
Nr. 3 23. årg. 2014 oplag: 9.000

Mandag - fredag ...... 10.00-17.30
Lørdag ...................... 10.00-14.00
Søndag* ................... 11.00-15.00
 
*) Åbent 1. søndag i mdr.

Strandby Plads 7 · 6700 Esbjerg  · Tlf.: 75 13 88 66 ·www.møbler.dk

Mood elevationsseng Med linak motor 
og trådløs fjernbetjening. Lavet med zoneindelte posefjedre 
og kraftig latex topmadras. 
Fås i 2 hårdheder. Mål: 140x200 cm.Excl. ben Før 12.197,-

Mood kontinental Luksus senge løsning
Med zoneinddelte posefjedre og latex topmadras.
Fås i 2 hårdheder. Mål: 180x200 cm.
Excl. ben. Før 12.499,-

UDSALG og andre gode tilbud. 
Slutspurten går ind nu.
Kig ind og bliv fristet

 NU 6.999,-  
 SPAR   5.500,-  OP 

TIL

 NU 6.999,-  
 SPAR   5.198,-  OP 

TIL

bud.
nd nu.
stet

ALLE SENGE LEVERES OG 

MONTERES GRATIS

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.

Inge Beck – 35 år i Grundtvigskirken
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LÆS OM:
Nyt hus og navn til de frivillige sociale foreninger
IF92 Håndbold
Esbjerg Kunstdage
Besøgstjenestens udflugt
Blåmuslingen
Nyt fra Østerbycentret
Inge Beck om sine 35 år i Grundtvigskirken
Store forventninger til loppe- og kræmmermarkeder
Sogneaften
Koncerter i Grundtvigskirken
Cykelløb med start og mål i Veldtofte
Sommerfest i Skibhøj
Børns trivsel
Sogneeftermiddag
Velkommen til Kvaglunddagen 2014
Megamøller ved Gammelby, Rørkjær og Jerne
Idræt om dagen for seniorer
Sogneudflugt 2014
Kys sclerose farvel
Østerbydag 2014
Sogneeftermiddag
Aktiviteter i Grundtvigskirken
FDF var med ved Tall Ships Races
Mødre skriver om babysalmesang
Tommy Jørgensen ApS
DBU Get2fodboldskole 2014
BUSK-gudstjeneste
Skak i Esbjerg
Levende musik i Cafe “Huset”
Bingo på Esbjerghus
Summer Camp 2014 er veloverstået
De Blå Bude og Dansk Ejendomsadministration
Nyt fra IF92

I foråret skiftede Vindrosen
– De Frivilliges Hus navn til
Frivillighuset Vindrosen og
flyttede til lokaler i ejen-
dommen Østbo, Exnersgade
4, hvor de har fået 3 gange
så meget plads. 
Esbjerg Kommune har istand -
sat lokalerne på 1. og 2. sal
og gjort dem handicaptil-
gængelige med elevator til 2.
sal, handicaptoilet, teleslynge

mv. I stueetagen har Daghøj-
skolen Sydvestjylland forsat
til huse. 

Foreningernes samlingssted
Frivillighuset Vindrosen er en
paraplyorganisation for over
130 foreninger og grupper,
der udfører en frivillig social,
sundhedsfremmende eller hu -
manitær indsats i Esbjerg
Kommune. 

Foreningerne er meget glade
for deres nye samlingssted,
hvor de har mere og bedre
plads til at mødes og afholde
deres mange forskellige akti-
viteter. Foreningerne bruger
huset fra morgen til aften til
møder, foredrag, rådgivning,
caféarrangementer, netværks-
møder og andre sociale akti-
viteter.  Frivillighusets sekre-
tariat hjælper nye sociale ini-
tiativer i gang, yder faglig
sparring, foreningsservice, syn -
liggør foreningerne og afhol-
der kurser på tværs af for-
eningerne mv.  
I det nye hus er der også ble-
vet plads til tre af medlems-
foreningerne har kunnet få
deres eget kontor. Det er
Børns Voksenvenner Esbjerg,
Kontakten for Børn og Unge
samt Mentornetværket Es-
bjerg/Varde. De 3 foreninger
har alle medarbejder ansat på
fuldtid og er dagligt til at
træffe i huset. 

Borgernes frirum
I Frivillighuset Vindrosen kan
alle borger komme anonymt
og gratis. De frivillige giver
hjerterum til de mange bor-
ger der har brug for et frirum.
Vi kan alle komme ud for
svære perioder og oplevelser,
som er godt at tale med andre
om. I Frivillighuset Vindro-
sen kan man mødes med an-
dre, der er eller har været i
samme situation som en selv
og som gerne deler ud af sine
erfaringer. 
Borgere der gerne vil mødes
med ligestillede, kan henven-
de sig til Frivillighusets se-
kretariat, hvor vi kan hjælpe
med at finde den gruppe, der
passer bedst til vedkommen-
de. I Frivillighuset mødes
man ge forskellige selvhjælps-
grupper, netværksgrup per og
pårørendegrupper. Her er selv -
hjælpsgrupper for sygdoms-

ramte, handicappede, volds-
ramte kvinder, børn og unge i
sorg mv. Mange af forening-
erne tilbyder også grupper,
hvor pårørende kan mødes.
Efter behov hjælper Frivillig-
huset gerne med at starte en
ny gruppe op. 
Frivillighuset kan også hjæl-
pe borgere, der ønsker at få
individuel hjælp. I huset til-
bydes frivillig og anonym
rådgivning, personlig samtale
og bisidder. 
Frivillighuset formidler kon-
takt med deres medlemsfor-
eninger og de borgere, der
har brug for hjælp eller øn-
sker at hjælpe andre.  

Frivilligformidling
Foreninger mangler i stor
grad frivillige og brug for
hjælp lige fra besøgsven, lek-
tiehjælper, mentor, fundrai-
sing, webredaktør, gældsråd-
giver, organisator eller aktivi-
tetsleder for børn og unge.
Hvis en borger ønsker at gøre
en frivillig indsats, men ikke

helt ved, hvor han/hun kan
gøre en forskel, så kan ved-
komne kontakte Frivillighuset
Vindrosen på tlf. 7545 7075
eller vindrosen@vindrosen-
huset.dk. Frivillighuset har en
oversigt over de mange frivil-
ligjobs, der findes i Esbjerg
og på hjemmesiden frivillig -
job.dk, kan borgerne selv gå
ind og søge efter ledige fri-
villigjob. 

Ny social vejviser
Frivillighuset Vindrosen viser
vejen til den frivillige sociale
verden. De har udarbejdet en
oversigt over lokale sociale
tilbud, der er baseret på fri-
villighed. Oversigten hedder
”Hvem Hjælper Hvem – Den
Sociale Vejviser” og den op-
dateres løbende på www.
vindrosen-huset.dk. I septem-
ber udkommer en ny trykt ver -
sion af Hvem Hjælper Hvem
– Den Sociale Vejviser og den
kan udleveres ved hen ven del -
se i Frivillighuset Vindrosen,
Exnersgade 4, 6700 Esbjerg.

Nyt hus og navn til de frivillige sociale foreninger IF92 Håndbold
Som følge af et faldende
medlemstal på drenge siden i
U14 årgangen i såvel IF92
Håndbold og i TGIF (Tjære-
borg), har de 2 klubber be-
sluttet at danne et holdfælles-
skab i den kommende sæson
for forhåbentlig få samlet en
masse unge mennesker med
lyst til at spille håndbold, og
derved lave kvalificeret træ-
ning for en stor gruppe unge
mennesker.
Klubberne håber selvfølgelig
også, at holdfællesskabet kan
tilføre medlemstilgang i beg-
ge klubber.
U14 drenge vil træne tirsdag
i Tjæreborghallen og torsdag
i Rørkjærhallen.
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Støt vore annoncører – de støtter os !V/ Henrik Vallø
Str. Kirkevej 94-98  ·  6705 Esbjerg Ø  ·  Tlf. 75 12 60 33

V/ Henrik Vallø

KIG IND 
BUTIKKEN ER 
FYLDT MED 

NYE VARER

KJOLE
600,-

JAKKE
400,-

TØRKLÆDE
200,-

Vi modtager 
CITY gavekort

TA` MANDEN 

MED, DER ER 

ALTID KAFFE PÅ 

KANDEN.

Esbjerg Kunstdage udstiller
på Frandsens Fabrik i pe-
rioden 10. - 28. august i
tids rummet 11 - 17, og i
den anledning indbød de til
fernisering lørdag den 9.
august kl. 14 - 17.
Vi udstiller under de rØDE
parasoller, tæt på havnen i
Frandsens Fabrik, Helgolands -
gade 11.
I år har vi valgt temaet ener-
gi, hvilket vi fandt oplagt og
meget aktuelt, da Esbjerg
Kommune betegner sig som
EnergiMetropol med hjertet
placeret i Esbjerg Havn. 
Energi kan jo tolkes på man -
ge måder og vi har valgt at
udtrykke energi i kunst, for-
skellige farver og former. Al-
le kunstnerne udstiller et værk,
der for dem udstråler energi.
Årets åbningstale blev holdt
af byens borgmester – John-
ny Søtrup.
Der blev serveret lidt til ga-
nen, alt imens vores glade

energiske orkester Messing
Link underholdt.
Orkestret Messing Link, som
består af 6 Fanø musikere,
kommer og spiller en broget
blanding af forskellige stilar-
ter bl. a. Balkanmusik, tyske
slagere, fanømusik og med en
energi og livslyst, der plejer at
lokke solen frem til hver enes-
te fernisering. Inden fernise-
ring kan der købes en frokost-
platte på Frand sens Fabrik,
specielt fremstillet til dagen.
I år udstiller vi på hele
Frandsens Fabrik, så udover
selve temaudstillingen kan du
se et udsnit af alle kunstner-
nes værker. Der er åbent dag-
ligt på Frandsens Fabrik i pe-
rioden 10. – 28. august i tids-
rummet 11 – 17. 

Under festugen vil der være
særlige arrangementer på
Frandsens Fabrik – følg med
på www.frandsensfabrik.dk 
Esbjerg Kunstdage består af
13 kunstnere, Tina Asmus-
sen, Sólvá G. Olsen, Berit
Mathisen, Lív Ejdesgaard,
Rúna Hansdóttir, Evy Riber,
Ulla Holt, Lotte Pedersen,
Helle Dam, Ragna Bak Han-
sen, Karen Korsgaard/Kux,
Janne Reese Kaalund og Jan
Houborg.
Foreningens formål er at vise
kunst, inspirere til kunstne-
riske aktiviteter, at skabe et
fælles rum for medlemmerne
til gensidig inspiration og ek-
sperimenterende aktiviteter.
Skulle du have lyst til at be-
søge kunstnerne på et andet
tidspunkt af året, så kan du
finde yderligere oplysninger
om foreningens kunstnere på
www.esbjergkunstdage.dk 

Vi vil gerne takke følgende
for støtte:
Grafisk Trykcenter
Lida og Oskar Nielsens fond
Esbjerg Fonden
Danske Bank Fonden
Frandsens Fabrik

Vil du vide mere omkring
Esbjerg Kunstdage, kan du
kontakte foreningens formand
Ulla Holt, tlf.: 2876 3736 el-
ler klik ind på vores hjemme-
side www.esbjergkunstdage.dk

På vegne af 
Esbjerg Kunstdage

Ulla Holt

ESBjErg KuNStDagE

Karen Eiskjær og Jytte Han-
sen fortæller deres oplevelse
af ”Besøgstjenestens Udflugt”
den 12. august, som, gik til
Rømø: ”Vi deltager i ”Be-
søgstjenestens Udflugt,” fordi
det er en passende tur til os
gamle folk – der er ikke for
meget indhold, og der er ikke
for lidt, så det er skønt at væ-
re med. Vi har været med i en
del år efterhånden (fire og
mindst seks år), og grunden
til vores faste deltagelse er, at
Lisbet er god til at arrangere
disse ture. Vi har glædet os til
hyggeligt samvær, til at snak-
ke og have det sjovt, og så
hører og lærer vi noget nyt
hvert år, fordi der er dansk
historie og livsoplysning med
i indholdet. Det er en nem

måde at høre og lære nyt, for-
di det er simpelt for os at
komme rundt i bus på en fin,
planlagt udflugt i stedet for
eksempelvis at skulle rundt i
Esbjerg på cykel. Det er godt,
at vi ikke skal have travlt
med at komme rundt, men

kan tage det stille og roligt.
Det har været dejligt levende
med en lokal mand til at for-
tælle, for vi kan høre på gui-
dens stemme, hvor meget han
går op i historien, som på den
måde bliver meget mere
spæn dende. Middagen på
Holms Røgeri på Rømø var
overdådig og i en klasse for
sig, og der var rigelig mad.
Maden var særdeles flot an-
rettet, så det æstetiske indtryk
var – som smagen, servicen
og venligheden fra ejerne og
personalet - helt i top.”

Besøgstjenestens udflugt
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Esbjerg IF 92 – Fodboldafdeling

Klubtelefon
Formand Richard Lassen tlf. 61 79 15 73
Kasserer Finn Overgaard tlf. 22 12 28 80

Postadresse
IF92 Fodbold v/Finn Overgaard, Sp. Kirkevej 22 st.th.,
6700 Esbjerg, mail: finn@if92fodbold.dk

Klubhus Skibhøj Anlæg tlf. 75 12 59 69
Klubhus Veldtofte, Køkken tlf. 75 12 22 47
Klubhus Veldtofte, Kontor tlf. 75 45 22 47

Øvrige trænere og ledere henvises til klubbens 
Hjemmeside: www.IF92fodbold.dk
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Østerbycentret Ribegade 169 A, 6700 Esbjerg - Tlf. 76 16 45 00

Kommende arrangementer på Østerbycentret:

CENTRET-Værkstederne: Åbningstid: Alle hverdage kl. 8.00-16.00 

Billet-Caféen: 
Åben mandag-onsdag kl. 11.00-14.00
Ferielukket fra d. 2/5 - 18/8.

Cafeteriet:
Åben mandag-torsdag kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Weekend/Helligdage kl. 11.00-13.00

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

Sundhedsklinikken:
Åbent alle hverdage fra kl. 09.00-12.00
v/sygeplejerske Vildana Selimovic. 
I uge 27+28 har Sundhedsklinikken kun
åben mellem 11.00-12.00 i hverdagene.
I weekenderne fra kl. 13.00-14.00 – 
Men kun ifølge aftale med en sygeplej-
erske.

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

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

Træningen kan begyndes efter aftale og
instruktion med terapeut. 

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

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

Foredrag: 25. september kl. 14.00 – foredragsholder oplyses senere
23. oktober kl. 14.00 – Per Günther
27. november kl. 14.00 – Jørgen Dieckmann Rasmussen

Gudstjeneste: D. 4. september og d. 2. oktober i møde lokale 2. 

Billet-Caféen: Holder ferielukket fra d. 2. maj til d. 18. august.

Banko: afholdes på torvet den 30. august og den 27. september.

Søndags matiné og Pensionist orkester: spiller på torvet den 21. sept. kl. 14.00,
det koster 30 kr. at deltage.

Julemarked: afholdes søndag 23. november fra kl. 10.00 til 15.00.

Sæsonen 2014/15:
Lørdagene 4. okt., 
1. nov., 3. jan., 
7. febr.,  7. marts 
og 4. april 
kl. 10 til 15 
i Kvaglundhallen

Stedet med 
de mange 
gode 
handler
Entre:
Voksne
10,- kr.
Børn 
gratis

Stande kan 
bestilles på 

Kvaglundhallen.dk
Hvis spørgsmål, 
kan halbestyrer 

Carsten Hille 
kontaktes på 

tlf. 20122055.

Sæsonen 2013/14: 
6 markeder, 

udsolgte stande 
hver gang, og i alt 
4.500 besøgende.

Arr.: Kvaglundhallen

I forbindelse med den nu
nedlagte rudolf Steiner
Skole på Kornvangen 1-5
ligger den integrerede insti-
tution Blåmuslingen, som
har vuggestue og børneha-
ve.
Rudolf Steiner Skolen måtte
desværre lukke i 2013, og
mange lider under den mis-
forståelse, at vuggestuen og
børnehaven lukkede ved sam -
me lejlighed, men det er ikke
tilfældet. Rudolf Steiner blev
født 27. februar 1861 i Donji

Kraljevek i Kroatien og døde
30. marts 1925 og udviklede
en række teorier om børneop-
dragelse. Hans idéer om-
handler bl.a. at det lille barn
lærer gennem efterligning,
hvor den voksne som gode
rollemodeller, udfører prak-
tiske opgaver, som barnet kan
gennemskue, efterligne og
deltage i. Rudolf Steiner be-
tragter også hvert barn som
unikt, og skal behandles
unikt, men det skal stadig
inddrages i fællesskabet. 

Blåmuslingen er fortsat en af
kun 2 puljeinstitutioner under
Esbjerg Kommune, og har
plads til 20 børn i hhv. vugge -
stue og børnehave. Som følge
af den udbredte misforståelse
omkring deres eksistens, så
er der ledige pladser, som
man fra institutionens side,
håber på at kunne få besat.
Børnehaven har eksisteret i
mange år, så mange, at det
faktisk fortaber sig i tågerne
om den nøjagtige start. For
ca. 13 år siden fik en række

idealistiske forældre så vug-
gestuen op og stå.
Som puljeinstitution sker der
heller ingen henvisning fra
Esbjerg Kommune, og foræl-
dre skal derfor selv henvende
sig for at få deres børn skre-
vet op på ventelisten. De gør
opmærksom på, at prisen for
en institutionsplads er den
samme, som i andre kommu-
nale institutioner.
For at få klarhed over hvad
der adskiller Blåmuslingen fra
andre institutioner, så mød tes
Østerbynyt med 2 af pædago-
gerne, Anne Mette Hummels -
gaard og Grete M. Pedersen,
samt formand for bestyrel -
sen, Ina Lørup Petterson.
Institutionen er inspireret af
Rudolf Steiners pædagogiske
idéer, men som de selv siger,
tilpasset Vestjylland. De stør-
ste forskelle i forhold til tra-
ditionelle institutioner er at al
mad er vegetarisk, og i den
udstrækning det er muligt og-
så biodynamiske og økolo-
giske. To dage om ugen laves
der mad i institutionen, og de
øvrige dage har børnene selv
mad med. Samtidig bruges så
vidt muligt kun naturmateria-
ler, d.v.s. ingen plastic og lig-
nende. Selv om institutionens
bygninger efterhånden har en
del år på bagen, så er der
inden døre en meget hyggelig
og hjemlig indretning, i mod-
sætning til det institutions-
præg, man ser mange andre
steder. Efter skolens lukning
lejer man bygningerne af
skolens kurator, og dagligda-
gen har derfor kunnet fort-
sætte uændret.
I institutionen vægtes nær-
hed, tryghed og genkendelig
meget højt, hvilket betyder,
at der ses på det enkelte lille
barns behov. Er det f.eks.
nødvendigt for barnet med en
ekstra lur, så er det muligt.
Dagligdagen i institutionen
skal være så tæt på barnets
hverdag som muligt. Det gør
så til gengæld, at længere ud-
flugter ikke er muligt med
flere børn. Til gengæld har
institutionen et stort uden-
omsareal, som benyttes flit-
tigt hele året rundt.
Blåmuslingen har en god
normering i forhold til andre
institutioner, og holder ikke
ferielukket. Samtidig har de
kun meget få lukkedage i lø-
bet af året. De har åbent alle
hverdage fra kl. 06.30 til
16.30 (også fredag). Vugge-

Blåmuslingen
stue og børnehave har hver
deres bygning, hvor de følger
hver deres dagsrytme. 
Ved fødselsdage fejres man
selvfølgelig. Barnet sidder i
en fin stol. Der tændes lys,
fortælles eventyr, der synges
og barnet får en lille gave.
Det er barnet og ikke gaven,
der er i centrum.
Årets forløb følges på en må-
de, så alle aktiviteter præges
af den aktuelle årstid, og fej-
res med en række årstidsfes-
ter, f.eks. høstfest, Sankt Mi-
chaelfest, Advents/julefest,
fastelavnsfest, påskefest og
pinsefest.
De fleste af pædagogerne er
uddannet på de almindelige
pædagogseminarier med efter-
følgende Rudolf Steiner kur-
ser. En enkelt er dog uddan-
net på et Rudolf Steiner se-

minarium. Institutionen har,
som alle andre kommunale
institutioner, en driftsaftale
med Esbjerg Kommune og
med almindeligt tilsyn. For-
ældrene har stor indflydelse
på dagligdagen i institutio-
nen, som ledes af en daglig
leder og en forældrevalgt be-
styrelse.

Gør din 
virksomhed synlig 

- få dit budskab ud !

Annoncer i 
Østerby Nyt
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Den 1. september 1979 blev
jeg fastansat som organist &
kantor ved Grundtvigskirken,
Esbjerg.
Jeg kom fra en stilling i Gel-
lerup Kirke, Århus, hvor jeg
havde været ansat i tre år.
Først som konstitueret orga-
nist & kantor i 1976, mens
jeg stadig var under uddan-
nelse, og siden som fastansat
i 1977, da jeg havde afsluttet
min kirkemusikalske diplom-
eksamen ved Det Jydske Mu-
sikkonservatorium i Århus.
I 1979 søgte jeg - og fik - stil-
lingen ved Grundtvigskirken
i Esbjerg, og jeg flyttede såle-
des til Esbjerg i august 1979
sammen med min mand, Jens
Martin Risom, der netop hav-
de fået fastansættelse som
lektor i fagene dansk og reli-
gion ved Esbjerg Statsskole.
Vores første barn, Kathrine,
var nyfødt, og 3 ½ år senere
fik vi vores søn, Morten.
Der har altid været - og der er
til stadighed - uanede udfor-

dringer i mit job. Den største
og vigtigste del af mit arbejde
består i at spille til højmesser-
ne, gudstjenesterne og de kir-
kelige handlinger som dåb,
bryllupper og bisættelser/be-
gravelser.
Jeg har ansvar for kormusik-
ken i kirken, hvor jeg leder
Grundtvigskirkens Kirkekor
og Grundtvigskirkens Canto-
ri. Grundtvigskirkens Kirke-
kor består af syv medlemmer,
der synger ved højmesser,
gudstjenester og kirkelige
handlinger. Grundtvigskir-

kens Cantori består af 18
unge, håndplukkede sangere
– fortrinsvist musikstuderen-
de. Grundtvigskirkens Canto-
ri synger ved Kyndelmisse-
Musik-Gudstjenesten den
første søndag i februar hvert
år kl. 17.00
samt ved Jule-Syng-Sammen
i december måned. Derud-
over medvirker Cantoriet ved
særlige lejligheder.
Endvidere er jeg ifølge min
arbejdsbeskrivelse også for-
pligtet til at arrangere og af-
holde et vist antal koncerter.
Grundtvigskirken er en meget
smuk kirke, der er særdeles
velegnet til afholdelse af kir-
kekoncerter. Kirkerummet
har en meget fin akustik både
til kormusik, orkestermusik,
kam mermusik og især til or-
gelmusik. Rummet har en
efterklang på cirka to sek-
under, hvilket bevirker, at
musikken klinger smukt og
præcist uden at ”hvirvle” for
meget rundt i rummet.

Grundtvigskirkens orgel er
placeret foran i kirken. Det
betyder, at publikum altid bå-
de kan høre og se de udøven-
de musikere. Især er det inter-
essant for publikum i forbin-
delse med orgelkoncerter at
kunne følge med i organis-
tens arbejde både med fødder
og hænder.
De skiftende menighedsråd
har det overordnede ansvar
for alle aktiviteter i kirken.
Jeg er særdeles taknemlig
over, at jeg altid har haft me-
get frie hænder i mit arbejde.
Uden den tillid fra de skiften-
de menighedsråd ville jeg al-
drig have kunnet opleve den
store arbejdsglæde, som jeg
har haft gennem årene. Der er
megen stor glæde ved at ar-
bejde med kirkemusikken. Jeg
møder i mit arbejde utroligt
mange spændende og fantas-
tiske sangere og musikere.
Jeg tilbringer mange timer på
”øvebænken” i forbindelse
med forberedelser af gudstje-

nester og koncerter dels som
akkompagnatør og dels som
orgelsolist. Jeg har haft virke-
lig store oplevelser ved at ak-
kompagnere. Eksempelvis var
jeg i mange år fast akkom-
pagnatør for Treenighedskir-
kens Drengekor – først med
Per Günther som dirigent og
senere med Lone Gislinge
som dirigent. Under ledelse
af Harry Lender har jeg med-
virket ved gigantiske, kirke-
musikalske opførelser sammen
med Esbjerg Koncertkor. Jeg
har akkompagneret store san -
gere som Ulrik Cold, Lars
Thodberg, Rikke Lender og
Thomas Krogh. Fantastiske
oplevelser har jeg haft med
trompetisten Kasper Knudsen,
som vi betegner som Grund-
tvigskirkens ”hustrompetist”.
I det daglige har vi et dejligt
”hverdagsliv” i kirken, hvor
kirkens medarbejdere svinger
rigtig godt sammen. Der kom -
mer mange latterbrøl fra fro-
kostbordet, hvor kirketjenere-

ne, kordegnen, sognemed-
hjælperen og organisten spi-
ser deres madpakker sam-
men.
Vi har vidt forskellige an-
svarsområder, men vi arbej-
der godt sammen. Alle hjæl-
per hinanden med det fælles
mål at gøre Grundtvigskirken
til det bedst mulige samlings-
sted, hvor menigheden trygt
kan komme og være med i
kirkens store fællesskab.
Grundtvigskirken er en dejlig
arbejdsplads.
Yderlige oplysninger om mit
CV kan læses på kirkens
hjemmeside: 
www.grundtvigskirken.dk

For at markere de 35 år
spiller jeg en koncert på
kirkens gode orgel søndag
den 7. september kl. 16.00.
Menighedsrådet er efterføl-
gende vært ved en lille re-
ception.

Vel mødt! Der er fri entre.

Inge Beck skriver om sine 35 år i grundtvigskirken i Esbjerg

Som omtalt andetsteds i Øs-
terby-Nyt har Grundtvigs-
kirkens organist, Inge Beck,
35-års jubilæum. Vi har i
den forbindelse spurgt Elvin
Martinsen, menighedsråds-
formanden, som ansatte hen -
de i 1979, hvorfor det blev
Inge, menighedsrådet valgte.

Elvin Martinsen fortæller:
”Inge var den suverænt bedst
kvalificerede ansøger til or-
ganiststillingen i Grundt vigs -
kirken, så der var ingen tvivl
om, hvem vi som menig-
hedsråd skulle vælge, for
menighedsrådet havde lavet
grundige sonderinger via for -
skellige kanaler, hvilket be -
tød, at menighedsrådet pr.
1/9 1979 ansatte Inge Beck.
Der eksisterer prøveprædi-
ken for en præst, inden ved-
kommende vælges, men jeg
vil sige, at hvis der havde
eksisteret prøvespil for en
organist, ville det end ikke
have været nødvendigt med
Inge. 
Alle Inges kvalifikationer
blev bekræftet i stillingen
som organist, og Inge var
(og er) dygtig ud over det al-
mindelige og gennemmusi-
kalsk til sidste tone. Det be-
tyder, at Inge ved højmesser-
ne opnår en smuk helhed fra
præludium, som er forspil,
til postludium, som er efter-
spil.
Inges hjerte er meget tyde-
ligt ved kirkemusikken, og
jeg vil sige, at som præsten
forkynder ved ordet, forkyn-

der Inge ved musikken, når
hun tager plads ved sit orgel.
Det er bevidst ordvalg, for
orgelet er kommet efter Ing-
es ansættelse i Grundtvigs-
kirken, og hun har en stor
andel i, at Grundtvigskirken
har fået et så storslået orgel,
som tilfældet er. 

Elvin Martinsen.

I 1977 blev jeg menigheds-
rådsformand, og som menig-
hedsråd ønskede vi efter for-
slag fra Inges forgænger,
Erik Riberholt, at arbejde på
at forbedre det gamle orgel
(17 stemmer og forkert pla-
ceret). Senere lykkedes det
menighedsrådet at overbevi-
se provsten / provstiudvalget
om, at det var en meget be-
dre idé med et helt nyt orgel.
Det var i samarbejde med
Inge og herved Inges fortje-
neste, at vi fik den orgelbyg-
ger, vi fik, og at orgelet der-
ved blev af den kvalitet, det
blev.” 
Elvin fortsætter: ”Inge blev
kastet ud i at skulle lede
”Musikgruppen,” som be-

stod af et blandet kor og en
strygergruppe, da første kon-
cert var i december 1979 –
meget kort efter Inges an-
komst. Det blandede kor og
strygergruppen arbejdede
hver for sig, men som ”Mu-
sikgruppe” var det organis-
ten, der stod som leder og
havde ansvaret for resultatet.
Til denne opgave passede
Inges korledelse perfekt, da
hun besidder evnen til både
at være en god leder og diri-
gent. ”Musikgruppen” havde
mange flotte forårskoncerter,
som trak fulde huse i Grund-
tvigskirken. Inden disse for-
årskoncerter forstærkedes
”Mu sikgruppen” med mere
professionelle strygere og
korsangere. Nu er det ikke
”Musikgruppen” længere,
men i stedet ”Grundtvigskir-
kens Cantori.” Om Inges ev-
ne i forbindelse med Canto-
riet vil jeg sige, at hun havde
– og har - øje for sognets
unge mennesker, for både
Kirsten Martinsen og Rikke
Lender, der nu lever af mu-
sikken, har været under Ing-
es kyndige ledelse i Grund-
tvigskirken. Inge har taget
initiativ til den nuværende
form af Grundlovsdag, hvor
der er koncert, reception og
foredrag – en dag, som altid
har været utrolig velbesøgt,
ligesom Kyndelmisse (lysets
komme) også er Inges idé.
Inges arbejde er medvirken-
de til, at Grundtvigskirken
har fået den nuværende,
unikke profil i Esbjerg og
omegn som musikkirke, for-
di hun formår at hente top-
professionelle solister til at
give koncerter.”
Elvin slutter med at rose
samarbejdet med 35-års ju-
bilaren: ”Med Inge var det
for mig meget mere end
samarbejde – der var altid en
fælles forståelse for, hvad
der skulle gøres for, at tinge-
ne fungerede bedst muligt.

rikke Lender, tidligere sog -
nebarn i Grundtvigs sogn,
fortæller følgende om Inge
Beck: ”Jeg har kendt Inge
Beck, siden jeg som 14-årig
vikarierede som korsanger i
Grundtvigskirken, hvor jeg
senere blev fastansat. Det var
et trygt sted for en uerfaren
sanger at starte, og samtidig
var det et musikalsk, inspire-
rende miljø. Efter at jeg flyt-
tede fra Esbjerg, har jeg
samarbejdet med Inge såvel
ved koncerter for sang og or-
gel som ved oratorieopfø-
relser, hvor hun har spillet
continuo.

Rikke Lender, mezzosopran,
medlem af DR Vokalen-
semblet.

Musikalsk spænder Inge me-
get bredt over stilarter lige
fra barokken til nykompone-
ret musik, hvilket gør det let
at sammensætte koncertpro-
grammer med hende. Jeg har
altid nydt at lave musik sam-
men med Inge − hun er et
utroligt musikalsk og viden-
de menneske og oven i købet
dejlig at være sammen med.
Der er ingen tvivl om, at
Grundtvigskirkens har haft
stort udbytte af en så enga-
geret organist, som har sat
væsentlige aftryk på musik-
livet i Esbjerg og omegn
gennem 3½ årti. Jeg ønsker
Inge et stort tillykke med ju-
bilæet og mange musikalske
oplevelser fremover.

Kirsten Martinsen, cellist i
Aalborg Symfoniorkester.

Kirsten Martinsen skriver i
sit indlæg om Inge Beck:
”Jeg har sunget i Grundt -
vigskirkens kirkekor fra
1972 under ledelse af Erik
Riberholdt og flyttede til Vor
Frelser Kirkes kirkekor,
inden Inge Beck startede som
organist i Grundtvigskirken i
Esbjerg – Desværre vil jeg
sige. For senere kom jeg til
at spille adskillige koncerter
under Inge Becks ledelse -
både som solist og som
medlem af orkesteret. Det
har nemlig altid været en
stor fornøjelse at spille med
Inge. Hun er så dygtig og
positiv, og hun har altid for-
mået at hente det bedste ud
af både kor og orkester, og
Grundtvigskirken har grund
til at være stolte af så dygtig
en musikalsk leder.
Jeg kan desværre ingen pud-
sige anekdoter om Inge,
hvad jeg måske havde haft,
hvis jeg var blevet i kirkeko-
ret under Inges ledelse. Men
stort til lykke til Inge med de
35 år, og til Jer der nyder
godt af hendes store evner
både indenfor musikken,
men så sandelig også med
hensyn til samarbejde med
andre mennesker.
Held og lykke med de næste
mange år.”

Som Inge Becks musikalske
sparringspartner i snart man -
ge år skal der lyde et stort
tillykke med det flotte jubi-
læum fra mig. Vores samar-
bejde startede allerede, da
jeg var en ung, musikstude-
rende i Esbjerg og har ud-
viklet sig fantastisk igennem
årene. 

Kasper Knudsen, trompetist.

Inge har altid været en umå-
delig støtte for mig som
trompetist, og hendes altid
positive tilgang til musikken
og de praktiske koncertom-
stændigheder gør det til en
evig fornøjelse at give kon-
certer med Inge ved orglet.
Faktisk har vi igennem årene
spillet over stort set hele
Danmark, hvilket kun er
muligt, hvis man - som Inge
- har et enormt, musikalsk
netværk. Jeg glæder mig
hver eneste gang, jeg skal
spille med Inge. Om det er i
én af landets domkirker, for
en flok indsatte fra Sdr. Om-
me Statsfængsel eller til en
højmesse på hjemmebane i
Grundtvigskirken i Esbjerg.

Menighedsrådsformanden i 1979 og professionelle kunstnere omtaler Inge Beck
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I sæsonen 2013/14 var der i
alt næsten 4.500 gæster til
de 6 markeder  samt ud-
solgt af stande hver gang.
Ny sæson skydes i gang lør-
dag den 4. okt. kl. 10 til 15.
Når de udendørs markeder
går i vinterhi, startes der op i
Kvaglundhallen med inden-
dørs markeder.
Sådan har det været de senes-
te 3 år, og sådan bliver det
igen i den kommende vinter-
sæson.
Den første lørdag kl. 10 til 15
i månederne oktober til april
incl. (dog excl. december)
holdes der loppe- og kræm-
mermarked i Kvaglundhallen.
I sidste sæson var der i alt
185 udstillere, der var med
én eller flere gange i sæso-
nen. Dette store antal giver et
bredt udvalg af varer, hvilket
vi mener er en del af forkla-
ringen på den store interesse
fra publikums side, siger hal-
bestyrer Carsten Hille, der er
primus motor omkring mar-
kederne.

Spændende at gå på loppe-
og kræmmermarkeder
Han mener desuden, at der på
det seneste har været en stør-
re interesse for den type mar-
keder end tidligere, og at en
del af forklaringen nok er, at
folk synes det er spændende

at kigge på – og evt. købe –
gamle ting. Og måske kan
man også spare penge ved at
gøre en god handel!
Han mener også, at sikkerhe-
den for, at det altid ”er godt
vejr” i en lys og opvarmet
hal, tiltrækker både udstillere
og publikum.
Så alt tyder på, at vi går end-
nu en god sæson i møde,
slutter Carsten Hille.

Bestilling af stande via ny
hjemmeside
Som noget nyt kan man
fremover bestille stande via
en hjemmeside: Kvaglund-
hallen.dk
Hvis der er nogen, der har
spørgsmål hertil eller om an-
dre ting vedr. markederne,
kan Carsten Hille kontaktes
på tlf. 2012 2055 eller på
mail: chr@b3i1.dk

Store forventninger til den nye sæsons loppe-
og kræmmermarkeder i Kvaglundhallen

KoNCERTER I GRuNDTVIGSKIRKEN

35 års jubilæum
Søndag den 7. september kl. 16.00:
Grundtvigskirkens organist, Inge Beck, har
pr. 1. september 2014 været fastansat 35 år
som organist & kantor ved Grundtvigskirken
– altså har hun været i kirken siden 1. sept.
1979.
Inge Beck er uddannet med kirkemusikalsk
diplomeksamen fra Det Jydske Musikkonser-
vatorium i Århus. 
Efterfølgende studerede hun på ”Hochschule
für Musik” i Wien hos professor Michael Ra-
dulescu i seks måneder.
Inge Beck blev ansat som organist & kantor
ved den nybyggede Gellerup Kirke i Århus i
1976.
Ved koncerten spiller Inge Beck noget af sin
yndlingsmusik på sit yndlingsorgel.
Efter koncerten er menighedsrådet vært 
med en forfriskning.

Fri entre.

Søndag den 21. september kl. 16.00: 
Høstkoncert.
Professor ved konservatoriet i Padova, den
blinde organist, ruggero Livieri, er orgel-
solist.
Han har diplomeksamen i orgelmusik og
kom position fra konservatoriet i Parma i Ita-
lien.
Siden 1978 har han optrådt som solist i hele
Europa, og han har vundet flere store priser
ved internationale orgelkonkurrencer.

Ruggero Livieri er vidt berømt for sit bløde,
varme og følsomme spil og sit helt særlige
anslag på tangenterne.
Måske har han på grund af sit synshandicap
en særlig 6. sans til at finde dybt ind i mu-
sikken, når han spiller.

Ruggero Livieri har tidligere gæstet Grundt -
vigskirken med så stor succes, at mange
koncertgængere senere har spurgt efter ham.
Derfor er det en glæde at kunne byde et
stort koncertpublikum velkommen til at hø-
re hans fantastiske orgelspil på ny i Grund-
tvigskirken.

Fri entre.

Onsdag den 22. oktober kl. 19.30: 
Efterårskoncert.
Docent på konservatoriet i Pescara, koncert-
organist Walter D’arcangelo, er orgelsolist.
Walter D’Arcangelo er uddannet med højes-
te karakter på konservatoriet i Pescara.

Han har vundet betydningsfulde, internatio-
nale priser ved orgelkonkurrencer i Europa.
Walter D’Arcangelo spiller ved denne kon-
cert for første gang i Danmark.

Fri entre.

Søndag den 9. november kl. 16.00: 
Kirkekoncert.
Ved denne koncert medvirker to af Esbjergs
store musikprofiler - nemlig anne Mette
Balling og Christian Blom Hansen.
Anne Mette Balling er uddannet på Det Jyd-
ske Musikkonservatorium i Århus, hvorfra
hun debuterede fra solistklassen i 1999.

Hun er en efterspurgt lied- og oratoriesolist,
og hun synger ofte store solistpartier blandt
andet ved opsætninger på den lokale operas-
cene i Esbjerg - ”Den ny opera”. Hun er bo-
siddende i Esbjerg.

Christian Blom Hansen er en skattet orgel-
lærer ved Syddansk Musikkonservatorium i
Esbjerg, hvor han har uddannet mange frem -
ragende organister.
Han er desuden ansat som hovedorganist i
Varde ved Sct. Jacobi Kirke.
Sammen opfører Anne Mette Balling og
Christian Blom Hansen musik af bl.a. Ga-

briel Fauré, Cesar Franck og Louis Vierne
samt salmer af Adolph Brorson.

Fri entre.

Lørdag den 15. november kl. 16.00: 
Korkoncert.
Esbjerg Koncertkor under ledelse af Lotte
Bille glæsel, synger en tidlig adventskon-
cert akkompagneret af Inge Beck, Grundt -
vigskirkens organist.

Fri entre.

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Tirsdag den 7. oktober kl. 19.00.

På tur med Sirius Patruljen.

Erik B. Jørgensen er fuldtidseventyrer, fore-
dragsholder, forfatter og guide. Han har en
lang karriere i Forsvaret - hovedsageligt i
Slædepatruljen Sirius og Jægerkorpset. 
En aften for store børn, unge og voksne,

hvor vi skal se smukke billeder og film og
høre om fantastiske oplevelser fra Eriks
mange ture på isen.
”Et år ved SIRIUS” - oplev den fantastiske
natur og det utrolige dyreliv. Hør om de
personlige udfordringer, der er forbundet
med at være 26 måneder i Grønland uden at
komme hjem. Hør om de vigtige følgesven-
de, hundene, som man aldrig glemmer.

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Sogneaften 
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Esbjerg Cykel ring er vært
for cykelløb lørdag den 20.
september. 
Hele 18 klasser stiller til
start, hvor der skal køres om
sejren i i Frøs Herreds Spare-
kasseløbet, og rytternes alder
er fra 9 år til over 60 år. 
Der er start og mål på Sports-
vej i Veldtofte, og ruten er
lagt på en 24,4 km lang rund-
strækning, som de skrappeste
cykelryttere skal køre seks
gange. Turen går fra Veldtof-
te mod øst og rundt om Tjæ-
rebog via Storegade, Grønne-
gårdsvej, Lindingvadvej,
Trads borgvej, Sneumgårds-
vej, Sneum Kirkevej, Aller-
upvej og retur til Esbjerg via
Sønderbyvej og Novrupvej.
De yngste klasser kører kor-
tere rundstrækninger på 4,2
km og 10,9 km ad hhv. Søn-
dre Tovrupvej eller Krogs-
gårdsvej. 
En del af ruten vil være ens-
rettet, således at der kan sik-
res en trafiksikker afvikling
af løbet. Derudover er der
folk placeret ude på ruten for
at sikre rytterne yderligere.
Derudover vil der være par-
kering forbudt på Sportsvej
og busserne vil også køre ad
andre ruter. Hvis man skal til
Tjæreborg fra Esbjerg den
dag, vil man med fordel kun-
ne køre ad motortrafikvejen
mod Ribe, og dreje ind mod
Tjæreborg ad Vestre Strand-
vej. 
Løbet får deltagelse af ca. 15
børneryttere og også mange
voksne fra Esbjerg Cykel Ring
i flere forskellige klasser. 
Til Frøs Herreds Sparekasse-
løbet 2013 stillede A-rytterne
Daniel Foder, Rasmus Guld-
hammer, Michael Reihs og
Nicolai Aistrup til start.  Til-
meldingsfristen udløber først
den 15. september, så det er
ikke muligt at angive, hvem
der deltager i år.

Esbjerg Cykel ring
Esbjerg Cykel Ring er en
klub med medlemmer i
mange aldersgrupper, yngste
medlem er lige fyldt 9 år og
ældste medlem er over 60 år. 
Klubben har klublokaler i
Strandbygade 78, hvor med-
lemmerne har mulighed for
at mødes og være sammen
om interessen for cykelsport.
Esbjerg Cykel Ring har i det
seneste år fået tilgang af
mange nye ryttere, både børn
og voksne.
Klubbens ryttere har allerede
i år fået rigtig fine resultater,
bl.a. har en ungdomsrytter
vundet guld ved hold-DM og
vundet to etapeløb. 
Cykelklubben er en klub for
alle som har lyst til at cykle,
også piger, men træningen er
rettet mod, at man tegner li-
cens og kører cykelløb. Klub-
ben har ca. 70 aktive ryttere,
hvoraf ca. 35 har licens. Ved
at tegne licens kan man delta-
ge i løb i DCU regi, hvor der
er klasser fra U11 til A. Børn
til og med U15 kan dog prø-
ve at køre fem løb uden at
tegne licens. Der er cykelløb
næsten hver weekend fra
april til september i Distrikt
Jylland/Fyn, hvor klubberne
skiftes til at arrangere løb. 

træning og cykelløb i 
Esbjerg
Landevejstræningen for alle
aldersgrupper starter og slut-
ter ved siloen i Guldager. Og
der trænes i al slags vejr,
medmindre trænerne vurde-
rer, at der er risiko for rytter-
nes sikkerhed. Alle mødes
kl.17.30 tirsdag og torsdag
og alt efter om man er senior
eller børne/ungdomsrytter træ -
ner man i forskellige grupper.
Vil man gerne prøve at delta-
ge i træningen, kan man mø-
de op eller kontakte en af
trænerne for mere info. 
Seniorrytterne træner typisk
2-2½ time, hvis vejret er rig-
tigt godt, så nogle gange

længere tid. Ved træning til -
bagelægges 65-90 km, og
normalt køres i én gruppe.
Men det kan også aftales, at
man deler sig op, hvis der er
behov for det.  Der trænes på
landevejen hele året, om vin-
teren så vidt muligt med føl-
gebil, når det er mørkt.  
Børne/ungdomsrytterne deles
op efter alder og niveau og
træner 1½ eller 2 timer, hvor
de ældste får tilbagelagt op
mod 45-50 km. Klubben
hjælper gerne nye ryttere i
gang, og det er muligt for
børn og unge at leje en racer-
cykel af klubben. Om vinte-
ren trænes en gang om ugen
på ruller eller hometrainer i
klublokalet i Strandbygade
og der køres mountainbike
om lørdagen. 
Klubben arrangerer to cykel-
løb hvert år, Rundt om Vand-
tårnet, som er en del af pro-
grammet i Esbjerg Festuge
samt Frøs Herreds Sparekas-
seløbet. Rundt om Vandtårnet
er netop med succes afviklet
søndag den 3. august i for-
bindelse med åbningen af Es-
bjerg Festuge 2014. 
Flere oplysninger om ECR,
træning osv. findes på www.
esbjerg-cr.dk. 
Eller kontakt formand Finn
Andersen på EsbjergCykel-

Ring@gmail.com eller 40 64
10 34.

Hvorfor er cykling en sjov 
sport?
Nikolaj Friis, 21 år, nystartet
licensrytter i Esbjerg Cykel-
ring beskriver herunder, hvor -
for han synes, det er sjovt at
cykle: 
”For det første er der det so-
ciale aspekt: Cykling er en
sport, hvor man bruger rigtigt
mange træningstimer på en
cykel. Derfor skaber man
hurtigt et socialt bånd til sine
klubkammerater, da man
åbenlyst kommer til at bruge
meget tid sammen med dem
og på den måde får kombine-
ret motion og hygge på en
sjov måde.
Cykling er desuden en god
sport, hvis man kan lide at
nørde med ’gadgets’, grej el-
ler hvad man ellers kalder si-
ne komponenter på cyklen.
Man vil aldrig løbe tør for
idéer til opgradering, juste-
ring eller tests af nye indstil-
linger og udstyr. På den måde
kan cykling selvfølgelig også
gå hen og blive omkostnings-
fuld hobby, men det er 100 %
op til én selv, hvor meget

man vil engagere sig økono-
misk. Det behøver ikke at
være dyrt for at det skal være
sjovt.
Hvis man har interesse for
cykelløb og konkurrence, er
cykling en interessant sport,
fordi man hele tiden bliver
præsenteret for forbindelsen
mellem den individuelle- og
holdpræstationen. Derudover
er der en masse taktik og in-
terne interesser i et cykelløb.
Der findes ikke to cykelløb,
der er ens, og denne uforud-
sigelighed er netop det, der
gør sporten så underholdende
og spændende at være en del
af. 
Til sidst er det glædelige ved
cykling, at det er uforpligten-
de – man bestemmer selv sin
træningsmængde, så det kan
passe sammen med familie
og arbejde. Hvis man vil no-
get med sin cykling, skal
man selvfølgelig være opsat
på at lægge meget tid af til
træning og transporttid til cy-
kelløb, men hvis du bare vil
dyrke det på hyggebasis –
også kendt som ”motionist” –
kan man selv styre, hvor
mange gange i ugen, man vil
cykle og hvornår”. 

Cykelløb med start og mål i Veldtofte med deltagelse af eliteryttere fra hele landet

Alexander, Frederik, Martin og Mads under Rundt om Vand-
tårnet. 

Kevin Biehl (U11) på podiet efter en af sine mange sejre i sæ-
sonen 2014.

Nikolaj Friis kører Rundt om Vandtårnet. 

Det er ikke så tit det sker,
men en enkelt gang imel-
lem, kan manglende kom-
munikation føre noget godt
med sig.
To grupper ledere i IF92’s
Fodbolds ungdomsafdeling i
Skibhøj havde uafhængigt af
hinanden gået med planer om
at holde en sommerfest. Den
ene gruppe ville holde en fest
i forbindelse med afslutning
af forårssæsonen og den an-
den gruppe ville holde en fest
i forbindelse med opstart af
efterårssæsonen. Da planerne

kom til bestyrelsens kend-
skab, greb de straks idéerne i
luften, og opfordrede de to
grupper til at arbejde sam-
men, og lave to fester.

Som sagt, så gjort… Torsdag
26. juni mødte næsten 100
spillere, ledere, trænere, for-
ældre og bedsteforældre op i
Skibhøj i strålende vejr, og
havde en aften med lege, fod-

bold og hygge. Der var sørget
for mad fra grill. Efter en
hyggelig aften var alle klar til
at holde en god og solrig
sommerferie.

Som planlagt blev der holdt
endnu en sommerfest, denne
gang søndag 17. august, i for-
bindelse med opstarten af
efterårssæsonen. Denne gang
var man ikke så heldig med
vejret, da dagen var præget af
mange og stærke byger. Til
trods for dette var der mødt
omkring 60 personer op, der i
nogle timer hyggede sig med
boldspil, leg, hoppeborg og
igen mad fra grill. Flere for-
ældre havde velvilligt bagt
kager, så det store kagebord
stod klar i klubhuset som af-

slutning på en, trods alt, god
dag i Skibhøj.
Der var bred enighed om, at
der også i de kommende år
skal arrangeres sommerfes-
ter, som er med til at styrke
sammenholdet blandt spillere
og ledere i Skibhøj.

SOMMErFESt I SKIBHØj
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Siden starten af 2010 har
Sundhedsplejen under Es-
bjerg Kommune deltaget i
et  4 årigt projekt om Børns
trivsel, som foregår for mid -
ler fra Sundhedsstyrel sen.
Sammen med Esbjerg har
Ishøj, Holbæk og Kolding
Kommuner deltaget i pro-
jektet.
I Esbjerg er det 3 institutio-
ner i den østlige del af byen,
der har deltaget, nemlig Bør-
nehuset Novrupvej, Børnehu-
set Kvaglund og Lykkegårds -
parken, som samarbejder med
distriktets sundhedsplejersker. 
Østerbynyt har derfor haft en
snak med sundhedsplejerske
Hanne Juhl, der er projektle-
der om formålet med projek-
tet, som er at tilbyde en sær-
lig indsats overfor familier
med 2-5 årige udsatte børn i
dagtilbud. Dette sker ved at
familier, der frivilligt melder
sig til projektet indgår i et
forløb typisk op til 8 møder
og en varighed af omkring et
halvt års tid, får redskaber til
at takle de problemer, famili-
en står med. I møderne delta-
ger også sundhedsplejersker
og pædagoger fra den pågæl-
dende institution.

Projektet hviler på 3 ben,
hvor familien tilbydes ”ud-
dannelse” i at takle præcis de
problemer, den enkelte fami-
lie kæmper med, værksteder,
hvor familien sammen arbej-
der med sundhed og motion,
samt sundhedsråd, hvor for-
ældre, pædagoger og sund-
hedsplejerske i fællesskab ud -
 arbejder aktiviteter i institu-
tionen med fokus på anerken-
delse, rummelighed og net-
værk.
Undervejs i møderne arbej-
des der med 3 dialoger
mellem forældre og barn.
Den følelsesmæssige dialog,
hvor man viser, at man er
glad for barnet, følger med i
barnets initiativer, og hvad
barnet er optaget af og viser
anerkendelse. Den menings-
skabende og udvidende dia-
log, hvor man hjælper barnet
med at lære at være opmærk-
som, sætter ord på barnets
oplevelser samt uddyber og
forklarer fælles oplevelser, og
endelig regulerende og græn-
sesættende dialog, hvor man
lærer barnet at kontrollere sig
selv, ved at sætte grænser på
en positiv måde.
Hanne Juhl slår fast, at delta-

gelsen er frivillig, og at forlø-
bet skal give forældrene red-
skaber til at fortsætte den ud-
vikling, som deltagelse i pro-
jektet sætter i gang. Mange af
de problemer, de møder, er
typisk hverdagsproblemer, der
vokser sig store, fordi man er
groet fast i rutiner. Det kan
være problemer omkring spi-
sesituationen, at barnet slår
eller bare er modsat. Ting
som de fleste forældre ople-
ver med mindre børn, men
som nogen gange kan være
svære at løse på egen hånd.

Som nævnt ovenfor er Børns
Trivsel et 4 årigt projekt, der
slutter med udgangen af 2014,
og der er derfor ikke flere
midler fra Sundhedsstyrel sen,
men såvel Hanne Juhl som
de 3 deltagende institutioner
håber at de vil kunne finde
mulighed for at fortsætte med
idéerne bag projektet. Når
projektet er slut, skal de 4
kommuner indrapportere de-
res resultater til Sundhedssty-
relsen, der skal afgøre, om
idéerne skal udbredes til hele
landet.

BØrNS trIVSEL

tirsdag den 4. november kl. 14.30.

Sogneeftermiddag om 
”Søskenderelationer” 
ved læge Jesper Mørk-Hansen, Gudme.

Foredraget af Jesper Mørk-Hansen belyser,
hvorfor din adfærd bliver, som den er.
Vor placering i søskendeflokken er afgøren-
de for den adfærd, vi udviser livet igennem.
Det er afgørende, hvor tæt eller hvor langt i
tid, vi er placeret fra hinanden.
Forklaringen på, at to søskende aldrig er
ens, bliver givet.
Rollerne som storesøskende, mellemsøsk -
ende, lillesøskende og enebarn analyseres.
Tvillinger, halvsøskende, sammenbragte børn
og adopterede børns adfærd bliver også
klar lagt.
Konsekvensen af din egen og den øvrige fa-
milies søskendeplacering kortlægges med
hensyn til erhvervsvalg og partnervalg.
Hvorfor bliver nogle parforhold vellykkede
- andre ikke?

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Sogneeftermiddag 

Lyder det spændende?  
Så kom til en eftermiddag, 
hvor Du er i centrum.
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Lørdag den 6. september
byder Kvaglund velkom-
men til endnu en fantastisk
hyggelig og festlig dag.

Lørdag den 6. september for-
vandles centertorvet i Kva-
glund for 12. år i træk til en
stor festplads. 
Kvaglunddagen slår dørene
op kl. 11.00 hvor Kvaglunds
sognepræst Jakob Wilms Ni-
elsen vil byde velkommen og
skyde dagens program i gang.
Udover kræmmermarked vil
dagen indeholde mange for-
skellige indslag og aktiviteter
som publikum kan fornøje
sig med under kyndig vejled-
ning af Henning Overgaard.
Der er som sædvanlig famili-
eunderholdning ved sce nen
med lokale talenter indenfor
sport, dans og musik. 

Aktiviteter, underholdning
og konkurrencer
Udover de faste program-
punkter vil bl.a. Kvaglund
I.F., FDF og Kvaglund Kirke
stå for sjove aktiviteter og
spændende konkurrencer. For
de aktive der vil spille bold
bliver Fairplay fodboldbanen
stillet op. Der vil også være
opstillet en High Jumper og
igen i år vil der være mulig-
hed for at slås med sværd og
skyde med bue og pil i for-
bindelse med Rollespil som
finder sted på den grønne
plæne.

Som noget nyt i år vil Kvag -
lunddagen afvikle en kage-
konkurrencen, hvor årets
KVAGLUNDKAGE vil blive
kåret ud fra kategorierne:
smag, udseende og kreativi-
tet. Panelet vil bestå af tre
dommere, herunder bager-
mester Laila Christensen fra
Konditorbageren i Storegade. 
Hvis du ønsker at deltage
skal du blot indlevere din ka-
ge ved kageboden foran
Kvag lund Bibliotek senest kl
13.30 på dagen. 
Kl. 14.15 vil dommerpanelet
overrække flotte præmier fra
Konditorbageren og Den
Dansende Kop til vinderne
fra scenen. 
Efter præmieoverraskelsen vil
der være mulighed for at alle
kan smage kagerne.
Der vil desuden også være
mulighed for at pynte og de-
korere din egne cupcakes
under kyndig vejledning af
Konditorbageren Storegade.

Kræmmermarked og 
tilmelding
Kræmmere fra nær og fjern
kommer og sælger deres ting,
og sultne ganer kan traktere
sig i madboderne. Ønsker man
en kræmmerstand, skal man
tilmelde sig fra onsdag d. 6.
august til torsdag den 28. au-
gust til bydelsmedarbejder
Lene Holm Poulsen på By-
delshus Kvaglund, Daddel-
lunden 17. 6705 Esbjerg Ø.

En kræmmerstand koster 50
kr. for ca. 3x4 m. 

Motionsløb igen i år
Den lokale idrætsforening
”Idræt for Alle” gentager
igen i år de seneste års store
succeser, motionsløbet ”Løb
for alle” med en distance på
tre kilometer. Løbet finder
sted kl. 11.15 bag biblioteket,
og der er en lille gave til alle,
der gennemfører løbet. Blandt
dem der kommer i mål, vil
der desuden blive trukket lod
om fede præmier.
Du kan tilmelde dig på selve
dagen kl.10.00  - 10.30 i By-
delsprojekt 3i1’s sekretariat
ved bibliotek. Det koster 20
kroner at deltage 
Bag Kvaglunddagen står en
række lokale foreninger og
institutioner, boligforeninger,
nærpolitiet, Kvaglund Kirke,
Kvaglund Bibliotek, Grund-
ejerforeningen, Centerforenin -
gen, Bydelsprojekt 3i1 m.fl.

For yderligere information
kontakt Bydelsmedarbejder
Lene Holm Poulsen på tlf.:
24293275 eller lhp@b3i1.dk 

Husk at synes godt om
’Kvaglunddagen 2014’ på
Facebook!

Velkommen til Kvaglunddagen 2014
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Hovedsponsor:

DBU pokalen

IF92
SønderjyskE

Se yderligere informationer på 

www.if92fodbold.dk

Østerbynyt bringer i sagen
om MEGAMØLLER ved
Gammelby, Rørkjær og
Jerne hermed den indsend-
te klage, der pt. er indsendt
ved mere end 400 borgere
og deres advokat.
Det er forsat muligt at støt-
te op om sagen og de gamle
bydeles bevarelse, mere he-
rom kan ses på  
FACEBOOK: 
6700 MEGAvindmøller ud af
vores by.
Hjælp din bolig område og
del på FACEBOOK alle op-
lysninger du kan.

Esbjerg, d. 8.6.2014
Hermed påklages Natursty-
relsens afgørelse af 12. maj
2014 omhandlende J. nr.
NST-130-00305 samt tidlige-
re afgørelse J.nr. NST-131-
00100.

Til Miljøministeriet, Natur-
styrelsen, Tværgående plan-
lægning.

Hermed påklager underteg-
nede underskrivere, foreløbi-
ge 294 stk. der er bosiddende
i 6700 Esbjerg, Naturstyrel-
sens afgørelse af d. 12. maj
2014, omhandlende:

J. nr. NST-130-00305 samt
tid ligere J.nr. NST-131-00100.

I det der er tale om en fælles
klage på vegne af foreløbig
ca. 300 borgere, ser vi os
nødsaget til at fordre at kla-
gen ikke på nogen måde ind-
går som én klage i sagen,
men som skrevet foreløbig
ca. 300 klager.
Klagen er at betragte som
foreløbig og fremsendes med
forbehold for at denne kan
godkendes af:
Gruppens repræsentant advo-
kat Jens Graven Nielsen V/
Advokaterne Graven Nielsen
& Kokkenborg A/S, som i lø-
bet af kort tid vil følge op
med en nærmere juridisk ar-
gumentation.

Vi bemærker:
I forbindelse med denne kla-
ge, at gruppens ca. 300 med-
underskrivere fortsat står uden
svar på deres brev af mandag,
juni 02, 2014 kl. 12:17 til
Miljøminister Kirsten Brobøl
og lokalopstillede folketings-
medlemmer vedr. hvad grup-
pen betegner som spekula-
tion i privates værdier og ret. 
Vi bemærker desuden i rela-
tion til det fremsendte:
At gruppen fortsat ønsker et
foretræde for ministeren, som
en naturlig konsekvens af den
mailkorrespondance der har
været omkring fejl i hen-
holdsvis J. nr. NST-130-00305
samt tidligere J.nr. NST-131-
00100.
Samt at der med denne fore-
løbige klage rejses krav om
opsættende virkning i enhver
henseende med baggrund i
de på næste sider nævnte fejl
m.m.:
• At projektets VVM, som
genbruges til dette nye pro-

jekt, er behæftet med så
man  ge fejl der ikke er korri-
geret, til trods for at myn-
dighederne er gjort bekendt
med disse gentagne gange.
• At ansøgers genbrug af
VVM vurderes at være i
strid med 3 års forældelses-
fristen tillige, samt at pro-
jektet har været udsat for
flere længerevarende af-
brud. Der mangler kontinu-
erlighed og i forbindelse
med at Siemens trak sig,
gik projektet helt i stå. Det-
te nye projekt er baseret på
helt andre type møller og er
opstartet efter at den tidlige-
re VVM tilladelse udløb d.
29. juni 2013.
• At de 600 erstatningsberet-
tigede boligejere jf. VVM
sammenfattende redegørel -
se aldrig som anført har fået
et personligt brev om erstat-
ning - og eller på anden må-
de er gjort bekendt med at
være erstatningsberettigede.
Hvilket vurderes at stride

imod god forvaltningsskik
jf. § 19 og jf. § 6 FV. Loven
iht. (Grundloven § 73) 
* Mailkorrespondance mel -
lem Esbjerg kommune, Na-
turstyrelsen & Miljøminis-
teriet synes tillige at under-
støtte, hvad der opleves som
spekulation i privates ret og
værdier.
• At der IKKE har været af-
holdt borgermøder / anden
høring i de berørte opgræn-
sende områder. Jf. diverse
lokalplaner indeholdende:
flere boligområder, boliger
& erhverv, rekreative områ-
der. Borgermøder er afholdt
andet sted, der er uden rele-
vans for berørte områder.
• Kulturhistoriske beskrivel ser
mangler i den grad vigtige
historiske beskrivelser. Der
mangler i VVM bl.a. 4 af de
mest betydningsfulde kir-
ker, herunder Esbjerg æld-
ste kirke Jerne Kirke fra
1100 tallet.
• Støj: At VVM, ifølge Aal-
borg universitet der har gen-
nemgået VVM rapportens
støjberegninger for gruppen,
mangler den fornødne do-
kumentation for hvorledes
man er nået frem til den an-
viste støjzone. Disse bereg-
ninger skal være tilgængeli-
ge for alle jf. vindmøllebe-
kendtgørelsens:
§8 stk.3. der gælder for Test
og forsøgsmøller (som den-
ne VVM netop omhandler)
3) Beregning af støjbelast-
ningen ved de i § 4 nævn -
te punkter efter retnings-
linjerne i bilag 1.

Stk. 4. For prototypemøller
skal der foreligge sådanne
målinger og beregninger ef-
ter stk. 3, nr. 1, at det kan
sandsynliggøres, at vindmøl -
len vil kunne overholde støj -
grænserne.
• At lokalplan 136, 375 og
451 ifl. Bekendtgørelse om
støj fra vindmøller ikke må
ligge inde i støjzonen. Lo-
kalplaner konflikter med
den anviste støjzone i den
tidligere VVM, hvor ud fra
VVM er genbrugt. Støj-
grænserne for disse lokal-
planer er de samme som et
rekreativt område.
• At lokalplan 451 – der har
status som byzone som lo-
kalplan 136 & 375, konflik-
ter direkte med støjzonen.
Der ligger i øvrigt boliger
ved minkfarmen i denne
byzone, der kan således ik-
ke være tale om MEGA
møller opstillet i landzone
ved ESBJERG. Der er i øv-
rigt konflikter med mange
andre forhold i denne lokal-
plan og det ønskede projekt.
• At MEGA vindmøllepro-
jektet konflikter med Natur-
styrelsens egne brutto til
nettoliste, der anviser hvor
der er potentielle arealer til
MEGA vindmøller prototy-
per. Jf. denne er området
ved 6700 Esbjerg for tæt på
beboelse. Området er iht.
alle øvrige statslige rappor-
ter ej egnet. Der henvises i
øvrigt til den af Danmarks
Naturfredningsforening be-
stilte rapport af Jan Kloster
Staunstrup, der når samme
konklusion.
• At VVM mangler doku-

mentation for hvilken ind-
flydelse støjen fra møllerne
opstillet i lokalplan 341 har
på det ønskede projekt.
Støjen fra disse møller skal
indgå i den samlede vurde-
ring. Disse møllers støjzone
går på tværs af den i VVM
anviste.
• At Lavfrekvente støjbereg-
ninger ikke indgår i tidlige-
re VVM. Der er sidenhen
kommet nye regler på om-
rådet, så vindmøller også er
omfattet af disse. Den lav-
frekvente støj i området bør
naturligvis beregnes samlet.
Dvs. at denne skal indbefat-
te al den lavfrekvente støj
der fremkommer og dvs. at
møller opstillet i lokalplan
341 og transformer statio-
nerne på Lykkegården i lo-
kalplan 375 bør indgå og
medregnes i VVM - som
eksisterende møller skal i
VVM.  Placeringen er lo-
kalplan 11-030-0002.

• SIKKERHED: At der
mangler afklaring i f h. t.
fremtidige jernbanelinjer
ned til Esbjerg havn. Det
fremgår af sagsbilag 129 A,
til udarbejdelse af tidligere
VVM, at man har haft pla-
ceret denne ene MEGA
mølle direkte oven i jernba-
nelinjen ned til Esbjerg
havn. Det fremgår i et svar
til Esbjerg kommune fra
Transportministeriet og Ba-
nestyrelsen, at får man brug
for en sydlig linjeføring ind
til Esbjerg havn, så skal
MEGA møllerne fjernes.
Det fremgår i samme sag, at
Esbjerg kommune til staten
har oplyst, at man ikke har
taget højde for evt. klima-
forandringer for området
dvs. lokalplanerne 247,
280_1, 341, 375, 385, 397,
422 mv. Det ses i denne sag
jf. forskellige sagsakter, at
der af Esbjerg kommunes
embedsfolk internt er spe-
kuleret i, hvorledes man
kan omgår et evt. VETO fra
banestyrelsens til dette ME-
GA mølleprojekt. 
• At Risikovurderinger i for-
hold kemifabrikken og for-
brændingsanlægget mang-
ler i VVM. Der foreligger
ingen udtalelser fra SIK-
KERHEDSSTYRELSEN
omkring nuværende og
fremtidige forhold.
• At projektet generelt kon-
flikter med interesser både
lokalt, nationalt og national-
europæisk.
• At VVM beskrivelser vedr.
vandstandsstigninger er ba-
seret på gamle tal og derfor
er forældede. 
• At industriområdet i Måde
til bl.a. kemi m.m., klassifi-
ceret som høj risiko område
på kommuneplan, bør ind-
dæmmes mod fremtidige
klimaforandringer lig fore-
stået ved L 90 og Rens-
ningsanlæg Øst? Affaldsde-
potet og industriområdet
ved nationalpark Vadehavet
ligger i kvote 0.  Inddæm-
ningen bør lægges langs de-
potets yderside hen til Es-
bjerg havn. MEGA møller
konflikter med sikringen. 

Fortsættes på næste side

MEGAMØLLER ved Gammelby, Rørkjær og Jerne
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Skyhøj rente til dig, der er ung
Med Sydbank 18/25 får du 4 % i rente på 
din konto*. Den rente er kun for unge mel-
lem 18 og 25 år og op til 29, hvis du er under 
uddannelse.

Flere fordele med Sydbank 18/25
Du får også en fast personlig rådgiver, gratis 
betalingskort, gratis MobilBank med Swipp 
og meget mere.

Læs mere på sydbank.dk/1825
Her kan du også tilmelde dig 18/25 Nyt, med 
bl.a. konkurrencer, fordele og gode råd til din 
økonomi.

Ring på 74 37 65 63 og hør, hvordan du 
kan få 4 %

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

Den rente kan du godt
blive for gammel til

Helene Qvist Jensen
kunderådgiver
tlf. 74 37 65 63
hejen@sydbank.dk
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Afsluttende:
Det bemærkes, at den indle-
verede ansøgning til dette
nye projekt jf. J. nr. NST-
130-00305, hvor man ønsker
at genbruge den gamle VVM
fra mølleropstiller side IKKE
har været underskrevet i f b.
med høringen. Der skal ind-
gives ansøgning under tro og
love forud for en behandling

og høring. Naturstyrelsen har
først udsendt underskrevne
efter denne har truffet afgø-
relse. Retmæssigt kunne man
rejse tvivl ved om det er lov-
ligt at udstede tilladelser
uden den underskrevne an-
søgning er tilgængelig for al-
le øvrige parter. Særligt set i
lyst af ovenfor nævnte punk-
ter.  

Gruppen henviser udover dis-
se bemærkninger til tidligere
indsigelser på det tidligere
projekt, samt øvrige påpege-
de fejl og mangler indskrevet
i referat jf. mail af 15. april
2011: 
Til Miljøministeriet Natursty-
relsen Odense Att: Birgitte
Lind-Thomsen Hjerrild Vedr.
J.nr. NST-131-00100. 
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www.Esbjerghavemaskiner.dk
Salg  -  Service  og  Reparation

Bemærk nyt tlf. nr. 21 58 05 48

Texas ZL 510TR/W
Motor TG 570 173 cc
Selvkørende store baghjul
Klippebredde 51 cm
Bioklip, opsamler, sideudkast
Central højde justering
Pris: 2.495,00 kr.

Nu 1.995,00 kr.

Ingen fast åbningstid
Ring tlf. 21 58 05 48

www.Esbjerghavemaskiner.dk
Jens Kusksvej 39 · 6731 Tjæreborg

CVR 32 99 15 19

Texas HT 245
Bezin hækklipper
Pris: 1.495,00 kr.

Nu 999,00 kr.

Texas EH 550
El hækklipper
Pris: 595,00 kr.

Nu 395,00 kr.

Solen skinnede fra en skyfri
himmel den 21. maj 2014,
for Grundtvigskirkens sog-
neudflugtsudvalg havde be-
stilt fint vejr i god tid til
årets udflugt. Klokken 10.00
mødtes 50 forventningsful-
de mennesker i menigheds-
lokalerne til formiddagskaf-
fe med rundstykker og på-
læg. Derefter gik vi i kirken
for at synge et par salmer
og blive orienteret om tu-
ren. Darum Busser holdt
klar, og klokken 11.00 gik
turen mod Kolding. Humø-
ret var højt, og alle sang
med på forårssangene fra
det lille hæfte. Da vi nåede
Geografisk Have, blev der
delt flotte madpakker ud,
som personalet i kirken
havde smurt med dertilhø-
rende drikkevarer. Vi kunne
sidde at nyde madpakken
og de mange smukke blom-
ster. Herefter blev vi sluppet
løs et par timer, inden vi

kørte til Trapholt Museum,
hvor der ventede os endnu
en stor oplevelse. Vi blev
opdelt i to hold, og en dyg-
tig guide fortalte os museets
historie og viste os rundt.
Der blev ydermere tid til at
nyde Kolding Fjord, inden
der var fin buffet. Nu skulle
vi til TV-Syds ny domicil
lidt udenfor Kolding. Her
blev vi modtaget af to me-
get dygtige, unge mennes-
ker, som fortalte om TV-
Syd, viste en film og serve-
rede kaffe for os. Vi så,

hvordan aftenens nyhedsud-
sendelse blev optaget, og
der var mange spørgsmål til
aftenens tv-vært samt til
lyd- og lysmanden. De sva-
rede tålmodigt på alt, selv
om de havde travlt med at
forberede næste udsendelse.
Vi var efterhånden ved at
være godt trætte efter en
dejlig dag fyldt med god
mad og spændende ople-
velser, så vi var nok lidt stil-
le på vejen hjem, men vi vil
sige tusind tak til sogneud-
flugtsudvalget for den dejli-
ge udflugt. 
Vi glæder os allerede til næ -
ste års udflugt.

Masser af venlige 
hilsener fra

Jytte og Bent Damgaard

Sogneudflugt 2014

er en butik i Storegade 71,
hvor der forhandles E-ciga-
retter og udstyr til disse.
Flemming og Trine startede
forhandling af disse artik-
ler hjemmefra 1. okt. 2012,
men hurtigt blev det for
småt, så de åbnede butikken
i Storegade 1. maj 2013.
I modsætning til hvad mange
nok tror, er E-cigaretter ikke
et rygestopmiddel, men nær-
mere et alternativ til cigare-
trygning. Dog så er der man -
ge som bruger E-cigaretten
som et mellemled og trapper
ud med brugen af denne, da
det er nemmere at smide E-
cigaretten end det er at smide
smøgen. E-cigaretten består
af et batteri hvorpå der er
monteret en "tank" også kal-
det en "Clearomizer". Clear-
omizeren indeholder en coil/
brænder, som er en glødetråd,
som opvarmer væsken og
skaber dampen, som man så
suger ind og inhalerer. Selv
om man kan se dampen, når
man ånder ud så generer man
ikke ved det, og der er ingen
røg og lugt. Flemming og
Trine var selv rygere, men ef-
ter at have prøvet en E-ciga-
ret, kvittede de smøgerne, og
holder sig til E-cigaretter.
Dansk Damp forhandler kun
væsker uden nikotin. Af
damp  klare væsker tilbyder
DanskDamp ca. 20 smagsva-
rianter af mærket FlavourArt,
som er en af verdens førende
på området. Væskerne kan
man prøvesmage i smagsba-
ren, inden man beslutter sig

for hvilken smagsvariant man
ønsker at købe. Men er man
klar på selv at blande sine
væsker, så har butikken et
udvalg af ca. 250 forskellige
smags-essenser, fordelt på 8
mærker/producenter
Den overvejende del af E-ci-
garetterne produceres i Kina,
og der sker hele tiden en ri-
vende udvikling på området.
Man kan starte med startsæt
fra kr. 129-, men det anbefa-
les, at man ofrer noget mere,
da man ved de billige model-
ler ikke kan skifte glødetrå-
den i tanken, men det kan
man ved de lidt dyrere.  Nog-
le ofrer flere tusinde kroner
på udstyr, og som så meget
andet, så hænger pris og kva-
litet ofte sammen. Det giver
en meget anden oplevelse,

når man selv kan bestemme
intensiteten af damp og
smag.
De fortæller, at det for mange
brugere er en hobby, der føl-
ges på nettet, og de havde for
nylig 25 gæster hjemme pri-
vat til damptræf, hvor mange
kom langvejs fra. Cigaretryg-
ning er jo noget, den enkelte
dyrker, men ved E-cigaretter
er det  ofte en mere social op-
levelse, som man deler med
mange ligesindede på tværs
af alder og profession.
Flemming fortæller at deres
kundekreds er fra 18 år og
opefter, og understreger at de
ikke sælger til unge under 18
år. Mens Østerbynyt var på
besøg, kom der faktisk en
mor ind med sin datter (selv
om butikken egentlig var fe-
rielukket) for at købe en e-ci-
garet til hende, for nu skulle
hun altså stoppe med cigaret-
terne.
De fortæller at der lige er stif-
tet en brancheforening, som
skal varetage deres in teresser,
og de efterlyser lovgivning
på området, da de føler, at
lovgiverne ikke har for stået,
hvad E-cigaretter egentlig er.
Selvom butikken i Storegade
har 90 kvm, så er de ved at
vokse ud af dem, så de er be-
gyndt at kigge sig om efter
nye og større lokaler.
Flemming fortæller til sidst,
at de ved siden af den fysiske
butik, har en web-butik, hvor
omkring 70% af deres om-
sætning ligger. Se mere på
www.danskdamp.dk

DANSK DAMp

Nu kan seniorer i Esbjerg
mødes og dyrke motion i dag -
timerne i Veldtofte Idræts-
park. I første omgang gæl-
der tilbuddet kvinder, sene-
re starter også et hold for
mænd. Idræt og sundhed er
for alle. Derfor opfordres
alle til at deltage, uanset
hvor i verden man kommer
fra, og også selvom man ik-
ke er vant til at dyrke mo-
tion.  
Seniorer i Esbjerg får nu en
ny mulighed for at mødes i
dagtimerne og dyrke motion.
Det sker i Veldtofte Idræts-
park. Her står instruktører fra
foreningen Idræt for Alle fra
1. september 2014 klar til
mod et lille beløb at hjælpe
deltagerne i gang med at væ-
re aktive. Alle kan være med,
uanset hvor i verden man
kommer fra, også hvis man
ikke er vant til at dyrke mo-
tion eller ikke forstår perfekt
dansk.
I første omgang gælder til-
buddet kvinder. Senere på
året eller i starten af 2015 vil
der også blive sat et hold i
gang for mænd.   
Bag tilbuddet står Esbjerg
Kom mune, Sport & Event
Park Esbjerg, foreningen Idræt
for Alle, bydelsprojekt 3i1 og
DGI Sydvest.   

Idræt og sundhed er for alle
- Idræt og sundhed er for alle.
Vi vil med tilbuddet gerne gi-
ve beboerne i og omkring
Veldtofte og i resten af Es-
bjerg mulighed for at mødes i

dag-timerne og have et fæl-
lesskab med at dyrke motion.
Håbet er, at vi kan samle og
integrere seniorerne i en by-
del i Esbjerg, hvor der bor
mange af anden etnisk bag-
grund end dansk, og dermed
skabe fællesskab og socialt
samspil blandt den mangfol-
dige befolkning i området, si-
ger formand for Sundhed &
Omsorgsudvalget, Henning
Ravn.  
Et vigtigt succeskriterium for
projektet er at få skabt en
bred kontaktflade med bebo-
erne i og omkring Veldtofte.
Derfor skal et antal etniske
sundhedsformidlere være med
til at rekruttere, motivere og
fastholde den del af målgrup-
pen, som har anden etnisk
baggrund end dansk. Sund-
hedsformidlerne har med de-
res kulturelle og sproglige
baggrund et stort kendskab til
de barrierer, der kan være i
forhold til at dyrke idræt.   
- Vi vil også gøre potentielle
deltagere opmærksomme på
tilbuddet gennem kommu-
nens multietniske aktivitets-
hus Mosaikken, foreninger i
området og de etniske for-
eninger, siger daglig leder af
Mosaikken, Charlotte Kaars-
berg. 

Uddannede instruktører og
god udnyttelse af lokaler 
DGI, Sport & Event Park Es-
bjerg og Esbjerg Kommune
står i fællesskab for at uddan-
ne instruktørerne til projek-
tet.   

Veltofte Idrætspark er en del
af Sport & Event Park Es-
bjerg, og her glæder man sig
over, at seniorer kan få gavn
af faciliteterne i Veldtofte i
dagtimerne, hvor de normalt
ikke bruges.  

Hvor og hvornår 
Kvindeholdet starter den 1.
september 2014 kl. 10.00 i
Veldtoftehallen, Sportsvej 17-
19, 6705 Esbjerg Ø.   
Prisen for at deltage er 10 kr.
pr. gang ved køb af klippe-
kort og et medlemskab af for-
eningen Idræt for Alle.

Læs mere om tilbuddet på
hjemmesiden 
www.idraetforalle.dk.    

Flere oplysninger 
Henning Ravn
formand for Sundhed & Om-
sorgsudvalget, tlf. 4010 1246

Arne Nikolajsen
direktør for Sundhed & 
Omsorg, tlf. 2347 7128

Charlotte Kaarsberg
daglig leder af Esbjerg
Kommunes multietniske 
aktivitetshus Mosaikken, 
tlf. 2774 1468 

Eva-Maria Schirmer
sundhedsvejleder, Bydels-
projekt 3i1, Idræt for Alle, 
tlf. 2429 3277 

Idræt om dagen for seniorer i Veldtofte Idrætspark



IF 92 Fodbold stod for
Fair fodbolden.
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Sogneeftermiddagen skal handle om nor-
diske myter.
Knud Tarpgaard, billedet, fortæller os histori-
er fra Nordens Mytologi: Verdens skabelse,
Thors brudefærd, Odin, Balders død, Fenris -
ulven og flere af de drabelige beretninger om
kampene mel lem guder og jætter.

Sogneeftermiddag 
tirsdag den 2. september kl. 14.30

Se mere på 
www.grundtvigskirken.dk

Scleroseforeningen: 
”Tusind” tak til Østerbyens
borgere og handlende.!
Den ene 1.000 kr. seddel ef-
ter den anden kom til syne
til fordel for sclerosefor-
eningens indsamlingskam-
pagne ”KyS ScLERoSE
FARVEL”

”Vi har ikke oplevet noget
lignende før i forbindelse
med scleroseforeningens ind-
samlinger” fortæller bestyrel-
sesmedlem Tina Sällberg fra
scleroseforeningens lokalaf-
deling Esbjerg/Fanø. 
Tina har sclerose og bor i Jer-
ne. Hun fortsætter ” i en af
bøtterne var der ikke bare 1
men hele 5 tusind kronesed-
ler. Det er dejligt at borgerne
i Esbjerg kommune igen i år
på denne måde støtter op om
lokalafdelingens indsamling”
”Vi ved ikke med sikkerhed,
hvor bøtten der indeholdt de
mange tusind kroner var op-
sat, så det kunne såmænd lige
så godt have været her i Re-
ma 1000 forretningen på
Strandy kirkevej at den gav-
milde donation var lagt.”
Slutter Tina Sällberg.
Butiksbestyrer i REMA 1000
forretningsbestyrer Rene
Thomsen bakker op ” vi op-
lever en rigtig god opbakning
fra vores kunder og deltager
gerne igen næste år” slutter
Rene Thomsen.
Dorte F. Reis som er indsam-
lingskoordinator for Esbjerg
fortæller ” ud over de mange

opstillede bøtter i hele kom-
munen har flere butikker og
erhvervsdrivende købt vores
støtteprodukter, og takket
være et godt samarbejde med
Esbjerg City fik vi sat fokus
på kampagnen Kys Sclerose
Farvel på MS World Day i
forbindelse med byens Mid-
natsåbent. Alt dette har bidra-
get til, at vi i år fik samlet
83.000 kr. ind til forskning i
sclerose, slutter hun.
Scleroseforeningen venter
spændt på det samlede ind-
samlingsbeløb på landsplan,

når de sidste bøtter ude i tu-
ristområderne afhentes i sep-
tember måned. 

Fakta om kampagnen:
• Kys Sclerose Farvel er nav-
net på en landsdækkende
kampagne, som er sat i søen
af Scleroseforeningen 
• Kampagnen sætter fokus på
sygdommen sclerose og
samler penge ind til forsk -
ning, som, man håber, på
sigt kan kurere sclerose –
altså ”kysse sclerose farvel”
• Kampagnens logo er derfor
de grønne kys-læber, som
benyttes på alt materiale i
kampagnen – inklusive ind-
samlingsbøsser, som er at
finde i butikker landet rundt
fra midten af april
• Logoet vil også være at
finde på mintpastiller og læ-
bepomade, som sælges i bu-
tikkerne og giver frisk ånde
og kysseklare læber.

KyS ScLERoSE FARVEL

Lørdag d.14. juni blev der af-
holdt Østerbydag for tredje
gang. Igen i år var der masser
af aktiviteter på P-pladsen
foran Klub Bøndergårdsvej.
Som noget nyt havde vi givet

de unge den sidste time af
Østerbydagen, de havde ar-
rangeret Street dance, et par
rappere kiggede forbi og gav
et par numre, de havde også
medbragt deres egen DJ.

Der skal lyde en stor tak til
alle dem som deltog på Øs-
terbydagen, både som tilsku-
er og deltager, tak til alle de
foreninger der kom og var
med til at gøre dagen en fest-
dag. En kæmpe tak til de men -
nesker der lod os smage de-
res fantastiske mad fra deres
hjemlande.

Vi ses igen 
lørdag d.13.juni 2015

Østerbydag 2014

Klub Bøndergårdsvej stod
for det musikalske. 

Coupledance Esbjerg 
lavede opvisning.

Street dance.

Esbjerg Taekwondo klub
lavede opvisning.             
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AUGUST
Mandag 25/8 kl. 09.30: Legestue.
Søndag 31/8 kl. 10.00: Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.

SEPTEMBER
Mandag 1/9 kl. 09.30: Legestue.
Tirsdag 2/9 kl. 09.30: Babysalmesang starter igen for alders-

gruppen 0-6 måneder.
Tirsdag 2/9 kl. 10.30: Babysalmesang starter igen for alders-

gruppen 7-12 måneder.
BEMÆRK: BABYSALMESANG ER NU 
OGSÅ FOR GRAVIDE.

Tirsdag 2/9 kl. 14.30: Sogneeftermiddag: Emnet er Nordisk My-
tologi ved Knud Tarpgaard.
Læs mere andetsteds i Østerby-Nyt.

Torsdag 4/9 kl. 14.30: Gudstjeneste på Østerby-Centret.
Søndag 7/9 kl. 10.00: Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.
Søndag 7/9 kl. 14.30: Søndags-Café med eftermiddagskaffe og

kage.
Menuen er forskellig fra gang til gang.

Søndag 7/9 kl. 16.00: Jubilæumskoncert: Inge Beck, Grundtvigs-
kirkens organist, har 35 års jubilæum og
spiller i den anledning jubilæumskoncert.
Efter koncerten er menighedsrådet vært
med en forfriskning.
Læs mere andetsteds i Østerby-Nyt.

Mandag 8/9 kl. 09.30: Legestue.
Mandag 8/9 kl. 14.30: Sangeftermiddag.
Tirsdag 9/9 kl. 09.30: Babysalmesang for aldersgruppen 

0-6 måneder.
Tirsdag 9/9 kl. 10.30: Babysalmesang for aldersgruppen 

7-12 måneder.
Søndag 14/9 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen.
Mandag 15/9 kl. 09.30: Legestue.
Tirsdag 16/9 kl. 09.30: Babysalmesang for aldersgruppen 

0-6 måneder.
Tirsdag 16/9 kl. 10.30: Babysalmesang for aldersgruppen 

7-12 måneder.
Torsdag 18/9 kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste – 

tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag
den 16/9 kl. 12.30 på 76 11 50 50 eller
jpk@km.dk nødvendig af hensyn til maden.

Søndag 21/9 kl. 10.00: Gudstjeneste/Høstfest ved Jane Marie
Sognstrup og efterfølgende Kirkefrokost.

Søndag 21/9 kl. 16.00: Ruggero Livieri spiller Høstkoncert.
Læs mere andetsteds i Østerby-Nyt.

Mandag 22/9 kl. 09.30: Legestue.
Tirsdag 23/9 kl. 09.30: Babysalmesang for aldersgruppen 

0-6 måneder.
Tirsdag 23/9 kl. 10.30: Babysalmesang for aldersgruppen 

7-12 måneder.
Tirsdag 23/9 kl. 19.00: Menighedsrådsmøde – mødet er offentligt.
Søndag 28/9 kl. 10.00: Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.
Mandag 29/9 kl. 09.30: Legestue.
Tirsdag 30/9 kl. 09.30: Babysalmesang for aldersgruppen 

0-6 måneder.
Tirsdag 30/9 kl. 10.30: Babysalmesang for aldersgruppen 

7-12 måneder.

OKTOBER
Torsdag 2/10 kl. 09.00: Danske Lægers Vaccinationsservice. 

Torsdag 2/10 kl. 14.30: Gudstjeneste på Østerby-Centret.
Søndag 5/10 kl. 10.00: Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.
Søndag 5/10 kl. 14.30: Søndags-Café med eftermiddagskaffe og

aftensmad.

Mandag 6/10 kl. 09.30: Legestue.
Mandag 6/10 kl. 14.30: Sangeftermiddag.
Tirsdag 7/10 kl. 09.30: Babysalmesang for aldersgruppen 

0-6 måneder.
Tirsdag 7/10 kl. 10.30: Babysalmesang for aldersgruppen 

7-12 måneder.
Tirsdag 7/10 kl. 19.00: Sogneaften: Siriuspatruljen med Erik B.

Jørgensen.
Læs mere andetsteds i Østerby-Nyt.

Søndag 12/10 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen.
Søndag 19/10 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen.
Mandag 20/10 kl. 09.30: Legestue.
Tirsdag 21/10 kl. 09.30: Babysalmesang for aldersgruppen 

0-6 måneder.
Tirsdag 21/10 kl. 10.30: Babysalmesang for aldersgruppen 

7-12 måneder.
Onsdag 22/10 kl. 19.30: Efterårskoncert med Walter d´Arcangelo.

Læs mere andetsteds i Østerby-Nyt.

Torsdag 23/10 kl. 17.00: Spaghetti-gudstjeneste – 
tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag
den 21/10 kl. 12.30 på 76 11 50 50 eller
jpk@km.dk nødvendig af hensyn til maden.

Søndag 26/10 kl. 10.00: Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.
Efter Højmessen: Kirkefrokost.

Mandag 27/10 kl. 09.30: Legestue.
Mandag 27/10 kl. 18.45: BUSK ved Jane Marie Sognstrup.

BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.
Læs mere andetsteds i Østerby Nyt.

Tirsdag 28/10 kl. 09.30: Babysalmesang for aldersgruppen 
0-6 måneder.

Tirsdag 28/10 kl. 10.30: Babysalmesang for aldersgruppen 
7-12 måneder.

Onsdag 29/10 kl. 18.45: BUSK ved Jane Marie Sognstrup.
BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke.

Torsdag 30/10 kl. 09.30: Samvirkende Menighedsplejer og kirke- og
kulturmedarbejder, Lisbet Knudsen, afhol-
der kursusdag for frivillige i kirkeligt regi.
Alle er velkomne. Oplysninger indhentes
hos Lisbet på 40 11 83 60.

NOVEMBER
Søndag 2/11 kl. 10.00: Højmesse ved Willy Christiansen.
Søndag 2/11 kl. 15.00: Søndags-Café er denne søndag omdøbt til

Alle Helgens-Café.
Søndag 2/11 kl. 16.30: Alle Helgens-gudstjeneste.

Første søndag i november måned er det
Alle Helgens-dag. Alle Helgens-dag har fra
gammel tid af været en dag, hvor vi stop-
per op og særligt mindes vore afdøde og
takker for alt, hvad vi blev givet af dem.
Dette sker i Grundtvigskirken ved en sær-
lig Alle Helgens-gudstjeneste med musik,
salmer og tekstlæsninger. Alle Helgens-
dag er en god mulighed for at invitere og
samle pårørende til de afdøde i årets løb til
en gudstjeneste. En gudstjeneste, hvor
folk mødes og får lejlighed til endnu en-
gang - og i den særlige situation, som de
er i - at mindes de afdøde. Vi tænder lys i
kirken for de afdøde, og navnene bliver
læst op. Menings- og stemningsfuld samt
trøsterig kan gudstjenesten beskrives.

Mandag 3/11 kl. 09.30: Legestue.
Tirsdag 4/11 kl. 09.30: Babysalmesang for aldersgruppen 

0-6 måneder.
Tirsdag 4/11 kl. 10.30: Babysalmesang for aldersgruppen 

7-12 måneder.

AKTIVITETSKALENDEREN FORTSÆTTER PÅ NÆSTE SIDE

Se mere på www.grundtvigskirken.dk


