
Nr. 1  27. årg. 2018    oplag: 8.500

Lange liggetider
Vort brød laves med lange liggetider, 

hvor brødet hæver i op til et helt døgn.

Det betyder, at smagsstofferne i brødet 
får tid til at udvikle sig.

Resultatet må du selv smage dig frem til
- men vi tror, at du er enig med os.
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Jerne Børnehave på Brovang-
en er en lille selvejende pri-
vat børnehave med ”kun” 40
børn. Størrelsen på antallet af
børn i børnehaven gør, ifølge
2 forældre, at personalet i høj
grad kan fokusere på det en-
kelte barns trivsel og udvik-
ling. 
Igennem årene har personalet
i børnehaven uddannet sig i
at tage sig af de særlige be-
hov som for tidligt fødte og
særligt følsomme børn har.
Men Jerne Børnehave er ikke
kun er for børn med særlige
behov. Alle børn er velkom-
ne.
Børnene er inddelt i 3 grup-
per aldersmæssigt, men akti-
viteterne, der finder sted om
formiddagen, foregår på
kryds og tværs af grupperne.
For et par år siden, indførte
de tirsdag, onsdag og torsdag
stillestund, hvor de har bør-

neyoga , børnemassage eller
mindfulness. Dette kom efter,
at de havde urolige eftermid-
dage. Mange forældre har
fortalt, at de også kan mærke
at børnene er mere rolige, når
de kommer hjem. Jerne Bør-
nehave har valgt at kontakt-
pædagogen er den samme i
hele den tid, barnet er i bør-
nehaven.
Østerbynyt mødtes med Tan-
ja, leder af Jerne Børnehave,
Jannie, som er mor til tidligt
fødte Lærke på 4 år og Søren,
som er far til Liam, også på 4
år, som er særligt følsom.
Begge forældre beretter, at
det var et bevidst valg af Jer-
ne Børnehave, da de fra før-
ste besøg, havde den rigtige
fornemmelse, af at det ville
være det bedste for deres
barn, pga. personalets imøde-
kommenhed. Tanja omtaler 3
værdier, som de i børnehaven

arbejder ud fra: Nærvær –
omsorg – tryghed. 
Børnehavens størrelse gør, at
hverdagen for børnene er ro-
lig og overskuelig og med fo-
kus på et lavt lydniveau.
Samtidig har Jerne Børneha-
ve en meget stabil medarbej-
dergruppe, hvor der ikke sker
udskiftninger, så børnene al-
tid møder et kendt ansigt, når
de møder ind om morgenen.
Børnehaven tager udgangs-
punkt i det enkelte barn og er
opmærksomme på, at ikke al-
le børn skal det samme. Der-
for vurderes det ved hvert ar-
rangement, som børnene del-
tager i, om det enkelte barn
kan håndtere oplevelsen.
Tanja slår også fast, at der
foregår et fremragende foræl-
dresamarbejde med en tyde-
lig og jævnlig dialog. Foræl-
drene roser også personalet
for at være meget lydhørt, og
altid være klar til at reagere
på henvendelser.
Jannie fortæller, at Lærke
blev født 14 uger for tidligt,
og at hun var meget lille, da
hun kom til verden. Dette føl-
ger hende stadig, men hun er
inde i en god udvikling. Lær-
ke kræver ekstra tid og ro i
dagligdagen, og har brug for
pauser til at filtrere indtryk.
For tidligt fødte viser forskel-
lige reaktioner, men et typisk
tegn er følsomhed, høj smer-
tetærskel og at det er svært at
vise følelser, f.eks. græder
Lærke ikke, hvis hun slår sig.

Det er også typisk, at reak-
tion på en hændelse først
kommer flere dage senere.
Som ekstra hjælp har Lærke
tilknyttet en støttepædagog,
som kun arbejder med hende.
Søren beretter, at Liam tidligt
udviklede problemer med
maven og var indlagt flere
gange. Han er derfor utryg
ved personer i kitler og ar-
bejdstøj. Derudover måtte
han skifte dagpleje flere
gange på 2 år, så han var ikke
glad for at blive afleveret i
dagpleje. Søren fortæller, at
der kun gik 14 dage efter at
han var startet i Jerne Børne-
have at han ikke længere
græd, når han blev afleveret. 
For begge børn er tryghed, ro
og faste rutiner meget vigti-
ge.  Begge forældre er over-
beviste om, at det er en afgø-
rende faktor for børnenes po-
sitive udvikling at de går i
Jerne Børnehave.
Da både Lærke og Liam er
fyldt 4 år, er de nu blandt de
ældste børn, og i det næste
års tid, skal de nu forberede
sig på mange nye udfordring-
er, så de snart er skoleklare. 
Ønsker man at få sit barn
skrevet på ventelisten til en
plads i Jerne Børnehave, kan
børnehaven kontaktes på
75127232 og få mere infor-
mation. Det er også muligt at
skrive barnet op på ventelis-
ten på www.jerneboerneha-
ve.dk 

Jerne Børnehave

Som det nok er mange be-
kendt, så skal der bygges bio-
graf ved siden af shopping-
center Broen langs Exnersga-
de. Bygningen vil blive ca.
125 meter lang. 
Det er Tjæreborgfirmaet
Nem-Byg, der har fået total-
entreprisen. Projektleder An-
ders Nielsen fortæller også,
at der i perioden fra uge 14 til
uge 28 vil være elementmon-
tage, hvilket medfører, at Ex-
nersgade vil blive spærret for
biltrafik. Der vil i dele af pe-
rioden foregå et vist natarbej-
de, som vil foregå mellem kl.
03 og 07. Natarbejdet vil kun
foregå i forbindelse med den
første tredjedel af element-
montagen, og langt fra hver
nat. Nem-Byg har indhentet
tilladelse fra Vej & Park ved
Esbjerg Kommune til at luk-
ke Exnersgade og også fået
miljødispensation for støj.
Det forventes at støjen ho -
vedsagelig vil komme fra
kranens motor og hydraulik. 
Det er nødvendigt at lukke
for Exnersgade, da mobilkra-
nen, der skal løfte elementer-

ne på plads, fylder hele ga-
dens bredde. Der vil dog bli-
ve plads til en sluse til gåen-
de og cykeltrafik ved siden af
byggepladsen.
Leverancerne af elementerne
vil foregå på almindelige
lastvogne, og der forventes
omkring 10 transporter i døg-
net. Tilkørslerne vil foregå
fra Gammelby Ringvej og
nordpå ad Ringen til Bagge-
sens Allé og til Exnersgade.
De forventer at kunne undgå
transporter mellem kl. 07 og
08 om morgenen. 
Busrute 3B vil blive omlagt i
en periode.
Rampen til parkeringsplad-
serne på taget af Broen vil
blive holdt åben i hele bygge-
riet, og vil faktisk, når bygge-
riet er færdigt, være delvist
overdækket af den forbin-
delse, der etableres mellem
biografen og Broen.
Interesserede borgere vil
kunne følge byggeriet på
www.nem-byg.dk, hvor der
vil blive lagt ugeplaner, hvor
også datoer for natarbejde vil
blive oplyst. 

Biografbyggeri

Dette specielle fitness studio
åbnede 1. februar på Skole-
bakken 137. Det specielle
ved studioet er at det tilbyder
fitness ved hjælp af poles og
hoops. De engelske udtryk
dækker over det, der popu-
lært er kendt som stripper-
stænger og hularinge.
De 4 piger, der står bag stu-
dioet, mødte hinanden i 2014
i det polestudio, der lå i Sto-
regade og siden flyttede til
Jyllandsgade. Alle 4 fortæl-
ler, at de straks fra start, blev
grebet af udfordringerne i
sporten, hvor der stilles store
krav til især arm- og mave-
muskler samt teknik. De var
ikke længere glade for set-
uppet i det studio, og beslut-
tede derfor, i stedet for at op-

Poleaddict-Fitness Studio
give sporten, selv at starte et
studio.
De fandt lokalerne på Skole-
bakken, som var i meget dår-
lig stand. De fik dem over-
draget i midten af december
2017, og har siden knoklet
med at istandsætte dem. Lo-
kalerne er hyggelige og ind-
bydende med hvide vægge
og store spejle. Lokalerne er
indrettet med et rum med 10
poles og et rum med 5 hoops.
Derudover er der venterum,
køkken og toiletter.  
Mens de satte lokalerne i
stand, blev de af en nabo
spurgt, hvad der skulle være i
lokalerne, og da han hørte
om studioet, beklagede han,
at der ikke ville være mulig-
hed for at kigge ind.
Mange – nok især mænd –
har nok visse fordomme om-
kring poledancing, men der
findes mange stilarter inden-
for poledancing, og i Polead-
dict-Fitness Studio fokuseres
der på den sportslige vinkel.
De tilbyder pole på 4 niveau-
er – begyndere, letøvede,
øvet,  styrke & smidighed.

Indenfor aerial hoop tilbyder
de hold for begyndere.
Som noget nyt i Esbjerg til-
byder de også acroyoga, som
kombinerer yoga, thai-massa-
ge og akrobatik. Som regel 2
personer sammen, hvor man
bruger hinanden på, med og
under hinanden. Acroyoga
stiller krav til styrke, udhol-
denhed, balance, koordina-
tion og kropskontrol. En
øvelse, der laves i acroyoga,
er ”flyvemaskinen”, som
mange nok har lavet med de-
res børn.
De 4 piger bag Poleaddict-
Fitness Studio er Trine Mat-
hiasen, som til daglig er bu-
tikschef i Hallum, Esther
Guldberg, som er produk-
tionsassistent ved OilPower
Hydraulics, Mette Juhl, som
er bioanalytiker, og arbejder i
en lægepraksis samt Tina
Christensen, som arbejder
med økonomi og administra-
tion ved Telcon i Varde.  3 af
pigerne er fra Esbjerg og alle
er fra Østerbyen, Tina kom-
mer fra Varde.

Studioet vil fra start af tilby-
de 20 holdtimer om ugen, og
udover de 4 ansatte trænere
underviser Esther og Mette.
Trine står for det personale-
mæssige, og Tina stå for det
administrative. Man kan star-
te fra 13 år, og der er ingen
øvre grænse aldersmæssigt.
De planlægger at starte et
børnehold for unge mellem 6
og 12 år. Studioet tilbyder
mulighed for at stifte be-
kendtskab med de forskellige
tilbud ved en prøvetime.
Poledancing er en sport i god
vækst, og for de 4 piger – og
de mange, der dyrker pole-
dancing – er det en seriøs
sport, hvor der bl.a. afholdes
Danske Mesterskaber. 
Det skal dog ikke være alt for
seriøst det hele, så studioet
tilbyder også mulighed for at
booke lokaler og instruktør
til polterabender, firmaar-
rangementer og andet.
For nysgerrige kan der læses
mere på deres hjemmeside:
www.poleaddict-fitness.com.
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Endnu en gang chokerer eje-
ren af Restaurant HUSET på
Baggesens Alle 154. Denne
gang med helt klart BYENS
bedste ”Selskabs tilbud”. Vi
møder ham over en kop kaffe
og han fortæller: ”Med dette
tilbud vil jeg gerne ramme mål -
gruppen, som plejer holde sine
runde fødselsdage eller andre
festlige begivenheder i de lej-
ede festsale rundt i byen,
hvor de enten bestiller mad
udefra eller laver den selv.
Som regel tager de et par da-
ge før en tur over græn sen,
hvor der bliver handlet drik-
kevarer hjem. Jeg har skræd-
dersyet et tilbud, så det ikke
kan betale sig at gøre det

nævnte. For kun 299 kr. pr.
person tilbyder vi ”7 timers
fest” med alt det, der hører til. 
Mens folk ankommer, serve-
res der en velkomst drink.
Imens man nyder denne, gør
køkkenpersonalet klar til
”Varm buffet” bestående af
flere forskellige slags hjem-
melavede burger sliders, ind-
bagte pandekager med fyld
overhældt med bechamelsovs,
Italienske pizzaer med ægte
mozzarella, pommes frittes,
krydrede kartoffelbåde, frisk-
blandet salat, samt flere for-
skellige slags kolde saucer.
Når folk er færdig med den
varme buffet, er der plads til
en rygepause, taler, lege eller

andet, der hører festen til.
Imens rydder personalet tal-
lerkener væk, og der gøres
klar til dessert. Der brygges
frisk kaffe, samt kogende
vand, hvis der er nogen, der
får lyst til en kop te. Danse-
gulvet gøres klar, og der spil-
les musik efter eget ønske.
Senere på aften serveres der
natmad i form af frisklavet
tapas, efterfulgt af snack. He-
le denne herlighed fås for
kun 299 kr. pr kuvert (19.00
– 24.00) Hvis man har lyst til
at blive efter kl.24.00, laves
der et yderligere tilbud på
drikkevarer. 20 kroners bar
på ALT fra baren. Her kan
der festes til kl.02.00 

hold din næste fest i restaurant hUSeT

1. marts er den officielle dato
for opstarten for Tornbys
Træfældning, men igen i år
har det været nødvendig at
starte op nogle dage fo-
rinden.
”Jeg får mange henvendelser,
så det har været nødvendigt
at tage et par dage i brug før
min officielle start i år.” for-
tæller Anders Tornby, og fort-
sætter ”Heldigvis har vejeret
været med mig, så det har
kunnet ladet sig gøre”.
- Og alt tyder på, at der er
nok at se til. I 2017 fældede,
beskar, topkappede, klippede
og stubfræsede Tornbys Træ-
fældning for mere end 250
kunder fordelt over det meste
af området mellem Esbjerg

og Hvide Sande. Tornbys
Træfældning høster stor ros
fra kunderne for hurtig svar-
tid og professionel udførsel
af selv de svære opgaver (kil-
de: www.facebook.
com/tornbys)

Tornbys Træfældning i nyt
samarbejde i varde
Der har til nu været en del
opgaver i Varde, men nu sat-
ser Tornbys Træfældning
med et nyt samarbejde på en
endnu større kundekreds.
”Gennem det sidste års tid
har jeg haft et tæt samarbejde
med firmaet Drømmehaver,
og vi tilbyder mere eller min-
dre totalløsninger i haven.
Jeg klarer det med træerne

mens Drømmehaver har sær-
lig ekspertise i gartnerarbejde
og brolægning.” Lyder det
fra Anders Tornby.
Tornbys Træfældning håber
at blive godt modtaget i Var-
de, hvor der er omdelt flyers i
den sidste del af februar. 
”Det er altid spændende når
man forsøger sig et nyt sted –
spændende at se, om jeg har
læst behovet rigtigt”.

Forsikring er vigtig
Mange kunder spørger ind til
forsikringsforholdene, og det
er vigtigt at forsikringerne er
i orden. Det kan være en me-
get kostelig affære, hvis man
foretager fældning og noget
går galt undervejs. Tornbys
Træfældning er forsikret, og
derfor kan man være ganske
tryg når arbejdet gennemfø-
res.
”Jeg tænker jeg har fældet
over 1.500 træer de sidste par
år – og heldigvis har jeg ikke
haft brug for min forsikring
undervejs.” Beretter Anders
Tornby med et veltilfreds
smil.
Tornbys Træfældning tilby-
der træfældning, topkapning,
hækkeklipning, flishugning,
beskæring og stubfræsning.
Arbejdet udføres altid profes-
sionelt, sikkert og effektivt.

Kontakt:
Tornbys Træfældning
Lenders Allé 1a, 6700 Esbjerg
Tlf. 40 54 19 73
anders@tornbys.dk
www.facebook.com/tornbys
www.tornbys.dk

Tornbys Træfældning i gang igen
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De Blå Bude
Alt i transport 
og flytning udføres

Din glade flyttemand

De Blå Bude
Sp. Kirkevej 3 . 6700 Esbjerg  

  

 
 

  SPÆNDENDE OG
LÆRERIG 10. KLASSE

 

Fakta:Sankt Nikolaj 

Skole er en privat skole, 

som i 1905 blev grundlagt af 

den katolske menighed i Esbjerg.

I dag er skolen en moderne 

fri grundskole med klasser

fra 0. til 10. klassetrin samt 

en SFO-afdeling   
 

  

Se mere på:
www.sktnikolaj.dk
 

         

ET ÅR – EN KLASSE – EN MULIGHED

er
mmerater

ole
    i Berlin og London

    ungdomsuddannelserne
l

    inden du skal videre

INDSKRIVNING KAN FINDE STED
ALLEREDE NU.

SANKT NIKOLAJ SKOLE
ELEVEN OG SKOLEN I CENTRUM.

Kirkegade 54      6700 Esbjerg      Telefon 75122988      sanktnikolaj@skolekom.dk

Hos os kan du hurtigt og nemt bestille buketter, 
sammenplantninger, begravelsesbinderi, 

bryllupsbinderi, specialter heri blandt øl, vin,
chokolade mm. enten til udbringning eller afhentning.

Nybo Blomster tilbyder ligeledes gode firma aftaler!

Bestil  på vores hemmeside www.nyboblomster.dk, 
eller kontakt os 75123433, du finder os på 
Strandbykirkevej 100, 6705 Esbjerg Ø 

Butikken er medlem af Interflora kæden, 
hvilket vil sige, at vi leverer og modtager ordre fra 
hele verden, og at forretningsgangen er bygget op
omkring faglærte dygtige blomsterdekoratører.

Vi modtager Mobilpay, samt alle danske kortGammelby Møllevej 14 · 6700 Esbjerg · Tlf. 7513 0674
www.porstryk.dk · mail@porstryk.dk

TOTALLEVERANDØR

. . . lad PORS TRYK sætte aftryk på din næste tryksag !

� BØGER � HÆFTER � KATALOGER

� BROCHURER � BREVPAPIR � KUVERTER 

� VISITKORT � FAKTURAER � ETIKETTER 

� PLAKATER � POSTKORT � KALENDER 

� STREAMERS � STORFORMATPRINT

� DIGITAL-PRINT � STEMPLER 

� SKILTE � ROLL-UP
A

F TR
YK

SA
G

ER

NYHED
DIGITAL PRIN

T I SMÅ OPLAG

NYHEDPLAKAT PRINT I SMÅ OPLAG
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Kærlighed

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

75 12 27 61
28 59 27 61

www.just-eat.dk/restaurants-amore

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

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

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

Alle pastaretter er med brød

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

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

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

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

Burgere Med hjemmelavet bøf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Cola, Fanta, Sprite, Cola light, Cocio

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

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

remoulade, ketchup, bearnaisesovs, tomatsovs 10,-

109. Hvidløgsbrød Med ost 50,-

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

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

Gennem 20 år  
I restaurantionsbranchen  

har vi holdt fast I vores motto:

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

Amore: pizzaer bagt med kærlighed 

Husk: ”Kvalitet tager tid”

Buon appetito
Velbekomme

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

Kun afhentning

Frokost  

tilbud
Alle dage mellem  

11.00 – 15.00

PIZZA NR. 0 – 10 

39,-
Kun afhentning

Åbningtider
Hverdage 11.00 – 21.30

Lørdag, søndag &  
helligdage 12.00 – 21.30

Storegade 65A – 6700 
Esbjerg

Udbringning 
Ved bestillinger over  

Kr. 100,-
er levering  

GRATIS 
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m
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.  

Storegade 65A - 6700 Esbjerg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pommes frites, remoulade og ketchup 50,-

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

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

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

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

Familie  

(50x50 ca. 4 Pers.)

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

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

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

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

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

oksekød, pølser, bearnaisesovs 75,- 200,-

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

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

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

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

Alle pizzaer  

kan vælges  

som deep pan  

+ 15 kr.

Alle pizza,
pita, dürüm,

sandwiches  

kan laves som  

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

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

Bestil 
online og få 
10% rabat

www.amoreesbjerg.dk



rer.  Motionsrummet forven-
tes at tages i brug for med-
lemmer den 1. marts 2018.
Mens Østerbynyt er på be-
søg, møder vi Egon Hansen,
afdelingsformand for afde-
ling 13, der er blokkene på
Stengårdsvej 120 – 142, i alt
86 lejligheder. 

Afdeling 13 bliver den sidste,
der renoveres, hvor nr. 134
og 136 indrettes med til-
gængelighedsvenlige lejlig-
heder, hvilket indebærer ind-
vendige elevatorer. De øvrige
lejligheder renoveres også
med nye badeværelser, skabe
og døre. Samtidig renoveres
udendørsarealerne, hvilket
bl.a. indebærer flytning af le-
geplads og parkeringspladser.
Der etableres et nyt op-
holdsområde med et hus og
nye indgangspartier. Stuelej-
lighederne har indtil nu haft
haver, som nu laves om til al-
taner. Renoveringen forven-
tes at starte 1. april 2019. 
Ungdomsbo byggede afde-
ling 8 i 1968, afdeling 13 i
1970 og afdeling 14 i 1971.
Disse er alle etageejendom-
me. Afdeling 18, som blev
bygget i 1979, er tæt-lav byg-
geri.
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GENERALFORSAMLING
East T©wn up - Østerbyens Borgerforening indkalder til 

ordinær generalforsamling som afholdes
onsdag den 30. maj 2018 kl. 19:00

i IF92’s Klubhus, Veldtofte Sportsvej 15, 6705 Esbjerg Ø.

Dagsorden:
1. Valg af a) dirigent og b) referent
2. Valg af stemmetæller
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for 2018
7. Valg af 2 bestyrelses suppleanter
8. Valg af 1 revisor suppleant
9. Valg af repræsentanter til andre foreninger, samt suppleanter
10. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 10 dage før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, som ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.
Der træffes beslutning ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning. 

Skriftlig afstemning anvendes dog altid, når der er flere kandidater til samme post, 
eller hvis det begæres af mindst 3 stemmeberettigede medlemmer.

Deltagelse i generalforsamlingen og stemmeberettigelse kræver, at indbetaling af 
kontingent for 2018 på kr. 100 pr. husstand er indbetalt og registreret af kassereren, eller
betales til kassereren eller et bestyrelsesmedlem ved fremmøde til generalforsamlingen.

Der vil på generalforsamlingen være mulighed for at købe drikkevarer i klubhusets 
cafeteria, som er åben i forbindelse med generalforsamlingen. 

Forslag til suppleanter og øvrige forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
kan inden nævnte frister fremsendes til just-endi@mail.dk.  

Bestyrelsen glæder sig til at møde Jer igen, og håber på stort fremmøde og dermed 
opbakning til foreningens virke i vort lokalområde.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for East T©wn up - Østerbyens Borgerforening

Gammelby Borgerforening 
af 1932

Hvis dette evt. har din/jeres interesse, så kontakt:

Kasserer: Henning Odgaard – ho.gambo@outlook.dk
Formand: Birte Hansen – bmhansen63@gmail.com – tlf. 2851 9564

Vi er en selskabelig forening med
medlemmer i alle aldersgrupper,
hvor vi er vilde med god mad,
musik, dans og en god snak.

Indsatsen MedVind i Øster-
byen er ved at have organisa-
tionen på plads med Claus
Julius Blomgreen som Back-
boneleder og Patrizia Mad-
sen som Backbonekonsulent.
Noget af det første som Med-
Vind i Østerbyen sammen
med Præstegårdsskolen og
Fødevarebanken er i gang
med er at starte en morgen-
madsklub på skolen, som for-
ventes at starte i uge 15.
MedVind i Østerbyen tager
udgangspunkt i Collective
Impact, som handler om at få
de forskellige indsatser til at
løfte i flok og arbejde sam-
men. Derfor rejser Claus og
Patrizia til Austin i Texas for
at deltage i verdens største
Collective Impact konference
1. til 5. april 2018. ”Her skal

der indsamles erfaring og
perspektiver, som selvfølgelig
skal omsættes i en dansk kon-
tekst, hvor vi har et andet
vel færdssystem og mindset
sammenlignet med fx USA”
siger Patrizia. 
Udover morgenmadsklubben
og den kommende konferen-
ce er der pt. ved at blive eta-
bleret fire klynger. Claus for-
tæller ”Arbejdet vil i den
kommende periode bestå af
at sammensætte klyngerne i
de fire indsatsspor: Sundhed,
Læring, Job og Erhverv, samt
Kultur og Fritid. Klyngerne
har blandt andet har til hen-
sigt at konkretisere og fast-
sætte målene for de fire ind-
satser” Claus og Patrizia
fortæller ligeledes ”at vi står
med en udfordring i forhold

til, at erhvervslivet mangler
arbejdskraft kontra mange
borgere uden tilknytning til
arbejdsmarkedet. Her vil det
være klyngernes opgave, at
pege på andre tilgange og
samarbejdskonstellationer til
at kunne løse denne udfor-
dring”. 
Klyngerne starter op med en
workshop i april 2018 af 2 ti-
mers varighed.
Interessen for MedVind i Øs-
terbyen er så stor, at beskæf-
tigelsesminister Troels Lund
Poulsen har ønsket at komme
på besøg mandag 26. februar,
hvor han skal høre om Med-
Vind i Østerbyen og primært
drøfte Job og Erhvervs ind-
satsen. 

Medvind i øSTerBYen
Tirsdag 20. februar 2018
blev Ungdomsbos nye akti-
vitetshus på Stengårdsvej
”Krydset” indviet. 
Krydset er opført som en del
af områderenoveringen af
Stengårdsvej. Programmet for
indvielsen var en velkomst
ved Ungdomsbos formand
Claus-Peter Aanum, tale ved
borgmester Jesper Frost Ras-
mussen og Ungdomsbos di-
rektør Peter Sandager.
Snoren blev klippet af afde-
lingsbestyrelsesformændene
fra Ungdomsbos fire afde-
linger  Stengårdsvej samt børn
fra Bydelens Børnehus og
unge fra Klub Ringgården.
I huset vil man fremover
kunne finde Ungdomsbos vi-
ceværter, varmemesterkontor
Lokalpolitiet (flytter ind i
marts måned), Bydelsprojekt
3i1, SSP & Forebyggelse,
Klub Ringgården, Bydelens
Børnehus, Realdanias konsu-
lent og Ungdomsbos genhus-
ningskonsulenter. De fleste er
flyttet ind i midten af januar,
og Susanne Rønne, der er
projektansvarlig for Bydels-
projekt 3i1, bobler nærmest
over af glæde over det nye
bofællesskab. Allerede nu
mærker hun en glæde blandt
alle, der benytter huset og en
synergieffekt, der kun vokser
blandt de fagprofessionelle,
der netværker på kryds og
tværs.
Ved indvielsen var der fra
start fyldt med beboere, fri-
villige, fagprofessionelle og

Krydset Stengårdsvej 313-319 esbjerg ø 

nysgerrige og det anslås, at
der var mellem 450 og 500
fremmødte. I Krydset er der i
forhallen mulighed for et
åbent cafémiljø, hvor der kan
etableres mange forskellige
aktiviteter, og i salen kan der
holdes store og små arrange-
menter. Da Østerbynyt er på
besøg, har Bydelens Børne-
hus allerede indtaget salen,
og de mange børn leger og
har det fantastisk.
Bydelens Børnehus er en
sammenlægning af børneha-
ven Tusindfryd og Ringgår-
den Børnehave, der nu har få-
et fantastiske omgivelser til
deres 117 børn. Mange nu-
værende og tidligere forældre
til børn i børnehaven var på
besøg på dagen, og flere fik
nærmest lyst til at få flere
børn, der kunne få mulighed
for at bruge denne børneha-
ve. 
I et lokale, i bygningen, er
der indrettet et motionsrum,
som Bydelsprojekt 3i1 besty-

esbjerg Y’s men’s loppemarked
I Esbjerg Y’s men’s loppemarked er vi godt i
gang med det nye år. 2 åbningsdage er løbet
af stablen. I januar har Y’s men’s clubben af-
holdt en aften med donering af sidste års ind-
tjening v. frivillige aktiviteter, hvoraf loppe-
markedet udgør en væsentlig del. Der er såle-
des do neret til Esbjerg FDF 2. kreds: 5.500 kr.
Esbjerg FDF 4. kreds: 5.000 kr.
Hjerting FDF: 5.000 kr.
KFUM’s soc. Arbejde/”Korn 118”: 6.000 kr.
Aflastningstjenesten i Esbjerg: 5.000 kr.
Børn i Grønland /fra hjem m. alkoholproble-
mer:  10.000 kr.
KFUM og KFUK: 6.000 KR.
Mange nye varer er kommet på loppemarke-
det, så benyt den mørke tid til at besøge os.
Måske er der lige netop det du står og mang-

ler. Vi gør endvidere opmærksom på, at vi
sælger en del ting på Facebook på adressen:
” Loppemarked Esbjerg Y’s men”. Ting læg-
ges på Facebook så snart de kommer ind, og
sælges således før de kommer på markedet,
så her er det værd at kigge med. Ligeledes
vil vi gerne gøre opmærksom på, at hvis no-
gen har salgbare ting (ikke tøj) de vil give til
loppemarkedet, så modtages det gerne på
loppemarkedet hver torsdag, hvor vi er at
træffe ml. kl. 13,00 og kl. 16,00, eller man
kan kontakte de personer der er angivet på de
små flyers der bliver delt ud, f.eks. på nr.
20262281.
De næste åbningsdage finder sted den 24/2 -
10/3 – 24/3 – 7/4 – 21/4 på Y’s men loppe-
markedet, Mådevej 89.



2018                                                                                                                         ØSTERBY NYT                                                                                                                      Side 7

Siden Recovery Bulls blev
startet i foråret 2015 af 2
unge, der bare ville spille lidt
fodbold for sjov, er der sket
rigtig meget i foreningen. Ved
udgangen af 2017 var der
over 150 medlemmer af for-
eningen, og det er langt fra
kun fodbold, der dyrkes.
Blandt de faste aktiviteter er –
udover gadefodbold og inden-
dørs fodbold – petanque, dart,
badminton, svømning, pool
og bordtennis. 90% af med-
lemmerne er mænd, uden at
foreningen har en forklaring
på den skæve fordeling. Men
de er opmærksomme på, at
der skal gøres en ekstra ind-
sats for at få flere kvinder
med.
Recovery Bulls er et tilbud til
alle udsatte, fælles for alle er,
at de ønsker at være en del af
et kærligt, stof- og alkoholfrit
fællesskab. Et fællesskab hvor
der er højt til loftet og plads
til alle uanset hvilke problem-
stillinger den enkelte måtte
stå i. 
Tankegangen bag Recovery
Bulls er, at gennem forskelli-
ge idrætsgrene, at skabe et så
kraftfuldt og meningsfyldt
fællesskab, at det giver den
enkelte for mod på foran-
dring. Der er en forventning
om, at man møder op stof- og
alkoholfri samt at man bidra-
ger til den gode stemning på
holdet. Sporten er stadig kun
en ”undskyldning” for det so-
ciale liv. Derfor holdes der

også jævnligt klubaftener,
hvor medlemmerne spiser
sammen, og spiller f.eks.
brætspil eller andet.
Medlemmerne kommer ofte
med forslag til nye aktiviteter,
og det bruges aktivt til at give
flere og flere medlemmer an-
svar for at få gennemført akti-
viteterne. Mange af medlem-
merne har ikke været vant til
at skulle stå med et ansvar.

Ronny Nielsen, Formand for
Recovery Bulls.

Recovery Bulls afvikler i lø-
bet af et år 10-12 lokale eller
nationale stævner. Ved de lo-
kale stævner er det hold fra
andre væresteder i området,
som f.eks. Oqqumut, Kirkens
Korshær m.fl., der deltager.
Ved de nationale stævner
kom mer der deltagere fra hele
landet. Recovery Bulls delta-
ger også i mange stævner
rundt i hele Danmark.
Foreningen har fra starten af
2018 indgået et samarbejde
med SEPE (Sport & Event
Park Esbjerg), som stiller fa-
ciliteter til rådighed uden be-
regning. Der er også startet et
sundhedsprojekt over 26 uger,

hvor SEPE stiller med in-
struktører til bl.a. spinning og
sundhedspersonale, som sam-
men med det enkelte medlem
opnår både det personlige mål
som det sundhedsmæssige
mål, der bliver sat. Som en
del af projektet har deltagerne
også adgang til Svømmesta-
dion Danmark den 1. lørdag i
måneden, hvor også saunagus
indgår. 
I foreningen foregår der også
mange ting på det administra-
tive plan. Trygfonden og
Claus Sørensens Fond done-
rede penge til en bus, hvor
Bent Pedersen A/S gav et flot
afslag i prisen. Samtidig be-
vilger Esbjerg Kommune fra
2018 §18-midler, som gives
til aktiviteter i frivillige socia-
le foreninger, i år kr.
143.800,-
På det ledelsesmæssige områ-
de er der også sket nyt, da
Ronny Nielsen på sidste be-
styrelsesmøde blev valgt til ny
formand. Den hidtidige for-
mand, Even Ramsland, funge-
rer nu som projektleder og va-
retager den daglige ledelse.
Ronny har været med de sid-
ste 2 år, og har gået den slag-
ne vej, først som medlem, så
fodboldtræner, så bestyrelses-
medlem og nu formand. Ron-
ny er uddannet pædagog, og
for tiden arbejdssøgende. Ud-
over formandsposten i Reco-
very Bulls er Ronny blevet
medlem af Udsatterådet i Es-
bjerg Kommune.

recovery Bulls – fordi udsatte fortjener en chance
MedVind i Østerbyen er et
samarbejde mellem Lauritzen
Fonden og Esbjerg kommune
som i de kommende 12 år vil
medvirke til at sikre, at flere
børn og unge i Østerbyen får
gode muligheder for uddan-
nelse, job og blive en del af
et aktivt fritidsliv. MedVind i
Østerbyen skal dog ikke ses
som en isoleret indsats, men
skal ses som en helhedsorien-
teret indsats i samarbejde med
de øvrige indsatser i området,
dagtilbud, skole, frivillige ak-
tører, foreningslivet, erhvervs -
livet og selvfølgelig borgerne. 
Medvind i Østerbyen indvie-
de deres ny istandsatte loka-
ler i den gamle pedelbolig på
Præstegårdsskolen i starten af
januar 2018. Til indvielsen var
der en bred repræsentation af
såvel politikere, forvaltning-
en i   Esbjerg Kommune, er-
hvervslivet, frivillige fore nin -
ger, samt de allerede eksiste-
rende indsatser i Østerbyen.  
Claus Julius Blomgreen,
Back  boneleder, har siden 1.
november 2017 varetaget le-
delsen for Lauritzen Fonden
og Esbjerg Kommunes fælles
indsats i Østerbyen.
Patrizia Madsen er den nye
backbonekonsulent og har
væ ret ansat siden 1. februar
2018. Da Østerbynyt mødte
hende til en snak, er hun på

tredjedagen af hendes ansæt-
telse. Patrizia fortæller ”at
hun er i gang med at sætte sig
ordentligt ind i indsatsbeskri-
velsen for MedVind i Øster-
byen, samt hilse på samar-
bejdspartnere og danne sig et
overblik over de forskellige
aktørers indsatser i Østerby-
en”  
Patrizia er 43 år og født i Ita-
lien. Hun kom til Danmark
da hun var et år, men har si-
denhen boet og arbejdet i Ita-
lien, hvor hun bl.a. startede et
center for senhjerneskadede. 
Patrizia kommer med en bred
erfaring både uddannelses-
og jobmæssigt. Patrizia er ud -
dannet pædagog, har en ba-
chelor i sociologi og kultur-
analyse og en kandidat i Rets -
sociologi, med et speciale
omhandlende Fædres ople-
velse af samarbejdet med de

Medvind i øSTerBYen

Patrizia Madsen.

offentlige institutioner i for-
bindelse med deres børns bo-
pæls – og samværsordning. 
Patrizia har bl.a. været ansat
ved SSP og Forebyggelse i
Esbjerg, hvor hun fungerede
som projektleder for indsat-
serne Børn i familier med al-
koholproblemer, Tværfaglig
indsats og den sociale vice-
vært i Sædding Ådalen. Hun
kommer til Medvind i Øster-
byen fra en ansættelse i Børn
og Læring, Varde Kommune,
hvor hun bl.a. var projektle-
der for projektet Inklusion
som læringskultur. 
Patrizia havde et ønske om at
prøve noget nyt, og modsat så
mange andre projekter fandt
hun det tiltalende at Medvind
i Østerbyen er en indsats over
12 år. Patrizia siger ”I denne
indsats får vi en oplagt mu-
lighed og tid til at arbejde
helhedsorienteret, hvor Med-
Vind i Østerbyen kan være et
samlende og koordinerende
element omkring de nuvæ-
rende og kommende indsat-
ser i Østerbyen”. Selvom hun
er nystartet, er hun allerede
positiv overrasket over den
goodwill de møder fra områ-
det og glæder sig til at givtigt
og positivt samarbejde med
Østerbyen såvel borgere, pro-
fessionelle, frivillige, for-
eningerne samt erhvervslivet. 
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Find os på Facebook!

•  Nakke- og skulderhold – specifik og specialiseret 
træning

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

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

Vi tilbyder bl.a.:

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

klare at blive ældre”

Velkommen hos Klinik for 
Fysioterapi & Træning

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

www.fysstoregade.dk

Find os på Facebook

Vi tager hånd om dig!
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Tilbage i august måned
2017 afholdte Jerne Mand-
skor mandeaften i Sognehu-
set i Jerne for at søge nye
medlemmer, og en af dem,
der fulgte opfordringen til at
møde op var Preben Krog-
søe. Han vidste godt, at han
kunne synge rent, men om
han sang godt nok, var han
ikke klar over. Aftenen re-
sulterede i at koret fik 4 nye
medlemmer. Hans far sang
også i kor. 
Fra første gang han mødte
op, er han blevet godt mod-
taget, og han føler sig glad
og opløftet efter en øveaf-
ten. Selv hans kone siger, at
hun har fået en gladere
mand. Preben ville blot øn-
ske, at han var startet før.
Udover de ugentlige øveaf-
tener, holder koret aftener,
hvor medlemmernes damer
inviteres med til spisning og
sang.  
Preben fortæller, at han
synger 2. tenor, som han
mener, er sværere at synge
end f. eks. 1. tenor, og man
lærer først rigtig at synge,
når man øver i kor. Han ud-
deler store roser til koret di-
rigent, Johanne Bjerregaard,
som en meget dygtig leder
af koret, som synger fire-
stemmigt, hvilket giver en
meget flot lyd.
Selv om korets repertoire er
meget traditionelt, så er det
faktisk en fordel, ikke at
kunne melodierne på for-
hånd. Han kunne godt tæn-
ke sig et lidt mere moderne
repertoire, men det overla-

Jerne Mandskor
der han til korets ledelse om
at bestemme. Til trods for
hans korte tid med koret, har
han deltaget i et par koncer-
ter, bl.a. korets traditionelle
julekoncert i Jerne Kirke
sammen med Rørkjær Pige-
kor.
Preben Krogsøe bor i den
vestlige del af Esbjerg, men
har rødder tilbage i Østerby-
en, hvor hans bedstemor hav-
de systue på Bellisvej 22, og
hans moster havde ismejeri
på Bellisvej. Han boede en
kort overgang som barn i
Grønnegade, men har ellers
p.g.a. hans arbejde som mon-
tør rejst over hele verden.
Han boede i mange år på

Fyn, men har også boet på
Fanø. I 22 år var han ved Ove
Kock A/S, men arbejder nu –
til trods for at han er årgang
42 – 16 timer om ugen ved
Jørgen Bolding. Han fandt
hans nuværende kone i pølse-
vognen foran Anva.
Preben har altid været inter-
esseret i motorsport, især Le
Mans og Formel 1, og kørte i
nogle år go-cart i proff klas-
sen. Han startede som 64
årig, og sluttede da han var
68 år, da han kørte galt en af-
ten på vej hjem fra træning.
Et uheld han var uden skyld
i, men da hans go-cart blev
beskadiget, valgte han at
stoppe som aktiv i sporten.

Klinik for Fysioterapi & Træ-
ning har rykket træningen ud
i det fri. 4 dage om ugen står
fysioterapeut Michael Bach,
for sjov og anderledes træ-
ning i områderne omkring
idrætsparken og Vognsbøl-
parken på Gl. Vardevej. ”Fi-
tOut” hedder holdet, som er
træning for alle aldre og for-
mer, og byder på styrke- og
konditionstræning under åben
himmel. 

Vi tager hele området i brug,
inklusiv de mange natur fit-
ness pladser, samt remedier
som bildæk til at udfordre
vores deltagere. Hver træning

Træning i det fri

er af 60 minutter varighed og
foregår altid udendørs hele
året rundt, derved kan vi også
nyde de fire årstiderne.

Se mere på www.fitout.dk el-
ler facebook: fitout – outdoor
træning   
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Østerby Sundhedscenter
Ribegade 169 A, 6700 Esbjerg ? Tlf. 76 16 45 00

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

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

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

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

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

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

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

Sygeplejekoordinator kan kontaktes på
tlf. 7616 5611

Daghjem:
Daghjemmet er åbent for alle borgere,
som er visiteret til daghjem.
Derudover er der en del brugerstyrede
aktiviteter/grupper, hvor alle er velkomne.

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

Træningen kan påbegyndes efter aftale
og instruktion med terapeut.

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

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

Østerby Sundhedscenters Vennekreds 
afholder generalforsamling 

tirsdag 10. april 2018 kl. 14.00

Kommende arrangementer på Østerbycentret:

Gør din virksomhed synlig - få dit budskab ud !

Annoncer i Østerby Nyt

Støtteforeningen for Esbjerg IF 92 - Fodbold

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2018
Kommende årlig Ordinær Generalforsamling finder sted 

Fredag 6. april 2018 kl.19,30 
i Klubhuset Veldtofte, Sportsvej 15

Dagsorden iflg. lovene
Indkomne forslag formanden i hænde senest 3 dage før

Spisning
Der vil forinden være spisning i Klubhuset fra kl. 18,00. 

Pris pr. Kuvert kr.100,00.

Tilmelding hertil: 
Poul Lauridsen mail: poul@famlauridsen.eu mobil 4027 0667
Finn Overgaard mail: finn@if92fodbold.dk mobil 2212 2880

(Senest mandag den 2. april.)

Bestyrelsen

Brugen af kørestol var abso-
lut ingen hindring for at delt-
agerne fra ETAC Rehabiliter-
ingscenter kunne tage ge -
været i egen hånd og få en
god aften,
Der blev skudt godt igennem
da brugere på ETAC var på
skydebanen i Veldtofte.
Mikael Toft, Tage Toft og
flere andre frivillige fra Esb-
jerg Firma Idræt sørgede for
god instruktion inden og un-
der skydningen. Efter skyd-
ningen var der social samvær
over en sandwich og en
enkelt til den tørre gane.
Alle var enige om at det
havde været en kanon god af-
ten som de helt sikkert vil
bakke op om næste år igen
næste år.

eTaCs venner indtog skydebanen
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LOKaLråd øST 
pr. 1. januar 2018

Formand
Bjarne Petersen 2512 1123
bjarnep@bbsyd.dk
Esbjerg IF92 Fodbold

Næstformand
Berit West Pedersen 2812 2176
bwp@bbsyd.dk
Skolebestyrelsen

Kasserer
Arne Skov 7512 7842
Ak12@gmail.com
Gammelby Borgerforening

Sekretær
Helle Dam 2160 7856
helledam@bbsyd.dk
Esbjerg Kunstvirke

Bestyrelsesmedlem
Ulrik Skjølstrup 2068 6458
ulrikskjoelstrup@bbsyd.dk
Jerne Menighedsråd

Bestyrelsesmedlem
Finn Just Jensen 2063 1551
fjj@granly.dk
Østerbyens Borgerforening

Følg IF92 Fodbold 

på Facebook

dagen efter kommunalval-
get blev der afholdt opstil-
lingsmøde til Lokalråd øst
på Jerne Kro.
Af det siddende Lokalråd var
det kun Arne Skov og Ulrik
Skjølstrup, der genopstillede,
så det var op til de fremmød-
te at finde nye medlemmer.
Flere havde på forhånd
meldt, at de var interesseret,
men også på selve mødet
blev der opstillet kandidater. 
Til det nye Lokalråd blev der
valgt følgende: Arne Skov fra
Gammelby Borgerforening,
Ulrik Skjølstrup fra Jerne
Menighedsråd, Berit West
Pedersen fra Skolebestyrel -
sen, Helle Dam fra Esbjerg
Kunstvirke, Finn Just Jensen
fra Østerbyens Borgerfore -
ning og Bjarne Petersen fra
IF92 Fodbold.
Det var Lokalrådets ønske, at
det ville bestå af 7 medlem-
mer, men det var desværre
ikke på aftenen muligt at
finde det sidste medlem.
På det første møde konstitue-
rede Lokalrådet sig som føl-
gende: formand Bjarne Peter-
sen, næstformand Berit West

Pedersen, kasserer Arne Skov,
sekretær Helle Dam og meni-
ge medlemmer Finn Just Jen-
sen og Ulrik Skjølstrup.
Det blev besluttet, at Lokal-
rådet ville arbejde med at æn-
dre vedtægterne, da man ger-
ne vil have muligheden for at
personer, som brænder for
området, men ikke repræsen-
terer en forening, kan blive
valgt til Lokalrådet.
Forslaget til nye vedtægter er
blevet indsendt til Esbjerg
Kommune, som skal godken-
de disse. Når Lokalrådet mod -
tager godkendelsen, vil der
blive indkaldt til et nyt opstil-
lingsmøde, hvor man håber at
kunne udvide til 9 medlem-
mer af rådet.
I mellemtiden arbejder Lo-
kalrådet med de problemstil-
linger, som borgerne kommer
med, bl.a. cykelstien i Bagge-
sens Allé, Lergravsparken,
hvor der er meget mudret,
støjgener fra Esbjerg Havn
m.v.
Der arbejdes også med at
skabe mere interesse omkring
Lokalrådet ved at få oprettet
en hjemmeside. 

Lokalråd øst
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Find os også på  
de sociale medier

Ønsker du  
økonomisk  

frihed?

FAVORIT

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

Sydbank Favorit er Sydbanks fordelsprogram, hvor du selv 

vælger dine fordele og bliver belønnet for dine år som kunde.
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10. klasse på Sankt nikolaj Skole
Faglig og personlig udvikling
Sprogundervisning på Sankt nikolaj har i flere år været højt prioriteret i 10. klasse, og derfor er man på sprogskole i
London og Berlin, ligesom eleverne kommer til at arbejde i en fysik/matematiklinje og med faget innovation og projekt-
ledelse.

I vores 10. klasse sætter vi i
det kommende år fokus på
innovation og projektledelse
for unge. I flere år vi tilbudt
faget ”Business og marke-
ting”. Dette fag vil fortsat
indgå som et delelement i det
overordnede fag innovation og
projektledelse. Hensigten med
det nye fag er, at vi arbejder
med konkrete projektledelses -
værktøjer, som kan styrke
elevernes innovations og pro-
jektledelseskompetencer.
Med fysik/kemi- og matema-
tikfaget ønsker vi ikke kun at
ramme de elever, der har
interesse for naturfag, og som
ser sig selv som kommende
HTX- elever, men også de
elever, der blot har en interes-
se for fagene. I fagene har vi
en projektorienteret tilgang
til de emner, vi arbejder med,
og vi sætter her fokus på eva-
luering og skabelsen af kon-
krete løsninger bl.a. med ma-
terialer i fysiklokalet. Desu-
den lader vi på Sankt Nikolaj
Skole eleverne arbejde med
de IT- værktøjer, man bruger
på de gymnasiale uddan-
nelser. Den projektorientere-
de arbejdsform gavner elever

pa ̊ alle niveauer. Faget er alt-
så ikke kun for naturfags-nør-
der, men for alle der kan lide
en ”hands on”-arbejdsform.

Business og marketing
I faget tages der udgangs-
punkt i de unges egen erfa-
ringsverden og i produkter,
som man som ung kommer i
berøring med og selv forbru-
ger. Man kommer til at bruge
alle sanser, fordi der med ud-
gangspunkt i alle vore sanser,
syns-, høre, - føle, - lugte- og
smagssans, undersøges, hvor-
dan alt fra jeans over mor-
genmadsprodukter til junkfo-
od præsenteres, markedsføres
og afsættes. Der bliver lejlig-

hed til at lege lidt mere med
noget af det sjove fra han-
delsskolens fagrække, samti-
dig med at nogle af de unge
mas̊ke får øjnene op for mer-
kantile fag.

Bred faglig undervisning
Vi har igennem mange år
prioriteret, at eleverne får sa ̊
bred en faglig undervisning
som muligt i 10. klasse på
Sankt Nikolaj Skole, samti-
dig med at vi har klart øje for
den enkelte elevs trivsel og
behov, fortæller klasselærer
Jonas Kjær. Alle elever har
som hovedregel tysk og fysik
udover de traditionelle fag,
som sigter mod det almene

gymnasium, men vores 10.
klasses elever får også or-
dentligt indsigt i, hvad det
indebærer at beskæftige sig
med fag, der retter sig mod
det merkantile gymnasium,
det tekniske gymnasium eller
øvrige ungdomsuddannelser
via brobygningsforløb.

Sprogskolerejserne
De to årlige sprogskolerejser
af en uges varighed har flere
formal̊. Den første ligger u -
middelbart efter skolestarten
i august, og her er for målet
blandt andet at ryste klassen
sammen, så man hurtigt lærer
hinanden at kende. Eleverne
far̊ en masse fælles ople-
velser, de far̊ tid til at snakke
sammen på kryds og tværs,
og de far̊ undervisning af ind-
fødte undervisere.
Typisk vil sprogundervisnin -
gen ligge om formiddagen.
Der er fire daglige lektioner,
hvor eleverne øver sig i sam-
tale og grammatik på forskel-
lige måder. Over middag vil
der være forskellige ting på
programmet. Det kan være
en fælles tur til en seværdig-
hed, en social aktivitet for at
ryste eleverne sammen eller
noget helt tredje.
Det vigtigste er, at eleverne
får mulighed for at opleve
noget sammen.
Den sidste tur ligger i foråret.
Her fungerer turen som en
slags afslutning på skoleåret,
hvor man får mulighed for at
slutte af med en masse hyg-
geligt samvær med de klasse-
kammerater, man har lært at
kende i løbet af skoleåret.
Derudover kan sprogskoleun-
dervisningen give et sidste
skub i den rigtige retning,
inden de skriftlige og mundt-
lige prøver begynder.
På begge rejser bor eleverne
på hotel. Dette giver mulig-
hed for en masse socialt sam-
vær, og vi lægger meget vægt
på, at man får snakket med så
mange som muligt på turene,
da dette er grobund for klas-
sens sammenhold. Det er helt
klart vores opfattelse, at ele-
verne sætter stor pris på, at
der er to ture i løbet af året,
og de giver altid udtryk for,
at den første tur er en stor
hjælp til at få dem rystet sam -
men, mens den anden tur gi-
ver en god afslutning på året.
De kan godt lide, at program-
met er så varieret, da det gi-
ver mulighed for både ople-
velser og hygge.

et fagligt skub der afklarer
og løfter eleverne
Rigtig mange af de elever, der
vælger 10. klasse her, mang-
ler lige det sidste skub rent
fagligt og med fagtilbuddene
i skolens 10. klasse kan vi gi-
ve et tilbud, som kan afklare
og forberede alle elever fag-
ligt, idet eleverne får mulig-

Sankt nikolaj Skole ligger helt inde i centrum af es-
bjerg, 10 minutters gang fra banegården, hvor alle bus-
og togforbindelser mødes.
Sankt Nikolaj Skole er grundlagt af den katolske menighed
i Esbjerg i 1905. I dag er skolen en moderne katolsk/kris-
ten fri grundskole med klassetrin fra 0. klasse til 10. klasse.
Der er i øjeblikket ca. 255 elever på skolen og en SFO-af-
deling med 80 elever.
Alle forældre kan, uanset livssyn, tilmelde deres børn til
skolen. Det er dog en forudsætning, at hjemmet er positivt
indstillet over for skolens målsætning.
Eleverne repræsenterer i dag bredt alle samfundslag i Es-
bjerg og omegn. 10. klasse på Sankt Nikolaj Skole er en
boglig 10. klasse, elever, der ansøger 10. klasse, skal have
gennemført afgangsprøverne for 9. klasse.
Se mere om skolen og 10. klasse på www.sktnikolaj.dk

hed for at få fyldt op i den
fag lige rygsæk i alle skolefag
både indenfor matematik og
fysik, men også i sprogfag.
Så uanset om målet med 10.
klasse er gymnasiet eller en

anden ungdomsuddannelse,
har man her en optimal mu-
lighed for fagligt at blive be-
dre klædt pa,̊ siger Jonas
Kjær
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Gratis entré til off. skøjtning 
+ gratis skøjter på torvet

Rabat på Flexfodbold, 
Squash og Mountainbike

Styrketræning

Hold

Badminton

Svømmestadion  
Danmark  

(1 gang/uge)

Esbjerg  
Spa & Wellness  
(1 gang/mdr.) 

  
COMPLETE

199,-
Inkl.  

 
X 
 
 

X 

X

X

X 

X 
 

X

  
STANDARD

159,-
Inkl. 

 
X 
 
 
X 

X

X

X

  
BASIC

99,-
Inkl. 
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X 

X

  
   SENIOR*

99,-
Inkl. 

 
X 
 
 

X 

KL. 6 - 14

X

KL. 6 - 14

VÆLG DET
MEDLEMSKAB
DER PASSER

TIL DIG!

FITNESS FOR

www.sepefitness.dk

En del af

Meld dig ind i SEPE Fitness. Vi har medlemskaber  
der passer til alle behov, økonomi og fysisk formåen. 

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

FOLKET
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Kære Medlem 
 

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

du til klubben. 
 

Sådan støtter du: 
 

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

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

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

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

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

   
Med sportslig hilsen 

Esbjerg IF92 
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artiklen her er skrevet i
uge 7 og resultaterne er op-
gjort denne uge og ser p.t.
således ud:

3. division kegle holdet lig-
ger sidst med 5 point og det
ser ikke ud til holdet kan hol-
de sig i rækken. Der er eller
lige nu kommet flow i spillet
og lige nu får de resultater,
men med 2 kampe tilbage,
hvoraf de 2 af holdene er top-
hold med oprykning for øje
ser det lidt mørkt ud. Dog vil
drengene kæmpe for sagen
og slutte af på en god måde.
Serie 1 ligger i nederste halv-
del, ikke helt fortjent. Det er
en stærk pulje, men optimis-
men er i behold og der regnes
helt sikkert med, at man lan-
der i midterfeltet og det er et
fint resultat.
EBC har 2 hold med i serie 2.
Desværre er de landet i sam-
me pulje. Hold 1 ligger på en
meget flot 2. plads og kun
tabt til top holdet Vejen. Dog
må vi så småt erkende at lø-
bet er kørt for at blive pulje-
vinder, idet Vejen skal miste
3 point og vi skal vinde de
sidste 2 kampe, det er nok ik-
ke realistisk selv om den be-
rømte gummiarm jo kan ind-
finde sig.
2. hold i Serie 2 ligger sidst
med 3 point, men kan med
lidt held godt undgå sidste
pladsen og komme forbi både
Gørding og Holsted.
I serie 3 har EBC 5 hold med
i turneringen og det går godt.

2 af holdene ligger som nr. 1
i puljen. Hold 3 bestående af
Finn Thyme, Kent S. Hansen,
Kurt G. Nielsen og Holdkap-
tajn Kurt Hansen har i sæso-
nen ikke tabt en kamp og er
p.t. 5 point foran nærmeste
forfølger og holdet skal bare
vinde en kamp mere for at
kalde sig puljevinder og føl-
gende deltage i landsmester-
skaberne.
hold 5 ligger nr. 2 i puljen,
men har svære kampe tilba-
ge. Chancen for at få første
pladsen er inden for række-
vidde, men det bliver en gy-
serafslutning.
De øvrige serie 3 hold ligger
henholdsvis nr. 3, nr. 3 og 7 i
puljen. Hold 4 er 3 point efter
topholdet og har kun en teo-
retisk chance for at ende på
1. pladsen.
EBC’s  5 Old Boys hold kla-
rer sig ligeledes fantastisk.   
hold 1 med Peter N. Niel -
sen, Niels Chr. Nielsen, Jens
J. Plauborg og Kaptajn Roald
Olesen ligger på en klar før-
ste plads, 3 point foran nær-
meste konkurrent og en kamp
mindre. Et point i de sidste 3
kampe skulle kunne være nok
og mesterskabet er hjemme.
hold 2 ligger placeret som
nr. 8 i en meget tæt pulje,
hvor kun 5 point skiller nr. 1
fra nr. 8. Første pladsen kan
ikke nås, men en placering i
top 5 er klart muligt.
hold 3 er på en flot 3. plads,
men dog kun med en mikro-
skopisk chance for en første
plads, men holdet vil kæmpe
hårdt for den lille mulighed
og at den berømte gummiarm
kunne snige sig ind.
hold 4 bestående af Valther
Juhl, Henning L. Pedersen,
Johnny Rasmussen og Kap-
tajn Jens Bay ligger placeret
på en sikker første plads og

kun det sorteste uheld kan
fravriste dem pladsen som
puljevinder for andet år i
træk.
hold 5 med Erland Knudsen,
Jørgen B. Jensen, Lars Møl-
ler og Kaptajnen Kurt Han-
sen ligger på en fin første

plads med 1 point foran nr. 2
Bramming og mesterskabet
kan kun stå mellem disse to
klubber som også mødes i
den sidste turneringskamp,
Det bliver et drama.
2 division i 3 bande-caram-
bole har gjort det fornuftigt

trods store udskiftninger i
spillertruppen og ligger pt. på
en 7 plads i turneringen.
På snookersiden er der store
kampe at spille senere på året
hvor man blandt andet vil
deltage i DM, hvor klubben i
de sidste åringer har haft fan-

tastiske resultater med både
sølv og bronzemedaljer. 
EBC deltager herudover i en
række af forskellige turne-
ringer uden for DDBU, med
gode resultater.

v/Kurt Hansen

Følg IF92 Fodbold 

på Facebook
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–  DÆ KC E N T E R   &   AU TO VÆ R K S T E D

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

www.ahlmanndaek.dk

Mere end et dækcenter

Olieskift med 5w40 olie  
Op til 4 ltr. olie er incl. i prisen

Kontrol af:

 

Pris fra KUN 895,-

GODT tilbud:
EFTERSYN
af din bil:

Priser  fra   298,-

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

Skal din formue
i fokus?

Jerne Mandskor 

Vi synger i Jerne sognehus 
hver onsdag aften kl. 19.30 

Se mere på: www.jernemandskor.dk 
Vi er medlem af  MOF  

Søger nye medlemmer
Kom og få smurt stemmebåndet

sammen med andre sangglade mennesker.

de sidste to uger af januar
måned var det igen tid at
komme til eM-håndbold
for herrer i Kroatien.

Jeg er efter mine mange ture,
siden 2002, efterhånden hvert
år i januar   blevet en del af
en trup på ca. 30 trofaste
håndbold fan, som kommer
fra alle egne i landet. 
Vi benævner os selv som ”en
stor håndbold familie i Dan-
mark”.
Mangård Rejser i Århus ar-
rangerede som vanligt turen
med dygtigt hånd.
Vi boede i den første uge i
Varazdin, hvor alle Dan-
marks kampe blev spillet. En

lille by 75 km nord for
hovedstaden Zagreb. Den an-
den uge flyttede vi til Zagreb,
for ligesom at opleve storby-
en også. 
Denne gang havde jeg beslut-
tet mig for at tage kampene i
indledende og mellemrun-
den, hvor jeg var sikker på, at
Danmark ville spille. 
Derfor vidste jeg, ifald at
Danmark nåede frem til fina-
le weekenden, efter kampene
i mellemrunden, at jeg måtte
tage disse spændende kampe
foran TV skærmen derhjem-
me.
Danmark spillede sig frem til
finale weekenden denne gang,
så bestemt en meget mærke-

lig situation for mig at rejse
hjem. 
Nu har Danmark de sidste
par gange skuffet fælt, og ik-
ke nåede så langt, som jeg
håbede, især de sidste to
runder i Polen og Frankrig, at
jeg denne gang valgte at være
sikker på, at den tid jeg var
afsted, spillede Danmark og-
så.
Danmark havde et stærkt
hold, og var blandt favoritter-
ne. Helt klart.
Havde fået ny landstræner i
Nikolaj Jakobsen, der var
blevet modtaget meget posi-
tivt.
Men, det er mange ting, der
skal gå op i en højere enhed,

for at slutte som nr. 1 til EM
for Herrer. 
Det var med en god fornem-
melse denne gang at jeg tog
af sted. Helt bestemt.
Det viste sig som sagt, at
Danmark nåede finale wee-
kenden.
Skuffende dog tabte vi semi-
finale kampen mod Sverige
efter omkamp, og derfor mis-
sede vi den endelige finale.
Danmark spillede til tider
flot, og så også knap så godt. 
Desværre manglede vi nogen
store målmands præstationer.
Dem måtte vi ty til hos de an-
dre landes målmænd. Vi så
nogen utroligt store præsta-
tioner hos dem i Kroatien.

Vi led et forfærdeligt neder-
lag i indledende runde mod
Tjekkiet. Heldigvis fik den
kamp ingen betydning i de
videre kampe. 
En helt forrygende målmand-
spræstation af Tjekkiets mål-

mand gjorde forfærdeligt
ondt på os. 
Vandt en flot sejr over Spani-
en i indledende runde. Men
Spanien tog helt overrasken-
de revanche senere og vandt
senere EM-finalen over Sve-
rige.
Kampen i Mellemrunden
mod Tyskland var en utroligt
spændende kamp, som vi lige
vandt med et mål. 
Havde igen en rigtig dejlig
tur i januar måned til hånd-
bold i 14 dage. Oveni holdt
jeg fødselsdag (70 år) sam-
men med gruppen, der havde
forberedt en flot dag for mig.

Finn Overgaard

TeLeFOnnøGLe 2017
esbjerg iF 92 – Fodboldafdeling

Klubtelefon 
Formand Palle Jørgensen - tlf. 61 67 03 20 
Kasserer Finn Overgaard - tlf. 22 12 28 80 

Postadresse 
IF92 Fodbold v/Finn Overgaard, Sp. Kirkevej 22 st.th., 6700 Esbjerg

mail: finn@if92fodbold.dk 

Klubhus Skibhøj anlæg 
Klubhus Veldtofte - tlf. 75 45 22 47 

øvrige trænere og ledere henvises til klubbens 
hjemmeside: www.if92fodbold.dk

eM i håndbold for  herrer i Kroatien
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Lisette giver
rådgivning
i øjenhøjde
I Middelfart Sparekasse har vi overskud til 
dig. Vi hjælper med at realisere dine mål og 
drømme, og vi er klar, når du har brug for 
det. Du får en personlig rådgiver, som du 
kan kontakte direkte, og du kan få rådgiv-
ning fra kl. 8 til 18.

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

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

Lise�e Bertram Krarup   
– Rådgiver i Sparekassen

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

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

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

-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 del af den landsdæk-
kende Scleroseforening, som
i 2017 kunne fejre sit 60 års
ju bilæum. Foreningen har
55.000 medlemmer og 15.000
med sclerose, dvs. at de har 4
gange så mange medlemmer
som mennesker med sygdom -
men. I lokalforeningen er der
449 medlemmer, heraf 232
med sclerose.

Populært sagt arbejder med-
lemmer på at kunne nedlæg-
ge foreningen ved at have
fundet en kur for sclerose,
men det er ikke lykkedes
endnu, så både lokalt, natio-
nalt og internationalt arbejdes
der videre med fuld fart på
forskningen med 50 forskere
i gang i Danmark alene. 
Lokalforeningsformand Steen

Hansen fortæller, at organisa-
tionen har tre formål: forsk -
ning – støtte – information.
Alle tre formål kræver penge,
og i 2017 kunne lokalfore -
ningen Esbjerg-Fanø, der for
resten også dækker Ribe og
Bramming, sende næsten en
million kroner. Pengene er
ind samlet ved omkring 20
for skellige events, donationer

Scleroseforeningens lokalafdeling esbjerg-Fanø og ikke mindst afdelingens
hold på Cykelnerven, som
indsamlede ikke mindre end
kr. 860.000. Cykelnerven ind -
samlede på landsplan 2.7
mio. kroner, så man må sige,
at lokalafdelingen satte sit ty-
delige aftryk. Steen Hansen
er glædeligt overrasket over
den store interesse, de har set
fra flere lokale fonde, som
har ydet målrettet støtte til
forskning eller lokale aktivi-
teter.
Steen fortæller også om et
lotteri i Ribe, hvor de lokale
forretninger donerer præmier
til et lotteri. Dette lotteri er
blevet arrangeret de sidste
par år, og indbringer hver
gang omkring 40-45.000 kro-
ner. I samarbejde med Event-
kokken arrangeres der også
en gourmetaften med flere af
landsdelens bedste kokke,
som indbringer mange penge
til foreningen. 
Steen kunne også berette om
2017 resultatet af butiksind-
samlingen, hvor foreningen
har grønne indsamlingsbøtter
stående i mange butikker. Lo-
kalforeningen Esbjerg-Fanø

var den lokalforening i Dan-
mark, der have samlet flest
penge ind, nemlig næsten kr.
50.000. Et resultat de er me-
get stolte af og taknemmelige
for at så mange butikker vil
være en del af, og at så
mange bakker op om.
I 2018 vil der 9. september
være landsindsamling til for-
del for scleroseforeningen.
Det er første gang at region
Syddanmark er med, så lo-
kalforeningens bestyrelse står
overfor en gigantisk opgave
med at finde frivillige til at gå
rundt med raslebøsserne. 
Lokalafdelingen samarbejder
også med Rotary klubberne i
Esbjerg i et projekt, som hed-
der ”Night of a 1000 dra-
wings”, hvor man får alle
mulige mennesker til at lave
en A5 tegning. Disse 1000
tegninger bliver udstillet i
Musikhuset den 7. november
2018 fra kl. 18-21, hvor der
er en entré på kr. 50. For dis-
se kr. 50 må man vælge en
tegning, og entréen går ube-
skåret til forskning i sclerose.
Ikke alt i foreningen handler
om indsamling af penge, men

lige så meget om støtte og in-
formation. Bestyrelsen havde
forsøgt at starte en ungegrup-
pe, men da der manglede
interesse fra de unge, er dette
indtil videre stoppet. Fore -
ningen har holdt en ungecafé,
der mødtes med jævne mel -
lemrum på Dronning Louise,
og efter at de har ændret til
en café uden aldersbegræns-
ning, har de set en øget inte -
resse.
Der er også startet et nyt pro-
jekt – pårørendemøder – hvor
der ved første møde dukkede
ca. 30 deltagere op, og der er
foreløbigt planlagt yderligere
2 møder. Næste møde er 6.
marts på Vindrosen, og det
tredje møde er 5. april hos
Eventkokken i Guldager, hvor
der deltager en socialrådgiver
og psykolog fra Hovedorga-
nisationen.

Steen Hansen opfordrer alle
til at følge foreningens arbej-
de på såvel deres hjemmeside
og på deres Facebookside.
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Landets øverste planmyndighed giver østerbyens borgere medhold
natur- og Miljøklagenævnet, som består af formand (jurist), to højesteretsdommere samt 7 fagkyndige udpeget af Miljø- og Fødevareministeren,  Folketinget og højesteret giver
borgerne medhold.

AFGØRELSE lyder:
I klagesagen om Esbjerg
Kommunes landzonetilla-
delse og dispensation fra lo-
kalplan til forsøgsmøller i
Måde, Esbjerg Jorder. Es-
bjerg Kommune har den 17.
november 2016 givet landzo-
netilladelse og meddelt dis-
pensation fra lokalplan nr.
11-030-0002 til etablering af
to forsøgsvindmøller på ejen-
dommen med matr.nr. 2i, 2g
og 4æ Måde, Esbjerg Jorder.
Planklagenævnet har modta-
get en klage over afgørelsen
om landzonetilladelse og dis-
pensation.
Planklagenævnet ophæver
afgørelsen om landzonetil-
ladelse og dispensation.
det betyder, at kommunens
afgørelse ikke længere gæl-
der.

Af sagen fremgår det bl.a.:
- At da Esbjerg Kommune
traf afgørelsen var denne af
den opfattelse, at de ansøgte
møller ikke er i strid med de
hensyn, der skal varetages i
henhold til planloven, anden
lovgivning herunder naturbe-
skyttelsesloven eller interna-
tionale forpligtelser såsom
habitatdirektivet mm. 
I forhold til støjforhold: 
- At klager ønskede en forny-
et vurdering, som følge af ef-
fektforøgelse, konsekvenser
heraf på den samlede støjpå-
virkning af området. 
- At kommunen er kommet
med en række bemærkninger
i forhold til støj. 
- At opstiller ikke mente, der
var grund for at tilsidesætte
hans landzonetilladelse.

I forhold myndighedsinhabi-
litet:
- At klagere anførte, at Es-
bjerg Kommune er inhabil i
sagen idet denne har økono-
miske interesser i sagen og
har henvist til et byrådsmøde
i 2010, hvor det oplystes, at
projektet ville tilføre millio-
ner til Esbjerg Kommune.
Esbjerg kommune har ikke
haft bemærkninger hertil!

I forhold dispensation til for-
søgsvindmøller 
- At klager har anført, at
kommunens afgørelse er
ulovlig og ugyldig, da dis-
pensationen strider mod lo-
kalplanens formål idet vind-
møllerne ikke er forsøgsmøl-
ler og har en størrelse der
gør, at de slet ikke må opstil-
les på landjorden, jf. § 2, stk.
2, i bekendtgørelse nr. 1590
af 10. december 2014, da de
overstiger 150 m. Såvel at
der reelt er tale om seriepro-
ducerede havvindmøller, der
har været i kommerciel pro-
duktion og salg i mere end et
år. Det er derfor ulovligt at
opstille de to bestående som
to ansøgte vindmøller. 
- At kommunen henviser til,
at plangrundlaget for opstil-
ling af forsøgsmøllerne er til-
vejebragt gennem en statslig
VVM-redegørelse, tilhørende

kommuneplanlægning samt
lokalplan for møllerne. Se-
nest har SVANA foretaget en
VVM-screening i forhold til
de ændrede møllestørrelser. 
- At kommunen har oplyst, at
der ikke er dispenseret fra lo-
kalplanens bestemmelse for-
uden den dispensation til
ændret nav- og rotordiameter
på forsøgsmøllerne. 
- At kommunen desuden har
oplyst, at forsøgsmøller op-
sættes på et prototypecertifi-
kat eller tilsvarende, jf. Ener-
gistyrelsens Godkendel-
sessekretariat for Vindmøller.
- At der ikke på tidspunktet
for kommunens afgørelse,
hvor denne gav tilladelsen,
forelå certifikater for de på-
gældende møller. Dette frem-
går ikke direkte af landzone-
tilladelsen, dog er det skrevet
ind som vilkår i denne, at op-
stiller skal dokumentere at
forholdene er i orden. 
- At opstiller til dispensatio-
nen har anført, at den ikke
strider mod lokalplanens for-
mål. 

I forhold Afstand til naboer:
- Klager har anført, at Ejen-
dommen Mådevej 63 reelt ik-
ke er nedlagt, at den ligger
mindre end 300 m fra en af
de nye vindmøller. Klager er
ikke enig med kommunen i,
at beboeren på Mådevej 63
har bestemmende medindfly-
delse på mølleprojektet,
hvorfor at ejendommen ikke
er undtaget fra afstandskravet
på 4 x møllernes totalhøjde.
Klager henviser bl.a. til vid-
neudsagn i Retten i Esbjergs
dom af 23. maj 2017, at be-
boeren kun har en ejerandel
på 0,201 % samt at hvis be-
boeren kræver et stop af
vindmøllerne i mere end 3
måneder, så er beboeren for-
pligtet til at fraflytte sin bo-
lig. 
- Kommunen har oplyst, at
afstanden fra gavlen af byg-
ningen på Mådevej 63 til
center af mølle 1 er 260 m,
mens afstanden til mølle 2 er
775 m. Ifølge kommunen er
beboeren på Mådevej 63
medejer af projektet, idet hun
har en ejerandel på 0,201 %
af selskabets nominelle kapi-
tal. 
- Kommunen mener, at bebo-
eren har væsentlig medind-
flydelse på møllernes drift
- Opstiller har den 9. januar
2018 fremsendt kopi af bl.a.
aftale om medejerskab indgå-
et med beboeren på Mådevej
63 til Planklagenævnet. Der
fremgår bl.a. følgende af af-
talen: 
2. Sælger skal som medejer
af projektet have væsentlig
indflydelse på driften af for-
søgsvindmøllerne. 
3. […] 
4. Sælgers brugsret til Ejen-
dommen og medejerskab af
forsøgsvind-møllerne må ik-
ke være til hinder for opstil-
ling og fortsat drift af de
planlagte forsøgsvindmøller. 
5. Køber har ret til på anfor-

dring at købe Sælgers andel
af forsøgsvindmøllerne, hvis
Sælger udnytter sin indfly-
delse på driften af forsøgs-
vindmøllerne, der medfører
en reduktion i produktionen
eller medfører en nærliggen-
de risiko herfor, i forhold til
den planlagte og forventede
drift. 
6. Køber er berettiget til og
på Sælgers forlangende for-
pligtet til at overtage Sælgers
eventuelle andel af forsøgs-
vindmøllerne på tidspunktet
for Sælgers fraflytning af Ej-
endommen mod betaling af
et beløb svarende til den for
andelen erlagte købesum,
med tillæg af en årlig forrent-
ning på […]. 

- Opstiller har i forbindelse
med sin fremsendelse oplyst,
at beboeren på Mådevej 63
naturligvis har et reelt ejer-
skab og angiver herefter flere
forhold som skal berigtige
dette.

I forhold til statslig planlæg-
ning 
- Klager har anført, at place-
ringen af møllerne, dispensa-
tion fra lokalplanen såvel
landzonetilladelse er i strid
med statslige bindinger i
planlægningen. Klageren på-
peger, at kommunen har
fremsendt et oversigtskort fra
screeningen af jernbanefor-
bindelsen til Esbjerg Havn,
der tilsyneladende viser, at 2
af møllerne og navnlig den
ene er placeret direkte oveni
det areal, der i den statslige
planlægning er udset til at
skulle udgøre et nyt tracé for
en ny jernbane-forbindelse til
Esbjerg Havn. 
- Klageren har desuden hen-
vist til en mailkorrespondan-
ce fra Esbjerg Kommune,
hvoraf det fremgår, at kom-
munen har set forkert på kor-
tet og kan se, at placeringen
af jernbanen rammer den
vestligste mølle. Det er kla-
gerens opfattelse, at binding-
erne i forhold til placering af
møllerne set i forhold til pla-
ceringen af jernbanen ikke
har været i høring. 
- Kommunen er ikke kommet
med bemærkninger til dette
klagepunkt. 

Planklagenævnets bemærk -
nin ger og afgørelse 
- Planklagenævnet har ikke
kompetence til at behandle
klagepunkterne vedrørende
støjkrav og klassificering af
støjzoner samt krav om en
fornyet vurdering af effekt-
forøgelsens konsekvenser for
den samlede støjpåvirkning
fra møllerne, jf. afsnit 2.6.2
ovenfor. Disse forhold regu-
leres af bekendtgørelsen om
støj fra vindmøller.2.
- Bortset fra bl.a. visse påbud
om støjmålinger og -bereg-
ninger, jf. bekendtgørelsens §
12, kan kommunernes afgø-
relser ikke påklages til anden
administrativ myndighed, jf.
bekendtgørelsens § 13. 

- Planklagenævnet har derfor
ikke videresendt klagepunk-
terne til anden klageinstans. 
- Hvis klageren finder, at
kommunen ikke har over-
holdt lovgivningen i forhold
til støj fra vindmøllerne, kan
klageren evt. henvende sig til
Ankestyrelsen, tilsynet med
kommunerne. 
- Det bemærkes, at Ankesty-
relsen selv beslutter, om der
er tilstrækkelig anledning til
at rejse en tilsynssag, jf. kom -
munestyrelseslovens § 48 a.3 

Myndighedsinhabilitet 
- Klageren har gjort gælden-
de, at kommunen er inhabil i
sagen, idet kommunen har
økonomiske interesser i sa-
gen. Der findes ikke udtryk-
kelige regler om myndig-
hedsinhabilitet. 
- Efter Planklagenævnets op-
fattelse foreligger der ikke
oplysninger af en sådan ka-
rakter, at der kan opstå beret-
tiget tvivl om, hvorvidt Es-
bjerg Kommune har kunnet
behandle ansøgningen sagligt
og upartisk. Mølleprojektet
vil blive drevet af private. 
- Planklagenævnet finder så-
ledes ikke grundlag for at an-
tage, at der foreligger myn-
dighedsinhabilitet. 
Planklagenævnets vurdering
af dispensationen 
- Klageren har gjort gælden-
de, at kommunens dispensa-
tion fra lokalplanen strider
mod lokalplanens formål, da
de tilladte vindmøller ikke er
testvindmøller. Da møllerne
ikke er testvindmøller gør de-
res størrelse, at det er i strid
med § 2, stk. 2, i bekendtgø-
relsen om planlægning mv.
for vindmøller, at opstille
dem på landjorden. 
- I henhold til lokalplanens
formålsbestemmelse må der
kun opstilles testvindmøller
inden for lokalplanens områ-
de, jf. lokalplanens § 1. Kom-
munen har hertil oplyst, at til-
ladelsen til opstilling af to
vindmøller er givet under for-
udsætning af, at der er tale
om testvindmøller. Ansøge-
ren skal inden idriftsætningen
dokumentere, at det plan-
mæssige grundlag er over-
holdt ved fremsendelse af et
gyldigt certifikat samt en for-
søgsplan for møllerne. 
- Planklagenævnet lægger til
grund, at kommunen - inden
møllerne tages i brug - påser,
at det er dokumenteret, at der
er tale om forsøgsvindmøller. 
- Planklagenævnet kan såle-
des ikke give medhold i dette
klagepunkt. 

Afstand til nabo.
- Klageren har gjort gælden-
de, at boligen på Mådevej 63
reelt ikke er nedlagt på trods
af, at den ligger mindre end
300 m fra en af de tilladte
vindmøller. Kommunen har
oplyst, at afstanden fra gav-
len af bygningen på Mådevej
63 til center af mølle 1 er 260
m, mens afstanden til mølle 2
er 775 m.

- Kommunen har vurderet, at
afstandskravet ikke gælder
for denne ejendom, da bebo-
eren er medejer af projektet
og har bestemmende medind-
flydelse, da hun har en eje-
randel i selskabet på 0,201
%. 
- Der må ikke gives tilladelse
efter planloven til vindmøller
nærmere nabo-beboelse end
4 gange møllens totalhøjde,
jf. § 2, stk. 3, i bekendtgø-
relse om planlægning mv. for
vindmøller. Det vil sige 800
m i denne sag. Naturstyrel-
sens Vejledning beskriver ik-
ke, hvad der forstås med
”vindmølleejerens beboelse”.
Det fremgår dog, at naboaf-
standskravet skal ses sammen
med bekendtgørelse om støj
fra vindmøller, Miljøstyrel-
sens Vejledning nr. 1, 2012,
”Støj fra vindmøller”, s. 18
f., beskriver, at det kun er
vindmølleejerens egen priva-
te beboelse, der er undtaget
fra støjkravene. Det fremgår
desuden, at det ikke har væ-
ret hensigten med undtagel-
sesbestemmelsen, at støjkra-
vene ikke skulle gældende
ved en bolig, hvor ejeren blot
har en lille anpart i et vind-
mølle-projekt, men i øvrigt er
uden indflydelse på vindmøl-
lens drift. Undtagelsesbe-
stemmelsen finder således
kun anvendelse, når vindmøl-
leejeren har en væsentlig ind-
flydelse på vindmøllens drift. 
- Det fremgår af sagens op-
lysninger: at ejeren er et
kommanditselskab, og der er
fremlagt en ”aftale om med-
ejerskab”. Aftalen giver efter
punkt 2 beboeren ”væsentlig
indflydelse på driften”. Det
er dog intet sted angivet,
hvori denne væsentlige ind-
flydelse består. Derimod er
det fastsat, at beboeren ikke
har indflydelse på opstilling
og drift af vindmøllerne, jf.
aftalens punkt 4. 
- Beboeren, der ejer 2 pro-
mille af selskabet, er forplig-
tet til at afhænde sin ejeran-
del i selskabet, såfremt hun
indtager standpunkter, der
indebærer en reduceret eller
nærliggende risiko for en re-
duceret produktion, jf. afta-
lens punkt 5. 
- Beboeren har således navn-
lig ret til at være enig – men
ikke uenig – med de øvrige
ejere. 
- Det ses ikke, at beboeren er
indrømmet ret til varetagelse
af andre interesser, end at
hun kan blive boende i sin
hidtidige bolig. Under disse
omstændigheder finder
Planklagenævnet ikke, at af-
talen om medejerskab opfyl-
der det hensyn, som ønskes
varetaget med kravet om af-
stand til nabobebyggelse.
- På denne baggrund finder
Planklagenævnet, at kommu-
nens landzonetilladelse og
dispensation fra lokalplan nr.
11-030-0002 til at opstille to
vindmøller i en afstand af
mindre end 4 x møllernes
totalhøjde, er i strid med § 2,

stk. 3, i bekendtgørelse om
planlægning mv. for vind-
møller. 
- Planklagenævnet har på
ovennævnte baggrund ikke
fundet anledning til at tage
stilling til klagepunktet om,
hvorvidt møllernes placering
i relation til det udlagte jern-
banetracé er i strid med stats-
lige bindinger. 

Planklagenævnets afgørelse 
- Planklagenævnet ophæver
Esbjerg Kommunes afgørelse
af 17. november 2016
- Planklagenævnets afgørelse
er endelig og kan ikke ind-
bringes for anden administra-
tiv myndighed. 
Eventuel retssag imod Plank-
lagenævnets afgørelse skal
være anlagt inden 6 måneder. 

Planklagenævnets be-
mærkninger.
- Planklagenævnet gør op-
mærksom på, at kommunen
ved en evt. nye behandling af
sagen skal tage stilling til –
om nødvendigt efter høring
af relevante statslige myndig-
heder – hvorvidt mølle 1’s
nye placering 7 m tættere på
det i lokalplanen udlagte
jernbanetracé er i strid med
statslige bindinger. 
- Planklagenævnet henviser
til oversigt over statslige
interesser i kommuneplan-
lægningen 2017. 
Afgørelsen vil blive offent-
liggjort på http://pknafgoe-
relser.dk/. 

ØsterbyNYT kan som borgere
konstatere:
- At Natur og Miljøplankla-
genævnets giver Østerbyens
borgere ret i, at Esbjerg kom-
munes planlægning i forhold
til beboelse, støj og såvel
statslige interesser åbenbart
hele tiden har været ulovlig. 
- At Natur og Miljøplankla-
genævnet mener, at Esbjerg
kommunes planlægning såvel
manglende overholdelse af
love er op til Ankestyrelsen
at vurdere om, der skal rejses
endnu tilsynssag mod Es-
bjerg kommune. (Kunne vi
ikke alle gøre dette her be-
dre).
I en kommentar til Østerby-
NYT oplyser Østerbyens
borgerforening kort: 
At de er glade for afgørelsen
og håber, at Esbjerg kommu-
ne sammen med staten sikrer,
at de to møller, der allerede
er opsatte bliver pillet ned,
således borgerne såvel Es-
bjerg havns og dennes virk-
somheders værdier ikke lider
yderligere skade. I fald at op-
stiller måtte ønske at ansøge
på ny, at dette kommer til at
foregår på en sober og legal
måde, så alle borgeres m.m.
værdier sikres og inddrages
jf. rettens afgørelse. Esbjerg
kommunes fremtid ligger
som altid ude på havet, ikke
på land!



Kl. 7.30 indleder vi med en
kaffetår og et rundstykke i
Grundtvigskirken.
Kl. 8.00 kører vi med Darum
Busser til Ryslinge på Fyns
land.
Vi skal have formiddagskaffe
i forsamlingshuset og derefter
se Nazareth-kirken, som både
er frimenigheds- og valg me -
nig hedskirke. 
Efter Ryslinge kører vi ad
små veje med fortælling un -
dervejs nordpå til Bogense.
Vi finder et smukt sted i natu-
ren, hvor vi kan drikke efter-
middagskaffe.
I Bogense mødes vi med gui-
de, Palle Petersen, som vil vi-
se os rundt i byen. Vi afslut-
ter med aftensmad på Hotel
Bogense, inden vi kører retur
til Esbjerg.
Vi regner med at være tilbage
ved Grundtvigskirken igen
senest kl. 21.00.
Turens værter er sognepræst,
Willy Christiansen, og Jens-
Peter Knudsen. Begge er født
og opvokset på Fyn og vil så-

ledes fortælle om deres barn-
doms land undervejs.
Billetsalg til Sogneudflugten
foregår torsdag den 24. maj
2018 hos Lisbet Knudsen i
Grundtvigskirken.
Folk fra Grundtvigs sogn kan
købe billet fra kl. 10.00-
11.00.
Alle andre (udensogns) kan
købe billet fra kl. 11.00-12.00.
Billetpris: 350,00 kroner pr.
person.
Der kan maksimalt købes to
billetter pr. person.

Yderligere info hos kirke- og
kulturmedarbejder, Lisbet
Knudsen, på 40 11 83 60.
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Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Esbjerg Brass Band har tradi-
tion for at spille et enkelt 
musikstykke sammen med
Grundt  vigskirkens organist
ved den årlige 
Jule-Syng-Sammen. Der op-
står en helt særlig klang, når
orglet og messinginstrumen-
terne smelter sammen.
Ved denne koncert vil vi ger-
ne udnytte de klanglige mu-
ligheder til fulde. Programmet
vil derfor byde på en ræk ke

musikstykker, hvor orglet og
Esbjerg Brass Band vil lade
tonerne klinge i smukt
sammenspil i kirken.
På programmet vil blandt an-
det også være "Divertimento
for Brass Band" af Harry
Lender, skrevet til Esbjerg
Brass Bands 10-års jubilæum
i 1986. Esbjerg Brass Band
dirigeres af Peter Vogel.
Velkommen til en spændende
koncert.

Tirsdag den 24. april kl. 19.30:

Koncert med Esbjerg Brass Band 
og Helene Hersbo, organist

Billeder fra Jule-Syng-Sammen 2017 med Esbjerg Brass Band
og Grundtvigskirkens organist, Helene Hersbo.

Det har været nødvendigt at
foretage nogle justeringer
med hensyn til, hvornår de
enkelte skoleklasser konfir-
meres. 
I en overgangsperiode til og
med 2020 er det muligt at
blive konfirmeret på de dato-
er, der har været meldt ud for
den klasse, konfirmanden har
gået i til og med 6. klasse.  

Konfirmandindskrivning i
august 2018
Dette skal aftales med præs-
terne ved indskrivningen til
konfirmationsforberedelsen.
Der vil være indskrivning i
Grundtvigskirkens lokaler ons -
dag den 15. og torsdag den
16. august 2018 klokken
16.30 til 18.00. I dukker op,
når det passer jer. Er I for-
hindret, så mail, sms eller ring
til os. Og ikke mindst tjek
vores hjemmeside.
Fra 2021 vil konfirmanderne
skulle konfirmeres sammen
med det hold, de vælger sig
ind på i 7. klasse, og på de
datoer, der er fastlagt for dis-
se klasser.

i 2019 falder konfirma -
tionerne således:  
Søndag den 28. april 2019 er
der konfirmation på to tids-

punkter klokken 9.30 og klok -
ken 11.30.
Klokken 9.30 konfirmeres 7.
A (hvis det ønskes også ele-
ver fra den tidligere 6. A) +
7. S (sportslinien).
Klokken 11.30 konfirmeres
elever fra 7. K (kulturlinien
og eventuelt elever, der måtte
ønske det fra Præstegårds-
skolen).

Bededag 
fredag den 17. maj 2019
er der konfirmation på to
tidspunkter klokken 9.30 og
klokken 11.30.
Klokken 9.30 konfirmeres 7.
B (hvis det ønskes også ele-
ver fra den tidligere 6. B )
Klokken 11.30 konfirmeres
elever fra 7. C (Cavlinglinien
og - hvis det ønskes - elever
fra den tidligere 6. C på Rør-
kjær skole)

Med venlig hilsen
Jane Marie Sognstrup

Tlf. 40 11 80 80 -
JMS@KM.DK  

og
Willy Christiansen 
Tlf. 40 68 38 63 -
WCH@KM.DK

Sognepræster ved 
Grundtvigskirken i Esbjerg

Angående konfirmationsdage 2019
ved Grundtvigskirken i Esbjerg

Babysalmesang er et ufor-
pligtende tilbud til forældre
om at komme i Grundtvigs-
kirken og synge salmer og
børnesange med deres spæd-
børn i alderen 0-12 måneder.
Vordende forældre er meget
velkomne til at være med at
se, hvad de kan glæde sig
til…
Hver lektion varer ca. 45 mi-
nutter, og bagefter er der mu-
lighed for en kop kaffe. 
Man kan godt komme med
midt i et forløb. Det er ingen
betingelse at komme hver
gang. Mødre-grupper er me-
get velkomne.
Der leges, synges ældre og
nutidige salmer og børne-
sange, der danses og der le-
ges med rim og remser.

Der er salmer, leg og
rytmik p� f¿lgende tirs?
dage kl. 10.30 i for�ret
2018:

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

Babysalmesang

Mandag den 19. marts
Mandag den 16. april
Mandag den 14. maj

Undervejs serveres der kaffe
med brød til 20 kr.
Vi synger fra højskolesangbo-
gen, salmebogen og sommeti-
der efter medbragte tekster.
Enhver er velkommen til en
eftermiddag, hvor humøret er
højt og sangglæden stor. 

Helene Hersbo, organist, og
Lisbet Knudsen, kirke og
kulturmedarbejder.
Lisbet: tlf. 40 11 83 60.

Sangeftermiddage i Grundtvigskirken

Vi griller skum -
fiduser over bålet
den 31. maj

Spaghettigudstjeneste kl. 17.00
torsdagene den

22. marts, 19. april og 31. maj
Børn under 15 år spiser gratis –

30,- kroner for voksne
Menuen varierer fra gang til gang

Tilmelding til spisning skal ske senest tirsdagen før 
kl. 12.30 til kirkekontoret på tlf. 76 11 96 00 eller til 

kordegn, Jens Peter Kristensen, via mail: JPK@KM.dK

Vi finder påskeæg
den 22. marts

Dukketeater ved
Spaghetti-bibel -
uddelings-gudstje-
neste den 19. april

Sogneudflugt
Onsdag den 30. maj kl. 7.30

Nazareth-kirken i Ryslinge.

Som optakt til sogneudflug-
ten onsdag den 30. maj skal
vi ved Poul Erik Jespersen,
Vamdrup, høre om Carl Ni-
elsen, hans liv, hans musik og
sange. 

Poul Erik Jespersen.

Carl Nielsen blev født i Sor-
telung ved Nr. Lyndelse syd
for Odense. Som barn var
Carl allerede musikalsk.
Under en sygdomsperiode
som 6-årig, hvor faderen ikke
var hjemme, gav moderen
ham lov til at spille på violin. 
Foredraget følger ham, fra
han spillede melodier på
brændestykkerne i brænde -
stakken, over militærmusik-
ken i Odense til København.
Med udgangspunkt i Carl Ni-
elsens barndom, blandt andet
med uddrag fra ”Min fynske
barndom,” og i den musik,
han har skrevet, og den karri-
ere, han fik, fortælles histori-
en om Danmarks største
komponist. 

Carl Nielsen skal man have
ind under huden, og derfor
bydes der ind til fællessang
på nogle af hans sange, efter
de er blevet introduceret.
Carl Nielsen skrev seks sym-
fonier, tre koncerter for hhv.
violin, fløjte, klarinet og or-
kester, to operaer, seks stry-
gekvartetter og anden kam-
mermusik samt flere hundre-
de sange og andre vokalvær-
ker (kantater).
Carl Nielsen kunne som barn
spille de store mestre som
Mozart og Beethoven. Den
lokale musikforening fik ham
optaget som blæser i et mili-
tærorkester. Her lærte han at
spille på en lang række in-
strumenter og blev forfrem-
met til korporal. Det åbnede
muligheden for en friplads på
konservatoriet. Herefter blev
han violinist og senere kapel-
mester i Det Kongelige Ka-
pel.

Onsdag den 25. april kl. 14.30: 

Sogneeftermiddag: Carl Nielsen,
hans liv, hans musik og sange
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hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 19.00
samt lørdag kl. 13.30

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

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

  Pulje gevinster i alle spil samt diverse
lykkenumre.

  Mange forskellige ekstra spil med 
kontante præmier.

BANKOHALLEN 
RAVNEVEJ 2, ESBJERG

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

- det er os der støtter sporten i Esbjerg

 
   Nu banko i røgfri lokaler !

Indendørs rygerum

I sommeren 2017 bad Syren-
parkens afdelingsbestyrelse
fra Boligforeningen Ung-
domsbo, Local Up om hjælp
til at inddrage områdets børn
i forbindelse med ideudvik-
lingen til renoveringen af le-
geplads og multibane. 
Afdelingsbestyrelsens ønsker,
at inddrage områdets børn for

at skabe en følelse af ejer-
skab blandt børn og unge.
Forhåbentligt vil det øge de-
res lyst til at benytte og passe
på boligområdets legeområ-
der.
Inddragelse og beboerinvol-
vering er kernen i Local-Ups
tilgang, og derfor indvillige-
de Local-Up i at køre en bot-

tom-up proces, hvor omdrej-
ningspunktet var, at få Syren-
parkens børn og unge i tale.
Tine Elbæk, der studerer
Sociologi og Kulturanalyse
ved Syddansk Universitet Es-
bjerg, har stået bag proces-
sen. 
Der blev gennemført to
workshops og 41 børn og

unge i alderen 3-17 år deltog.
De fik alle mulighed for at
komme med ønsker om og
drømme til, hvad de gerne vil
have. Deres højeste ønsker er
en trampolin, rutschebane, ny
belægning på multibanen
samt lys på multibanen. Om-
rådets børn og unge har væ-
ret meget glade for at blive

inddraget i processen og si-
ger; ”Det er en god ide, at de
voksne spørger os børn:
”Hvad kunne I godt tænke jer,
der var på legepladsen og
multibanen? - for så behøver
de voksne ikke at gætte sig
til, hvad vi gerne vil have”.
Syrenparkens afdelingsbesty-
relse ser frem til at tre for-

Syrenparkens børn og unge inddrages ifm. ideudviklingen 
til renoveringen af legeplads og multibane Af Mille Louise Julsgaard Pedersen, Projektkonsulent, Local-Up

skellige legepladsleverandø-
rer skal præsentere deres løs-
ninger. Kriterierne for udvæl-
gelse er, at de skal imøde-
komme så mange af børnenes
ønsker som det er muligt
indenfor den økonomiske
ramme. Der forventes at le-
geområdet står færdigt i maj
2018. 
Her i januar blev ønskernes
forelagt tre legeplads-leve-
randører, som skal komme
med hver deres bud på, hvad
det er muligt at etablere for
de midler, der er til rådighed.
Forslagene fra de tre firmaer
skal afdelingsbestyrelsen ha-
ve forelagt her i marts må-
ned, og derefter tage stilling
til, hvad der skal ske.

iF92 Fodbold
Ungdom i Skibhøj
drenge/Piger 
vinter 2017/18

Inden sæsonstart på Forår
2018 har afdelingerne været
godt i gang indendørs og
udendørs.
Den sidste ”vintertid” 
Træning indtil 1.4. træner af-
delingerne på følgende tider:

U6 og U7 drenge
Hver tirsdag 17-18 
EFI-Hallerne 

U8 og 9 drenge
Hver torsdag 17-18
EFI-Hallerne

U12 drenge
Hver tirsdag 16-17
EFI-Hallerne
og
Hver fredag 16,30-18 
Udendørs Veldtofte Idr.park

U14 drenge 
Hver mandag og onsdag 17-
18,30
Udendørs i Veldtofte Idr.park

U17 drenge
Hver mandag 18-19,30
Udendørs i Veldtofte
og
Hver torsdag 18-19
EFI-Hallerne

U13 Piger
Hver tirsdag 18-19
EFI-Hallerne
Og
Hver torsdag 18-19,30
Udendørs Skibhøj Anlæg

www.if92.dk

Følg IF92 Fodbold 

på Facebook



land, hvor Grundtvig forel-
sker sig hovedkulds i husets
frue, Constance Steensen
Leth. I sin asarus bliver gu-
dinden, Freja, og Constance
et. Endelig løsriver Grund-
tvig sig fra Langeland og bli-
ver efter en meget lang forlo-
velse gift med Lise Blicher,
med hvem han får tre børn i
et brydsomt liv. Knap er Lise
død, før Grundtvig gifter sig
med sin store kærlighed, in-
spirator og åndsfælde godsej-
erinden, Marie Toft, som dør
efter få år. Grundtvig bliver
alene med den lille søn, Fre-
derik, hvorefter han falder for
den yngre, livlige Asta, med
hvem han får sit sidste barn,
Asta Marie Elisabeth, i en al-
der af 80 år.

Karen Sørensen.

Søndags-Café kl. 14.30 – 18.00
Søndag den 11. marts

Søndag den 8. april
Søndag den 6. maj

Vi begynder kl. 14.30 med at
drikke kaffe. Så finder vi ud
af, hvad vi skal lave. Det kan
være blot at snakke videre,
lave håndarbejde, kikke på
internettet, se en gammel
film, synge, få læst en histo-
rie eller noget helt andet.
En gang imellem er der en
koncert i kirken, som vi er in-
viteret til at overvære, eller vi
får besøg af en god fortæller.
Man bestemmer selv, hvad
man vil deltage i. 
Hver gang læses søndagens
tekst, og vi beder Fadervor.
Vi spiser aftensmad sammen
kl. 17.00.

Det koster 20 kr. for kaffe-
bord og 30 kr. for aftensmad.

Har du ikke selv mulighed
for at komme til kirken, kan
du blive hentet og kørt hjem
med kirkebilen.
Dette aftales med kirke- og
kulturmedarbejder, Lisbet
Knudsen, på tlf. 40 11 83 60
eller lisbet@grundtvigskir-
ken.dk
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Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Torsdag den 29. marts kl. 17.00:
Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.

Torsdag den 29. marts kl. 18.00:
Vi spiser Skærtorsdagsmiddag.

Tilmelding til kirkekontoret senest mandag den 26. marts 
kl. 12.30 på tlf. 76 11 96 00 eller på følgende mail

JPK@KM.DK

Pris for aftensmad og aftenkaffe er 50,- kroner.
Der serveres en kødret mere ud over lam.

Michael Svendsen blev i
1982 - som kun 18-årig - den
yngste konservatoriestude-
rende slagtøjsspiller i Dan-
mark og levede længe som
professionel musiker.

Michael Svendsen.

Karrierevejen tog dog et
skarpt sving, og Michael
Svendsen har flere gange

måttet foretage nogle mar-
kante karriereskift. Det er der
kommet et super-humoristisk
foredrag ud af.
Hør de sjove anekdoter fra et
liv, der startede i et af Europ-
as bedste symfoniorkestre og
direkte videre til samlebåndet
på en fabrik.
Hør de underholdende histo-
rier, tilsat de erkendelser, som
vi som mennesker gør os
igennem livet, når det ikke
altid fører os derhen, hvor vi
regnede med, at vi skulle.

Med dette foredrag får I...
- et humoristisk foredrag med
en meget energisk oplægs-
holder
- et anderledes og personligt
foredrag om forandringer
- mulighed for en musikalsk
overraskelse undervejs.

Grundlovsfest i Grundtvigskirken 
tirsdag den 5. juni 2018 

kl. 15.00 – kl. 17.00

Boris Søborg Jensen.

Tirsdag den 5. juni kl. 15.00 – kl. 17.00 finder den 
traditionsrige Grundlovsfest sted i Grundtvigskirken efter

samme model hvert år:

1. Kirkekoncert i kirken kl. 15.00 – 15.30.  
2. Reception med et glas vin, vand + en ostemad og frugt 

kl. 15.30 - 16.00.
3. Foredrag i mødelokalerne kl. 16.00 – 17.00. 

Grundlovsfesten begynder med en koncert i kirken ved Boris
Jensen, sang, og Jakob Harsbo, sang og guitar. Duoen vil give
en forrygende og stemningsfuld musikoplevelse med de gode
klassikere fra Sebastian-kataloget.  

Jakob Harsbo.

Oplev Michael Svendsens underholdende foredrag om 
”et liv i overhalingsbanen og direkte ud i nødsporet.”

Skærtorsdagsspisning

Alle, der har lyst, er velkom-
ne til at være med.
Du kan drikke en kop kaffe
og spise et rundstykke (20
kroner) og se på, at børnene
leger.

Du kan få en snak med andre.
Vi kan sammen finde ting,
som vi kunne tænke os at lave.
Kirke og kulturmedarbejder,
Lisbet Knudsen, er til stede
hver gang.

vi begynder mandag den
15. januar 2018 kl. 9.30 og
er her alle mandage - und-
tagen skolefridage.

Kontakt Lisbet Knudsen på 
40 11 83 60 eller via mail:
lisbet@grundtvigskirken.dk

”Legestuen og Mødestedet” 
- kom og vær med.

Hver mandag i Grundtvigskirken fra 9.30-12.00

Strikkedamer og Dåbsklude i forbindelse med 
Legestue og Mødested

Ved mange kirker er det ble-
vet populært at strikke dåbs -
klude. En dåbsklud er en
strikket klud med et kirkeligt
motiv som mønster. Kluden
bliver brugt til at tørre det lil-
le dåbsbarns hoved med efter
dåben. Barnets forældre får
derefter kluden med hjem
som minde om barnedåben i
Grundtvigskirken. Man kan
gemme den i en skuffe, men
nogle bruger den til f.eks.
vaskeklud og andre sætter
den i glas og ramme. Det kan
man gøre, som man vil.
Strikkerne er en flok damer,
der kommer til ”Legestue og
Mødested” mandag formid-
dag. Her udveksles der erfa-
ringer med strikkeriet og om

mange andre ting over en kop
kaffe. 

dåbskludene bliver taget i
brug til påske 2018. 
Når vi har et pænt lager af
klude, giver vi os i kast med
andre ting, ligesom man også
blot kan tage eget håndarbej-
de med. Det handler i høj
grad også om fællesskab og
den gode snak med andre.
Alle er meget velkomne til
”Legestue og Mødested”
hver mandag klokken 10.00.

Vil du vide mere, kan du
kontakte Lisbet Knudsen på
40 11 83 60.
Strikkedamerne mødes kl.
10.00.

Sogneaften ved else Mathi-
assen, højskoleforstander,
Karen Sørensen, pianist, og
Torben Lassen, trompetist -
alle fra vestjyllands højsko-
le i ringkøbing.
Der var mange kvinder i Ni-
kolaj Frederik Severin Grundt -
vigs liv.
I ”Grundtvig og kvinderne”
har vi valgt at fokusere på de
kvinder, der primært prægede
hans tanker, ideer og digt-
ning.
Grundtvig er fortsat en vigtig
del af det danske samfund, så
også herigennem har de
kvindelige tanker haft stor
betydning for den danske
samfundsudvikling.

Else Mathiassen.

Højskoleforstander og fortæl-
ler, Else Mathiassen, og mu-
sikerne, Karen Sørensen og
Torben Lassen, vil give et
bil lede af Grundtvig set gen-
nem de meget forskellige
kvinder, som formede ham.
Vi møder den stærke mor,
Cathrine Marie Bang, den
gamle tjenestepige, Malene
Jensdatter, som han kaldte sa-
ga, sprogmesterinde, fordi hun
lærte ham sange og fortæl-
linger. Vi tager med til Lange -

Tirsdag den 20. marts kl. 19.00:

Sogneaften med koncert og fortælling
om ”Grundtvig og kvinderne”

Torben Lassen.

Kalender med diverse
Gudstjeneste på ribegade 223 torsdage kl. 10.30:
Torsdag den 1/3
Torsdag den 5/4
Torsdag den 3/5
Torsdag den 7/6

Gudstjeneste på østerby-Centret torsdage kl. 14.30:
Torsdag den 1/3
Torsdag den 5/4
Torsdag den 3/5
Torsdag den 7/6

Menighedsrådsmøde kl. 19.00:
Onsdag den 4/4
Tirsdag den 8/5
Onsdag den 6/6

Skærtorsdag den 29. marts kl. 17.00: 
Højmesse ved Jane Marie Sognstrup

Langfredag den 30. marts kl. 10.00: 
Højmesse ved Jane Marie Sognstrup

2. Påskedag mandag den 2. april kl. 10.00: 
Højmesse ved Jane Marie Sognstrup

Søndag den 8. april kl. 10.00: 
Konfirmationsgudstjeneste ved Willy Christiansen

Søndag den 15. april kl. 10.00: 
Konfirmationsgudstjeneste ved Willy Christiansen

Søndag den 22. april kl. 10.00: 
Konfirmationsgudstjeneste ved Willy Christiansen

Fredag den 27. april (Bededag) kl. 09.30:
Konfirmationsgudstjeneste ved Jane Marie Sognstrup

Fredag den 27. april (Bededag) kl. 11.30: 
Konfirmationsgudstjeneste ved Jane Marie Sognstrup

Mandag den 21/5 kl. 11.00: 
Friluftsgudstjeneste i Byparken med præster fra Grundt -
vigskirken og Treenighedskirken på vegne af Skads Provsti.

Gudstjenester hver søndag klokken 10.00 ved én af Grundt -
vigskirkens præster, Willy Christiansen eller Jane Marie Sogn-
strup.
Kirkekaffe efter gudstjenesterne 25/3 og 27/5
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Storegade 197, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 2280 6906

mail: manfredo.occhionero@gmail.com

www.jerne-dyreklinik.dk

PRAKSIS FOR 
FAMILIEDYR

Konsultation efter telefonisk aftale

Tlf.  2280 6906

Dyrlæge Manfredo Occhionero

SPECIALER:
Diabetes · Leddegigt · Bøjlebehandling · Fremstilling af indlæg

�

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

�

Refusion af offentlig sygesikring og Danmark gruppe 1 og 2

�

Helbredstillæg

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

�

Skolebakken 137 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 45 13 83

Stine Birkeholm Kristensen Pia Thorenfeldt Nathakorn Hansen

Pigefodbold 
– det spiller man i IF92

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

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

vi starter tirsdag 8. august kl. 17.00 – 18.30 i Skibhøj

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

eller på mail: mogens@famhusted.dk
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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

Igen i år afholdte Spangs-
bjerg IF deres traditionsrige
Bilka Cup lørdag 17. og søn-
dag 18. februar i EFI Haller-
ne. Der var tilmeldt ca. 260
hold fra især lokalområdet,
men der var hold fra det mes-
te af Jylland, så spillerne hav-
de rig mulighed for at spille
mod hold, de normalt ikke
møder.

Bilka Cup

IF92 Fodbold deltog også i
stævnet, og var, bortset fra
Spangsbjerg IF, den klub fra
nærområdet med flest til-
meldte hold, nemlig 14 i alt.
Som altid er Bilka Cup godt
organiseret, og tilbagemel-
dingerne fra spillere og lede-
re var, at de alle havde haft
en rigtig god oplevelse.
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TIpS & LOTTO  

Billig vareudbringning i Esbjerg 
og Omegn

Brød 
fra 

Tarp Bageri

Den lille købmand

Kvaglundvej 45 · Tlf. 75 12 15 34

Vi er blev
et 

GLS-pakk
eshop

–
Vi har og

så 

ud- og in
dlevering

 

af PostDa
nmark 

pakker

75,-
100,-
150,-

300,-

200,-
Kirkegårdsgrus kr. 300,-

ÅBNINGSTIDER HVERDAG 14-17 LØRDAG 9-13 MARTS - SEPTEMBER

Flis / bark (ca. 350 ltr.) kr. 125,-

2018

Stabilgrus kr. 150,-

esbjerg Skakforening lig-
ger nr. 4 inden sidste runde
i 2. division
Esbjerg Skakforening rykke-
de ned i 2. division efter sid-
ste sæson. 
Holdet ligger nr. 4 inden sid-
ste runde søndag 4. marts i
Vejle. 
Uden chancer for at rykke til-
bage til 1. Division.

Klubben fik alene en enkelt
sæson i skakkens superliga.

Seniordanmarksmestre
dM i gruppen 50+ og 65+
Torsten Lindestrøm fra Es-
bjerg Skakforening deltog i
kampen om DM, der foregik
i Hvidovre i Uge 7.
Senior DM afvikles i to grup-
per: Senior 65+ og Senior 50+

Torsten deltog i gruppen Se-
nior 50+
Han startede med 4½ af 5 og
efter to remisser i de sidste to
runder, vandt han udelt foran
sidste års mester Per Stente -
bjerg Hansen.

Stort tillykke til Torsten.

Skak i esbjerg

TrÆninGSTider SKiBhøJ 2018
Mandag Kl. Tirsdag Kl. Onsdag Kl. Torsddag Kl.

Små fødder 16.30-17.30 U6 & U-7 17.00-18.15 U-6 & U-7 17.00-18.15

U-8 17.00-18.15 U-8 17.00-18.15

U- 12 17,00-18.30 U-9 17.00-18.15 U-12 17.00-18.30 U-9 17.00-18.15

U-10 17.00-18.30 U-10 17.00-18.15

U-13 17.00-18.30 U-11 17.00-18.30 U-13 17.00-18.30 U-11 17.00-18.30 

U-14 17.00-18.30 U-13 piger 17.00-18.30 U-14 17.00-18.30 U-13 piger 17.00-18.30

U-17 18.30-20.00 U-17 18.30-20.00

Fredag er der plads til extra træning



Træningen startede op lør-
dag eftermiddag den 27. ja-
nuar i veldtofte idræts-
park. 

Herefter foregår træningen
indtil 1.4. 

hver tirsdag
1./ 2. holdstrup 
kl. 19,00-20,30 Kunstgræs-
banen Gl. Vardevej 
Øvrige kl. 19,00-20,30 Veld-
tofte Idr.park

hver torsdag
Alle Kl. 19,00-20,30 Veldtof-
te Idr.park

Efter 1.4. hver tirsdag og
torsdag i Veldtofte Idr.park

resterende Træningskampe:
Søndag 4.3.
Kl.15,00 Serie 1 - Vejen SF
Vejen Idr.Center
Lørdag 10.3.
Kl.? Serie 1-Bramminge B
Bramminge Efterskole 

Lørdag 17.3.
Kl.14,00 Serie 1 – HTS
Tistrup Stadion
Serie 3 og Serie 5 deltager i
Reg.4 træningsturnering med
kampe i marts måned.

Turneringen Forår 2018 
starter for Serie 1 mandag
den 2.4. og for Serie 3 tors-
dag den 29.3.
Begge hold starter med ude-
kamp.

www.if92.dk

Senior Forår 2018 er indledt
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Serie 1 - Forår 2018
dag dato Kl. hjemmehold Udehold Spillested
Lør 07-04- 14:00 Esbjerg IF 92 Vejen SF Skibhøj Anlæg
Lør 21-04- 14:00 Esbjerg IF 92 Kolding B Skibhøj Anlæg
Lør 28-04- 14:00 Esbjerg IF 92 Ribe BK Skibhøj Anlæg
Tor 10-05- 13:00 Esbjerg IF 92 SUB Sønderborg Inter Skibhøj Anlæg
Lør 12-05- 14:00 Esbjerg IF 92 Ammitsbøl/Egtved Skibhøj Anlæg
Lør 26-05- 14:00 Esbjerg IF 92 Vojens BI Skibhøj Anlæg
Lør 16-06- 14:00 Esbjerg IF 92 Bramming B Skibhøj Anlæg
Forbehold for ændringer

Tirsdag 20. februar blev den
ordinære generalforsamling
i iF92 Fodbold afholdt i
klubhuset i veldtofte.
Som traditionen foreskriver
ved klubbens generalforsam-
ling blev der startet med skip -
perlabskovs fra Restaurant
Parken. En menu som de 55
fremmødte indtog med stor
fornøjelse.
Derefter gik forsamlingen
over til aftenens hovedpunkt,
hvor formand Palle Jørgen-
sen bød velkommen. Efter
valg af Jørn Mortensen som
aftenens ordstyrer, der kunne
konstatere, at generalforsam-
lingen var lovligt varslet og
derfor beslutningsdygtig, over -
lod han igen ordet til Palle
Jørgensen.
Som det første bad han for-
samlingen mindes den tidli-
gere 1. holdsspiller og klubi-
kon Arne Larsen, der var af-
gået ved døden i 2017.
Formandens beretning starte-
de med henvisning til tre be-
givenheder, der især var fal-
det i øjnene i løbet af 2017:
Klubbens 25 års jubilæum,
Anders Brynaas tilbageven-
den til klubben som sports-
chef i ungdom og at samle al
ungdomsfodbold i Skibhøj.
Klubbens 25 års jubilæum
blev fejret fra den 17. til 20.
august med fodboldkamp
mellem ”gamle” spillere fra
ØB og B47, reception i klub-
huset i Veldtofte, turnerings-
kampe for 1. og 2. holdet,
klubfest lørdag aften i telt og
klubmesterskaber for ung-
dom søndag. Alt i alt en wee-
kend med glade mennesker
og mange gode minder. Stor
indsats af mange ledere og
medlemmer, der var med til
at gøre det til en mindevær-
dig begivenhed. Jubilæums-
sæsonen markeredes også
med et jubilæumsskrift, som
blev finansieret af B47’s Ven-
ner og ØB’s Venner.

Anders Brynaa startede efter
sommerpausen officielt som
sportschef for ungdom, og
klubben valgte at følge en af
hans første ønsker om at
samle al ungdomsfodbold i
Skibhøj. Dette sammen med
de øvrige initiativer, der er ta-
get, har medført en stor
vækst i antal af ungdomsspil-
lere i klubben.
Dette giver et stort pres på
selve anlægget i Skibhøj,
men også på trænere og lede-
re i ungdom, der yder en stor
indsats. Desværre er den lo-
vede nye 8 mands bane, der
anlægges, forsinket p.g.a. den
megen regn i efteråret. 
Klubben har iværksat om-
bygning af faciliteterne i
Skibhøj, så der i det røde ma-
terialehus indrettes boldrum.
Boldrummet i klubhuset la-
ves til nyt lederrum, der også
kan bruges til dommerom-
klædning. Rummet indrettes
med bruser, håndvask og mø-
defaciliteter. Udendørs er le-
geredskaberne renoveret eller
udskiftet med stor økono-
misk hjælp fra B47’S Venner.
Klubbens nye ”Skibhøjbande”
blev takket for deres hjælp
med at vedligeholde og for-
bedre faciliteterne i Skibhøj. 
Formanden gennemgik resul-
taterne for senior- og ung-
domsholdene. 
Palle Jørgensen rettede en
stor tak til B47’s Venner og
ØB’s Venner for deres store
støtte i 2017. Han rettede og-
så en stor tak til klubbens øv-
rige sponsorer.
Han omtalte også de arrange-
menter, som klubben deltager
i, og brugte muligheden for
at efterlyse et nyt arrange-
ment, som klubben vil have
mulighed for at tjene penge
på.    
Formandens beretning blev
godkendt uden bemærkning-
er fra salen.
Derefter aflagde kasserer Finn

Overgaard regnskabet for
2017, som viste et overskud
på ca. kr. 68.000. Der blev
stillet flere spørgsmål til den
fremtidige økonomi for klub-
ben, da det forventes mindre
tilskud fra Esbjerg Kommu-
ne. 
Det blev foreslået, at klubben
kigger på mulige indtjenings-
muligheder, som f.eks. Jyske
3 bold.
Forsamlingen endte med at
vedtage regnskabet.  
Der var ingen indkomne for-
slag, så man fortsatte til
punktet om valg af kasserer.
Finn Overgaard blev foreslå-
et, og valgt uden modkandi-
dater.
Der skulle vælges 3 bestyrel-
sesmedlemmer for 2 år. To af
de nuværende medlemmer –
Mette Zahn og Carsten Hille
– genopstillede, mens Bjarne
Petersen ikke modtog gen-
valg. Mette og Carsten blev
genvalgt. Som nyt bestyrel-
sesmedlem blev Flemming
Lund Sørensen foreslået, og
valgt. 
Som suppleanter havde be-
styrelsen foreslået Jonas Iver-
sen, som allerede var supple-
ant, samt Jonny Jørgensen.
De to forslag fra bestyrelsen
blev valgt.
De sidste valg foregik med
genvalg, idet Børge Kristen-
sen og Jørn Mortensen tager
endnu et år som revisorer og
Helmer Jensen et år som re-
visorsuppleant.
Under eventuelt takkede Finn
Overgaard for valget som
kasserer, men måtte meddele,
at dette var endegyldigt hans
sidste periode som kasserer.
Palle Jørgensen takkede Bjar-
ne Petersen for hans mangeå-
rige indsats i bestyrelsen. 
Som afslutning bad formand
Palle Jørgensen forsamlingen
om at udråbe et trefoldigt le-
ve for klubben. 

Ordinær generalforsamling i iF92 Fodbold 20.02.2018

holland Cup holland - 30. marts til 2. april 2018
IF 92 deltager i år i Holland
Cup som arrangeres af FC
Almere og Sporting Almere.
Vi deltager med 61 spiller
fordelt på 5 drengehold fra

U- 11 til U-14 samt et pige-
hold i U-13, samt 19 ltræner
og leder. Vi kører fra Skibhøj
anlæg i dobbeltdækker bus
langfredag tidligt om morgen

og kommer tilbage i Esbjerg
2. påskedag efter spisetid.
Der vil under turnering bliver
lagt billed og lidt tekst op vor
FB side.

En tradition i IF92 Fodbold,
der ikke er til at borttænke, er
Nytårskuren, der afholdes 31.
december mellem kl. 11 og
13 i klubhuset i Veldtofte.
Nytårskuren er så velbesøgt,
at flere kommer i god tid for
at få deres sædvanlige plad-
ser og måske for at komme
først i køen ved fadølsanlæg-
get. Det var 7. gang at klub-

nytårskur
ben afholdte nytårskur, og
selvfølgelig var menuen den
samme som de øvrige år,
nemlig sild og frikadeller.
Straks fra start gik snakken
livligt, og Finn Overgaard
havde besvær med at få øre-
lyd, da han skulle overrække
DBU Jyllands sølvnål til Ri-
chard Lassen for 15 års virke
i IF92. Bagefter blev årets ra-

ket overrakt til Kenn S. An-
dersen for hans store arbejde
i forbindelse med klubbens
25 års jubilæum i 2017. 
Derefter kunne Aksel Munk
præsentere Jubilæumsbogen,
som de to venneforeninger,
B47 og ØB, havde fået jour-
nalist Frede Madsen til at
skrive, hvor personer og be-
givenheder i klubbens første
25 år er blevet beskrevet. 
Klubben retter en stor tak til
alle gæster, gamle og nye
spillere, ledere, køkkenperso-
nale og alle frivillige, som i
2017 har ydet en indsats for
klubben, og håber at se alle
igen i 2018. 

Fodboldanlægget i Skibhøj
ligger aldrig helt hen i vin-
terdvale. Flere afdelinger har
valgt at fortsætte udendør-
stræningen, for nogens ved-
kommende i kombination
med indendørstræning i EFI
Hallerne.
Derudover har der været
travlhed i og omkring klub-
huset og det røde materiale-
hus. Klubben havde besluttet
at trænere og ledere skulle
have bedre forhold før og ef-
ter træning og kampe. Derfor
er boldrummet i klubhuset
blevet ryddet, og der indrettes
i stedet et lederrum, der også
kan bruges til dommerom-
klædning. Et sådant rum har i
mange år været på ønskesed-

Skibhøj anlæg

len i klubben. I forbindelse
med denne ombygning, er
der også slået hul ind til det
toiletrum, der befandt sig lige
indenfor fordøren. Toiletrum-
met var nok det mest overse-
te rum i huset, da mange af
klubbens faste hjælpere fak-
tisk ikke var klar over, at det
eksisterede. Rummet bliver
nu lagt til lederrummet med
toilet og brus.
Da en fodboldklub jo ikke
kan fungere uden bl.a. bolde,
skulle de så placeres et andet
sted, og valget faldt på det rø-
de materialehus, hvor det så
var nødvendigt med en kraf-
tig oprydning, og nytænkning
af huset. Det viste sig, at der
kunne skaffes plads til nye
boldskabe og øvrige materia-
ler, der er nødvendige i dag-
ligdagen. Materialehuset er
også blevet isoleret, og der er
sat varmepumpe op, så det

altid er frostfrit, hvilket er en
nødvendighed. Desværre har
man også nødt til at forstærke
dørene til huset, samt sætte
bedre overvågning op ved
huset, da huset før har tiltruk-
ket sig ubudne gæsters op-
mærksomhed.
Endelig har man også geneta-
bleret legepladsen ved klub-
huset. Efter at være blevet
flittigt brugt i mange år, var
redskaberne nedslidte. Med
god støtte fra klubbens støtte-
foreninger, og frivillig ar-
bejdskraft er klubben næsten
i mål med ændringerne, og
de glæder sig til at indvie
dem i foråret.
Eneste malurt i bægeret er, at
den planlagte 8 mands bane
på den anden side at tilkør-
selsvejen er forsinket p.g.a.
den megen regn i efteråret, så
det er stadig et spørgsmål,
hvornår den bliver klar.
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inkl. sodavand og hjemmelavet pandekage med is til dessert 
(Gælder kun i caféen mod bordbestilling)

Hjemmelavet 
VALGFRI Burger menú

KUN kr. 99,-

Friskhakket bøf

Hjemmelavet bolle

Friske grøntsager fra den lokale Grønthandler

Ring 28 81 03 67 for bordbestilling
Café huset · Baggesens Alle 154 · 6700 Esbjerg
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