arrangemen-
tet.
Fint besøg begge dage.
Næste weekend for IF92
Kræmmermarked er lørdag-
søndag 22.-23. august .

Orientering: 
Se hjemmesiden 
If92fodbold.dk

IF92 Fodbold

Ungdom i Veldtofte
Forår 2015
Holdene spiller om endeligt
placering i deres rækker, som
de i Efterår 2014 har spillet
sig frem til.
Efter at første halvdel af
kampene nu er afviklet, er der
ingen håb om nogen pulje-
vindere til klubben.
Puljevindere giver adgang til
kampene om Jysk Mester-
skab.
Tættest på er U19 Drenge
Serie 1, men der skal ikke ta-
bes nogen kampe.

i Forår 2015 spiller vi i 
følgende rækker:
U19  Drenge Serie 1
U19  Drenge Serie 2
U15  Drenge A
U15  Drenge B
U14  Drenge Vest 2

Træning og kampe afvikles i
Veldtofte med Klubhuset som
udgangspunkt.
U19 drenge hver tirsdag og
torsdag 18-20.
U15 og U14 drenge hver
mandag og onsdag 17.30-18.

IF 92 Fodbold

Ungdom Veldtofte
Forår 2015
Sidste efterår 2014 deltog
U15 Drenge i Øens Cup på
Fyn.
Denne turnering spilles også
i Forår som opstart til turne-
ringen.
U14 Drenge drog denne gang
til Fyn.
Drengene tog af sted fredag
20.3. og hjemme igen godt
trætte søndag 22.3.
Holdet spillede fire kampe -
en fredag aften, to om lørda-
gen og til sidst en kamp søn-
dag.
Holdet tabte tre kampe og
spillede en uafgjort.
Både U15 Drenge i efterår
2014 og U14 Drenge i Forår
2015 har været fint tilfredse
med stævnet.

U19 drenge deltog i påsken
i Holland Cup.
Langfredag af sted i bus til
Holland og hjemme igen På-
skemandag kl. 17,30.
U19 Drenge Serie 1 spillede

sig i en gruppe A, ved at
vinde to kampe og tabe et.
U19 Drenge Serie 2 spillede
sig i en gruppe B, ved spille
en uafgjort og tabe to kampe.
Lørdag aften var alle en tur
ind til Amsterdam by for at
komme lidt ud og hygge os.
De endelige placeringer som
der blev spillet om søndag re-
sulterede i en
7. plads til Serie 1, idet de
vandt kampen om 7.-8. plad-
sen i straffespark konkurren-
ce mod et hollandsk klub.
Serie 2 endte som nr. 15 i tur-
neringen.

En rigtigt god tur til Holland
har det været.
Afdelingen benytter lejlighe-
den til at rette en stor tak til
Rema 1000 og Baquette Ba-
geren for sponsor gaver og
Støtten fra B47`s Venner og
IF92 Fodbold for at turen
kunne gennemføres.
Det er en must for klubben at
støtte disse fodboldture for
vore hold i Ungdom.
Det kræver dog en egen beta-
ling af vore spillere, da vi
som klub ikke er i stand til at
klare hele udgiften.



mer gerne dit, lednings rod
bag TV’et, og andre steder.

Mand & bil
Kent S. Kristensen
Mob. 2323 9052
kentogbil@youmail.dk
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lørdag d. 22. august
kl.10.00-15.00

søndag d. 23. august
kl.10.00-15.00

SPORTSVEJ 15
ifkræmmermarked.dk

afholder

Jeg er opstartet for en lille
mdr. siden hvor, det endeligt
lykkedes mig at finde ud af
hvad jeg gerne ville lave (alt)
og det skal jeg lige love for at
jeg er kommet til, efter jeg er
blevet en del af det frem-
brusene netværk Mand &
Bil, som tæller omkring 50
selvstændige firmaer i dag.
Mand & Bils selvstændige
firmaer er kendetegnet ved, at

de tager sig af stort set alle
opgaver, der ikke kræver au-
torisation.
Og det kan være alt fra hånd-
værksopgaver have og anlæg,
flytteopgaver, og 117 andre
ting.
Jeg har allerede mange op-
gaver. Der er bla. enkle virk-
somheder der benyttet sig af
tilbudet, og dem er jeg ret sik -
ker på der kommer flere af.

For private er det lige nu
primært, oprydning, have ar-
bejde, opsætning af planke -
værk og skur mm. der står på
dagsordnen, senere på året
håber jeg at jeg kan hjælpe
med snerydning også.
Der er selvfølgeligt en del ar-
bejde og mange udgifter ved
at være nystartet selv stæn digt,
men glæden ved at skal ud og
hjælpe en kunde med en op-

gave, er bare så meget større.
Jeg har arbejdet indendøres i
en virksomhed med bla.
bearbejdning af alu i 15 år. så
det har været en kæmpe om -
vending at komme frem i na-
turen og lyset som, selvud-
nævnt handymand.
Jeg maler og renovere læder
til biler, og møbler mm. Jeg
montere også diode lys i
køkkensoklen mm. Jeg gem-

Mand & bil - nystartet firma i østerbyen

Østerbynyt har aftalt møde
med ejeren af Café Huset
udenfor caféens normale åb-
ningstid. Da jeg træder ind i
caféen, er der tryk på, da han
er i fuld gang med at marine-
re kødet til aftenens burgere
med deres egen krydderib-
landing. Kødet leveres af en
god slagter, og indeholder
kun 10-12% fedt.
Café Huset holder fast i, at
deres mad skal være hjem-
melavet fra bunden af, men
stadig til overkommelige pri-
ser. Tilbuddet, som de intro-
ducerede fra starten af 2015
med 2 retters menu, beståen-
de af en hjemmelavet burger
med pommes frites eller kry-
drede kartoffelbåde, en soda-
vand samt en hjemmelavet
pandekage med is til dessert
for kr. 99,00, har været en så
stor succes, at det nu er en
fast bestanddel af caféens til-
bud.

I caféen venter de lige nu på
det gode vejr, så de kan tilby-
de udendørs servering. Der
har de ca. 30 siddepladser,
som stå klar til kunderne, når
vejret tillader det. Deres hyg-
gelige isbar glæder sig også
til at det bliver lidt varmere,
så de kan få gang i den.
Mens vi snakker, ringer tele-
fonen flere gange med boo-
kinger. I weekenderne er der
som regel ful hus i salen, så
det er en god ide, at ringe og
bestille bord et par dage før,
fortaler ejeren.
Da caféen startede i 2013 var
der kun et par medarbejdere,
men nu er de op på fem.

Nyt fra 
Café ”Huset”

Støt vore 
annoncører !

– de støtter os
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Vi er til stede 

 
Lokale personaler 

 
Lokale indehavere 

De Blå Bude
Alt i transport 
og flytning udføres

Din glade flyttemand

De Blå Bude
Sp. Kirkevej 3 . 6700 Esbjerg

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.

�  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

Gratis kaffe
og småkager
til spillerne

Følg
bankospillet

på en af de seks
storskærme

Tage Johansen
Eriksensvej 48
6710 Esbjerg V

Mobil 6128 9028

post@gammelbymurer.dk
www.gammelbymurer.dk



fra trænergerningen, da han
videreuddannede sig indenfor
hans civile job og havde købt
hus, men savnede livet som
træner for meget, og da han
fik et interessant tilbud fra
Tjæreborg, kunne han ikke
sige nej. Dan har stor ros til
Tjæreborg som klub, men
følte, at han måtte løse for
mange arbejdsopgaver ved
siden af trænerjobbet, og blev
derfor i god forståelse med
Tjæreborg enige om, at de
skulle stoppe samarbejdet.
Dan følte et godt match med
IF92, som han mener er en
mere seriøs klub og har et be-
dre set up. Samtidig kan være
med til at gennemføre det
generationsskifte, som er på
vej på klubbens 1. hold. Det
giver ham mulighed for at
udvikle holdet i retning af be-
dre pasningsspil og mere
spilstyrende.
Allerede mens han var træner
i SGI, blev han udnævnt til
institutionsleder, og fra 1. au-
gust er han leder af fritids-
klubberne og SFO i Kva-
glund, Skads og Tjæreborg.
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En af de nye spillere, der er
startet i iF92 Fodbold i
denne sæson er 23 årige
Emil jensen.
I forbindelse med hans ud-
dannelse til ambulancered-
der, er han flyttet til Esbjerg
fra Varde. Emil har altid spil-
let i Varde, hvor han i ung-
domstiden spillede Mester-
rækkefodbold, og som senior
spillede Serie 1/Jyllandsserie -
fodbold.
Da han skulle vælge klub i
Esbjerg, var han ikke i tvivl
om, at han ville vælge IF92,
da han i forvejen kendte nog-
le spillere i klubben, og hav-
de hørt, at det var en klub
med et godt træningsmiljø og
et fint kammeratskab.
Emil fortæller, at han som re-
gel spiller midterforsvar, men
at han også kan spille back.
Han betegner hans evner i
hovedspillet og evne til at læ-
se spillet, så han står rigtig,
som nogle af hans forcer. At
han også kan lave mål, viser

SpiLLErporTræT
sig i, at han efter 2 kampe på
IF92’s Serie 1 hold var top-
scorer med 2 mål, gør det jo
ikke dårligere.
Desværre blev Emil i holdets
3. kamp i foråret skadet, da
han i et hændeligt uheld bræk -
kede næsen i et sammenstød

med en medspiller. Han stod
over i den efterfølgende
kamp, men forventer, at han
kan spille med maske i de
efterfølgende kampe.

den 37 årige dan jensen
tiltrådte ved årsskiftet som
ny cheftræner for iF92
Fodbolds 1. hold, der efter
en skuffende efterårssæson
2014 nu spiller i Serie 1.
Dan er en rigtig Esbjerg
dreng, der som ungdomsspil-
ler nåede at spille i Spangs-
bjerg, Sønderris og Sædding-
Guldager, inden han p.g.a. en
skade allerede som 14 årig
startede som træner i mini-
putafdelingen i SGI. Han
stoppede helt som aktiv fod-
boldspiller som 16 årig, og
trænede forskellige ung-
domshold i SGI de efterføl-
gende år.
I 2000-01 gennemførte han
den 1 årige elitetræneruddan-
nelse i Ålborg. Det var et
fuldtidsstudie, som var SU
berettiget. Dan begræder, at
uddannelsen nu er nedlagt,
for der var tilknyttet meget
dygtige trænere fra både ind-
og udland. Samtidig var han
som led i uddannelsen Mes-
terrækketræner i Ålborg
Chang. Efter at have færdig-
gjort uddannelsen, vendte
han tilbage til Esbjerg, og var

i en kort periode assistenttræ-
ner på Danmarksserieholdet i
SGI.
Livet i Ålborg trak ham i
2005 tilbage til et job som
Mesterrækketræner for Ål-
borg Changs drengehold,
hvor han var i 2 ½ år.
Han valgte i 2008 at flytte til-
bage til Esbjerg, hvor han
startede med at træne Junior
A holdet i Nordvest samar-
bejdet. Med holdet rykkede
han op i Mesterrække 2, og
blev Jysk Mester. I den perio-
de vandt de samtlige kampe,

på nær en enkelt, der blev
spillet uafgjort. Det var fak-
tisk imod de daværende sam-
arbejdsklubber IF92 og Jer-
ne. De fortsatte med at vinde
deres kampe, og rykkede op i
2. Division i Ynglinge. Sam-
tidig med selve trænerger-
ningen videreuddannede han
sig og i 2009 opnåede han
DBU’s UEFA A-licens.
Dan har jo også et liv uden-
for fodbold, og i forbindelse
med at han uddannede sig til
pædagog, opholdt han sig i
en periode på Færøerne, hvor
han trænede et drengehold i
klubben VB/TB. Ældre Øs-
terbyborgere, der interesserer
sig for den lokale fodbold, vil
kunne huske, at den nuvæ-
rende DBU konsulent Svend
Pedersen har trænet dem og
John Rødgaard spillede i ad-
skillige år for dem. På Færø-
erne bliver fodbold taget me-
get seriøst, og holdet trænede
4 gange i ugen. Det år blev
holdet Færøsk pokalmester.
Tilbage i Esbjerg blev Dan
seniortræner i SGI i de efter-
følgende 3 år, hvorefter han
egentlig ville holde en pause

dan jensen – ny cheftræner i iF92 Fodbold

den sidste lørdag i marts,
var EFi-hallerne rammen
om et breddestævne for
U11 C hold fra Esbjerg og
opland. i alt 12 hold var til-
meldt. Heraf deltog 3 hold
fra iF92.
Det var på alle måder en suc-
cesfuld dag. Stævnet var sær-
deles velorganiseret. Alle
hold fik spillet en masse
kampe og præmierne til de
deltagende hold var i sær-
klasse.
Ikke nok med, at der var fine
præmier til alle deltagende
drenge. Der var også præmier
til de enkelte spillere for flot-
te detaljer, mål og redninger
under kampene. 
Der var store smil på læben

hos alle deltagende drenge,
som indimellem kampene
pustede ud og hyggede sig i
hinandens selskab. 
IF92 U11 drenge spillede
nogle rigtig gode kampe
under stævnet og viste endnu
engang stort ”gå på mod” og
kampgejst. Så det var nogle
stolte trænere, der efter en
dejlig dag i EFI hallen, kunne
sende en flok trætte og glade
drenge hjem, med hver en
medalje om halsen. Godt gået!
En stor tak til initiativtagerne
til stævnet. Ikke mindst til
Lars Andreasen, der havde
koordineret dagen og havde
det store overblik under af-
viklingen af stævnet.

Christian Varming 

iF92 afviklede et succesfuldt 
breddestævne for U11 C

Dan Jensen, ny cheftræner. 

Er en nystartet aktivitet i IF92
Fodbold, som kombinerer
fodbold og fitness. Aktiviteten
er rettet mod kvinder +35 år,
men også yngre kvin der er
meget velkomne. Hygge og
samvær vægtes meget højt.
Fodbold Fitness kombinerer
det bedste fra de 2 verdener
og tilbyder en effektiv og so-
cial træningsform. Det fore-
går udendørs på mindre ba-
ner og med hele kroppen i
gang. Om man har spillet
fodbold før er ikke vigtigt, da
øvelserne tilrettes deltagerne,
dog er der altid deciderede
fodboldøvelser med i aktivi-
teten, men også øvelser fra
fitness, som f.eks. cirkeltræ-
ning, maveøvelser og planke.
På landsplan har mere end
150 klubber startet Fodbold
Fitness, og i IF92 startede
man i midten af april med
Lone Jepsen som tovholder.
Der trænes hver lørdag mel -
lem kl. 10 og 11.30 i Skib-
høj. Lone har en fortid inden-
for både fodbold (Varde og
IF92) og håndbold (SGI),
men stoppede omkring år

Fodbold Fitness
2000 p.g.a. et ødelagt knæ.
Hun blev opfordret af Henrik
Sørensen fra DBU til at være
tovholder, og med hendes
kendskab til IF92, var det et
nemt valg at aktiviteten skul-
le ligge i IF92. Hun roser de
gode faciliteter i klubben og
den opbakning, hun har mod-
taget fra klubben.
Da der ikke er gjort den store
reklame for aktiviteten, har
det været en lidt svær start,
men der er god opbakning
blandt deltagerne og alle er
meget aktive omkring at få
flere med. Lone kan kontak-
tes på telefon 2944 8669 eller
man kan se mere på Facebo-
ok siden Fodbold Fitness for
kvinder – IF92 Skibhøj.
Lone er uddannet pædagog
og arbejder som ungekonsu-
lent med udsatte unge ved
Esbjerg Kommune. 

Støtteforening for Esbjerg iF92-Fodbold

ordinær generalforsamling 2015
Fredag 27. marts afholdtes
Støtteforening for Esbjerg
iF92-Fodbold’s ordinære
generalforsamling.
27 støttemedlemmer var mødt
op.
Inden Generalforsamlingen
var der arrangeret spisning for
de fremmødte.
Formand Poul Lauridsen for-
talte om tilblivelsen af Støtte-
foreningen, som var startet
op ved sidste Generalforsam-
ling i 2014 ovenpå de to
klubhusopsparinger i Skibhøj
og Veldtofte.
Bestyrelsen havde siden kon-
stitueret sig med Poul Lau-
ridsen, formand, Finn Over-
gaard, kasserer og Preben
Neergaard som medlem.
Foreningen kan nu yde øko-
nomisk støtte af enhver art til
Esbjerg IF92-fodbold.
Foreningen havde i 2014 støt -
tet IF92-Fodbold med kr.
5.000 i forbindelse med Po-
kalkampen mod Sønderjyske

på Skibhøj Anlæg. Det er nu
op til bestyrelsen af få flere
Støttere i foreningen, hvortil
der er udfærdiget et nyt til-
meldingsskema.
Kasserer Finn Overgaard kun -
ne oplyse, at egenkapitalen
var ca. kr. 248.000. Støttere i
2014 havde indbetalt kr.
19.600 til foreningen. Abso-
lut rekord.
Støtteindbetaling i 2015 er sat
i gang.
Foreningen har p.t. 130 støt-
tere, hvoraf 97 er aktive ind-
betalere. Det er sådan, at har
man fået et støttenuimmer i
foreningen, er den evigt va-
rende.
Bestyrelsesmedlem Preben
Neergaaard blev valgt for to
nye år.
Suppleant Jørn Mortensen
valgt et nyt år.
Revisor Aksel Munk valgt for
et nyt år.
Suppleant Helmer Jensen
valgt for et nyt år.

Forår 2015
Der er fuldt fart på træningen
på Skibhøj Anlæg, hvor klub-
bens yngste spillere holder
til. Vi har haft stor tilgang af
yngre spillere hos både
Drenge og Piger.
Det kræver rigtigt mange
trænere og ledere for at træne
og holde styr på spillerne.
Vi gør vort bedste med Ole
Aas Jensen som sportslig le-
der.

Følgende træningstider:
U9/12 Piger hver tirsdag og
torsdag 16,30-18
Små Fødder (3-6 år) hver
mandag 16.30-17.30
U6/7/8 Drenge
U9 Drenge
U10 Drenge
U11 Drenge
Alle hver tirsdag og torsdag
16.30-18.00.
U13 Drenge hver mandag og
onsdag kl. 16.30-18.00.

iF92 Fodbold

Ungdom i Skibhøj
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og hjemmelavet pandekage med is til dessert 
(Gælder kun i caféen mod bordbestilling)

Hjemmelavet 
2-retters menú 
inkl. sodavand

KUN kr. 99,-

Friskhakket bøf

Hjemmelavet bolle

Friske grøntsager 
fra den lokale 
Grønthandler

TILBUD

Ring 28 81 03 67 eller 28 11 87 55 for bordbestilling
Café huset · Baggesens Alle 154 · 6700 Esbjerg


