
Nr. 3 24. årg. 2015 oplag: 9.000

Monroe sofa og lænestol 
Udført i flot slidstærktstof. 
Fås i flere farve varianter. 
L186 cm. Sofa før 4999,- 
Lænestol før 2.999,-

OMBYGNINGSSALG
RETRO -HIT

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

Monroe sofa 

 NU 3.999,-
   SPAR  1.000,-   

Monroe lænestol 

 NU 1.999,-
   SPAR  1.000,-   
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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.

Flaghejsning igen på Skibhøj Anlæg

Stor ros til Brian, Palle, Svend m.m. 
for utrættelig at ville have flaghejsning
i gang på Skibhøj anlæg.
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East T©wn Up - Østerbyens borgerforening
Nanny V
Nyt fra Østerbycentret
Tinghøjen til “Børnenes Grundlovsdag”
DBU Get2 fodboldskole
Projekt Sofie
Esbjerg Kunstdage
Gammelby Murerforretning ApS
Team Motion
Østerbydagen 2015
Mads Bahl Trio spiller på Jerne-dagen
Børns Voksenvenner
Aktiviteter i Grundtvigskirken
Veldtofte Idrætspark
Hvem Hjælper Hvem
Café Vindrosen
Sommer i Esbjerg Cykel Ring
ETACs Venner afholdt markedsdag
Café Leil
FDF er for alle
Loppe- og kræmmermarkeder i Kvaglundhallen
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Den 18. maj 2015 blev ” East
T©wn Up - Østerbyens bor-
gerforening ” vedtaget på et
borgermøde på Præstegaards-
skolens Teatersal og siden
har den ny borgerforening i
Østerbyen været i gang med
sine 3 fokusområder, som
blev udpeget som meget vig-
tige for bydelens fremtid.
Overordnet handler det om at
sikre en positiv byfornyelse
og forbedring af Østerbyen
generelt.  
Skærer man ind til benet er
de 3 fokusområder pt. at: 
1. Forhindrer opsætningen af

Megavindmøller og beskyt-
te borgerne mod gener fra
sådanne.

2. Forhindrer etableringen af
en Streetracebane i Skib-
høj/boligområdet der er en
del af denne.

3. Befri boligområdet for tung
trafik, herunder at sikre

børn bedre vilkår i trafik-
ken, herunder gerne at lave
sikre zoner til dem. 

Med hensyn til MEGA vind-
møllerne har TV Syd 07.08.
15 bragt et stort indslag om
flere faktuelle fejl, herunder
at mølleopstiller har igangsat
sit arbejde for sent i forhold
til udnyttelse af den VVM til-
ladelse, som blev udstedt i
2010 og var gældende til og
med 23. juni 2013. I TV syd
fremlagede foreningen bl.a.
et billede fra 20. juli 2013,
altså 20 dage efter den udste-
det VVM tilladelse var udlø-
bet. På dette billede ses an-
lægsarbejdet absolut ikke på-
begyndt. Billedet er købt fra
COWI Consult. Hvad mølle-
opstiller som tidligere påstået
har brugt omkring 65 millio-
ner kroner på af anlæggelse,
må stå hen i det uvisse. Øs-
terbynyt er oplyst: At mølle-

opstiller ikke ønskede at del-
tage i indslaget. Måske skyl-
des dette, at det arbejde, som
mølleopstiller senere har
igangsat, rent faktisk er
igangsat uden en byggetilla-
delse iflg. udvalgsformand
John Snedker. jf. mail fra
ham.
Som følge at den manglende
dialog mellem vores folke-
valgte og borgerne, har for-
eningen nu etableret et fæl-
lessøgsmål, som alle i Øster-
byen kan tilslutte sig med
henblik på at undgå værdi
forringelse og andre gener fra
disse MEGA vindmøller. For -
eningen er repræsenteret via
en advokat, der forestår fæl-
lessøgsmålet. Advokaten op-
lyser, at alle i området kan
tilslutte sig dette fællessøgs-
mål, samt at man vil være
dækket ind via sin husstands-
forsikring og den tilknyttede
retshjælpsforsikring, som er
en del af ens husstandsforsi-
kring. For at komme med i
dette fællessøgsmål skal man
indbetale 500,- kr. for en hus-
stand i 2015, hvilket svarer til
ca. kr. 41 i måneden over et
år. Kontingent for et medlem-
skab af foreningen i 2016 er
sat til kr. 100. Allerede nu er
mere end 100 husstande til-
meldt dette fællessøgsmål og
der kommer løbende nye
med.
Nogle borgere kan have fået
opfattelsen af, at ”løbet er
kørt”, da møllerne er bestilt,
men det er ikke tilfældet. Der
er netop udtaget stævning
med krav om opsættende
virkning. Det betyder, i givet
fald, at hvis Østerbyens bor-
gere får medhold, så skal alt
hvad mølleropstiller og myn-
digheder har foretaget sig
skal gå tilbage til start og at
der skal udfærdiges en ny
VVM. Med andre ord, vil det
sige at retten pålægger disse
at udfærdige projektet uden
faktuelle fejl. Det kan betyde,
at projektet ikke senere kan
etableres pga. af forhold som
ikke tidligere har været be-
lyst. Vi krydser fingrene for
bydelen og håber at retten vil
sikre at sagen belyses ordent-
ligt.
Foreningen ”East T©wn Up -
Østerbyens borgerforening”
lovede ved stiftelsen også at
tage hånd om planerne vedr.

etableringen af en streetrace-
bane i Skibhøj, og udledt af
det ord foreningen gav bor-
gerne i området, har man i
foreningen indkaldt Esbjerg
Byråds partier til et borger-
møde på Præstegårdsskolen
(teatersalen) onsdag 12. au-
gust kl. 19.00 til drøftelse af
flere problematikker.
På borgermødet, hvor der var
dukket omkring 100 borgere
op, blev der stillet en række
spørgsmål til panelet, der be-
stod af Henning Overgaard
fra Enhedslisten, John Sned-
ker fra Socialdemokraterne,
Jakob Lose fra Venstre og
Diana Mose Olsen fra SF.

Derudover var der flere by-
rådspolitikere til stede i sa-
len. Generelt var både panel
og forsamling enige i, at idé-
en om en streetracebane er
fin, men placeringen er det
ikke. Placeringen ved det ek-
sisterende motorcenter ved
Korskroen er ikke økonomisk
muligt. Forslag om brug af
Esbjerg Lufthavn er flere
gange bragt op, men åbenbart
ikke brugbart af hensyn til
lufthavnens brug. I forsam-
lingen var også repræsentan-
ter fra Striben Esbjerg, og de
var enige med resten af for-
samlingen, at de helst ville
undgå en placering i Skibhøj,

da de heller ikke har nogen
interesse i en alt for bynær
placering, som vil bringe
dem i konflikt med de lokale
beboere. Fra alle sider blev
der lagt op til mere dialog
mellem parterne, og alle be-
klagede, at borgmester John-
ny Søtrup og Henrik Vallø fra
de Konservative ikke deltog i
mødet.
En repræsentant fra IF92
Fodbold påpegede, at de har
mange mindre børn i nærhed
af området, og allerede nu ef-
ter at vejene i Skibhøj er la-
vet om fra markvej til grus-
vej, er trafikmængden steget
betydeligt og farten sat op. 

“East T©wn Up – Østerbyens borgerforening”
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Dametøjsbutikken Nanny
V(ever) har gennem årene
kun haft 2 ejere. Siden 2008
har butikken været ejet af
Henrik Vallø, men fra 1.
september i år er det den
hidtidige butikschef, Susan-
ne Rosengreen, der er ny
ejer af butikken.
Henrik Vallø og Susanne Ro-
sengreen har gennem alle
årene kørt et tæt parløb, og
det var derfor naturligt, at Su-
sanne skulle overtage butik-
ken, når Henrik mente at ti-
den var kommet til at slippe
tøjlerne.
Susanne fortæller, at hun al-
lerede i 2008 blev tilbudt at
overtage butikken, men den
gang var hun og hendes fami-
lie ikke klar, men nu er bør-
nene større, og familien bak-
ker op om udfordringen som
selvstændig.
De fortæller, at de første gang
blev konkrete omkring salget
på en biltur til Gredstedbro,
og derfra tog det hurtigt fart.
Susanne forsikrer, at der ikke
sker de store ændringer. Så-
vel navn og koncept ændres
ikke, og den gode service bli-
ver der helt sikkert ikke ænd-
ret på. Ved avisens besøg i
butikken kan vi høre, hvordan
kunde og ekspedient snakker
sammen, så man ikke kan
være i tvivl om, at kunden
har handlet mange gange før
i butikken. Nanny V har fak-
tisk mange kunder, der læg-
ger alt deres tøjindkøb hos
dem.

Nanny V

Susanne vil ikke udelukke, at
der med tiden kunne komme
nye tøjmærker ind.
Henrik og Susanne under-
streger, at butikken har tøj til
3 generationer af kvinder,
men intet ”kone”tøj, som no-
gen af os kan huske vores
mormor gik i, da vi var yng-
re. Som meget andet har tøj-
vanerne ændret sig, så alde-
ren bestemmer ikke længere,
hvilket tøj man skal gå i. De
kan se stadig flere yngre
kunder, og de får ofte en po-
sitiv respons fra nye kunder,
der er overrasket over det
flotte udvalg i butikken.
De fortæller også, at de fak-
tisk ser det som en fordel, at
de ikke ligger i centrum af
Esbjerg. Rigtig mange kun der
er glade for de meget gode p-
forhold både foran og bag
butikken, og naboskabet med
Nybo Blomster er gavnligt
for begge butikker. De er og-

så overbevist om, at den nye
Aldi butik vil være med til at
flere kunder finder vej.
Nanny V er også på Face -
book, hvilket de og tilsynela-
dende også mange andre er
glade for, da mere end 850
har været inde og ”like” dem.
Som nævnt overtager Susan-
ne butikken fra 1. september,
og i den anledning holdes der
reception i butikken den 1.
september 2015. I dagene der -
efter afholdes der overtagel-
sessalg.
Forespurgt om hans fremtids-
planer, fortæller Henrik Val-
lø, at han beholder ejerskabet
af bygningen, men derudover
er der intet fastlagt.
Som formand for Social- og
Arbejdsmarkedsudvalget og
medlem af byrådet for Det
Konservative Folkeparti, går
der ganske mange timer om
ugen med møder og byråds -
arbejde.

Har du
brug for mere

plads?

FAVORIT
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Helene Qvist Jensen
Privatrådgiver
tlf. 74 37 65 63
hejen@sydbank.dk 

Med Sydbank Favorit kan du vælge en boligpakke med rabatter og fordele, 
der passer til dig, der vil bygge om eller købe bolig. 

Ring til Helene på 74 37 65 63 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

Jakob Lose slog fast, at det
foreløbig kun er et udvi-
klingsforslag, som ikke er
vedtaget, og med de økono-
miske udfordringer, som Es-
bjerg Kommune står overfor,
er der ingen garanti for, at ba-
nen bliver anlagt.
Siden mødet forlyder det nu i
dagspressen, at Liberal Alli-
ances Bente Bendix Jensen
vil finde det mere end svært
at finde finansiering til pro-
jektet, og derved vil der ikke
være et flertal i Byrådet for at
anlægge banen. Samtidig for-
lyder det at der arbejdes seri-
øst med en anden placering
af banen end i Skibhøj. Vi
tror at mange Østerbyborgere
afventer den nærmeste tid
med spænding.
På mødet blev der også dis-
kuteret omkring den tunge
trafik, der især i den sidste tid
i forbindelse med ombyg-
ningen af Jernebroen, har
været i sidegaderne. 
Der blev også rejst spørgsmål
om Lokalråd Øst, som mange
mener, ikke længere er re-
præsentativ for området, efter
at flere medlemmer har for-
ladt rådet. Desuden blev pla-
cering af et trinbræt bragt op,
hvor udvalgsformand Anders
Kronborg kunne fortælle, at
de diskuterede to mulige pla-
ceringer med BaneDanmark
og faktisk den efterfølgende
fredag skulle på inspektions-
tur i området. Sluttelig blev
opsætningen af MEGA Vind-
møllerne bragt op. En diskus-
sion, der som altid bringer de
to parter op i en hidsig debat.
Udvalgsformand John Sned-

ker afviste, at Esbjerg Kom-
mune kan gøre mere i sagen,
og den faktisk fra kommu-
nens side har været afgjort i
flere år, og han henviser til at
det er Staten, der står for for-
løbet.  
Foreningen tredje fokus om-
råde har denne også tage
hånd om. I forbindelse med
det nu færdiggjorte brobyg-
geri i Storegade, som med-
førte store gener i boligområ-
det med masser af tung trafik
i ind igennem boligområdet,
indsendte foreningen et større
indlæg om den tunge trafiks
påvirkning af boligområdet.
Modtager af dette oplæg var
udvalgsformand Anders Kron -
borg og det øvrige udvalg for
Teknik og Miljø. Fokus rettes
mod børns sikkerhed i bolig-
området. I et svar fra forvalt-
ningens anlægschef oplyses
det, at man vil vende tilbage
til foreningen efter sommer-
ferien vedr. en nærmere drøf-
telse herom. 
”East T©wn Up - Østerbyens
borgerforening” er i øvrigt af
den opfattelse, at det er ble-
vet et generelt  problem for
boligområdet og skolevejene,
at store lastbiler suser gen-
nem boligområdet og henstil-
ler til, at der laves en ordning
så alle større lastbiler frem-
adrettet kører helt udenom
boligområdet. Det er fore -
ningens vurdering, at leve-
randører og lignende til loka-
le butikker bør pålægges, na-
turligvis så vidt muligt, helt
at skulle køre uden om vores
boligområde, de gamle byde-
le i Østerbyen. Tidsforbruget

i ved at køre uden om i den
forbindelse er meget begræn-
set.
Man må sige, at når besty-
relsen for East T©wn Up –
Østerbyens borgerforening
siger, at de vil arbejde med
en sag, så gør de det. De gør
det med de bedste hensigter
og forsøger efter bedste evne
at til gode se alle i området
bedst muligt. De tager gerne
kontakt til borgerne i områ-
det.
Foreningen henviser alle i
Østerbyen til at tilslutte sig
på foreningens Facebooksi-
de, som kan findes ved at sø-
ge på ”East T©wn Up - Øs-
terbyens borgerforening”.
Husk opstrof .-)

Bestyrelsen består af 
følgende:
Formand: Heidi Jerne, Kas-
serer: Carsten Friis, Sekre-
tær: Hanne Beck Mikkelsen,
Indbetalings- og medlemsko-
ordinator: Erik Olesen, Tek -
nik, Miljø, Planlove og Infra-
struktur, direktiver m.m.:
Thomas Barrett, Diverse/øv-
rige opgave, der måtte opstå:
Finn Just, Suppleanter: Hen-
rik Lykke Jensen og Jan Vind
Larsen.

Foreningen ønsker at være til
for foreningens medlemmer i
de 2 kirkesogne: 
Grundtvig sogn
Jerne sogn.

Udtaler “East T©wn Up –
Østerbyens borgerforening”
v/bestyrelsen til Østerbynyt
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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 
ifølge 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 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.

Gudstjeneste: Finder sted den 3. september, 1. oktober og den 5. november i 
mødelokale 2 på Østerbycentret kl. 14.30.  

Banko: Lørdag den 29. august, 26. sept., 31. okt. og den 28. nov. 2015 kl. 14.30. 

Søndags Martine: den 11. oktober 2015 kl. 14:00. Pris 30,00 kr. 
Kan købes fra den 01.09.2015. 

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.

Foredrag: Den 24. september kl 14:00 med Jørgen Dieckmann Rasmussen om
Esbjerg under 2. verdenskrig. Pris 50 kr. 

Julemarked: Søndag den 22. november 2015 kl. 10:00-15:00. 

Østerbycentret kommer igen
til at summe af liv og akti-
vitet, til gavn og glæde for
områdets borgere, når der
her efter sommer ferien ta-
ges hul på en ny sæson.
Af de mange spændende ak-
tiviteter for borgere i alderen
+60 kan nævnes brugerstyre-
de aktiviteter som Gymnas-
tik, Yoga, Billard, Stofmaling,
Akvarelmaling, Blomsterbin-
ding, Patchwork, Orkis, Sang -
kor, Kortspil og Fore drag.
Derudover kan næv nes Ban-
ko, Whist samt Gudstjeneste
som venne-kredsen står for,
samt brug af Computer. Af
periodiske tilbagevendende
ting kan bl.a. nævnes Mode-
show samt Revy.

aktiviteter på Østerbycentret

Det kan anbefales at hente
Østerbycentret’s ”Gule Blad”
som indeholder kontakt info
til de enkelte aktiviteter.
Der er noget for næsten en-
hver smag, og skulle der væ-
re ønske om opstart af noget

nyt, så skal man blot henven-
de sig til Østerbycentret, som
vil være behjælpelig med
igangsætning.
Så der er bestemt ingen grund
til at kede sig i vinterhalvåret
med alle disse gode mulighe-
der for aktiviteter, og man skal
også huske på den gode soci-
ale oplevelse der følger med.

Solen skinnede fra en skyfri
himmel på de 450 børn og
voksne som var samlet til
“Børnenes grundlovsdag”.

Det flotte arrangement blev
afholdt ved legepladsen ved
“Vores hus”, af De selvejen-
de og private institutioner i
Esbjerg.
“Barnets stemme” var i cen-
trum denne dag! Dagen star-
tede med underholdning og
fællessang.

Der var mange aktiviteter:
Ansigtsmaling, mini gøgl,
guldgravning, udendørs ven-

despil som dagen igennem
flittigt blev benyttet af børne-
ne.
På pladsen var der opstillet
telt hvor børnene fik mulig-
hed for at give udtryk for de-
res mening om det gode bør-
neliv, via et interview. 
Det var en fantastisk dag og
vi glæder os allerede til næste
års “Børnenes Grundlovsdag”

Hilsen Tinghøjen

Tinghøjen til “Børnenes grundlovsdag”

Som de fleste nok ved afhol-
der DBU i sommerferien en
lang række fodboldskoler,
hvor drenge og piger i alde-
ren 8 til 15 år i en uge kan
deltage i spændende og lære-
rig undervisning i fodbold-
spillets mange detaljer. Pri-
sen for en sådan uge er kr.
780, og det gør det desværre
svært for nogle, at deltage i
en fodboldskole.

DBU get2 fodboldskole 2015

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

DBU har derfor i samarbejde
med Get2Sport under Dansk
Idræts Forbund i de senere år
tilbudt særlige fodboldskoler
som bliver afviklet i udsatte
boligområder. IF92 Fodbold
valgte derfor i år at afholde
en sådan fodboldskole, hvor
man i samarbejde med Præs-
tegårdsskolen og Bydelspro-
jekt 3i1 opfordrede  børn og
unge i området omkring Præ -
stegårdsskolen, Præstebakken,
Tinghøjsalle og Platanvej. 
Fodboldskolen blev afholdt
på boldbanerne ved Præste-
gårdsskolen i uge 29 under
ledelse af Carsten Hille, der
både er medlem af IF92’s be-

styrelse og  Bydelsmedarbej-
der for Østerbyen i Bydels-
projekt 3i1. Til skolen var
knyttet 5 trænere og 3 træner-
assistenter fra IF92 Fodbold
og Kvaglund IF.
Der deltog 60 børn og unge
mellem 8 og 13 år i skolen,
hvor man følger samme pro-
gram som de ”almindelige”
fodboldskoler. 
Fodboldskolen blev holdt
mandag til fredag fra kl. 9 til
15, og Bydelsprojekt 3i1 sør-
gede for morgenmad alle da-
gene. Børnene skulle selv

medbringe madpakker til fro-
kost. Fodboldskolen  havde
lånt beboerhuset på Præste-
bakken afd.5 af Boligfor-
eningen ’32 
Fodboldskolen havde besøg
af Superligaspillerne  Robin
Söder og Michael Almebäck
fra EfB, og fredag fik delta-
gerne, i lighed med deltager-
ne på DBU’s fodboldskoler,
en gave bestående af et DBU
fodboldskolesæt med T-shirt
og shorts, diplom, drikke-
dunk og en Select fodbold.

Carsten Hille
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www.if92.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

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.
Deres lektiecafé åbner igen
efter sommerferien den 18.

august kl. 14.30 – 17.30, men
fra den 19. august og frem-
over vil åbningstiderne for
lektiecaféen være: onsdag og
torsdag kl. 14.30 – 17.30.
Projekt Sofie søger frivillige
lektiehjælpere og/eller men-
torer, som vil være med til at
gøre en forskel for udsatte
unge, og give dem mulighed
for en bedre fremtid.
Det kræver ingen særlige ud-
dannelsesmæssige forudsæt-
ninger – interesse og engage-
ment er det vigtigste.
Som studerende vil det kunne
give dig en unik mulighed for

at afprøve de teorier og meto-
der, som du møder i din ud-
dannelse. Vores tværfaglige
personaleteam bestående af
pædagog, lærer og socialråd-
giver, står altid til rådighed
for dig, så du ikke står alene
som frivillig i Projekt Sofie.
Som frivillige bliver du ind-
budt at deltage i forskellige
arrangementer af både faglig
og social karakter.
For alle frivillige gælder, at vi
kræver børne- og straffeattest,
som begge skal være rene.

PROjEkT SOfiE

Der er altid noget igang i
Østerbyen. Lige nu er plad-
sen bag Loppegården, Måde-
vej 89 omdannet til en byg -
geplads. Derfor er ind gangen
til loppemarkedet nu foran
gården ud mod vejen.
Vi skal gerne have solgt ud af
havemøbler, haveredskaber

m.m. og chancen er der nu
for at erhverve dem til meget
små priser - kom og byd.
Endvidere er der kommet
rigtig mange nye "lopper" ind
og især mange nye møbler,
som vi gerne vil vise jer.
I august er salgsdagene tirsdag
d. 11/8 og d. 25/8 kl. 16-18.

Fra september er det igen
hver anden lørdag formiddag
fra kl. 9-12 og første gang d.
5/9-15.
Kom og få en god oplevelse
og en god handel, hvor over-
skuddet udelukkende går til
arbejdet blandt børn og unge.

Nyt fra Esbjerg Y’s MENs CLUBs Loppemarked

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

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

kegleklubben Esbjerg står
overfor en ny sæson med 2
hold i Serie 1. 
Til den kommende sæson har
Jysk Kegle Union lavet en
omlægning af turneringsfor-
men, så der, i stedet for at 2
hold møder hinanden, nu er 4
hold, der mødes hver gang.
Det giver nogle udfordringer
med at det bliver svært at
flytte en match, men til gen-
gæld så bliver der mere liv i
klublokalerne, når der er dob-
belt så mange spillere til ste-
de. Det forventes også at bli-

ve mere interessant, da den
enkelte spiller i stedet for 1
modstander møder 3 forskel-
lige modstandere i løbet af
matchen. De enkelte kampe i
matchen vil være af kortere
varighed, men den samlede
match vil være uændret i
spilletid. I den kommende
sæ son vil hvert hold have 3
hjemme- og 9 udebanekampe.
Denne turneringsform har
været brugt på Fyn i flere år
med stor succés.
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 behø-
ver er et par indendørssko.

kEgLEkLUBBEN ESBjERg

Hjemmekampe på�  Skibhøj Anlæg  
– Jyllandsserie og Serie 3

Dag Dato Kl. Række Hjemmehold Udehold
Ons 19/08/15 19:00 Herrer Serie 3 Esbjerg IF 92 Westend United
Lør 22/08/15 14:00 Herrer Serie 1 Esbjerg IF 92 Aulum IF
Lør 29/08/15 15:00 Herrer Serie 3 Esbjerg IF 92 Næsbjerg RUI
Ons 02/09/15 18:30 Herrer Serie 1 Esbjerg IF 92 Blå�bjerg BK
Lør 05/09/15 14:00 Herrer Serie 1 Esbjerg IF 92 Ringkøbing IF
Lør 05/09/15 16:00 Herrer Serie 3 Esbjerg IF 92 Andrup IF
Lør 26/09/15 14:00 Herrer Serie 1 Esbjerg IF 92 Spjald IF
Lør 26/09/15 16:00 Herrer Serie 3 Esbjerg IF 92 Spangsbjerg IF
Lør 03/10/15 14:00 Herrer Serie 1 Esbjerg IF 92 Sædding/G IF
Lør 10/10/15 15:00 Herrer Serie 3 Esbjerg IF 92 BV Oksbøl
Lør 17/10/15 14:00 Herrer Serie 1 Esbjerg IF 92 Agerbæk/Starup
Lør 31/10/15 13:30 Herrer Serie 3 Esbjerg IF 92 BK-06 Esbjerg
Søn 01/11/15 13:30 Herrer Serie 1 Esbjerg IF 92 Tarm IF
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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:

Udstillingen ’Langt ude’ var
kun en opvarmningsøvelse til
Esbjerg Kunstdages år lige
store udstillingsrunde, hvor
de åbner dørene og viser me-
get mere af deres kunst.

åbne værksteder, gallerier,
atelierer
Den første weekend i sep-
tember, lige i kølvandet på
tema udstillingen ’Langt ude’
i festugen, bydes der indenfor
på forskellige udstillings ste-
der. Kunstnerne glæder sig til
at vise et bredere udvalg af
deres kunst frem.

Tag en kunstnerisk tur
Det bliver til syv udstillings-
steder i år, fra Tjæreborg gen-
nem Esbjerg til Hjerting,
hvilket skulle give mulighed
for en god tur ud i kunsten. 
De to stenhuggere, Berit Ma -

Esbjerg kunstdage
thisen og Jan Houborg, viser
hver deres granit skulpturer
frem på deres hjemadresse.
Skulpturerne gør sig nemlig
rigtig godt i deres Japansk in-
spirerede haver.

Skrot keramik – Ragna Bak
Han sen.

Et besøg i Ragna Bak Han-
sens kælder byder på en Alad -
 dins hule med finurlige skulp -
turer, oftest med et glimt i øjet,
fremstillet af en blanding af
keramik og skrot fund. I midt-
byen udstiller 8 af kunstnerne
fælles på Frandsens Fabrik
og i Galleri Kux, her kan
man derfor opleve en vifte af
maleriske udtryk fra det ab-
strakte til det mere kon krete,
samt keramiske skulpturer. I
Hjerting byder Sólvá G. Ol-
sen indenfor og viser hen des
malerier og Tina Asmussen
holder åbent i Galleri Jon.

inspirerende fælleskab
Når 13 kunstnere går sam-
men om at lave et udstillings-
fælleskab, er det blandt andet

for at få nogle samarbejds -
partnere til at komme ud og
vise deres kunst. Esbjerg
Kunstdages hovedformål er
netop at lave det snart fore-
stående åbne døre arrange-
ment den første weekend i
september.  
Et af foreningens andre for-
mål er at inspirere hinanden
og andre, dette blev blandt
opfyldt med tema udstilling-
en ’Langt Ude’, som nogen
måske oplevede på Frandsens
Fabrik i Festugen. Her gav
hver kunstner sit bud i et
kunstværk eller to på hvor-
dan 'langt ude' kunne opfat-
tes, - det var inspirerende både
for kunstneren og beskueren. 
”En bi effekt ved tema udstil-
lingen var dog også, at den
virkede som appetitvækker
på at ville se mere”, udtaler
en af kunstnerne. De åbne
atelierer den første weekend i
september giver således pu-
blikum en alletiders lejlighed

til, at se et varieret udbud af
kunst og til at besøge og tale
med kunstnerne.

kunstnerne
Esbjerg Kunstdage er altså en
forening af kunstnere, der
blandt andet udstiller sam-
men mindst en gang om året.
Igen i år er uddelt foldere om
kunstdagene mange steder i
byen.  Hvis man vil vide me-
re kan dette gøres på hjem-
mesiden www.esbjergkunst-
dage.dk, her kan man også
downloade folderen.
De 13 kunstnere i Esbjerg
Kunstdage er Ragna Bak
Han sen, Helle Dam, Karen
Korsgaard, Janne Reese Kaa-
lund, Jan Houborg, Evy Ri-
ber, Ulla Holt, Berit Mathi-
sen, Sólvá G. Olsen, Tina As-
mussen, Liv Ejdesgaard, Lot-
te Pedersen og Rúna Hans-
dóttir.

Vel mødt, 
Esbjerg KunstdageGranit – Berit Ma thisen.

Akryl på lærred – Janne Reese Kaalund.

Mikael Mikkelstrup over-
tog gammelby Murerfor-
retning aps 1. januar 2015. 
Tage Johansen, der er Mika-
els onkel, ønskede at trappe
ned, og solgte også hans tøm-
rerfirma i foråret 2015. 
Mikael blev også tilbudt fir-
maet, da Carsten Mulberg
solgte det til Tage Johansen
for nogle år siden, men var
på det tidspunkt ikke klar. 
Mikael blev udlært murer ved
Max Mathiesen og Søn i Var-
de i 2007, hvor han havde
stået i voksenlære. I 2009
startede han som selvstændig

eget enmandsfirma fra hans
privatadresse på Krogvej i
Esbjerg.
Ved overtagelsen ”overtog”
han også de ansatte i Gam-
melby Murerforretning, og
han har stor hjælp af deres
kendskab til firmaets mange
trofaste kunder. Firmaet til-
byder alt indenfor murerar-
bejde til såvel private som
virksomheder. De tilbyder
også at forestå større arbejder
som totalentreprenør, hvor de
står for koordinering af alle
håndværkere. 

gammelby Murerforretning apS

Mikael Mikkelstrup.

Støt vore annoncører! 
– de støtter os!
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SØNDERVIG: Ved Beach Bowl,
Lodbergsvej 36, Søndervig,

6950 Ringkøbing
Tirsdage / Dienstag / Tuesday:

30/6 • 7/7 • 14/7 • 21/7 • 28/7 • 
 

4/8 • 11/8 • 18/8(12.00-17.00)
13/10 • 20/10 (10.00-15.00)

Kun salg af brugte ting og dansk husflid for private. 
Gør et spændende fund og oplev ægte retro og nostalgi i et hyggeligt miljø.
Stadepladsbestilling nødvendig ved Ole S. Rask, Rask Event®, tlf. 2834 4878.

ESBJERG: Veldtofte Idrætspark
ved EFI Hallerne,
Sportsvej 15, 6705 Esbjerg Ø
Søndage / Sonntag / Sunday: 
1. søndag i md. åbent kl. 10.00-15.00
3/5 • 7/6 • 5/7 • 2/8 • 6/9 • 4/10

2015

Bagagerumsmarked 
+ bynavn

Scan koden 
til hjemmesiden

   
   

Haderslev: Gravene 10A, 6100 Haderslev
Lørdage 16/5 • 13/6 • 11/7 • 8/8 • 
12/9 • 10/10 kl. 9.30-14.30.

Team Motion har siden
2012 cyklet penge ind til so-
cialt udsatte børn og unge i
lokalområdet. Den 5. juni
gik startskuddet igen til den
årlige 3 dages cykeltur til
fordel for velgørenhed, som
i år gik til Silkeborg og re-
tur.
Vi er i alt knap 100 cyklister
inddelt i 3 hastighedskatego-
rier. Vi cykler fra Jyske Bank
på Torvet til forskellige desti-
nationer. I år var det så Silke-
borg, der var målet. "Turen
om fredagen var på 155 km.”,
fortæller Karsten Laursen fra
Team Motion. “Lørdag kørte
vi en rundstrækning på 102
km. En tur på 31 km. om
eftermiddagen, inden kursen
søndag blev sat mod Esbjerg
i strid modvind det meste af
vejen. Det blev til i alt mel -
lem 450 og 500 kilometer af-

Team Motion har cyklet knap 200.000 kr. ind til socialt udsatte

hængig af hastighedsgruppen,
man var tilmeldt”.
210.000 kr. til socialt udsatte
Foreningen donerede i 2014
overskuddet på kr. 210.000
til forskellige organisationer,
som alle havde søgt om at

blive tilgodeset. Den største
donation gik til Julemærke-
fonden med kr. 150.000,-.
Men også ”Det Gamle Meje-
ri”, ”Karatefamilien”, ”Den
rullende Kagemand” og
Hjerneskadeforeningen Syd-

vestjylland fik del i donatio-
nerne.
støtter en gruppe af medbor-
gere, som ofte ikke selv har
overskud til at være talerør
for de udfordringer, de har i
dagligdagen. Udover at vi
selv kommer i form og får
opbygget et stærkt netværk,
har vi en stor tilfredsstillelse i
at indsamle et beløb i en stør-
relse, som gør en markant
forskel for de, som tilgode-
ses”, fortæller Karsten Laur-
sen.
Foreningen forventer et til-
svarende overskud til udde-
ling i denne sæson.

Stor opbakning blandt 
lokale sponsorer
Udover deltagergebyrer ind-
samles foreningens midler
gennem sponsorater fra virk-
somheder. Både gennem kon -

tante bidrag og gennem andre
ydelser, som gør turen mulig
at gennemføre. Det er alt fra
mad/drikke til depoterne, lån
af følgebiler, sponsorering af
hjemmeside, bagagebil til
tøjsponsorater.

Turen køres både af cyklister
fra firmahold, cykelklubber
og af cyklister, som til daglig
træner selv. Vi er en blandet
skare af unge og ældre. Mere
eller mindre rutinerede. Men
fælles for alle er, at vi elsker
at cykle og have det sjovt.
Mange har været med i flere
år. Og blandt gengangerne er
bland andre Kurt Skov, Blue
Water Shipping og Laurits
Tørnæs. For 4. år i træk stil-
ler Vestfrost Solutions det
største firmahold med i alt 14
ryttere med direktør Jens
Damgaard i spidsen.

interesserede kan læse 
mere om foreningen på 

www.teammotion.dk
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Ønsker du 
økonomisk 

frihed?

FAVORIT

1
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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

En rigtig god dag, hvor
vejrguderne var med os det
meste af dagen.
Igen i år var der mange stan-
de til loppemarkedet, ligesom
der var sørget for underhold-
ning fra scenen. Klub Bøn-
dergårdsvej var rigtig flittige
på dagen, de havde et band
der spillede, nogle friske  pi-
ger sang, der var bagt kage
og lavet kaffe og sidst men
ikke mindst der blev lavet an-
sigtsmaling. IF 92 Fodbold
stod for fodbolden på Fair-
play banen, mange børn spil-
lede i løbet af dagen. Hoppe-
borg og High Jumper blev
flittig brugt, bunkeren levere-
de rollespil .

Østerbydagen 2015
Tak til Esbjerg Couple dans
og Esbjerg Taekwondo klub
for deres opvisninger, Tak til
FDF for lån af telt og aktivi-
teter.  En stor tak til de unge,
Nadine, Julie og Salle, der
havde arrangeret den sidste
time, med forskellige street
aktiviteter, godt gået.
De mange madboder var igen
et tilløbsstykke, stor tak til al-
le dem som havde brugt
mange timer hjemme i køk-
kenet, for at VI kunne smage
deres dejlige mad.
I forbindelse med af der nog-
le dage efter Østerbydagen
skulle afholdes Folketings-
valg, var de opstillingsberet-
tigede partier, inviteret til

dagen, således beboerne hav-
de mulighed for at høre mere
om, hvad de forskellige parti-
er stod for, stort tak til de
partier der valgte at møde
op.
Dejligt at stable et sådan ar-
rangement på benene og se
den opbakning den havde

blandt beboerne i Østerbyen,
vil skyde på at et sted imel-
lem 700 – 900 mennesker be-
søgt dagen.
Vi ses igen d. 11. juni 2016

Mvh.
Pia Larsen og 

Carsten Hille Rasmussen

Fokus på bydelen: Lørdag
den 12. september holdes
Jerne-dagen for tredje år i
træk på Jerne Torv, i kir-
ken og i sognehuset.

Af Preben Nielsen
For tredje år i træk holder
Jerne Borger- og Aktivitets-
forening, Jerne Idrætsforening
og FDF en Jerne-dag for at
sætte fokus på bydelen. Ar-
rangementet finder sted lør-
dag den 12. sept. kl. 10-15 på
Jerne Torv, i Jerne Kirke og i
sognehuset.
I løbet af de fem timer, som
programmet varer, spiller
Mads Bahl Trio to gange på
Hulmosescenen, nemlig fra
kl. 11-12 og fra 13-14. Jerne-
dagen byder også på loppe-
boder, fodbold og konkurren-
cer ved Jerne Idræts forening,
en udstilling af spændende
glaskunst i sognehuset, et
sponsorløb ved FDF, et mo-
deshow fr a Nanny V., Lens-
chow Styling og Victoria ’N
Friends for blot at nævne
nogle af programpunkterne.
De forhåbentligt mange del-
tagere i Jerne-dagen vil også
få lejlighed til at ”Se det hele

lidt fra oven” forstået på den
måde, at sognepræst Poul
Erik Kammersgaard vil led-
sage folk op i kirketårnet.
Tårnet er åbent kl. 11.00,
12.30 og 14.00.
Også Jan Grønbeck medvirker
i Jerne-dagen og vil under -
holde med musik og et tryl-
leshow.
Arrangørerne gør opmærksom
på, at der hele dagen kan kø-
bes pølser, brød, øl og vand.
Deltagere i arrangementet er:
Jerne Apotek, Jerne Kirke,
Jerne Kro, Jerne Idrætsfor-
ening, FDF Jerne, Jerne Bor-
ger- og Aktivitetsforening,
Nanny V., Nybo Blomster,
Imerco, Bonnie Dyrecenter,
Konditorbageren, Victoria ’N
Friends, Lenschow Styling,
Baguette, Tommy Jørgensen
ApS og Esbjerg Svømmeklub.
- Den første spæde start til en
Jerne-dag blev skabt i 2013,
da Jerne Borger- og Aktivi-
tetsforening koblede sig på
Sydbanks 50 års jubilæum,
og lige siden har lokale spon-
sorer og også borgere bakket
op omring tiltaget, oplyser én
af de mange frivillige, Lise
Mathiesen.

Mads Bahl Trio spiller på Jerne-dagen

Også sidste år samlede Jerne-dagen mange mennesker, men i
år ventes der endnu flere.
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Gør din 
virksomhed synlig 

- få dit budskab ud !

Annoncer i 
Østerby Nyt

er en forening, som arbej-
der for at skabe kontakt
mellem børn med spinkle
eller svære familieforhold
og ressourcestærke voksne.
Ofte er det drenge, der mang-
ler en mandlig rollemodel,
men der er også piger, der
mangler en voksenven. 
Foreningen er en uafhængig
a-politisk og ikke-religiøs for -
ening, der består af en lands-
forening og 40 lokalforening-
er. Foreningen startede i
1990, og har over årene for-
midlet mere end 2500 ven-
skaber. Esbjergafdelingen blev
startet i 2006, og ved starten
af 2015 var der etableret 45
venskaber.
Østerbynyt mødte et af disse
venskaber – Christian på 28
år og Thomas på 14 år. Tho-
mas bor sammen med sin
mor og to mindre søstre, og
har ingen kontakt til sin far.
Thomas starter i 9. klasse ef-

BØRns VoksEnVEnnER

ter sommerferien. Det var
Thomas’ mor, der foreslog, at
Thomas skulle søge om at få
en voksenven. Thomas’ to
søstre har også prøvet at have
en voksenven. Christian og
Thomas har været matchet si-
den foråret 2014, så det var i
sidste øjeblik, at de blev sat
sammen. Når et barn fylder
14 år, stopper foreningen
med at matche den unge og
en voksen.
Christian er oprindeligt fra
Vejle og nyuddannet pæda-
gog. Efter en praktikperiode
under uddannelsen, hvor han
stiftede kontakt med for-
eningen, meldte han sig som
interesseret. Kontaktpersonen
ved Børns Voksenvenner var
nok lidt overrasket over hans
tilmelding. En forholdsvis
ung mand med masser af ta-
toveringer og ingen hår på
hovedet, er ikke den type, der
oftest melder sig. Det er no-

genlunde ligeligt fordelt mel -
lem mænd og kvinder, der
melder sig som voksenven.
Der er også en del par, der
melder sig som voksenven-
ner. Ved opstart af en gruppe
voksenvenner, placeres de i
en gruppe, hvor de kan ud-
veksle erfaringer i det første
års tid.
Christian og Thomas mødes
normalt 1-2 gange i måne-
den, men de holder som regel
kontakt via SMS og Face -
book. Når de mødes kan det
være alt fra et par timer til
hele dagen. 
Når en person melder sig
som voksenven, gennemgår
man først en screeningspro-
ces inden han eller hun god-

Er du blevet nysgerrig efter at høre mere om at være
frivillig voksenven, kan du kontakte projektleder 
Randi Hun debøll på telefon 2616 8700 eller på mail: 
esbjerg@voksenven.dk

kendes. Da det er vigtigt, at
den unge og den voksne pas-
ser sammen, skal de helst ha-
ve de samme interesser, så
nogen gange kan der gå
længe, inden foreningen finder
det rigtige match, og andre
gange går der kun kort tid.
Christian og Thomas bruger
deres tid sammen på compu-
tere, biografture, madlavning
o.s.v. De benytter ikke for e -
ningens fællesaktiviteter, da
de oftest er rettet mod mindre
børn.
Christian spiller amerikansk
fodbold. Han har dog holdt
pause i den sidste tid p.g.a.
en skade og eksamenslæs-
ning, og det har fanget Tho-
mas’ interesse, så han forven-
ter at starte med at spille, når
han fylder 15 år.
Da Østerbynyt spørger ind til
fremtiden, så er de to overbe-
vist om, at nok vil forblive
venner i mange år fremover.
Christian fortæller, at mange
af hans venner på samme al-
der som ham selv, har spurgt,
hvorfor han bruger tid på no-
get, han ikke får penge for.
Dertil svarer Christian, at
Thomas er hans ven, der blot
er nogle år yngre end dem,
og venner får man ikke beta-
ling for at være sammen med.

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.

–  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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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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4.690,-

3.690,-

3.190,-

2.890,
2.890,-

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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HJÆLP !!!!!!!!
ØSTERBYCENTRETS KOR SØGER

UNDERVISER/MUSIKER
TIL PENSIONISTKOR 

ONSDAGE FRA KL. 14.30 TIL 16.00

LOKALE PÅ ØSTERBYCENTERET OG KLAVER 
TIL RÅDIGHED. 

VI ER CA. 22 SANGGLADE MENNESKER.

HENVENDELSE:
ANNE MARIE BLOHM - TLF: 2216 0269

LIGE ET JOB FOR DYGTIG STUDERENDE 
ELLER ERFAREN PENSIONIST !!!!!
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Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Tirsdag den 27. oktober 
kl. 19.00:

I forbindelse med Sydvest-
jyske Museers udgravninger
2008-2012 omkring Ribe
Dom kirke fandt arkæologer
en velbevaret, kristen grav-

plads fra Vikingetiden. De
kristne har levet som en mi-
noritetsgruppe side om side
med danske vikinger, der tro-
ede på de oldnordiske guder.
To meget forskellige tros -
verdener med to kulturer, som
har påvirket hinanden i årene

inden den officielle kristning
af Danerne. 
Alt dette og meget mere vil
cand. mag. i historie, Anna
Louise Siggaard, Sydvestjyske
Museer, komme at fortælle
om.

Lørdag den 7. november 
kl. 16.00:

Esbjerg Koncertkor synger
under ledelse af Lotte Bille
Glæsel, og Inge Beck akkom -
pagnerer.

Ved denne koncert vil der 
blive opført uddrag af Hän-
dels Messias.

Der er gratis adgang.

Korkoncert i Grundtvigskirken

Sogneaften: De Kristne Vikinger

Mjølner Kors Anna Louise Siggaard

søndag den 4. oktober 
kl. 16.00:

Elisa Teglia er uddannet med
en kandidatgrad som orgelso-
list på konservatoriet i Paris,
Rotterdam og Cesena i Nord-
italien med højeste udmær-
kelse.
Hun har endvidere studeret
musikvidenskab ved univer-
sitetet i Paris, hvor hun i
2005 fik titlen ph.d.
Hun har givet koncerter i hele

Europa især med programmer
med fransk, symfonisk musik
og improvisation, og hun har
indspillet adskillige CD-ere.
Hun underviser som lektor i
orgelspil og improvisation
ved konservatoriet i Reggio i
Syditalien.
Ved koncerten i Grundtvigs-
kirken spiller hun orgelmusik
af J.S. Bach, Th. Dubuis og
L. Vierne.

Der er gratis adgang.

Koncert med Elisa Teglia

Mandag den 26/10 og 
onsdag den 28/10 
– begge dage kl. 18.45: 

BUsk ved Willy Christiansen.
BUsk står for Børn, Unge,
Sogn og Kirke.
Gudstjenesten bliver til i et
samarbejde mellem præsten
og de frivillige ledere, og det

er endnu for tidligt at løfte
sløret for, hvad der skal fore-
gå i år.
Kom og vær med til en festlig
og anderledes gudstjeneste.
Hensigten med BUSK er at
styrke samarbejdet mellem de
frivillige og kirken og knytte
bånd mellem 
Børn, Unge, sogn og kirke.

BUSK-gudstjeneste

søndag den 20. september
kl. 13.00:

Ved Høstkoncerten kl. 13.00
er Elena Sartori orgelsolist.
Elena Sartori er uddannet som
organist og dirigent i Basel i
Schweiz, i Salzburg i Østrig
og i Stuttgart i Tyskland.
Hun er internationalt kendt
gennem radio- og TV-udsen-
delser fra BBC i England,
RAI 3 i Italien, fransk radio
og ZDF, radio og TV fra
Tyskland. Hun har indspillet
seks CD-ere.
Ved Høstkoncerten spiller
Elena Sartori orgelmusik af
D. Buxtehude, J.S. Bach og
F. Mendelssohn.

Der er fri entre.

Høstkoncert ved Elena Sartori

Lørdag den 24. oktober 
kl. 16.00:

Ved denne koncert synger
Collegium Canorum Lobavi-
ense fra Löbau i Tyskland
gejstlig kormusik a capella
fra Nordeuropa.
Collegium Canorum Lobavi-
ense er et meget fint og vel-
klingende kammerkor bestå-
ende af en dobbeltkvartet -
otte personer.
Koret er tilknyttet den protes-
tantiske menighed i byen Lö-
bau lidt øst for Dresden.

Korkoncert med Collegium Canorum Lobaviense

Der er spaghetti-gudstjenester i Grundtvigskirken 
følgende torsdage:

27. august, 24. september og 29. oktober

Tilmelding til kirkekontoret senest tirsdagen inden 
(altså to dage før) kl. 12.30 

på 76 11 96 00 eller jpk@km.dk 
nødvendig af hensyn til maden.

Collegium Canorum Lobavi-
ense medvirker ofte ved guds -
tjenester, men koret rejser ger -
ne på koncertrejser til man ge
europæiske lande.

Der er gratis adgang til
denne korkoncert.

koret medvirker 
endvidere ved højmessen 

søndag formiddag 
den 25. oktober kl. 10.00 

i Grundtvigskirken.

Esbjerg Koncertkor spiller for fuldt hus i Grundtvigskirken.

Spaghetti-gudstjenester

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

kirkedag i Grundtvigskirken med

Høstgudstjeneste kl. 10.00
kirkefrokost

Høstkoncert kl. 13.00
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AUGUST
Torsdag 27/8 kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste – 

tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag
den 25/8 kl. 12.30 på 76 11 96 00 eller
jpk@km.dk nødvendig af hensyn til maden.

Søndag 30/8 kl. 10.00: Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.

SEPTEMBER
Torsdag 3/9 kl. 14.30: Gudstjeneste på Østerby-Centret.
Søndag 6/9 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen.
Mandag 7/9 kl. 9.30: ”Legestue” og ”Mødested.” 
Tirsdag 8/9 kl. 9.30: Babysalmesang for aldersgruppen 0-12

måneder.
Tirsdag 8/9 kl. 14.30: Sogneeftermiddag – Titanic – foredrag ved

Anders Henriksen.
Søndag 13/9 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen. 

Efter højmessen: Kirkekaffe.
Mandag 14/9 kl. 9.30: ”Legestue” og ”Mødested.” 
Mandag 14/9 kl. 14.30: Sangeftermiddag.
Tirsdag 15/9 kl. 9.30: Babysalmesang for aldersgruppen 0-12

måneder.
Søndag 20/9 kl. 10.00: Højmesse ved Jane Marie Sognstrup og

Høstfest.
Søndag 20/9 kl. 13.00: Høstkoncert ved Elena Sartori.
Mandag 21/9 kl. 9.30: ”Legestue” og ”Mødested.” 
Tirsdag 22/9 kl. 9.30: Babysalmesang for aldersgruppen 0-12

måneder.
Tirsdag 22/9 kl. 19.00: Menighedsrådsmøde – mødet er offentligt.
Torsdag 24/9 kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste – 

tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag
den 22/9 kl. 12.30 på 76 11 96 00 eller
jpk@km.dk nødvendig af hensyn til maden.

Søndag 27/9 kl. 10.00: Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.

Mandag 28/9 kl. 9.30: ”Legestue” og ”Mødested.” 
Tirsdag 29/9 kl. 9.30: Babysalmesang for aldersgruppen 0-12

måneder.

OKTOBER
Torsdag 1/10 kl. 10.00: Danske Lægers Vaccinationsservice.
Torsdag 1/10 kl. 14.30: Gudstjeneste på Østerby-Centret.
Søndag 4/10 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen. 
Søndag 4/10 kl. 14.30: Søndags-Café med eftermiddagskaffe og

aftensmad.
Søndag 4/10 kl. 16.00: Koncert med Elisa Teglia.
Mandag 5/10 kl. 9.30: ”Legestue” og ”Mødested.” 
Mandag 5/10 kl. 14.30: Sangeftermiddag.
Tirsdag 6/10 kl. 9.30: Babysalmesang for aldersgruppen 0-12

måneder.
Søndag 11/10 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen. 
Søndag 18/10 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen. 
Mandag 19/10 kl. 9.30: ”Legestue” og ”Mødested.” 
Tirsdag 20/10 kl. 9.30: Babysalmesang for aldersgruppen 0-12

måneder.
Lørdag 24/10 kl. 16.00: Korkoncert med vokalensemble Collegium

Canorum Lobaviense.
Søndag 25/10 kl. 10.00: Højmesse ved Jane Marie Sognstrup. 

Vokalensemble Collegium Canorum 
Lobaviense medvirker ved gudstjenesten.
Efter Højmessen: Kirkefrokost.

Mandag 26/10 kl. 9.30: ”Legestue” og ”Mødested.” 
Mandag 26/10 kl. 18.45: BUSK ved Willy Christiansen.
Tirsdag 27/10 kl. 9.30: Babysalmesang for aldersgruppen 0-12

måneder.
Tirsdag 27/10 kl. 19.00: Sogneaften: ”De Kristne Vikinger” ved 

Anna Louise Siggaard.
Onsdag 28/10 kl. 18.45: BUSK ved Willy Christiansen.

Torsdag 29/10 kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste – 
tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag
den 27/10 kl. 12.30 på 76 11 96 00 eller
jpk@km.dk nødvendig af hensyn til maden.

NOVEMBER
Søndag 1/11 kl. 10.00: Højmesse ved Jane Marie Sognstrup. 
Søndag 1/11 kl. 15.00: Alle Helgen-Café.
Søndag 1/11 kl. 16.30: Alle Helgen-gudstjeneste.
Mandag 2/11 kl. 9.30: ”Legestue” og ”Mødested.” 
Tirsdag 3/11 kl. 9.30: Babysalmesang for aldersgruppen 0-12

måneder.
Onsdag 4/11 kl. 19.00: Menighedsrådsmøde – mødet er offentligt.
Torsdag 5/11 kl. 14.30: Gudstjeneste på Østerby-Centret.
Lørdag 7/11 kl. 16.00: Korkoncert med Esbjerg Koncertkor og

Inge Beck.
Søndag 8/11 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen. 
Mandag 9/11 kl. 9.30: ”Legestue” og ”Mødested.” 
Mandag 9/11 kl. 14.30: Sangeftermiddag.
Tirsdag 10/11 kl. 9.30: Babysalmesang for aldersgruppen 0-12

måneder.
Søndag 15/11 kl. 10.00: Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Tirsdag den 8. september
kl. 14.30:

Den 10. april 1912 sejlede
Titanic fra Southampton ud
på sin jomfrurejse mod New
York med både fattige, håbe-
fulde emigranter og nogle af
datidens rigeste mennesker
om bord. Titanic var det stør-
ste og mest luksuriøse skib,

Sogneeftermiddag: Titanic

der nogensinde var blevet
bygget, og det var endda ble-
vet erklæret synkefrit.
Blot fire dage senere sent om
aftenen ramte Titanic et is-

Titanic på bunden af Det Atlantiske Ocean, hvor hun blev fun-
det i 1985 af Robert Ballard.

I taknemmelighed over livets frodighed inviterer vi
søndag den 20. september 2015 kl. 10.00 til

Høstgudstjeneste i Grundtvigskirken
Vi modtager meget gerne frugt, grønt og blomster fra din have, 

som vi kan bruge til at pynte op med.

Ring om det til kirkekontoret på 76 11 96 00 mandag-fredag
kl. 09.00-12.30 eller kom med tingene
fredag den 18. september kl. 09.00.

Alle børn må gerne hjælpe med at bære frugt ind i den smukt pyntede kirke 
og efter gudstjenesten bære frugten ud igen.

Der er indsamling til fordel for De Grønne Pigespejdere.

Efter gudstjenesten er der frokost i menighedslokalerne, hvor De Grønne Pigespejdere 
står for salg af mad og drikkevarer samt underholdning.

Pigespejderne fortæller endvidere om deres missionsprojekt ”Spejderhjælp i Burma,” 
hvortil også overskuddet fra høstfesten går. 

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Den 8., 15., 22. og 29. september
Den 6., 20. og 27. oktober
Den 3. og 10. november.

Alle tirsdage:
0 – 12 måneder kl. 09.30

bjerg og sank inden for tre ti-
mer. I løbet af disse knap tre
timer udspillede der sig ad-
skillige dramaer ombord, og
historien om denne nats begi-
venheder har levet videre si-
den og er blevet genfortalt i
adskillige bøger og film.
I foredraget fortæller Anders
Henriksen, billedet, den vir-
kelige historie bag nogle af
myterne om Titanic. Foredra-

get vil bl.a. omhandle mange
af de personlige skæbner, da-
tidens emigration til ”Den
Nye Verden,” den uskrevne
regel om kvinder og børn
først i redningsbådene, om-
verdenens reaktioner på kata-
strofen, fundet af vraget i
1985, danske relationer til
katastrofen og Titanics rolle
og betydning som myte og
fortælling i dag.

Babysalmesang
Der er salmer, leg og rytmik

på følgende tirsdage i efteråret 2015:
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I sommerhalvåret foregår
de fleste aktiviteter i Veld-
tofte Idrætspark udendørs,
og derfor har sEpE (sport
og Event park Esbjerg) be-
nyttet tiden til at foretage
en stor ombygning af facili-
teterne indendørs.
I en årrække har der været
motionsrum i kælderen, men
det er nu flyttet til stueetagen,
hvor der før var mødelokale
ved siden af cafeteriet. Det er
nu renoveret med gummifli-
ser på gulvet, væggene malet
og der er blevet åbnet op for
at man kan kigge ind fra
gangen. Det har betydet, at
forbindelsesgangen er blevet
meget lysere og rarere at bru-
ge.
I motionsrummet bliver nog-
le af redskaberne genbrugt
fra tiden i kælderen, men der
er også investeret i nye red-
skaber, som f.eks. spinning-
cykler, løbebånd og romaski-
ner. Centeret er indrettet som

VELDToFTE IDRæTspARk
nøglecenter hvor der vil være
åbent alle dage mellem kl. 06
og 22, og en sensor tænder
lys og musik, når man træder
ind i lokalet. 
SEPE planlægger et åbent hus
arrangement lørdag 29. august
mellem kl. 10 og 16. Centeret
vil også være bemandet fre-
dagen inden og søndagen ef-
ter, hvor man også kan melde
sig ind i Sport og Event Club. 

I forbindelse med åbningen
tilbyder SEPE at man kan
træne resten af året for kr.
398,00. Ellers er prisen kr.
199,00 pr. måned.
Til daglig vil der ikke være
instruktører tilknyttet cente-
ret, men på de enkelte maski-
ner vil der være udførlige in-
struktioner om korrekt brug
af maskinerne. Jacob Haag
fra SEPE fortæller dog, at det

i den første tid vil være mu-
ligt, at booke sig ind på tider,
hvor der er instruktører i
centret.
Havegården, som ellers bare
har ligget ubrugt hen, om-
dannes til et område, hvor
der kan dyrkes crossfitinspi-
reret træning med redskaber
som f.eks. løftestativer, reb,
traktordæk o.s.v. Der lægges
en kunstgræsbelægning, og
de forventer at være klar om-
kring 1. september.
I stueetagen er der også gang
i ombygning af cafeteriet.
Brugen af cafeteriet har ænd-
ret sig i de senere år, og det
håber SEPE, at de imøde-
kommer med ombygningen.
En del af det gamle cafeteria,
vil nu fungere som et møde-
lokale, som kan inddrages i
cafeteriaet, hvis der bliver be-
hov for det.  
Det gamle motionsrum i kæl-
deren skal fremover bruges
til holdtræning, som f.eks.

stram-op hold, cirkeltræning
og funktionel træning. Rum-
met udstyres med måtter,
bolde, stænger, håndvægte,
kettlebells, stropper (TRX
træ ning) m.m.
I kælderen er der også et lo-
kale til bikehold/spinning med
21 deltagercykler og en in-
struktørcykel. I modsætning
til mange andre motionsfor-
mer, der er populære i en pe-
riode, så bliver spinning jo
stadig mere populært.
Ved holdtræning vil der være

instruktører tilknyttet holde-
ne.
Jacob Haag fra SEPE fortæl-
ler, at som medlem af Sport
og Event Club har man gratis
adgang til Svømmestadion
Esbjerg hver mandag, og én
fredag hver måned har man
gratis adgang til Esbjerg Spa
og Wellness, som også er 
placeret ved Svømmestadion
Es  bjerg. Medlemskortet vil
også give mulighed for at få
rabat på brug af andre af SE-
PE’s faciliteter.

Frivillighuset Vindrosen har
netop udgivet en ny trykt
version af den populære so-
ciale vejviser ”Hvem Hjæl-
per Hvem”, der er en over-
sigt over mere end 130 fri-
villige sociale foreninger i
Esbjerg kommune. 
”Hvem Hjælp Hvem” gør det
lettere at finde hjælp, hvis
man rammes af f.eks. handi-
cap, en ulykke, dødsfald,
sygdom eller føler sig ensom.
I den sociale vejviser finder
du oplysninger om hvilke
former for hjælp og aktivite-
ter foreningerne tilbyder, de-
res telefonnummer, e-mail og
hjemmesideadresse. Mange
for eninger afholder deres ak-
tiviteter i Frivillighuset Vind-
rosen i Exnersgade 4, men
nogle foreninger har egne lo-
kaler eller værested andet
steds i byen. Oplysninger om
deres adresser finder du også
i den sociale vejviser ”Hvem
Hjælper Hvem”. 
Har du lyst til at blive frivil-
lig? Så er ”Hvem Hjælper
Hvem” et godt sted at få
overblik over hvad forening-
erne arbejder for og hvad de
laver. Mange foreninger sø-
ger frivillige og har opslag på
www.frivilligjob.dk , hvor de
skriver hvilke typer frivillig-

Hvem Hjælper Hvem?  

opgaver de mangler frivillige
til. Hvis du ønsker at gøre en
frivillig indsats, men ikke
helt ved, hvor du kan gøre en
forskel, så kan du kontakte
Frivillighuset Vindrosen på
tlf. 7545 7085 og mail: vind-
rosen@vindrosen-huset.dk. 
Frivillighuset Vindrosen har
en oversigt over de forening-
er, der mangler frivillige og
tager gerne en snak med dig
herom. 
Alle er velkommen til at hente
et gratis eksemplar af ”Hvem
Hjælper Hvem” i Frivillighu-
set Vindrosen, Exnersgade 4,
6700 Esbjerg. 
Den elektroniske version af
den vejviser findes på
www.vindrosen-huset.dk. 

D. 1. september åbner Frivil-
lighuset Vindrosen dørene op
til Café Vindrosen. Café
Vindrosen er et sted for alle,
og har åbent hver tirsdag kl.
15-17. I Café Vindrosen er
der særlig fokus på at give
borgere, der er syge, handi-
cappede, ensomme eller har
sociale problemer mulighed
for at mødes og dele erfaring-
er med andre i samme situa-
tion som dem selv. Frivillige
fra de sociale foreninger i
Frivillighuset Vindrosen vil
være til stede i caféen. De fri-

villige er caféværter, der ta-
ger godt imod alle gæsterne,
lytter og snakker med dem,
der har lyst til det. Cafévær-
terne informerer gerne om de
mange aktiviteter og tilbud,
der er blandt Frivillighuset
Vindrosens 130 medlemsfor-
eninger.
Kom og besøg Café Vindro-
sen i Exnersgade 4, 6700 Es-
bjerg. De skal ikke tilmelde
dig, men komme, når du har
tid og lyst. Der er altid frisk
og gratis kaffe, hjemmebag
og frugt på bordene.

Café Vindrosen 
– et sted for alle
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kort til fitness, sport og træning

Gl. Vardevej 82 • 6700 Esbjerg

Meld dig ind i Sport & Event 
Club inden den 1. sept. 2015.
Så kan du træne resten af året

for kun kr. 398,- 

Tilmelding på www.sepe.dk/club
- oprettelsen er selvfølgelig gratis!
(Du skal være fyldt 16 år for at kunne blive medlem).

NYHED

Bliv fit i Veldtofte
Træn dig i form med Sport & Event Club – prøv vores
nye fitness lokaler i Veldtofte Idrætspark.

π  Ny sal til indoorbike
π  Nyt styrkerum
π  Ny sal til holdtræning

Kom til Åben Fitness
lørdag d. 29. aug. 2015
kl. 10.00 - 16.00 i Veldtofte
- vi holder åbent hus og fremviser de nye fitnesslokaler.
Kom og prøv kræfter med fitnessmaskinerne eller deltag
gratis på vores holdtræning (motion og bike).

Bliv medlem 
Vi holder åbent for indmeldelser i weekenden den 28.- 30. 
august. Fredag (kl. 15.00 - 20.00), lørdag (kl. 10.00 - 16.00) 
og søndag (kl. 10.00 - 14.00).

kort til fitness, sport og træning

Bliv fit i Veldtofte
Træn dig i form med Sport & Event Club – prøv vores
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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

 

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

Rundt om Vandtårnet 2015
– Frøs Herreds gadeløbet
2015
Søndag den 10. august afvi-
klede Esbjerg Cykel Ring det
traditionsrige cykelløb Rundt
om Vandtårnet i pragtfuldt
sommervejr i forbindelse
med starten af Esbjerg Festu-
ge. Løbet har start og mål
ved Musikhuset i Esbjerg og
køres på en 1,4 km lang rute
Havnegade-Jernbanegade-
Østre Havnevej-Hulvejen-
Havnegade, som på dagen
var helt lukket for trafik. 
Traditionen tro startede løbet
med de yngste børneklasser.
Esbjerg Cykel Rings børne-
og ungdomsryttere fik place-
ringer som følger: 
U11P nr. 3 Sofie Pedersen,
nr. 4 Mette Kristine Tygesen 
U11 nr. 12 Daniel Pavia Pe-
dersen, nr. 13 Kevin Bastidas
Makkonen 
U13P nr. 2 Julie Uhre 
U13 nr. 6 Kevin Biehl  
U15 nr. 9 Anders Toft Niel -

Sommer i Esbjerg Cykel Ring
sen i samme tid som vinderen
Jacob Christensen fra Hor-
sens, nr. 16 Mads Tygesen,
nr. 19 Filip Klonowski, nr. 27
Johnas Harring 
U17 nr. 27 Sebastian Wald-
hauer. 
I år var programmet udvidet,
således at også Danmarks
allerbedste seniorryttere hav-
de mulighed for deltagelse.
Men idet Post Danmark
Rundt først sluttede dagen
før, havde ingen af deltagerne
derfra fundet vej til Esbjerg.
Dette betød dog ikke, at løbet
blev kedeligt; der blev kørt
stærk fra starten, og kampen
om podiepladserne var in-
tens. Længe så det ud til, at
pladserne skulle fordeles
mellem tre ryttere, som var i
udbrud, men sådan blev det
ikke. To ryttere, Jannik Hyld-
toft Hansen fra TEAM IBT
Isolering – Ridley og Steffen
Munk Kristiansen fra Team
Jutlander Bank satte efter ud-
bruddet, og på andensidste

omgang var udbrydergruppen
vokset til fem. De to tidligere
forfølgere endte med at køre
sig til 1. og 3. pladsen, mens
andenpladsen gik til Mads
Baadgaard Rahbek fra Team
TREFOR – Blue Water.
Udover A-rytterne var der to
starter med blandede senior-
og juniorryttere, dvs. alderen
17 år og opefter. Klubbens
egen B-rytter Nikolaj Friis
formåede at holde trit med de
unge lette juniorryttere og
kørte sig ind på en 20. plads
kun 5 sek. efter vinderen. I
den anden seniorklasse var
Morten Korsgaard fra ECR
med til at sætte sit præg på
løbet, da han hele vejen igen-
nem tog føringer og var med-
virkende til, at feltet blev
splittet op, hvilket blandt an-
det gik ud over Søren Uhre
fra ECR, der dog kørte et rig-
tigt godt løb og kun blev
overhalet med en enkelt om-
gang. Mads Strandby Jørgen-
sen fra ECR måtte udgå med

defekt på cyklen. I senior
klasserne var der udover go-
de pengepræmier til vinderne
også fine spurtpræmier fra
bl.a. Frøs Herreds Sparekasse
og Sportigan Promotion. 

Sommeraktiviteter
Selv om der i en del af som-
merperioden ikke har været
officiel træning, så har rytter-
ne ikke holdt stille. Både se-
nior- og ungdomsrytterne har
selv organiseret fællestræning,
typisk vha. Facebook. Og bør -
netrænerne har på skift stået
for træning for de mindste, så

der kun har været et par
ugers pause. En håndfuld
ungdomsryttere valgte også
at stille til start i TV2 på Tour
i Varde for at holde løbsfor-
men ved lige. Nogle af de
mindste børneryttere deltog i
Kids Tour i Varde. 
To seniorryttere valgte i slut-
ningen af uge 31 at deltage i
Randers Bike Week, som er et
etapeløb, der afvikles over fire
dage. Dette endte med en pla -
cering som nr. 12 til Carsten
Jensen i H40-klassen og nr.
16 til Morten Korsgaard i D-
klassen.
Fem af børne- ungsomsryt-
terne har været på landevejs-
cykelcamp i Ikast, hvor de
blandt andre havde besøg af
Rasmus Guldhammer, der li-
ge er blevet nr. 4 i Post Dan-
mark Rundt. To andre var på
mountainbikecamp. 

Tour de Himmelfart 2015
I Kristi Himmelfartsferien var
der arrangeret en klubtur til
Tour de Himmelfart i Odder,
således at også de ryttere,
hvis forældre ikke kunne tage
med, havde mulighed for at
deltage i løbet. Tour de Him-

melfart med 700 deltagere, er
Nordeuropas største etapeløb
for børn og unge i alderen 9-
17 år, som afvikles over tre
dage. De yngste deltagere til -
bagelagde 57 km på de tre
dage, og de ældste 280 km.
Esbjerg Cykel Ring havde 11
deltagere med i dette løb, og
det bedste resultat opnåede
Anders Toft Nielsen med en
3. plads i U14. 
ECR’s placeringer i løbet var
således:
U11P: Nr. 6 Sofie Pedersen,
nr. 7 Mette Kristine Tygesen. 
U13P: Nr. 11 Julie Uhre.
U13: Nr. 12 Kevin Biehl.
U14: Nr. 3 Anders Toft Ni-
elsen. 
U15: Nr. 29 Filip Klonowski,
nr. 33 Mads Tygesen.
U16: Nr. 35 Andreas Paulsen. 
U17: Nr. 35 Frederik Uhre. 
Alexander Meng (U15) og
Sebastian Waldhauer (U16)
måtte desværre udgå med de-
fekter på cyklen. 

Træningstider – 
kontaktoplysninger
Alle aldersklasser træner tirs-
dag og torsdag kl. 17:30 og
mødes ved siloen i Guldager.
Hvis man har lyst til at prøve
at cykeltræne, kan man altid
kontakte trænerteamet i Es-
bjerg Cykel Ring. Børn behø-
ver ikke at investere i en ra-
cercykel – klubben har cykler
man kan leje. Man kan deltage
i træningen et par gange uden
at melde sig ind i klubben. 
Flere oplysninger om ECR,
træning osv. findes på www.
esbjerg-cr.dk. Eller kontakt
for mand Finn Andersen på
EsbjergCykelRing@gmail.com
eller 40 64 10 34.

Anders Toft Nielsen på podiet til Tour de Himmelfart. Han ses
til højre for den gule trøje.  
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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

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

Skal du sige et sidste farvel?

Vi giver 20% på kistepynt, 
der bestilles i butikken TK Blomster. 

(Gælder hele året)

Husk: 
Vi bringer også ud i Esbjerg og opland.

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.
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IF 92 Fodbold søger trænere
IF 92 Fodbold søger trænere 

til hold i Skibhøj 

U6 – U11 træner tirsdage og torsdage. 
U12 – U14 træner mandage og onsdage. 

Små Fødder træner mandage.

Træningen er startet.

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

I Storegade 65B er åbnet en
lidt usædvanlig café – nem-
lig en vandpibecafé.
Ejeren, Ibrahim Alaaeldin,
åbnede caféen 17. juni efter
at have ombygget lokalet til
en hyggelig café med arabisk
præg.
Caféen er opkaldt efter hans
far, som blev kaldt Leil, som
betyder hyggelig aften/atmos -
fære, og det var Ibrahims øn-
ske til caféen, som var den
første i Esbjerg af den slags.
Han er tit taget udenbys sam-
men med både etniske dan-
skere og indvandrere for at
gå på vandpibecafé, og idéen
om at åbne en café i Esbjerg
kom lidt spontant til ham.
Vandpiberygning er blevet
meget populært blandt de
unge, så allerede nu ser han
mange studerende komme i
caféen for at nyde en vandpi-
be. Han tilbyder derfor 10%
rabat ved fremvisning af stu-
diekort. Han har en alders-

Café Leil

grænse på 18 år for at ryge i
caféen. I caféen er der også
mulighed for at spille for-
skellige brætspil, FIFA og se
storskærm.
Udover vandpiperne, som
koster kr. 90 for en alminde-
lig vandpibe og kr. 115 for en
VIP pibe, tilbyder caféen al-
koholfri drikkevarer, snacks,
isdesserter, smoothies, milks-
hakes og frisk frugt. Han ven -
ter p.t. på en alkoholbevilling,
og når den er i hus, vil der
også blive tilbudt drikkevarer
med alkohol.

Forskellen på en almindelig
vandpibe og en VIP vandpibe
er, at der i en VIP pibe kom-
mer der frisk frugt i kolben
med vand og slangen, som
man ryger i, har været i fry-
seren. Det giver en bedre
frugtsmag og gør det behage-
ligere at ryge p.g.a. den kolde
slange.
Caféen tilbyder 10 forskelli-
ge smag af tobak, de fleste
med frugtsmag, men også
tyggegummi- og vanillesmag. 
Ibrahim tilbyder en VIP vand -
pibe, 1 kande arabisk te og
nøddemix for kr. 150. 
Han medgiver, at vandpibe-
rygning er lige så skadeligt
som rygning af almindelige
cigaretter, men en vandpibe
varer typisk 1-2 timer, men
kan holde op til 3-4 timer, og
ofte deler flere en vandpibe.
De fleste ryger vandpibe en
gang i ugen, men der er også
nogen, som ryger flere gange
i ugen eller hver dag.

Man kan se mere på caféens
Facebookside – 
cafeleilesbjerg

Onsdag 19. august afholdte
”ETAC’s Venner” markeds-
dag. Den formelle grund til at
afholde dagen var, at for-
mand for Social- og Arbejds-
markedsudvalget Henrik Val-
lø skulle indvi rosenhaven og
sansesti ved at klippe den rø-
de snor. Henrik Vallø ankom
til Kvaglundparken pr. heli-
kopter.

I den forbindelse havde Ven-
neforeningen virkelig lagt sig
i selen for at lave en spæn-
dende dag. Man kunne købe
stande på markedet, hvor de
selv ville have en stand, hvor
overskuddet skal gå til aktivi-
teter for brugerne af ETAC.
De havde allieret sig med Es-
bjerg Handicapidræt, som
ville vise forskellige aktivite-

ter for kørestolbrugere, bl.a.
en basketballkamp mod et
hold bestående af politikere
og ansatte på ETAC. Blandt
politikerne sås Henning Ravn,
Jakob Lose, Diana Mose Ol-
sen og Henrik Vallø.
”ETAC’s Venner” gav køre-
stolbrugere og andre gang-
besværede med hjælp fra ele-
ver fra redderuddannelsen på
Rybners en mulighed for at
se Esbjerg fra oven i helikop-
ter. Derefter kunne også alle
andre borgere købe sig til en
tur henover Esbjerg i heli-
kopteren.
Formand for ”ETAC’s Ven-
ner”, Erik Sørensen fortæller
at temaet for dagen er at ”se
muligheder i stedet for be-
grænsninger”. Til daglig op-
lever mange af brugerne på
ETAC barrierer, som begræn-
ser deres mulighed for at
kom me ud og være sammen
med andre i sociale sammen-
hæng.
Selv om hovedparten af be-
styrelsesmedlemmerne i
”ETAC’s Venner” selv har en
livsvarende nedsat fysisk
funktion, står de bag initiati-
vet med at afholde markeds-
dagen, som arrangeres i sam-
arbejde med brugerrådet på
ETAC, Bestyrelsen og for-
eningerne bag ETAC og per-
sonalet. 

ETAC’s Venner afholdt markedsdag

www.if92.dk



hele kredsen fra store til
små. 

• En dejlig lejrtur for de
mindste på Fanø i Kr. Him-
melfartferien. (5 år til 10 år)

• En kæmpe Skt. Hansfest i
Ler gravsparken.

• En fantastisk oplevelse for
de store FDFere (11 år og
opefter) når FDF holder
Landslejr på Sletten ved
Silkeborg i 2016. Vi skal
selvfølgelig med, og her
skal vi sammen med de an-
dre FDFere fra hele landet
og masse af gæster fra hele

verden, opleve det helt stor
sus.  

Det bliver et fantastisk FDF
år som helt sikkert bliver no-
get for dit barn.
Mandag den 17. august 2015
starter væbnerne (5. klasse -
opefter) og onsdag den 19.
august 2015 har puslinge,
tumlinge, pilte start på den
nye sæson. (0. klasse til 4
klasse) 

Læs mere om FDF på vores
hjemmeside
www.FDF.dk/esbjerg4 
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Billig vareudbringning i Esbjerg 
og Omegn

Den lille købmand

Kvaglundvej 45 · Tlf. 75 12 15 34

Efter et forrygende FDF år
får Esbjerg 4. kreds (som
holder til på Gammelby Fri -
tidscenter) er vi klar til en
ny sæson og er du mellem 5
og 90 år er FDF garanteret
noget for dig. 
Vi har her i sommer været på
en fantastisk sommerlejr på
Sletten ved Himmelbjerges
fod, og der oplevede vi al
slags vejr, fra bagende sol til
regn og kulde.  Men det bety-
der ikke noget på en spæn-
dende sommerlejr, med græs -
slæder, bueskydning, vandre-
ture, leg, spil, badning både i
Slåensø og i svømmepølen,
kanosejllas på Julsø og meget
mere. 
Så nu er vi klar til at tage fat i
et nyt FDF år! Alle børn er
meget velkomne. Kort sagt er

FDF ER FOR ALLE
FDF for alle. Der er et korps
af Frivillige ledere som glæ-
der sig til at komme i gang
med spændende aktiviteter
sammen med dig.
Hvad har det nye FDF og så
at byde på:
• Først og fremmest de

ugentlige møder hvor kam-
meratskabet er i højsæde
og hvor der er spændende
aktiviteter både udendørs
og indendørs.  

• Weekendture med masser
af fantasi og udfordringer.
Den første er planlagt sid-
ste weekend i september
2015. Man kan sagtens nå
at lære nogle nye kamma-
rater og lederne at kende
inden.

• Altid nogle særlige oplevel -
ser hvor man mødes med

Sæsonen 2015/16:
Lørdagene 3. okt., 
7. nov., 9. jan., 
6. febr., 5. marts og
2. april 
kl. 10 til 15 
i Kvaglundhallen

Gode 
handler !
Entre:
Voksne
10,- kr.
Børn 
gratis

Bestilling af 
stande samt 
henvendelse 

iøvrigt: 
Kontakt halbestyrer 

Carsten Hille 
på tlf. 2012 2055

Sæsonen 2014/15: 
6 markeder, udsolgte 

stande næste hver 
gang, og i alt over 
4.500 besøgende.

Arr.: Kvaglundhallen



Serie 1 havde igen kvalifice-
ret sig til 1. runde i DBU
Pokalen 2015/16.
To forholdsvis lette sejre  over
to Serie 3 hold RøddingIF og
Hjerting IF i foråret.
FC Sydvest 05 var modstan-
deren på Skibhøj Anlæg ons-
dag aften 12.8.
FC Sydvest 05 er lige efter
forårets kampe rykket fra 2.
div til Danmarksserien.
En stærk modstander til klub-
bens Serie 1 hold.
En dejligt aften med høj sol
og en flot bane efter sommer-
pausen. Trak flot med tilsku-
ere.

IF92 – FC Sydvest 05 3-4 
(0-2)

målscorer:
1. halvleg
0-1 Anders Thomsen (Sydv)
0-2 Rene Hansen (Sydv)
2. halvleg
0-3 Anders Thomsen Strf.

(sydv)

1-3 Mathias Strøm
2-3 Michael Rødgaard
3-3 Michael Rødgaard 
3-4 Kasper Sørensen (sydv)

Kampen
En god bane i Skibhøj gav
stor lyst til en god kamp mel -
lem de to hold. Og det blev
en yderst seværdig og også
spændende kamp, hvor IF92
med lidt mere held kunne
være løbet af med sejren. 
FC Sydvest 05 vandt dog helt
fortjent.
I starten af kampen spillede
IF92 sig til flere gode åbne
chancer til et par mål.
Det udeblev og i stedet spil-
lede FC Sydvest sig igennem
to gang lidt for let og kom
foran med 2-0. 
Dette blev halvlegsføringen,
og da FC Sydvest hurtigt ind
i 2. halvleg kom foran 3-0 på
et straffespark, var det løb
kørt for IF92. Troede vi.
Men ikke desto mindre fik
IF92 udlignet til 3-3 og kam-

pen helt åbent det sidste
kvar ter.
FC Sydvest 05 havde de fles-
te kræfter og det lykkedes for
dem til sidst at score sejrsmå-
let til 4-3.
Et rigtigt flot comeback i
kampen af IF92. 
Hermed er årets deltagelse i
DBU Pokalen slut, og holdet
kan koncentrere sig om tur-
neringen i Efterår 2015.

jubilar
IF92 havde en 250 kamps ju-
bilar i kampen. Det var sam-
tidigt Michael Rødgaards til -
bagevenden til holdet efter en
forårssæson på Varde IF`s 2.
divisionshold.
Et vellykket comeback for
Michael Rødgaard, der med
to mål var stærkt medvirken-
de til at IF92 kom med i
kampen til sidst.
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Efterår 2015

U-13/14 Drenge
(årg. 2002/03)
Træning hver mandag og
onsdag kl. 17.00-18.30
Følgende hold tilmeldt:
U14 Drenge C/8

U-12 Drenge
(Årg. 2004)
Træning hver mandag og
onsdag kl. 17.00-18.30.
Følgende hold tilmeldt:
U-12 Drenge A/8
U-12 Drenge C/8

U-11 Drenge
(årg. 2005)
Træning hver tirsdag og 
torsdag kl. 16.45-18.15.
Følgende hold tilmeldt:
U-11 Drenge B/8

U-10 Drenge
(Årg. 2006)
Træning hver tirsdag og 
torsdag kl. 16.45-18.15
Følgende hold tilmeldt:
U10 Drenge B/5
U10 Drenge C/5

U-9 Drenge
(Årg. 2007)
Træning hver tirsdag og 
torsdag kl. 17.00 18.00
Følgende hold tilmeldt:
U9 Drenge/5

U-6-U7-U8 
Drenge 
(Årg. 2008 og yngre)
Træning hver mandag og
torsdag kl. 17.00-18.00.
Følgende hold tilmeldt:
U-8 Drenge/5
U-7 Drenge /3 

Små Fødder
(3-6 årige)
Spiller hver mandag 
kl. 16.30-17.30.

Piger 
U10-13
(Årgang 2003 og yngre)
Træning hver tirsdag og 
torsdag kl. 17.00-18.30
Følgende hold tilmeldt
U-13 Piger 1 /8
U-10 Piger /5

Se: www.if92fodbold.dk

UngDom - SKIBhøj 

Efterår 2015

Følgende træningstider: 
Veldtofte Idrætspark
Sportsvej 15

Senior
Hver tirsdag og torsdag
kl.18.00-20.00.

U-19 Drenge 
(Årg. 97-98-99)
hver tirsdag og torsdag
kl.18.00-20.00

U-16 Drenge (Årg. 2000)
Hver mandag og onsdag kl.
17.30-19.00.

U-15 Drenge (Årg. 2001)
Hver mandag og onsdag kl.
18.00-20.00.

Se: www.if92fodbold.dk

Ungdom og Senior - Veldtofte

DBU – Pokalkamp 2015/16 - 1. runde
Billeder fra kampen (Ole Åes Jensen) se dem på hjemmesiden.

Så er der snart igen loppe-
og kræmmermarkeder i
Kvaglundhallen
I sæsonen 2014/15 var der i
alt over 4.500 gæster til de 6
markeder  samt udsolgt af
stande næsten hver gang. Ny
sæson skydes i gang lørdag
den 3. okt. kl. 10 til 15.
Når de udendørs markeder
går i vinterhi, startes der op i
Kvaglundhallen med inden-
dørs markeder.
Sådan har det været de senes-
te 4 år, og sådan bliver det
igen i den kommende vinter-
sæson.
I sidste sæson var der i alt

næsten 200 udstillere, der var
med én eller flere gange i sæ-
sonen. Dette store antal giver
et bredt udvalg af varer, hvil-
ket vi mener er en del af for-
klaringen på den store inter-
esse fra publikums side, siger
halbestyrer Carsten Hille, der
er primus motor omkring
markederne.
Spændende at gå på loppe-
og kræmmermarkeder
Han mener desuden, at der på
det seneste har været en stør-
re interesse for den type mar-
keder end tidligere, og at en
del af forklaringen nok er, at
folk synes det er spændende

at kigge på – og evt. købe –
gamle ting. Og måske kan
man også spare penge ved at
gøre en god handel!
Han mener også, at sikkerhe-
den for, at det altid ”er godt
vejr” i en lys og opvarmet
hal, tiltrækker både udstillere
og publikum.
Så alt tyder på, at vi går end-
nu en god sæson i møde,
slutter Carsten Hille, der i
øvrigt kan kontaktes på tlf.
2012 2055 eller på mail:
chr@b3i1.dk, bl.a vedr. be-
stilling af stande.

Loppe- og kræmmermarkeder 
i Kvaglundhallen
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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

Mikael Mikkelstrup
Krogvej 15

6700 Esbjerg

Mobil 6128 9028

post@gammelbymurer.dk
www.gammelbymurer.dk
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En af de forholdsvis nye
navne i IF92 Fodbold’s 
førsteholdstrup er jannik
Brinck. 
Jannik er 22 år, og har spillet
i EfB i alle ungdomsårene,
hvor han vekslede mellem at
være på de enkelte årganges
førstehold og de lavere ran-
gerende hold.
I forbindelse med at han blev
seniorspiller, flyttede han til
Ribe Boldklub, da hans træ-
ner i EfB skulle være træner i
klubben. Det blev dog ikke
den ønskede oplevelse, da
han ikke fandt sig til rette i
klubben.
Han havde besluttet at han
ikke ville tilbage til EfB, så
en af hans kammerater anbe-
falede ham at prøve i IF92,
og det har han ikke fortrudt.
Han følte sig velkommen fra
starten og modtaget med åb-
ne arme. Jannik siger, at IF92
er en klub med et fint socialt
liv, hvor der er plads til alle. I
2014 fik han debut på klub-
bens 1. hold, og håber, at han
i 2015 kan etablere sig som
fast 1. holdsspiller. Han er en
alsidig spiller, som er højre-
fodet, men kan også bruge
venstre fod til andet end at

stå på. Han spiller i forsvar
eller på kanten på midtbanen.
Om det er i højre eller ven-
stre side er underordnet. Han
har også spillet central midt-
bane.

Når han ikke spiller fodbold,
studerer han almen HA på
Syddansk Universitet som
meritstuderende. Han har
gennemført finansøkonom-
uddannelsen, og er i gang
med bacheloruddannelsen,
som normalt tager 3 år, men
Jannik kan gøre det på 1½ år,
og forventer at blive færdig i
januar 2016. Derefter kan
han fortsætte med en kandi-
datuddannelse, der tager 2 år.
Han har ikke helt gjort sig
klar på, hvad han vil bruge
uddannelsen til, men han er

sikker på, at det ikke skal væ-
re i en bank, for som han si-
ger ”der skal simpelthen ske
noget mere”. Efter at have
været i praktik ved EDC i Ri-
be, overvejer han at blive ej-
endomsmægler, men også
salg – gerne indenfor sports-
verdenen – er inde i overvej-
elserne. IF92 håber naturlig-
vis at Jannik vælger en frem-
tid, hvor han vil være til rå-
dighed for klubben i mange
år fremover.
Blandt hans gode oplevelser i
IF92 nævner Jannik en træ-
ningslejr i Tyrkiet i 2014. Her
kunne de i foråret træne på
gode baner, og truppen blev
rystet sammen. Her fandt han
sig virkelig tilrette i senioraf-
delingen, og fandt nogle go-
de venner.
Jannik bor med sin kæreste i
Storegade i Esbjerg og har
fritidsjob i Netto på Højtofte-
vej.
IF92 var faktisk ikke helt
ukendt for Jannik, da hans far
er Peer Brinck, som spillede
91 kampe på 1. holdet i ØB.
Faktisk var hans sidste kamp
for ØB 1. november 1992,
som også var ØB’s sidste
kamp inden sammenslutning-
en med B47 i IF92 Fodbold.
Peer fortsatte sin fodboldkar-
riere i EfB, hvor han nåede
83 1. holdskampe.   

Spillerportræt

jannik Brinck
De hidtidige trænere i det,
der efter sommerferien er
U16 afdelingen, Alf Freund
og Allan Yde, havde beslut-
tet at stoppe efter efterhån-
den mange år som trænere
for disse drenge.
Som afløsere har IF92 Fod-
bold været så heldige at finde
meget kompetente afløsere,
nemlig Jonny Jørgensen og
Henning Fries.

Jonny Jørgensen.

Jonny Jørgensen vil være
kendt af mange som tidligere
spiller og træner i ØB og
IF92, hvor han har været træ-
ner i såvel senior- som ung-
domsafdelingen, inden han i
2005 skiftede til EfB, hvor
hans søn, Anders, gerne ville
prøve talentet af. Efter at ha-
ve været træner indtil 2012,
valgte han at stoppe, og
”kun” være interesseret for-
ælder.

Da Anders skiftede tilbage til
IF92, fulgte Jonny med, og
da han hørte, at de hidtidige
trænere ønskede at stoppe, til -
bød han at give en hånd med. 
Jonny har næsten 25 års træ-
nererfaring, og har taget for-
skellige trænerkurser inden-
for DBU, og mange interne
trænerkurser i EfB.
I det daglige er 48 årige Jon-
ny lagerekspedient ved Syd-
Energi.
Henning Fries er til gengæld
et helt nyt ansigt i IF92 Fod-
bold. Han kommer fra Jej-
sing ved Tønder.
Han startede med at spille i
Jejsing IF, og skiftede senere
til Tønder. Allerede som 15
årig begyndte han som hjæl-
petræner i U11 og U13 i Jej-
sing. Han holdt pause mens
han var på efterskole i 9. og
10. klasse, men startede så
som 17 årig i Tønder SF (nu
FC Sydvest) og samtidig gik
han på Tønder Handelsskole
og var tilknyttet Tønder
Sports College.
Efter at have afsluttet Han-
delsskolen tog han et sabbat-
år, hvor han var ansat som
pedelmedhjælper på Han-
delsskolen. I det år var han
stadig tilknyttet Tønder
Sports College som spiller og
træner, hvor han havde DBU
konsulent Svend Pedersen fra
Esbjerg som underviser.
Han har også bestået dom-

mereksamen, men dømmer
ikke kampe. Han ser i skri-
vende stund frem til pokal-
kampen mellem hans nye
klub IF92 og hans gamle
klub FC Sydvest, som blev
spillet onsdag 12. august i
Skibhøj. Han har FC Sydvest
som klar favorit i kampen, da
de, til trods for nedrykning
fra 2. division til Danmarks-
serien, stadig har et meget
stærkt hold. Resultatet af
kampen kan ses andetsteds i
avisen.
Henning starter 1. september
på Syddansk Universitet,
hvor han skal læse HA Sport
& Event Management, som
er et 3 årigt studie.
IF92 og Henning har forelø-
bigt indgået en 2 årig aftale.

nyt trænerteam i U16 afdelingen

Jonny Jørgensen.

IF92 Fodbold og DBU sam-
arbejdede 1. juni om at afvik-
le Pigeraketten, som er mål-
rettet piger mellem 5 og 11
år. Arrangementet foregik på
Skibhøj Stadion mellem kl.
16 og 19, hvor pigerne først
skal ud i et rumunivers, hvor
de besøger forskellige plane-
ter med forskellige fodbol-
daktiviteter for at finde klub-
nøglen.
Når nøglen er fundet, kan pi-
gerne prøve kræfter med me-
re traditionelle fodboldø-
velser.
Selvom fremmødet ikke var

så stort som arrangørerne
havde håbet på, så havde del-
tagerne en god og spændende
dag, som lægger op til en
gentagelse.
IF92 Fodbold ønsker at tilby-
de fodbold som mulighed til
alle piger i Østerbyen, og
klubben har da også set en
ganske pæn fremgang i med-
lemstallet i 2015. 
Pigeafdelingen træner tirsda-
ge og torsdage i Skibhøj
mellem kl. 17.00 og 18.30,
hvor alle piger, der vil prøve
kræfter med fodbold, opfor-
dres til at møde op.

Pigeraketten i IF92
Denne aktivitet, som blev
startet op i IF92 Fodbold af
Lone jepsen i foråret 2015,
kan vist godt benævnes
som en succéshistorie. 
Uden at have lavet ret meget
PR for aktiviteten, er der nu
omkring et dusin kvinder, der
mødes hver lørdag mellem
kl. 10.00 og 11.30 i Skibhøj,
hvor de får brugt deres krop
på en motionsform, der kom-
binerer det bedste fra fodbold
og fitness.
Efter sommerferien startede
holdet op igen lørdag 8. au-
gust, og igen var der nye an-
sigter blandt deltagerne. Lone
Jepsen siger dog, at der sta-
dig er plads til flere, der har
lyst til at prøve denne mo -
tionsform, hvor der kommer
masser af sved på panden,
men der er også plads til at

Fodbold Fitness for kvinder
grine og nyde et socialt sam-
vær.
Denne lørdag havde Lone få-
et DBU instruktør Henrik Sø-
rensen til at forestå træning-
en, og komme med lidt ny in-
spiration, og avisens udsend-
te var glad for, at han kunne
nøjes med at se på.

Det understreges, at deltager-
ne ikke behøver fodboldmæs -
sige færdigheder inden man
starter på holdet. 
Lone kan kontaktes på tele-
fon 2944 8669 eller på Face-
booksiden Fodbold Fitness
for kvinder – IF92 Skibhøj.

michael Rødgaard
250 kampe

Holdkammeraten Thomas Niel sen,
der har spillet man ge kampe 
sammen med Michael, ønsker
tillykke med jubilæet.



Side 24 ØSTERBY NYT 2015

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


