
Nr. 3  28. årg. 2019    oplag: 8.000

Hver weekend 
6.30 - 15.00

Hos Guldægget bager vi frisk brød hele dagen — 
også i weekenden, hvor du kan hente friskbagte 

brød og kager helt indtil kl. 15.

Vi glæder os til at se dig på Strandby Kirkevej.

Strandby Kirkevej 94
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 12 60 33

www.rosen-green.dk
Parkering lige ved døren!

Masser af 
lækkert 
efterårstøj 
i butikken!

Kig ind 
- vi står klar til

at hjælpe!

MODESHOW 
på Østerby 

tirsdag den 8. oktober 
kl. 14.00 

Billetter sælges fra 
den 9. september.

by lene Storegade 114C, 6700 Esbjerg
Indgang og parkering i gården

Man-fre: 10-17
Lør: 10-14
Søn: Lukket

399,95 kr
Str. 42 til 48

399,95 kr
Str. 36 til 44

269,95 kr
Str. 38 til 48

299,95 kr

Taske

Bukser med
pynte lynlås 

Karostar
jeans Tunika 

i lækre 
farver 
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Sidste år var første gang at
Scleroseforeningen Esbjerg
/ Fanø var med i Hu-
standsindsamlingen til for-
del for Scleroseforeningen.
Der er i Danmark ca. 16.000
mennesker som lider af den
frygtelige sygdom Sclerose
og hvert år kommer der ca.
600 nye til – 2/3 er kvinder. I
dag kender man ikke årsager-
ne til, at man får sygdommen
og derfor er det vigtigt, at der
forskes mest muligt således
at vi en dag kan finde nøgle
til helbredelsen.
For mit eget vedkommende
samler jeg ind for min datter

som for 4 år siden fik konsta-
teret sygdommen i en alder
af 29 år. Heldigvis er hun én
af dem hvor medicinen virker
godt, og i det daglige har hun
ikke store gener af sygdom-
men – men den sidder der og
den rører på sig, mest når
dagligdagen er hektisk og
natten ikke giver den søvn
som er nødvendig. Det kan
være svært med 3 småbørn i
huset – men det er et valg
min datter har taget at hun vil
have børn. Det er vi hende
dybt taknemmelig for da der
ikke findes noget mere livs-
bekræftende end børnebørn.
Der hvor jeg så kan betale
lidt tilbage er at være aktiv i
Scleroseforeningen hvor jeg
nu sidder som formand på
mit 4. år og hvor tiden går

med aktiviteter for vore med-
lemmer, oplysning om syg-
dommen samt indsamling af
midler til forskning.
Sidste år var vi som sagt med
for første gang med i hus-
standsindsamlingen som
foregik i 3 regioner i Dan-
mark. Scleroseforeningen Es-
bjerg / Fanø fik et kanonre-
sultat med over DKK
325.000 i indsamlede midler,
hvilket suverænt var det stør-
ste beløb i alle afdelingen i
Danmark. Dette kunne kun
lade sig gøre fordi vi havde
en kæmpe lokal opbakning
med omkring 225 indsamle-
re.
I år er det besluttet, at Sclero-
seforeningen i Valby selv
kontakter alle indsamlerne
fra sidste år. Vi kan allerede

nu se, at det måske ikke giver
så mange som når en lokal
ringer og beder om hjælp til
at samle ind.
Derfor vil min bøn til dig væ-
re: Meld dig som indsamler
den 8. september 2019 i tids-
rummet 10.00 – 16.00 – vi
har virkelig behov for at få
en håndsrækning fra dig. Jeg
kan give dig den rute som du
gerne vil have og hvis du kun
kan klare ½ rute, er det også
fint – men kontakt mig og stil
op den 8. september 2019.
Det vil jeg, min datter og de
andre 16.000 i Danmark væ-
re dig rigtig taknemmelig for.

Kontakt: Steen Hansen
Mobil: 4029 7640
Mail:
soh151156@gmail.com

Hjælp os den 8. september 2019
Scleroseforeningen Esbjerg / Fanø

Der er vist ikke mange es-
bjergensere, der kan huske, at
der ikke altid har været
blomsterbutik på adressen
Strandby Kirkevej 100, men
faktisk har der kun været 3
ejere af butikken i dens leve-
tid.
Nybo Blomster blev startet
op af Else og Willy Bjerre,
som siden overdrog den til
Vibse og Finn Loklindt, som
nåede at have 20 års jubilæ-
um, inden de pr. 1. maj 2019
solgte til deres hidtidige 1.
dame Louise Guldager.
Siden Louise blev ansat som
1. dame i Nybo Blomster i
2017, har det været en aftale,
at Louise på et tidspunkt
skulle overtage butikken, og
nu var tiden kommet, da Vib-
se og Finn af helbredsmæssi-
ge årsager ønskede at stoppe.
Vibse er tillært blomsterde-
koratør, men har altid været i
branchen, og arbejdede 3 år i

butikken, inden de overtog
Nybo Blomster.
Louise er 34 år og fra Ansa-
ger, hvor hun er født og op-
vokset. Hun blev udlært blom -
sterdekoratør i Grindsted i
2010, hvorefter hun startede
egen forretning ”Blomster-
magi” op i Ansager. Efter et
par år lukkede hun butikken

af personlige omstændighe-
der, og blev salgsleder i blom -
sterafdeling i Coop et par år,
men hun følte ikke, at det var
den rette hylde for hende, og
kom derfor til Nybo Blom-
ster.
Louise har 2 børn på hhv. 10
og 15 år samt en kæreste,
som sammen med Louises
øv rige familie bakker op.
Louise har altid vidst, at hun
ville være selvstændig, så
hun valgte at få børn tidligt.
Hun føler sig rigtig godt taget
imod og hun har fået en fan-
tastisk start, og hun sender en
stor tak til Vibse og Finn for
at de havde tillid til at hun
kunne føre deres livsværk vi-
dere. Hun ønsker at bibeholde
ånden i butikken, men samti-
dig vil hun gerne udvikle nyt.
Hun sender også en stor tak
til de mange stamkunder, der
har støttet hen over årene, og
hun håber på at også nye
kun der finder vej til butikken. 

Reception Nybo Blomster
eSport Esbjerg startede tilba-
ge i 2014 som en sport, som
mange rynkede på næsen af,
og ikke mente, at det var en
”rigtig” sport, men siden da,
er der sket meget. Efter en
svær start i Danmark, har så-
vel DIF som DGI anerkendt
sporten, og eSport Esbjerg er
nu også anerkendt af Esbjerg
Kommune som folkeoplysen -
de forening og modtager til-
skud efter de gældende reg -
ler.
De fleste har nok nu om dage
hørt om de store hold, som
f.eks. Astralis, der spiller sto-
re turneringer, og vinder sto-
re pengepræmier, men som
alt andet sport, hviler elite-
sporten på skuldrene af bred-
deidrætten. 
I Esbjerg finder der flere for-
eninger, der dyrker esport,
heriblandt eSport Esbjerg,
hvor den nye sæson går i gang
i løbet af august. Foreningen
træner 2 dage i ugen i Kvag -
lundhallen og 4 dage på Bak-
keskolen. Alle dage er træ-
ningstiden ml. kl. 18 og 20. 
På Bakkeskolen samarbejder
foreningen med skolen, og
lejer lokaler på skolen. Til
gengæld hjælper man skolen

med undervisning på deres
esportslinie. 
Begge steder står der stan-
dardudstyr i træningslokaler-
ne, men mange foretrækker
selv at medbringe deres egne
tastaturer og mus. I skrivende
stund er der omkring 70 med -
lemmer af eSport Esbjerg,
men sporten er stadig i stor
vækst. Formand for eSport
Esbjerg, Mark Strunck, slår
fast, at selv om det er en
computersport, så kræver det
både fysisk og spiltræning, og
det er ikke en chips og cola
sport. De opfordrer altid de-
res medlemmer til også at
dyrke ”almindelig” sport,
som f.eks. fodbold. Forening-
en holder justits med med-
lemmernes sprog, og er ikke
bange for at uddele straffe til
medlemmer, der overtræder
reglerne.
eSport Esbjerg deltager i
eSportsligaen, som sponseres
af Yousee. Der er flere ligaer,
så alle – fra begyndere til
meget øvede – kan deltage.
Henover sæsonen afvikles
der flere kampe og afsluttes
med stævne i Odense. Der af-
holdes også flere enkeltståen-
de turneringer i løbet af året.

Medlemmerne i eSport Es-
bjerg spiller især Counterstri-
ke, League of legends og
Fortnite, og mange lægger en
stor træningsindsats for da-
gen. 

Esbjerg Lan Party
I weekenden 6-8. september
afholder man igen Esbjerg
Lan Party i Kvaglundhallen. 
Der er plads til maksimalt
160 deltagere, og deltagerge-
byret er kr. 200. eSport Es-
bjerg stiller bord, 1 strømstik
og 1 internetstik til rådighed
for hver deltager. Deltagerne
skal selv medbringe compu-
ter, tastatur, mus og stol. Til-
melding kan ske på Facebo-
ok.
Foreningen tilbyder sund mad
fra en slagter, samt har en
snackbod. 
I Kvaglundhallen har fore -
ningen 5 pc’er og 1 Virtual
Reality maskine, som interes-
serede kan prøve ved Lan
partyet.

Man kan læse mere om 
foreningen på 
www.esport-esbjerg.dk 
eller på Facebook 
esport esbjerg

eSport Esbjerg

HUSK !
Næste bagagerumsmarked på Sportsvej er søndag 8. september.



2019                                                                                                                         ØSTERBY NYT                                                                                                                      Side 3

Der se
parat-

kloake
res i S

torega
de, 

og vi k
an væ

re svæ
re at f

inde, 

men v
i klipp

er på l
ivet lø

s 

– så fø
lg skil

tninge
n, så f

inder 
du os!

ØStERBydag 2019

Der skal lyde en stor tak til alle dem som deltog på Østerbydagen, både som tilskuer og del-
tager, tak til de foreninger/institutioner  der kom og var med til at gøre dagen en festdag. En
kæmpe tak til de mennesker der lod os smage deres fantastiske mad fra deres hjemlande. 
Vi ses igen lørdag d. 13. juni 2020.

Klub Østerbyen gav et
danse nummer.

Carol fra Fritidsbutikken lavede
Danseworkshop.

Dans med Sandra.

Esbjerg Taekwondo klub 
lavede opvisning.

West Coast Linedans 
lavede opvisning.

Loppemarked.

Lørdag d. 8. juni 2019 blev der afholdt Østerbydag for ottende gang. Igen i år var der mas-
ser af aktiviteter på P-pladsen foran Klub Bøndergårdsvej, desværre var vejrguderne ikke med
os i år, det stormede og regnede hele dagen. Alligevel var humøret højt dagen igennem.

Følg IF92 Fodbold på Facebook 

Esbjerg Skakforeningen 
Starter ny sæson 2019/20 op
tirsdag aften 13. august kl. 19.
Klubmester Lars Husum i
foregående sæson spiller si-
multan mod alle interessere-
de.
Ni spilledere mødte op og
tog 7½ point af 9!
En hård start for Lars Husum
der overraskende havde over-
taget hvervet fra Torsten Lin-
destrøm, de sidste 5 års klub-
mester.

Tirsdag 27. august kl. 19,30
afholdes Årlig generalfor-
samling.
Herefter går Klub- turnering-
erne  i gang hver tirsdag af-
ten kl.19 på Rybners Teknis-
ke Gymnasium, Sp. Møllevej
72.
Klubben starter Holdskakken
op 
Søndag 27.10. i 2. Division.

Klubbens hjemmeside 
Skakforeningen.dk

jerne Skakklub
Starter op de sidste to tirsdag
aften kl. 19 i august måned.
Første gang 20. August hvor
det er trænings- aftener inden
Klubtur- neringen starter op
tirsdag 3. September kl. 19.
Spillested Cafeteriet Hede-
lund Plejehjem, Sp. Møllevej
316.

Klubbens hjemmeside
jerneskakklub.dk

SKaKKEN i ESBjERg



Side 4                                                                                                                      ØSTERBY NYT                                                                                                                        2019

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

   
 

       
       

   

      
         
        

   

           
   

 
  

   
 

 

Nye horisonter i 
Esbjergs Østerby

       
       

   

      
         
        

   

           
   

 
  

   
 

 

   
 

MedVind er et samarbejde igangsat af Lauritzen 
Fonden og Esbjerg Kommune sammen med en 
række lokale aktører. 

Udgangspunktet for samarbejdet er at skabe 
medvind for børn og unge i Esbjergs Østerby og 
indsatsen skal over en 12-årig periode styrke den 
sociale mobilitet i området.

Vil du være med til at skabe MedVind eller har du 
spørgsmål til initiativet? 

kontakt@medvind-oesterbyen.dk 
Tlf.: 2134 5789

MedVind i Østerbyen 
Søndervangen 18
6700 Esbjerg
www.medvind-oesterbyen.dk

75,-
100,-
150,-

300,-

200,-
Kirkegårdsgrus kr. 300,-

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

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

2019

Stabilgrus kr. 150,-



Caféen er et tilbud til alle,
der gerne vil have en stille og
hyggelig eftermiddag sam-
men med andre.

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, kigge på
internettet, se en gammel
film, synge, få læst en histo-
rie eller 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.

Søndag den 1. september
Søndag den 6. oktober
Søndag den 3. november
(alle Helgen) – denne dag
først fra kl. 15.00, da vi del-
tager i Mindegudstjenesten
og spiser derefter.

Har du ikke selv mulighed
for at komme til kirken, kan
du blive hentet og kørt hjem
med kirkebilen. Dette aftales
med kirke- og kulturmedar-
bejder, Lisbet Knudsen, på
mobil 40 11 83 60 eller lis-
bet@grundtvigskirken.dk
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Se mere på www.grundtvigskirken.dk

gudstjeneste på Ribegade 223 torsdage kl. 10.30:
Torsdag den 5/9, 3/10 og 7/11.

gudstjeneste på Østerby-Centret torsdage kl. 14.30:
Torsdag den 5/9, 3/10 og 7/11.

Menighedsrådsmøde kl. 19.00 (møderne er offentlige):
Tirsdag den 1/10
Onsdag den 6/11

gudstjenester hver søndag klokken 10.00 ved én af
grundtvigskirkens præster, Willy Christiansen eller
jane Marie Sognstrup.

Kalender med diverse

Hvis du har været til Alle
Helgens Musikgudstjeneste i
Grundtvigskirken, har du al-
lerede så småt stiftet be-
kendtskab med dagens orgel-
solist. Ved Gudstjenesten har
sanger, Thomas Krogh, sung-
et salmen ”Nu har du taget
fra os” med Præstholms fine
melodi. Denne eftermiddag
vil Christian Præstholm
veksle imellem at fortælle
om at komponere musik og
spille værker, som han selv
har skrevet, samt musik, der
har inspireret ham i sin om-
fattende komponistvirksom-
hed.
Christian Præstholm er ud-
dannet fra Det Jyske Musik-
konservatorium med debut
fra solistklassen i 1999. Her-
til kommer to års videregåen-
de studier i udlandet – hos
professor, Susan Landale,
ved Conservatoire National
de Région de Rueil-Malmai-
son i Paris, hvorfra han opnå-
ede højeste udmærkelse: Prix
de Virtuosité à l’Unanimité
de Jury, og hos David Titte-
rington og Nigel Allcoat (im-
provisation) i London.
Han er yderligere uddannet
musikteoretiker og blev
umiddelbart efter sin Musik-

teoretiske Diplomeksamen i
2000 ansat som lærer ved
Det Jyske Musikkonservato-
rium, hvor han har undervist
i orgel og musikteori indtil
2016.

Christian Præstholm har gi-
vet talrige koncerter over he-
le Danmark og store dele af
Eu ropa - mest i egenskab af
solist eller som kammermusi-
ker, men også som orgelim-
provisator, komponist og ar-
rangør.  Præstholm er orga-
nist ved Sct. Mortens Kirke i
Randers.
Koncerten varer ca. en time.

Fri entre

Søndag den 8. september kl. 16.00:

Orgelkoncert med 
Christian Præstholm: ”Fortællekoncert”

Iva Hlaváčková og Iveta Ho-
ráčková er to operasangere
fra Tjekkiet. De er begge ud-
dannet fra Pardubice-konser-
vatoriet i Tjekkiet og har del-
taget i adskillige master-clas-
ses i løbet af deres uddan-
nelse og har også optrådt i
flere operaer - blandt andre
den kendte og elskede ”Tryl-
lefløjten,” Puccinis tragiske
”Suor Angelica,” (Søster
Angelica), og Mozarts ko-
miske opera, ”Figaros bryl-
lup.”
De to unge sopraner startede
deres samarbejde i 2016 og

har siden deltaget i konkur-
rencer og givet et utal af kon-
certer i Tjekkiet. 
Nu gæster de så Grundtvigs-
kirken, hvor tilhørerne vil
kunne nyde kendt og elsket
musik af blandt andre A. Vi-
valdi og 
J.S. Bach samt spændende og
iørefaldende musik af A.
Dvorák og J. Myslivecek for
sopransolo og -duet. 
Ved orgel og flygel sidder
Helene Hersbo. 
Koncerten varer en lille time. 

gratis adgang.

Søndag den 6. oktober kl. 16.00:

Orgel+ koncert: 
”Iveta, Iva & Helene”

Traditionen tro afholder Es-
bjerg Koncertkor sæson-af-
slutningskoncert i Grund-
tvigskirkens smukke rammer.
Koret forbereder en rejse til
England, hvilket afspejler sig
i programmet, som bl.a.

kommer til at bestå af musik
af John Rutter, G. F. Händel
og nordiske komponister. 

Koncerten varer en time. 
Entre 50 kr.

Søndag den 10. november kl. 16.00:

Koncert med Esbjerg Koncertkor, 
pianist Malwina Gahrn og 
korleder Lotte Bille Glæsel

Søndags-Café 
- fra kl. 14.30 - 18.00

Sæt dig godt til rette i kirke-
rummet med strikketøjet, lad
hænderne arbejde og tanker-
ne flyve. Imens spiller Trine
Toft Eriksen og Helene Hers-
bo dejlig og velklingende
musik for cello og orgel/kla-
ver. 
Når der er gået tyve minutter,
serveres en forfriskning i

Atriumgården, og derefter
fortsætter musikken atter i ty-
ve minutters tid. Vi slutter af
med en fællessalme og går
derefter hver til sit. 
Velkommen til en lille times
”frikvarter” i selskab med
orglet og celloen. 

gratis adgang.

Torsdag den 19. september kl. 16.00:

Strikkekoncert: ”2 x tyve minutter”

Vi har i dag, onsdag den 3.
juli, været på Besøgstjenes-
tens årlige sommerudflugt.
Det var en rigtig dejlig tur
med vores flinke chauffør
Henrik og vores værter, Lis-
bet og Jens-Peter. Vi var rig-
tig på landet, og vi så mange
små byer – blandt andet alle
Ballum-erne og Højer. Vi be-
tragtede den skønne natur
frem til Højer Sluse, hvor vi
spiste middagsmad og mange
af os gik op ad de 32 trappe-

trin til toppen af diget, hvor
vi rigtig blev blæst igennem.
Vi sluttede en skøn dag i
paradisets have - nemlig
hjemme hos Lisbet og Jens-
Peter. De har en utrolig dejlig
have, som er så stor, at det
faktisk er en park. Her var
der flere steder med
stole/bænke og borde, hvor
vi kunne sidde at nyde en is
og snakke med hinanden. Det
er der altid tid til på Lisbets
ture, og det betyder rigtig

meget for os, når vi ikke altid
ser så mange mennesker til
hverdag.
Da vi havde nydt haven et
godt stykke tid, blev vi invi-
teret ind i stuerne, hvor vi
skulle have en lille sangtime.
Inge Beck, Grundtvigskir-
kens tidligere organist, og
hendes mand, Jens Martin,
var kommet, og Inge spillede
til vores sang fra højskole-
sangbogen, som Lisbet havde
taget med fra Grundtvigskir-

ken. Det var kanon-hyggeligt
og en fantastisk god måde at
slutte dagen på, inden vi kør-
te tilbage til Esbjerg.
Vi vil på vegne af alle delta-
gerne, rette en stor tak til Lis-
bet og Jens-Peter for en vel-
tilrettelagt tur og for deres
gæstfrihed.

På deltagernes vegne
Birgit, Edel og Jytte.

Besøgstjenestens udflugt rundt i Vadehavsområdet

Støt vore annoncører !

– de støtter os!
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Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Sorggruppe i Grundtvigskir-
ken
Sorg oplever vi alle på et
tidspunkt i livet, og det kan
være svært at finde plads og
ro til at tale om sorgen. 
I sorggruppen hjælper vi hin-
anden med at bære sorgen
sammen. Her er rum og tid til
at fortælle din historie, dele
dine erfaringer og sætte ord
på dine følelser og oplevelser
sammen med andre.
I gruppen kan vi med vore
forskelligheder støtte og in-
spirere 
hinanden til at finde vej i en
svær tid. Vi lægger vægt på,
at det sker i en tryg og om-
sorgsfuld atmosfære.

Gruppen er for voksne, der
har mistet, og den ledes af Ja-
ne Marie Sognstrup - sogne-
præst ved Grundtvigskirken.

i efteråret 2019 mødes vi
følgende fredage fra kl. 9.30
- 11.30 i grundtvigskirkens
lokaler Ribegade 74, 6700
Esbjerg: 
23. august, 13. september, 4.
oktober, 8. november, 22. no-
vember og 6. december

tilmelding og yderligere 
information hos sognepræst
jane Marie Sognstrup. 
telefon 40 11 80 80 
Mail: jms@km.dk

Sorggruppe i Grundtvigskirken

Mandag den 26. august.
Mandag den 16. september.

Mandag den 21. oktober.
Mandag den 11. november.
Mandag den 9. december.

Undervejs serveres der kaffe med brød til 20 kr.
Vi synger fra højskolesangbogen og salmebogen og sommeti-

der efter medbragte tekster.
Enhver er velkommen til en eftermiddag, hvor humøret er

højt og sangglæden stor. 

Venlig hilsen 
Helene Hersbo, organist, og 

Lisbet Knudsen, kirke- og kulturmedarbejder.
Lisbet: 40 11 83 60
Helene: 30 34 00 44

Sangeftermiddage 
- hver gang fra kl. 14.30 til 16.00.

Denne aften stiller vi skarpt
på sygdommen ME/CFS –
kronisk udmattelses syndrom
- der efterlader en lang række
patienter helt eller delvist
sengebundne rundt om i ca.
14.000 danske hjem. 
Vi skal høre om familien
Gustavussens kamp hele vej-
en op gennem systemet til
Folketinget, der i marts ved-
tog en erklæring om bedre
forhold for ME-patienter.
Uden Ugeavisen Esbjergs
hjælp og omtale af Fanø-fa-
milien fra Nordby, visning af
filmen ”Unrest” og mange
andre tiltag, var de ikke nået
så langt.  Vi vil derfor se klip
fra filmen, der har gjort ind-
tryk overalt, hvor den er vist.
Emnet rejser spørgsmål af al-
men-menneskelig karakter:
Hvad gør vi, når vi mødes af
sygdom? Hvordan finder vi
livsmodet?   
Hvordan bevarer de pårøren-
de energien, modet og kær-
ligheden?

Hvad gør vi, når der ingen
behandlingsmuligheder er?
Hvilken rolle spiller kirken?
Og hvordan viser vi de ramte
næstekærlighed? 
”Unrest” er en prisbelønnet
dokumentarfilm lavet af - og
om - Jennifer Brea, USA.
Hun skal giftes med sit livs
kærlighed, da hun får en

mystisk feber, som efterlader
hende sengebundet. Mistroet
af læger går hun i gang med
at filme sig selv og søge efter
svar. Vejen tager en ny drej-
ning, da hun opdager en
skjult verden med millioner
af mennesker – sengebundne
i mørket af den tragiske im-
mun-sygdom ME/CFS. Med

filmen vil Brea have patien-
terne ud af skyggerne og ind
i lyset.
ME/CFS rammer både im-
munforsvar, hjerne og det
hormonelle system så hårdt,
at mange må forlade arbejds-
markedet. Ca. 25 % er senge-
bundne og må plejes 24-7 af
familie. Folketinget har for
nyligt taget første skridt imod
oprettelsen af klinikker, hvor
patienterne kan få hjælp, men
der er lang vej endnu. 
Efter filmen vil der blive mu-
lighed for at stille spørgsmål
og komme med idéer til,
hvordan vi kan hjælpe dem,
der ikke selv kan.
Arrangementet afholdes af
Grundtvigskirken i samarbej-
de med ME-foreningen.
Eventuelle spørgsmål kan
stilles til kirke- og kultur-
medarbejder-assistent, Anne-
Mette Louw Kristoffersen,
på: annlouwkri@gmail.com
alle er velkomne - kaffe/the
og brød 20 kr.

Tirsdag den 3. september kl. 19.00: Sogneaften: 

Hvordan tackler vi sygdom? - med sygdommen ME/CFS i fokus.

Tirsdag den 12. november kl. 19.00: Sogneaften:

Evald Tang Kristensen 
– fortælling om Danmarks store

folkemindesamler

Eva Elleskov fortæller om 
Evald tang Kristensen.

Efter Evald som ganske lille
mistede sin far til en lungebe-
tændelse, begyndte besvær-
lighederne at hobe sig op.
Hans mor måtte krybe til kor-
set og spørge sin far, om hun
ikke måtte komme hjem at
holde hus for ham, da han
også lige var blevet enke-
mand. 
Det kunne hun allernådigst få
lov til, men hendes børn ville
han ikke se! Lillebror blev
dog tålt, for den lange rejse
hen over heden i åben heste-
vogn i november havde gjort
ham så skrøbelig, at han ikke
kunne overleve længe. Evald
derimod blev sendt til sin
moster, som nok havde plads,
men ikke en seng til ham.
Her fik han dog lov at bruge
dejfadet som soveplads.
Evalds liv startede ikke just

trygt og roligt, men alle stra-
badserne var med til at forme
ham som menneske. Et men-
neske, der for godt 100 år si-
den møjsommeligt vandrede
hundredvis af kilometer rundt
i Jylland for at møde alle sine
informanter. Han kendte til at
mangle, så han så ikke ned
på folk, fordi de var fattige,
men mødte respektfuldt men-
nesket bag fattigdommen lige
der, hvor det var.
Eva vil fortælle anekdoter om
hans liv og vandringer, om
både eventyr og sagn, som
kun er kendt, fordi Evald
Tang Kristensen samlede
dem, før de sidste forsvandt.
De sidste, som stadig troede

på så meget mellem himmel
og jord, og som gennem gen-
erationer havde overleveret
de gamle fortællinger. Tu-
sindvis af tekster skrev han
ordret ned, mens de gamle
fortalte. 
Eva vil ikke fortælle tusind-
vis, men et udpluk. 
Før kaffepausen vil hun væl-
ge børnevenlige historier, hvis
nogen lader deres barn få
godnathistorien fra mig, men
ikke kan klare hele aftenen.
Efter pausen henvender Eva
sig til de voksne. Det hele
kan dog underholde og for-
nøje alle aldre. 

Evald Tang Kristensen

Evald Tang Kristensen (1843-
1929) blev - mod sin vilje -
uddannet lærer og arbejdede
som sådan fra 1861. I 1870-
erne begyndte han at samle
folkeminder sideløbende med
embedet. En del af vintermå-
nederne brugte han på de
lange vandringer for at møde
sine informanter, på den tid
af året, hvor der var tid snak.
Han skulle ud til de fattiges
hytter, hvor de bedste histori-
efortællere levede. Her kunne
han respektfuldt tale med alle
slags folk og på den måde fik
han så stort et udbytte.
I 1888 kom han på finanslo-
ven og blev tildelt støtte, så
han kunne bruge al sin tid på
at samle og udgive stoffet i
mange bøger og tidsskrifter
for at dele sin viden med alle.

Kaffe/the og brød 20 kr.

Se mere på 
www.grundtvigskirken.dk

Spaghettigudstjeneste følgende torsdage kl. 17.00:
29/8 Vi griller skumfiduser og popcorn
26/9 Spilleaften
31/10 Halloween

Når tilmeldingerne er afleveret fra jeres side, sørger vi for
- at aftensmaden er serveret, og at der er noget for både store og små.
- at tidspunktet bliver mellem kl. 17.00-19.00, så hele familien kan være med, 

og de mindste må gerne have nattøj på.
- at alle får mulighed for at lære nogle af de dejlige sange og salmer for børn.
- at der bliver tid til hyggeligt samvær med andre familier i hverdagen – måske nye venner.

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
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Kærlighed

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

75 12 27 61
28 59 27 61

www.just-eat.dk/restaurants-amore

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

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

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

Alle pastaretter er med brød

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

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

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

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

Burgere Med hjemmelavet bøf

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Cola, Fanta, Sprite, Cola light, Cocio

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

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

remoulade, ketchup, bearnaisesovs, tomatsovs 10,-

109. Hvidløgsbrød Med ost 50,-

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

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

Gennem 20 år  
I restaurantionsbranchen  

har vi holdt fast I vores motto:

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

Amore: pizzaer bagt med kærlighed 

Husk: ”Kvalitet tager tid”

Buon appetito
Velbekomme

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

Kun afhentning

Frokost  

tilbud
Alle dage mellem  

11.00 – 15.00

PIZZA NR. 0 – 10 

39,-
Kun afhentning

Åbningtider
Hverdage 11.00 – 21.30

Lørdag, søndag &  
helligdage 12.00 – 21.30

Storegade 65A – 6700 
Esbjerg

Udbringning 
Ved bestillinger over  

Kr. 100,-
er levering  

GRATIS 

Fa
m

ilie

A
lm

.  

Storegade 65A - 6700 Esbjerg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pommes frites, remoulade og ketchup 50,-

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

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

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

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

Familie  

(50x50 ca. 4 Pers.)

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

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

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

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

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

oksekød, pølser, bearnaisesovs 75,- 200,-

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

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

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

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

Alle pizzaer  

kan vælges  

som deep pan  

+ 15 kr.

Alle pizza,
pita, dürüm,

sandwiches  

kan laves som  

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

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

Bestil 
online og få 
10% rabat

www.amoreesbjerg.dk
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•  Nakke- og skulderhold – speci�k og specialiseret træning
•  Hjertehold – Hjerteforeningen
•  GLAiD Ryg
•  Fysiopilates
• Holdtræning – Parkinson, Sclerose og Gigt
• Holdtræing – Diabetes
•  GLAiD træning (Artrose/Slidgigt hofte & knæ) 
•  Holdtræning – Hypermobile børn og unge 10-14 år
•  Rygtræning fortsætter
•  FitOut – Outdoor Træning – �nd 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 • fysstoregade52@fysstoregade.dk  

www.fysstoregade.dk

Find os på Facebook

Vi tager hånd om dig!
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Har du vedholdende smer-
ter, stivhed og dårlig funk-
tion i knæ, hofte eller andre
led, er der stor sandsynlig-
hed for at du har artrose.
Ligesom en million andre
danskere.
2,7 millioner flere lægebesøg
hvert år. Det har danskere
med artrose tilsammen, sam -
menlignet med personer der
ikke har artrose, og det svarer
til 8 % af alle besøg hos egen
læge. Næsten 1 million voks-
ne danskere lider af artrose –
i folkemunde også kaldet slid -
gigt – og artrose ligger i top 3
når det gælder antallet af læ-
gebesøg, indlæggelser og
sam fundsmæssige omkost-
ninger, ifølge tal fra 2015.
Artrose kan opstå i alle led,
men er mest udbredt i hæn-
der, knæ og hofter, og speci-
elt knæartrose er en hyppig
årsag til smerte og nedsat
funktion.

diagnose
Selvom mange måske for-
binder artrose – ”slidgigt” –

med et røntgenbillede af et
”slidt” led, så kan man stille
diagnosen uden røntgen, ud
fra en række symptomer og
kliniske fund (se s. Xx), uan-
set hvordan røntgenbilledet
ser ud. Dit led kan nemlig se
meget slidt ud på røntgen –
uden at du får symptomer
overhovedet, og omvendt kan
du have symptomer på artro-
se uden det vil fremgå af et
røntgenbillede. Derfor undgår
man helst røntgenundersø-
gelse, med mindre der er brug
for at udelukke andre diagno-
ser, eller hvis man skal vur-
dere et evt. behov for opera-
tion. Nok så væsentligt er det
uvedkommende hvor slidt
knæleddet ser ud på røntgen,
i forhold til hvilken effekt du
kan opnå af træning og fysio-
terapi. Du kan forvente den
samme effekt, uanset om du
på røntgenbilledet har et til-
syneladende upåvirket led el-
ler et helt nedslidt led.

Risikofaktorer
Når lægen eller fysioterapeu-

ten skal stille diagnosen, vil
han eller hun spørge ind til
en række risikofaktorer for at
udvikle artrose, såsom over-
vægt, tidligere ledskade (fx
korsbåndsskade), overbelast-
ning af leddet i arbejde og
fritid, inaktivitet og artrose i
familien. Risikoen for at få
knæartrose er eksempelvis
næsten tre gange større hvis
man tidligere har haft en al-
vorlig knæskade, og over
dob belt så stor hvis man er
overvægtig. Der ligger derfor
også et enormt potentiale for
at forebygge artrose, både i at
reducere overvægt, og i at
forebygge alvorlige knæska-
der og øge det fysiske aktivi-
tetsniveau.

Flere sygdomme på én
gang
De fleste patienter med knæ-
og hofteartrose har mindst én
anden kronisk sygdom, med
forhøjet blodtryk, hjertesyg-
dom og diabetes som nogle
af de mest hyppige. Det er
med andre ord mere alminde-
ligt at en patient har to eller
flere kroniske sygdomme end
kun én, og det skal der natur-
ligvis tages højde for i be-
handlingen. Da fysisk inakti-
vitet er en risikofaktor for
minimum 35 kroniske syg-
domme, er der al mulig grund
til at indtænke træning og an-
den fysisk aktivitet som be-
handling, også med tanke på
at der er videnskabeligt be-
læg for at træning er en ef-
fektiv behandling af mindst
26 kroniske sygdomme, her-
under de ovennævnte syg-
domme.

Behandling
Patientuddannelse og træning
er det centrale omdrejnings-
punkt i den fysioterapeutiske
behandling, evt. med supple-
ment af skinner/bandager og
manuel behandling (fx mobi-
lisering af hofteleddet). Over-
vægtige patienter kan desu-
den med fordel gennemgå et
vægttabsforløb for at reduce-
re deres symptomer (et vægt-
tab på over 5 % kan formind-
ske symptomerne mærkbart,
viser forskning). Først hvis
denne grundbehandling er af-
prøvet grundigt i mindst tre
måneder, superviseret af en
fysioterapeut, bør der henvi-
ses videre til vurdering for
evt. operation.

Fysisk aktivitet et nøgle-
punkt
Det store fokus på motion og
bevægelse skyldes blandt an-
det at langt størstedelen af
patienter med knæ- og hofte-
artrose ikke overholder de
anbefalede retningslinjer for
fysisk aktivitet, men også at
fysisk aktivitet som nævnt
kan forebygge og behandle
andre kroniske sygdomme.
Internationalt anbefales mini-
mum 150 minutters fysisk
aktivitet om ugen ved mode-
rat intensitet eller 75 minutter
ved høj intensitet for at opnå
de generelle sundhedsmæssi-

ge effekter, men noget tyder
på at mindre – 45 min. per
uge – kan være tilstrækkeligt
til at fastholde eller forbedre
funktionsniveauet blandt
voksne med ledsymptomer
fra hofte, knæ eller fod. Lidt
fysisk aktivitet er bedre end
ingenting, og alle bør støttes
og motiveres til at bevæge
sig så meget som muligt i
dagligdagen, også selvom de
ikke er i stand til at leve op til
de officielle retningslinjer.

træning
Specifik træning er den vig-
tigste behandling fysiotera-

peuten kan tilbyde en patient
med knæ- eller hofteartrose.
Solid forskning viser at træ-
ning er en effektiv behand-
ling af ledsmerte, og at træ-
ning forbedrer patientens
funktion.
Træning i vand kan specielt i
begyndelsen være et godt og
effektivt valg, hvis du har for
ondt til at træne på land, men
generelt kan man ikke sige at
én type træning er mere ef-
fektiv end en anden, forment-
lig fordi patienterne er så for-
skellige i udgangspunkt og
behov. Træningen skal derfor
tilpasses den enkelte for at få
optimal effekt.
Supervision og dosering af
træningen ser ud til at kunne
have en betydning for effek-
ten af træningen – dette kan
sikre at træningen individua-
liseres og løbende tilpasses,
men også skabe tiltrængt
tryghed, idet det er alminde-
ligt at have ondt under træ-
ningen, og at opleve at symp-
tomerne blusser op, specielt i
starten af træningsforløbet.
Her har fysioterapeuten en
vigtig rolle i at sikre det mest
optimale resultat. Det anbefa-
les at træningen som mini-
mum indeholder 12 supervi-
serede træningssessioner (fx
2 træninger ugentligt i 6
uger), og at den lever op til
de generelle anbefalinger for
træning og progression.

information og viden er 
afgørende
International forskning viser
at effekten af træningen afta-
ger over tid, højst sandsynligt
fordi patienterne ikke fasthol-
der træningen. Derfor er pati-
entuddannelse sandsynligvis
meget vigtig, for at sikre at
du som patient har forståelse
af sygdommen, effektive og
mindre effektive behandling-
er og sætte dig i stand til i
højere grad at håndtere din
sygdom, bl.a. gennem træ-
ning og anden fysisk aktivi-
tet.
Godt Liv med Artrose i Dan-
mark (GLA:D®) er et lands-
dækkende 8-ugers forløb be-
stående af patientuddannelse
og minimum 12 sessioners
superviseret, individuelt til-
passet såkaldt neuromusku-
lær træning til patienter med
knæ- og hofteartrose. 40.000
danskere er i gang med eller
har allerede gennemført
GLA:D®, og opfølgende da-
ta på 25.000 patienter viser
en gennemsnitlig forbedring i
smerte på 26-27 % efter 1 år.
Samtidig stopper en stor an-
del med at tage smertestillen-
de medicin og med at være
sygemeldte. 

Se mere på www.glaid.dk.

artrose – Smerter i leddene kan afhjælpes
Af: Søren T. Skou, fysioterapeut, ph.d., lektor og forskningsleder ved Syddansk Universitet og Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse

Træningsplan pr. 1.4.2019

Fodbold for alle
Træningstid: 

Årgang / Afd. Trænings dage Trænings tidspunkt Træningssted 
2014 +  Onsdag Kl. 16:30 – 17:30 Skibhøj 
2013-2012 Mandag & Onsdag Kl. 16:45 – 18:00 Skibhøj 

2011 Mandag & Onsdag Kl. 17:00 – 18:30 Skibhøj 
U8

2010-2009 Tirsdag & Torsdag Kl. 16:45 – 18:15 Skibhøj 
U9&10

2008-2007 Tirsdag & Torsdag Kl. 17:00 – 18:30 Skibhøj
U11&12

2006 Mandag & Onsdag Kl. 17:00 – 18:30 Skibhøj
U13

2005-2004 Mandag & Onsdag Kl. 17:00 – 18:30 Skibhøj
U14&15

2004-2003 Mandag & Onsdag Kl. 17:00 – 18:30 Skibhøj
U15&16 

2002-01-2000 Mandag & Onsdag Kl. 18:30 – 20:00 Skibhøj
U19

Piger 2005/03 Mandag & Onsdag Kl. 17:00 – 18:30 Skibhøj
U14&15&16

Dame Senior Mandag & Onsdag Kl. 18:30 – 20:00 Skibhøj 

Herre Senior Tirsdag & Torsdag Kl. 18:30 – 20:00 Veldtofte 
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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.

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

denne temadag er frugten
af begrebet samskabelse.
Esbjerg Kommune har givet
mulighed for at 3 eller flere
foreninger kan gå sammen
om et større arrangement og
ansøge om § 18 - midler her-
til (støtte til den frivillige so-
ciale indsats).
Det skulle da prøves. Derfor
er Træfpunkt Sædding, Vejen
videre, Osteoporoseforening-
en, Læring for livet og Scle-
roseforeningen gået sammen
om dette projekt.
Temadagen hvortil der er 250
pladser er åben for alle inter-
esserede, så man skal nok ik-
ke vente for længe med at
købe en billet.
Det bliver en eftermiddag
med plads til humor, grin, al-
vor og eftertanke. Der vil væ-
re såvel lokale som nationale
oplægsholdere.

temaeftermiddagen 
afholdes onsdag d. 2/10 
kl. 14-20.30 på UC Syd,
Runde tårn, degnevej 16,
6705 Esbjerg Ø

Borgmester Jesper Frost Ras-
mussen sagde med det sam-
me ja til at byde velkommen.
Dagens første oplægsholder
er Mikael Kamber, som jo
har sine rødder i det vestjys-
ke. Mikael Kamber er journa-
list, studievært, foredragshol-
der, forfatter og meget mere.
Mikael vil tage udgangs-
punkt i en af sine bøger ”Vi

temaeftermiddag: ”det gode liv - et liv med mening”
er bedst, når vi er glade”.
Derefter kommer den lokale
ildsjæl Karin Schwartz på ba-
nen. Karin Schwartz er fritid-
skoordinator i ”Aktiv fritid”
under SSP Forebyggelse og
vejledning. Hun er Nordens
højest graduerede kvinde in -
den for kampsporten Taek-
wondo og er på baggrund af
sine præstationer optaget i
”Walk of Fame” i Esbjerg.
Karin Schwartz er mønster-
bryder og er engageret i sam-
fundet omkring sig og har
gjort en forskel for mange.
Hun vil tage udgangspunkt i
sit foredrag ”Kunsten at blive
den bedste udgave af sig
selv”.
Den tredje oplægsholder er
Johannes Gjesing præst i
Gram og Fole. Johannes Gje-
sing har det med at gøre sig
bemærket. Senest gjorde han
sig bemærket med at adopte-
re Danmarks måske grim-
meste juletræ, det var for
grimt til at stå på gågaden i
Haderslev, men fik lov til at
stå ved præstegården i Gram.
Johannes Gjesing er klumme -
skriver i diverse aviser og
kulturvejleder på P1. Mange
vil også kende ham fra hans
historier i P4 Syd og fra Ra-
dio Globus.
Udover præsteembedet er han
brandmand, formand for by-
festen Pins’Mærken og pro-
fessionel julemand. En vel-
lidt mand med mange talen-
ter. Han vil tale over emnet

”Kunsten at få øje på det go-
de liv”.
Dagens sidste oplægsholder
er Brian Hansen skuespiller,
underviser og meget brugt fo -
redragsholder. Brian Hansen
kalder sig selv for ”En mo-
derne nar”, han aflæser situa-
tioner og uddrager skarpe
pointer, som han frækt kaster
tilbage i hovedet på publikum.

80 % af vores reelle kommu-
nikation ligger i kropsspro-
get, når stress og pres fylder,
lytter vi dårligt til os selv og
andre, og væltes derfor let af
det uventede. Brian Hansen
viser typer og episoder fra
hverdagen, så vi kan grine af
genkendelsen. Han sætter fan -
tasi og tanker i sving med
mødet mellem mennesker

som omdrejningspunkt. Titel
på oplægget ”Kommunika-
tion, kropssprog og humor”.

Herefter er der fællesspisning,
hvor man kan tale om dagens
inputs og hygge med frem-
mede og måske danne nye
netværk.

Lidt om de 5 foreninger 
bag temaeftermiddagen:
Vejen Videre:
Netværksgruppe for personer
med kroniske lidelser som
KOL, hjerte og diabetes.
Træning, socialt samvær, fo -
redrag, udflugter mv. Vi mø-
des til socialt samvær den
første tirsdag i måneden i Fri-
villighuset Vindrosen, Jern-
banegade 8, 6740 Bramming.

Osteoporoseforeningen:
Foreningens formål er at ud-
brede kendskabet til knogles-
kørhed, afholde medlemsmø-
der, arrangere foredrag om
forebyggelse og behandling
af sygdommen.

træfpunkt Sædding:
Nonprofit samarbejdsforum
for frivilligheds- og fritidsak-
tiviteter i Sædding, Fovrfeld
og Ådalen.
En frivilligforening med for-
målet at styrke det sociale
netværk på tværs af byen
(Esbjerg), ved at arrangere
sociale, kulturelle og folke-
oplysende aktiviteter og syn-
liggøre disse.

Læring for livet:
En forening, der arbejder for
at højne livskvaliteten for
mennesker med kroniske
sygdomme, sorg eller ensom-
hed. Pårørendetilbud, træning
og socialt samvær. Arbejder
for at udbrede kendskabet til
kurser arrangeret af Esbjerg
Kommune. Vi mødes manda-
ge i lige uger kl. 13-15 i Fri-
villighuset Vindrosen, Ex-
nersgade 4, 6700 Esbjerg til
hygge, foredrag, ture ud af
huset.

Scleroseforeningen:
Lokalafdelingens formål er at
afholde arrangementer af op-
lysende og underholdende ka -
rakter for medlemmer med
sclerose og deres pårørende.
Vi ønsker at give vores med-
lemmer de samme ople-
velser, som raske mennesker
kan få. Vi skal sikre bedst
muligt kendskab til sygdom-
men.

arrangementet er for alle -
men der er begrænset antal
pladser.

Lyder det spændende og sy-
nes du også, at det er rørende
billigt - så tøv ikke med til -
meldingen.

https://traefpunktsaedding.
nemtilmeld.dk
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LOkaLråd ØST 
pr. 1. maj 2019

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

Næstformand
Daniel Vang Rasmussen
Daginstitutioner

Kasserer
Jan Harreby Sonnichsen
Privat

Sekretær
Claus Jepsen
Privat

Lokalrådsmedlemmer
Peter Bloch
Privat

Thomas Barrett
Østerbyens Borgerforening

Lokalråd Esbjerg Øst kan kontaktes på
mail@lokalraadet-oest.dk

eller ved kontakt til formanden

Siden opstarten af Recovery
Bulls i 2015 er det gået me-
get stærkt, og det er derfor
tid til at kigge tilbage på
udviklingen.
Even Ramsland fik idéen til
Recovery Bulls, den kom i
2015 ud af en fodboldturne-
ring med andre socialt udsat-

te. Even er selv tidligere mis-
bruger og kriminel og var
selv socialt udsat, men da
han kom ud af fængsel, del-
tog han i et holdlederkursus.
Han var fast besluttet om at
ændre sin livsstil, og samlede
derfor andre udsatte til fod-
bold, og hurtigt mødte der 40
til 50 op.
Fra starten ville de ikke starte
en forening, men hurtigt blev
det nødvendigt af praktiske
grunde. Gruppen af medlem-
mer blev ved med at stige,
ofte kom de nye ikke for at
spille fodbold, men for fæl-
lesskabets skyld. Da mange
ikke kunne eller ville spille
fodbold, startede de selv nye
aktiviteter op. Det har fra
starten været afgørende, at
det er medlemmerne selv, der
starter og forestår aktiviteter-
ne, og ikke foreningen. Dette
er med til at udvikle medlem-
merne, hvor mange aldrig før

har skullet have ansvar for
andre mennesker eller aktivi-
teter.
Hurtigt blev der oprettet en
række aktiviteter, som f.eks.
dart, bueskydning, volleyball,
badminton, men efterhånden
kom der også flere sociale
sammenkomster, som altid
foregår i et stof- og alkohol-
frit miljø.
I 2018 deltog Recovery Bulls
i en feriecamp for udsatte,
hvor Even mødte Peter Raa-
gaard fra Slagelse, som var
interesseret i at starte en af-

deling af Recovery Bulls op i
Slagelse. Dette skete i slut-
ningen af 2018, hvor Reco-
very Bulls Slagelse blev eta-
bleret.
Det blev derfor besluttet at
omdanne organisationen til en
landsorganisation, hvor afde-
lingen i Esbjerg fik navnet
Recovery Bulls Danmark.
Ambitionen for organisatio-
nen i slutningen af 2018, var
at de skulle være til stede i 7
kommuner indenfor 5 år,
men allerede nu er man godt
på vej til at opnå det. 

I løbet af 2019 har man ind-
gået aftaler om opstart af Re-
covery Bulls Odense og et
partnerskab med Boldklub-
ben Skjold i København om
start af Recovery Bulls Kø-
benhavn. Ligesom der i Vor-
dingborg er startet en afd. op,
med navnet Recovery Bulls
Vordingborg. Der har også
væ ret en henvendelse fra
Sverige om at etablere en af-
deling. 
I forbindelse med at lave en
landsorganisation, blev der
oprettet en ambitiøs og stærk
bestyrelse, som kunne have
det store overblik, og efter
deres ønske er Even Rams-
land udnævnt til direktør. I
bestyrelsen sidder en række
personer med kendskab til
det sociale system og andre
med store netværk, som der
kan trækkes på. Alle lokalfor-
mænd er automatisk medlem
af hovedbestyrelsen i Reco-
very Bulls Danmark.
I 2019 er der også åbnet Den
Sociale Sportscafé i Strand-
bygade, og der arbejdes med

Recovery Bulls at etablere et Recovery Bulls
Academy til at uddanne agen -
ter, som er Recovery Bulls
navn for holdledere. Pengene
til Recovery Bulls Academy
kommer bl.a. fra Socialsty-
relsen. De arbejder også med
at få nedskrevet en frivillig-
hedspolitik og en drejebog til
opstart af nye lokalafdeling-
er.
Even Ramsland er klar over,
at udviklingen i de sidste 4 år
er gået meget stærkt, og lige
har man behov for en ånde-
pause, hvor organisationen
styr kes og befæstes. Han er
stadig pædagogstuderende, så
han bestrider faktisk 2 fuld-
tidsjobs. Men det er ingen sag
for Even, for når man bræn-
der for noget, føles det aldrig
som om man rigtigt er på ar-
bejde. Han forventer at være
færdig på studiet til somme-
ren 2020. Han forventer ikke
at skulle ud og søge job efter
endt uddannelse, da arbejdet
i Recovery Bulls langt fra er
færdigt. 
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Følg IF92 Fodbold på Facebook 

 BAKKESKOLEN

SPORT PLUS KLASSERNE
på Bakkeskolen Cosmos

Er du er dedikeret gymnast, en dedikeret fodbold-, FIFA- 
eller CS:GO-spiller, der går i enten 7., 8. eller 9. klasse 

og ønsker du at være en del af et trygt lærings- 
og  træningsmiljø, som er kendetegnet ved passion, 

glæde, læring og udvikling, 
så kontakt os, for at høre mere om dine muligheder, 

for at blive optaget i Sport Plus klasserne.

Find os på facebook
@cosmossportplus
@CosmoseSport
eller på skolens hjemmeside
http://cosmosskolen.esbjergkommune.dk

  Kontakt:
  Christian Varming  
  Mobil: 21 79 79 48
  Mail: chrva@esbjergkommune.dk

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

 

 
 

 

  
    
  
   

Grundstemningen på Bakke-
skolen har i lang tid været
positiv og tilliden til fremti-
den er stor. Det mærker man
tydeligt, når man besøger
skolen og taler med de dagli-
ge pædagogiske ledere As-
bjørn Vejrup og Christian
Varming. Eller med eleverne,
lærerne og pædagogerne. 

Fremgang på mange fronter 
Årsagen til den positive
grundstemning er, at skolen
er i fremgang på rigtig
mange fronter. Elevernes
trivselsmålinger var endnu
engang i top, skolen har
modtaget arbejdstilsynets
grønne smiley, som vidnes-
byrd på det gode arbejdsmil-
jø, der er på skolen. Hverda-
gen er præget af ro og stabili-
tet og flere familier, er igen
begyndt at vælge skolen til.
Dette betyder, at elevsam-
mensætningen på skolen
langsomt ændres og bliver
mere mangfoldig end tidlige-
re. Det er godt for alle. Både
for skolens elever med etnisk
dansk baggrund og for ele-
verne med anden etnisk bag-
grund end dansk. 
Skolens Sport Plus klasser
står fortsat for den mest mar-
kante tilvækst af elever. Sport
Plus klasserne er for elever i
7., 8. og 9, klasse, der ønsker
at kombinere deres skole-
gang med at udvikle deres
færdigheder indenfor enten
TeamGym, Fodbold, FIFA,
eller CS:GO. Interessen for
disse klasser er steget år for
år. ”Vi er stolte af det læ-
rings- og træningsmiljø, der
er i Sport Plus klasserne. Vi
følger med stor begejstring
elevernes udvikling, og glæ-
der os samtidig over det en-
gagement både lærere og træ-
nere ligger i den fortsatte ud-
vikling af Sport Plus klasser-
ne ” fortæller Asbjørn Vejrup
og Christian Varming. 

gode til at tage imod nye
I skolens øvrige klasser, er
der også kommet flere nye

elever. Asbjørn Vejrup og
Christian Varming fortæller,
at der særligt i sidste skoleår
løbende blev indskrevet nye
elever på næsten alle år-
gange. ”Vi har noteret os, at
tilliden til Bakkeskolen Cos-
mos er steget det seneste år.
Fortællingen om det stabile
og grundige arbejde skolens
lærere og pædagoger gør, er
nået ud i bydelen. Det er vel-
fortjent, for vi er overbeviste
om, at vi har nogle af landets
bedste og mest engagerede
lærere og pædagoger, siger
de to ledere. Lærer Mia Thor-
lund fortæller med begej-
string, hvordan der i hendes
6. klasse alene sidste år blev
indskrevet fem nye elever.
”Jeg er rigtig glad for de nye
elever og jeg er stolt af den
måde de elever, der var i
klassen tog imod de nye på.
De var bare rigtig gode til at
byde dem velkommen. Sådan
skal det bare være” siger den
stolte lærer. 

traditionelle værdier og
holdninger 
Opskriften på Bakkeskolen
Cosmos positive udvikling,
skal i høj grad findes i sko-
lens arbejde for, at værne om
de traditionelle værdier og
holdninger til det at drive en
god skole. Det betyder, at der
i undervisningen er stor vægt
på tydelige rammer og struk-
turer for eleverne. Samtidig
er der fokus på stabilitet i
gruppen af lærere og pæda-
goger, der har en klasse. Det
betyder, at eleverne ret hur-
tigt lærer klassens vigtigste
voksne at kende og at lærer-
ne kan bruge masser af god
energi på, at lære deres elever
at kende og opbygge tillids-
fulde relationer til dem. Foru-
den det vedvarende fokus på
at fremme elevernes læring
har skolen også fokus på so-
cial -og personlig dannelse. 

Fokus på skolestartere
Bakkeskolen Cosmos har
dog fortsat svært ved at til-

trække en stor del af de af
Jernes familier, der har skole-
startende børn. Det ærgrer
både ledelse, lærere og pæda-
goger for skolens skolestarts-
koncept er nu så veludviklet,
at man på skolen drømmer
om, at endnu flere bliver en
del af det. 
”VI har udviklet på det fælles
kommunale SMART-skole-
start-koncept, således vi alle-
rede i førskoleforløbets start
arbejder med undervisnings-
ministeriets mål for elevernes
læring i 0. klasse. Vi oplever,
at førskoleforløbet indehol-
der den helt rette balance
mellem leg, bevægelse, natur,
dannelse, dansk og matema-
tik” fortæller Hanne Kalb
Krabbenhøft, der er skolepæ-
dagog i Bakkeskolen SFO.
”Vi har igennem de seneste
år fået skabt nogle rigtig go-
de 0. klasser, hvor børnene
oplever leg, læring og fordy-
belse på et for mig hidtil uset
niveau. Det betyder, at vi får
givet børnene en rigtig god
start på deres skoleliv. Det er
vigtig” påpeger Hanne.  

Retningen er vigtigst
Nok går det fremad på Bak-
keskolen Cosmos. Men der
er fortsat en vej at gå, før
skolen med rette kan kalde
sig hele Jernes lokale skole.
Men drømmen lever. På Bak-
keskolen går ledere, lærere,
pædagoger, ca. 300 elever og
deres forældre og håber på, at
endnu flere familier vil tage
del i drømmen om, at Bakke-
skolen kan blive hele Jernes
lokale skole. En skole byde-
len både kan samles om og i.
”Hvis bare folk vil komme
på besøg og opleve vores go-
de skole, så vil de blive her.
Det er vi sikre på” siger As-
bjørn Vejrup og Christian
Varming samstemmende,
inden de smilende går en
morgentur rundt på skolen og
hilser børn, forældre og per-
sonale velkommen til endnu
en god dag på Bakkeskolen,
Cosmos.

Bakkeskolen Cosmos fortsætter 
den positive udvikling
Bakkeskolen udvikler sig og bliver mere og mere attraktiv. det kan mærkes på skolen,
hvor interesserede forældre ofte henvender sig og hvor nye elever jævnligt indskrives.

I begyndelsen af dette skoleår have eleverne fra 7. til 9. klasse en dag fyldt med fælles aktivite-
ter. Dagen sluttede med kampråb, is og dette fine fælles foto.



iF92-Fodbold 

Ungdom - Skibhøj
Efterår 2019

U15/16/17 drenge
(Årg. 2005/04/03)
Træning
Tirsdag/Torsdag 
kl. 16,45-18,15
Følgende hold tilmeldt:
U16 Drenge Liga 5/11
U16/17 Drenge C/8

U14 drenge
(Årgang 2006)
Træning Mandag/Onsdag 
kl. 18-20
Følgende hold tilmeldt:
U14 Drenge Liga 4/11

U12/13 drenge 
(Årgang 2008/07)
Træning 
Tirsdag/Torsdag 
kl. 17-18,30
Følgende hold tilmeldt:
U13 Drenge Liga 4 /8
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Mere end et dækcenter

Vi tager os også af mekanisk arbejde 
som f.eks. bremser, udstødning, styretøjsudmåling 
eller oliskift  –  altid til konkurrencedygtige priser ...

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

            i i   V a   g   t   e   r   o   s o

t  –  al   ifeller olisk
ems. br.ekssom f .

otager os i VV  g   o å a  s  f  m e a  a  n  a  

eenconkurr    ltid til k
, stdningø, udstserr, udst
an   k k kaf mekgså o  n  i  s  k ar ejjb de

gtige priser ...edy
øjsudmåling etyr t

ejdebarnisk   

ben:  m   Å
ej 16 · EsbaurusvTTaurusv

 

.  8.  e.  8.00 - 16.30  ·  frors  man. - t
.awww. 75 12 20 27   ·   g · tlf  .             bjer

 

g g  p  y

  00 -15.00
.dkahlmanndæk

 

Når folkeskolerne ringer ud
til sommerferie, dukker der en
række skoler op med mange
forskellige tilbud til børn og
unge i deres sommerferie.
Mange af skolerne er rettet
mod en enkelt sportsaktivitet,
der skal gøre deltageren dyg-
tigere til en sport, som den
unge allerede dyrker.
For første gang var Pulssko-
len i Esbjerg, hvor de tilbød
deltagerne at stifte bekendt-
skab med mange forskellige
sportsgrene. I løbet af 5 dage
blev de præsenteret for om-
kring 10 forskellige sports-
grene, som de måske ikke
kendte i forvejen. Det er ikke
Pulsskolens mål, at gøre del-
tagerne dygtige til en enkelt
sportsgren, men give dem et
kendskab til mange forskelli-
ge idrætsgrene, som de så kan
overveje at dyrke bagefter.
Pulsskolens program sam -
men sættes efter de faciliteter,
som er tilstede samt de in-
struktører, der tilknyttes den
enkelte skole. Pulsskolen af-
vikles 9 forskellige steder i
Danmark. 
Pulsskolen blev startet i Hil-
lerød for 25 år siden af Kurt
Curth, der var træt af at hans
3 sønner kun spillede fodbold,
og ikke stiftede bekendtskab
med andre sportsgrene. En af
hans sønner nåede dog allige-
vel at blive professionel fod-
boldspiller (Jeppe Curth), og
i dag er det Kurt og sønnen
Mikkel, der driver Pulssko-
len. Kurt Curth overtalte Hil-

lerød Kommune om at det
var en god idé, og skolen af-
vikles stadig i Hillerød. 

I Esbjerg deltog 85 børn i al-
deren fra 8 til 16 år, og de nå-
ede at prøve sportsgrene som
f.eks. dans, yoga, fodbold,
akrobatik, orienteringsløb,
volleyball og streethåndbold.
Da skolen blev afviklet i EFI
Hallerne, hvor flere idræts-
grene holder til til dagligt, så
derfor fik børnene også mu-
lighed for at stifte bekendt-
skab med kick-boxing, billi-
ard/snooker og kegle, hvor
det var lokale instruktører,
der forestod aktiviteten.
Torsdag aften var der, som

altid på Pulsskolen, forældre-
aften, hvor børnene kunne vi-
se noget af det, de har lært
for deres familier.
I Esbjerg blev Pulsskolen af-
viklet i samarbejde med Ak-
tiv Fritid fra Esbjerg Kom-
mune, og de havde med støt-
te fra Spar Nord Bank købt et
antal pladser. Det samme
havde Medvind i Østerbyen.
Da deltagerantallet nåede 70,
gav Pulsskolens samarbejd-
spartner, Deichmann Sko, 3
fripladser.
Til skolen var der knyttet en
række instruktører, hvor de
fleste til daglig læser idræt,
men det er lysten til at arbej-
de med børn og unge, der
dri ver dem, og de bruger
mellem 2 og 4 uger af deres
sommerferie på skolen. I Es-
bjerg tilbød Aktiv Fritid i
samarbejde med Fødevare-
banken at børnene kunne få
noget at spise og drikke i lø-
bet af dagen, og Aktiv Fritid
havde fundet 4 frivillige til at
passe cafeteriet. 

Pulsskolen

U11 drenge 
(Årgang 2009)
Træning
Tirsdag/Torsdag 
kl. 16,45-18,15
Følgende hold tilmeldt:
U11 Drenge C /8
U11 Drenge /5

U10 drenge/Piger
(Årgang 2010)
Træning 
Tirsdag og Torsdag 
kl. 16,45-18,15
Følgende hold tilmeldt:
U10 Drenge B /5
U10 Drenge C /5

U8/9 drenge/Piger
(Årgang 2012-11)
Træning 
Mandag/Onsdag
kl. 16,45-18,15
Følgende hold tilmeldt:
U8 Drenge C /5 
U9 Drenge C /5

U6/7 drenge og Piger
(Årgang 2014/13)
Træning 
Mandag/Onsdag 
kl. 16,45-18,00
Følgende hold tilmeldt:
U7 Drenge /3 

Små Fødder
(Årgang -2014)
Træning 
Onsdag kl. 16,30-17,30

U14/15/16 Piger
(Årgang 2005-03)
Træning 
Mandag/Onsdag 
kl. 18,30-20,00
Følgende hold tilmeldt:

U15/16 Piger C /8
- - - - - - - -
damesenior
Træning
Mandag/Onsdag 
Kl. 18,30-20

Mange har nok stiftet bekendt-
skab med floorball, men ikke
alle har prøvet spillet, som er
en indendørs stavsport, som
kan dyrkes på mange forskelli-
ge måder.
Mange børn og unge har prø-
vet sporten gennem Skolernes
Floorballdag, men det er også
en sport, hvor man kan starte
som voksen. Esbjerg Sharks
Floorball Club tilbyder både
muligheder for turneringssport
og motionsfloorball. 
Floorball spilles typisk på en
bane, der måler 40 x 20 meter,
svarende til en håndboldbane,
med 50 cm høje bander. Turne-
ringerne spilles med 6 spillere
på hvert hold, hvoraf en er
målmand, som er iført sikker-
hedsudstyr, men ikke har en
stav. Mange vil måske tænke,
hvorfor en målmand skal have
sikkerudstyr på, for bolden, der
spilles med, vejer kun 23 gram,
men bolden kan let nå hastig-
heder over 100 km. Bolden er
72 mm i diameter med 26 hul-
ler og er lavet af hård plast.
Markspillerne benytter stave,
der er mellem 55 og 102 cm
afhængig af spillerens højde.
Turneringskampe spilles over
3 x 20 minutter med flyvende
udskiftning, og der spilles ikke
med offside.
Mange motionshold spiller 3
mod 3 på en mindre bane.
Østerbynyt har talt med Ken-
neth Falkesgaard, som har væ-
ret formand for Sharks, som de
kaldes i daglig tale, siden
2017. Han kom ind i klubben,
da hans søn startede med at
spille i 2013. 
Tidligere har klubben spillet
både i Rørkjærhallen og i EFI
hallerne, men holder nu fast til

i Veldtofte Idrætspark. Sharks
har 3 herreseniorhold og 1 da-
meseniorhold. Førsteholdet
hos både herrer og damer spil-
ler i den kommende sæson i 1.
division. Herrerne vandt i den
forgangne sæson 2. division
Midt, som er den stærkeste 2.
division i Jylland, så klubben
har forhåbninger om at kunne
klare sig godt i 1. division. De-
rudover har man et herrehold i
2. division Syd og et hold i 3.
division, som til dels er baseret
på klubbens motionsherrer. 1.
division er næsthøjeste række i
Danmark.
På ungdomssiden har man
hold i U15A, U13A og U11A,
som er de bedste rækker i Jyl-
land. Derudover har man hold
i U7 og U9, som spiller stæv-
ner på små baner. Der tilbydes
også et forældre/barn hold,
som hygger sig i weekender.
Det nuværende U15 hold blev
Jydsk Mester i U13 i sæsonen
2018/19, og fik en 3. plads ved
DM. Også det nuværende U13
hold nåede finalerne ved DM.
Desværre er floorball ikke så
udbredt endnu i Sydjylland,
men til gengæld meget udbredt
i den nordlige del i Jylland,
hvilket giver mange ture, hvor
holdene så spiller flere kampe
på en dag eller har overnat-
ning. Klubben håber at sporten
fortsætter med at vokse så hur-
tigt, som det er sket de senere
år, hvor der nu er mere end
10.000 spillere på landsplan.
Især håber de at der etableres
flere klubber i nærheden af Es-
bjerg. I 2017 havde Esbjerg
120 medlemmer af klubben,
og i 2019 er der 152 medlem-
mer, men som de fleste klub-
ber, vil de meget gerne have

flere medlemmer, såvel ung-
dom som senior. Til alle hold
er der tilknyttet trænere med
stor erfaring.
Lørdag 17. august vandt Es-
bjerg Sharks deres første kamp
i årets pokalturnering efter for-
længet spilletid og straffeslag.
I 2. runde kommer Strandby
Tornados på besøg allerede
lør dag 31. august kl. 13.00,
hvor de 2 hold mødes i Veld-
toftehallen. Strandby Tornados
spiller i landets bedste række,
så kom og se floorball med
masser af fart og spænding.
Kenneth fortæller, at Floorball
Danmark har indgået aftale
med DR om at sende fra DM.
Sidste år blev DM afholdt i Es-
bjerg. Selv om klubben ikke
selv havde hold med i stævnet,
så var det en stor succes. 
Esbjerg Sharks Floorball Club
fejrer i 2020 sit 25 års jubilæ-
um, og bestyrelsen er for længst
gået i tænkeboks omkring hvor -
dan jubilæet skal fejres.
Selvom alle i sporten er glade
amatører, så arbejdes der hårdt
på at skabe bedre forhold for
den danske elite, bl.a. ved at
Frederikshavn er udpeget som
base for de danske landshold. I
2020 skal der spilles VM kva-
lifikation i Frederikshavn. Ved
VM 2019 i Prag, som blev vist
på DR.DK, opnåede Danmark
en 8. plads.
Sharks starter træning i uge 34,
og skulle man have lyst til at
prøve kræfter med en sport,
der får sveden frem, så se nær-
mere på klubbens hjemmeside
www.esbjergsharks.dk eller på
Facebook, hvor man kan finde
træningstider og kontaktperso-
ner. 

Esbjerg Sharks Floorball Club
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ESBJERG 
FIRMAIDRÆT

Kom til Natminton i EFI-Hallerne 
torsdag den 26. september 2019  

Det er badminton, som du kender det, og så 
alligevel ikke – I spiller nemlig i mørke med 
selvlysende bolde og udstyr! 

Tilmelding 
Det koster 50,- pr. deltager. Tilmelding foregår efter 
først-til-mølle-princippet. Der kan max være 
20 deltagere pr. hold. 

Tilmeld dig senest den 13. september på 
www.esbjerg-firmaidraet.dk. 

Spilleplan:
Hold 1:              kl. 14.30 – 16.00
Hold 2:              kl. 16.00 – 17.30
Hold 3:              kl. 17.30 – 19.00
Hold 4:              kl. 19.00 – 20.30
Hold 5:              kl. 20.30 – 22.00

Medbring 
Ketcher, træningstøj, drikkedunk og ikke mindst 
det gode humør. 

Spørgsmål? 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til 
Esbjerg Firmaidræt på 23 24 04 70 eller på 
info@esbjerg-firmaidraet.dk

SPIL BADMINTON 
I MØRKE!

Læs mere på 
www.esbjerg-firmaidraet.dk

Følg os på Facebook:
Esbjerg Firmaidræt
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ESBJERG 
FIRMAIDRÆT

Giv den gas med vores dygtige og 
søde instruktør Karol, når Esbjerg 
Firmaidræt tilbyder streetdance for 
8-16-årige. 

Tidspunkt
16.30 – 17.45 hver onsdag.

Sæson
04.09.19 - 25.03.20.

Pris
500,- for hele sæsonen
Bindende tilmelding fra uge 42 (efterårsferien).

Sted
Festsalen ved siden af EFI-hal 2.

Instruktør
Karol.

Tilmelding
www.esbjerg-firmaidraet.dk.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Esbjerg Firmaidræt på 23 24 04 70 eller på 
info@esbjerg-firmaidraet.dk.

STREETDANCE 
FOR 8-16-ÅRIGE
 

Kom og vær med til en sjov streetdance-session 
hver onsdag fra kl. 16.30 – 17.45.

Læs mere på 
www.esbjerg-firmaidraet.dk

Find os på Facebook:
Søg på Esbjerg Firmaidræt

tur til Bakken
Den 22. maj om morgenen
stod 2 store busser klar til af-
gang mod Bakken, med en
masse forventningsfulde bru-
gere og medlemmer af
ETACs venner. Den ene af
busserne var med lift så også
kørestolsbrugere blev tilgo-
deset.
Vejret var ikke det bedste fra
morgenstunden men det på-
virkede ikke humøret om-
bord og da slet ikke da
Erik(formand ETACs ven-
ner) med vanlig humor i
stemmen annoncerede hans
velkendte udfordring med vor
herre om at man måtte give
ham Buksevand såfremt ifald
det måtte regne ved ankom-
sten til Bakken...
Vel fremme på turens be-
stemmelsessted var solen
brudt frem fra en klar himmel
og det kunne jo så ikke være

EtaC’s Venner
bedre at det holdt sig under
hele opholdet. Vi startede med
en god stor frokostmenu på
Jernbanehotellet, hvor vi blev
underholdt af samtlige karak-
terfigurer med virkende i Ma-
tador i form af skuespillere
som gav den hele armen til
stor morskab for alle. 
Efterfølgende blev vi guidet
rundt i Korsbæk med indsigt
i de små stuer og så sandelig
også med et lille sjovt kig
ind i grisehandler Larsen's
lille aflukke af et toilet med
alle de kendte billeder hæng-
ende som vi kendte det fra
filmen.
"Jo og at det var en kanon
god tur var alle enige om ef-
ter hjemkomsten meget sent
hen under aftenen" fortæller
både Tina Sällberg som var
tovholder for turens afvikling
og formand for ETACs ven-
ner Erik Sørensen.

Sommerfest og helstegt 
pattegris
Den 20. juni oprandt dagen
for den årligt længe imødese-
te og populære sommerfest
for brugere og medlemmer af
ETACs venner med Helstegt
pattegris på menuen. Festen
blev afholdt ved ETAC,
Kvag lundparken 1.
Grillen med pattegris blev
tidligt kl. 04.00 tændt op for
at kunne nå i mål med den al-
tid populære spise ved mid-
dagstid.
Grillmester Rene fra Nisse-
barbeque holdt hele morge-
nen nøje øje med at tilbered-
ningen af grisen skete efter
alle kunstens regler med en
lille sjat øl hældt udover den
snurrende gris på stangen.
Med til at sørge for at alt til-

behøret og hele logistikken
gik op i en højere enhed var
frivillige tilknyttet ETACs
venner og personalet.
Alt imens maden blev indta-
get sørgede ETACs spille-
mand Ole for underholdning-
en til stor glæde for de delta-
gende.
Alle var enige om at det lyk-
kedes at få maden uddelt til
stor tilfredshed for alle delta-
gende og endda med op til
flere portioner så ingen gik
mætte og underholdte hjem
efter arrangementet...

Hjemmebag i form af flere
bradepandefulde kager pro-
duceret af Margit som er en
af de mange frivillige tilknyt-

tet ETACs venner fik også
ben at gå på til trods for den
store indtagelse af anretning-
en med Pattegris.
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ESBJERG 
FIRMAIDRÆT

Aktiviteter for enhver smag og fysisk form
• Bowling
• Badminton
• Billard
• Dart
• Fodbold – ude og inde
• Flugtskydning
• Idræt om dagen
• Indendørs krolf
• Kegler 
• Senioridræt
• Streetdance
• Skydning – riffel og pistol 15 m bane
• Tai Chi
• Vandgymnastik
• Yoga
• Vestkystløbet – årets store motionsløb i Esbjerg,  

se mere på vestkystlobet.dk

Se tider, priser og mere info på 
www.esbjerg-firmaidraet.dk

www.esbjerg-firmaidraet.dk

Find os på Facebook:
Søg på Esbjerg Firmaidræt

DYRK SAMMENHOLDET – 
KOM PÅ BANEN TIL SJOVE 
MOTIONSOPLEVELSER 
HOS ESBJERG FIRMAIDRÆT!

Vidste du at…
Fritidsbutikken holder til i EFI 
Hallerne. I butikken kan du høre om 
forskellige aktiviteter i lokalområdet, 
og du kan også veksle frivilligt arbejde 
til foreningskontingent for dit barn/
dine børn.

Se mere på Facebook: Fritidsbutikken

GRATIS seniordag 
i EFI-Hallerne 11. september 2019

Hiv fat i os – 
så hjælper vi 
dig i gang!
Tlf. 23 24 04 70 

eller mail 
info@esbjerg-firmaidraet.dk

ESBJERG 
FIRMAIDRÆT

Der bliver masser af smil på læben og nok også lidt 
sved på panden, når Esbjerg Firmaidræt inviterer til 
Seniordag onsdag den 11. september fra 
kl. 9.00-12.00 i EFI-hallerne, Sportsvej 21, 
6705 Esbjerg Ø. 

Dagen er for alle, og det er gratis at deltage og prøve 
kræfter med bl.a. krolf, kegler, petanque, dart, 
pickleball, billard, badminton og bowls. Der vil være 
instruktører til mange af idrætterne – så tag forbi 
med din kolleger, venner eller familie. 

Kontakt:
Hvis du har spørgsmål, så ring på tlf. 23 24 04 70 
(dagtimerne).

KOM TIL GRATIS 
SENIORDAG I 
EFI-HALLERNE 

I år markerer Esbjerg Firmaidræt sæsonstarten med en 
Seniordag onsdag den 11. september

Læs mere på 
www.esbjerg-firmaidraet.dk

Følg os på Facebook: 
Esbjerg Firmaidræt

i pinsen drog 26 forvent-
ningsfulde børn og voksne
på tur til givskud Zoo.
Det var den lokale afdeling af
Scleroseforeningens BØRNE
familiegruppe, der havde
planlagt turen med en enkelt
overnatning.
Det er rart især for børnene at

opleve, at de ikke er de enes-
te, hvor hverdagen kan være
mere eller mindre påvirket af
at sygdommen sklerose er
med som ”blind passager”.
Der blev knytte nye kontak-
ter og med andre var gen-
synsglæden stor.
Alle hjalp hinanden på tværs

af familierne. Flere havde
budt ind med pølsehorn, piz-
zasnegle, kage, grønt mv.
Der manglede bestemt ikke
noget.
Der var 2 undervisningslek-
tioner inkluderet. På ankomst -
dagen lærte vi om gorillaer-
nes levevis og der var en eks-
tra fodring, hvor der blev
kæmpet om æblerne.
Efter lukketid havde vi ad-
gang til legepladserne og ik-
ke mindst Dinoparken, som
var ekstra (u)hyggelig, da
mørket begyndte at falde på.
Der blev lavet mad på de sto-
re griller. Bålpladsen midt i
lejren var et samlingssted,
hvor vi bagte snobrød, grille-
de skumfiduser og poppede
popcorn.
Vi sov i store telte med fast
gulv og køjesenge, der blev
lagt ramper ud og rollator el-
ler kørestol var ingen hind -
ring beretter Lisa Christensen
fra Scleroseforeningens be-
styrelse.

Næste morgen blev vi slup-
pet løs i løveanlægget - hel-
digvis inden løverne blev
lukket ud. Her kunne man
kikke efter spor, kradsemær-
ker i træerne og knoglerester.
Det gjorde indtryk på børne-
ne, som havde mange gode
spørgsmål til formidleren. 
Det var en dejlig tur og fami-
lierne har mod på mere, for at
holde udgifterne nede, ansø-
ger vi forskellige fonde om
støtte til vores aktiviteter for
BØRNEfamilierne afslutter
Tina Sällberg, fra Sclerose-
foreningens bestyrelse.

Overnatning (tæt) på Savannen
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I Middelfart Sparekasse i Esbjerg 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 rådgivning fra kl. 8 til 18.

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

Vil du vide mere om, hvad vi kan tilbyde, så læs mere på 
midspar.dk/blivkunde

Hos os får du rådgivning i øjenhøjde

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

Kent Øgendahl, rådgiver, 88 20 85 61
Lise�e Bertram Krarup, rådgiver, 88 20 85 67

Vi har Danmarks 
mest tilfredse  
kunder

For 10. gang blev der 22. au-
gust afholdt bazardag på Sten -
gårdsvej. For et par år siden
blev bazardagen flyttet til
Krydset, hvor der er god plads
på parkeringsområdet.
Susanne Rønne, leder af By-
delsprojekt 3i1, fortæller, at
de aldrig har set så mange
deltagere som i år, hvor de
anslår, at der var mellem
2000 og 3000 besøgende,
hvoraf mange kom udefra.
Dagen var velsignet med fan-
tastisk vejr, og hun kunne for -
tælle, at mange havde meldt
sig som frivillige i de mange
forskellige foreninger, som
f.eks. Mosaikken, Mentornet-
værket og 2 timer om ugen,
der var tilstede.
Der var også rigeligt at se på,
prøve og smage, da der var
en lang række boder med et-
nisk mad, der var tegnekon-
kurrence, og Cosmosskolen
Kvaglund stillede op med
man ge legemuligheder. Ga-

Bazardag på Stengårdsvej

me StreetMekka havde op-
stillet en fodboldbane og bas-
ketkurve og gennemførte
boldspil med børn og unge,
og Brandvæsenet kom med
en brandsprøjte, som børnene
kunne hygge sig med. Blandt
de mange deltagere var også
Klub Ringgården.
Til at få en sådan dag til at
lykkes, er der behov for man -
ge hænder, så de fleste af By-
delsprojektets medarbejdere

var i gang sammen med en
masse frivillige fra boligfor-
eningen, Mosaikken m.fl.
Sidst på dagen var der arran-
geret et Color Run løb på ca.
1.5 kilometer, hvor mange
børn løb en runde, hvor de
undervejs blev oversprøjtet
med forskellige farver, så de
pæne hvide t-shirts, de havde
fået udleveret inden løbet,
bagefter var farvet i alle
regnbuens farver.
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Vælg det  
medlemskab 

der passer 
til dig!

Bliv medlem i PULS Sport & Motion, så kan du få adgang til sportsfaciliteter,  

 

Læs mere og tilmeld dig på puls.sepe.dk

Adgang til motionscentre
i Veldtofte og Guldager

Holdtræning
Bike, styrke, motion, 

velvære

Klippekort til sport
(10 klip, fornyes hver måned)

Badminton
Squash  
Padel 

Flexfodbold
Mountainbike, 

Friskøjtning indgang 
+ skøjteleje

Svømning 
1 gang/uge

Wellness 
1 gang/md

SENIOR PULS

119,-
MAX PULS

249,-LILLE PULS

119,-
NORMAL PULS

189,-

Klippekort 
kan tilkøbes 
for kr. 99,-

(06.00 – 14.00)
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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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Igen i år har vi afholdt DBU
Fodboldskole i uge 29, hvor
drenge og piger i alderen 8 til
15 år i en uge deltager i
spændende og lærerig under-
visning i fodboldspillets man -
ge detaljer. 
I Esbjerg er der et samarbej-
de imellem DBU, Get2sport,
Esbjerg IF 92 Fodbold, Kva-
glund IF Fodbold og Bydels-
projekti3i1.
Fodboldskolen tilbydes til de

dBU get2 fodboldskole 2019

børn/unge der bor i vores bo-
ligområde, Præstebakken,
Ting  højen, Skolebakken, Sten -
gårdsvej, Lykkegårds par ken

og Kvaglund, eller er med-
lem i Esbjerg IF 92 Fodbold
eller Kvaglund IF Fodbold. 
DBU Get2sport Fodboldsko-
len er en ganske almindelig
DBU fodboldskole, som er
lagt ud i et udsat boligområde.
Fodboldskolen blev afholdt
på boldbanerne ved Præste-
gårdsskolen i uge 29. Til sko-
len var knyttet 6 trænere og 5
trænerassistenter fra IF92
Fodbold og andre fodbold-
klubber i Østerbyen.
Der deltog 71 børn og unge
mellem 8 og 15 år på skolen. 
Fodboldskolen blev holdt
man dag til fredag fra kl. 9 til
15, og Bydelsprojekt 3i1 og
nogle frivillige sørgede for
morgenmad alle dagene. Bør-
nene skulle selv medbringe
madpakker til frokost. 
Vi havde besøg af EFBs Su-
perligaspillerne Daniel An-
yembe og Jesper Lauridsen.
Derudover besøgte den ny-
valgte Folketingsmedlem

Anders Kronborg, Næstfor-
mand i DBU Bent Clausen,
Bestyrelsesmedlem DBU Re-
gion 4 Kenneth Nielsen,
DBU Konsulent Svend Pe-
dersen og Formand for Kul-
tur og Fritidsudvalget i Es-
bjerg Kommune Ann-Britt
Andrea Andersen fodbold-
skolen.
Også i år viste pressen stor
interesse for vores fodbold-
skole, TV Syd var på besøg,
DR P4 Esbjerg sendte fra
skolen, Ugeavisen Esbjerg og
Jydske Vestkysten var fordi

og lavede nogle gode artikler
omkring Fodboldskolen, tu-
sind tak for det. 
Om fredagen fik deltagerne, i
lighed med deltagerne på
DBU’s fodboldskoler, en ga-
ve bestående af et DBU fod-
boldskolesæt med T-shirt,
shorts og strømper, drikke-
dunk og en Select fodbold.

Carsten Hille Rasmussen
Aflastende medarbejder

Get2sport Esbjerg / 
Bydelsprojekt 3i1

På billedet mangler Richard Lassen og Bjarne Petersen.

I og omkring IF92’s klubhus
i Skibhøj huserer der ind
imellem en bande, der dog på
ingen måder er til gene eller
fare for de omkringboende.
Det er en flok af klubbens –
for de flestes vedkommende
– ældre medlemmer, som nu
har tid og lyst til at give en
hånd med at vedligeholde
klubhus og det omkringlig-
gende område.
Idéen til Skibhøjbanden kom
for nogle år siden på en gene-
ralforsamling i IF92’s Støtte-
forening, hvor Hans Erik
Vork forespurgte, om der var
lyst og interesse for at samle
personer til at forestå vedli-
geholdelsen af Skibhøj. I det
daglige, er det Skibhøj an-
lægget, der har mest behov
for vedligehold, da der i og
omkring klubhuset i Veldtof-
te ikke er behov for meget
vedligehold i disse år, men
banden håber dog, at få tid til
at male terrassen i Veldtofte i
løbet af i år.
Der var fin opbakning til idé-
en, og Hans Erik ”Rysse”
Vork fik sat gang i gruppen,
og i samarbejde med Palle

Jørgensen, som er kluban-
svarlig for klubhuse og an-
læg, fundet en række opga-
ver, som banden så står for at
udføre.
Hvert år laves der nye lister
over arbejdsopgaver, og i lø-
bet af året, kommer der som
regel også nye opgaver til, så
banden bliver ikke nok aldrig
arbejdsløs. I foråret 2019
blev der i klubhuset i Skibhøj
malet gang og toiletter, og se-
nere får også omklædnings-
rummene en tur. Klubben har
fået et par ældre containere,
som skal bruges til opbeva-
ring, og de sættes i stand og
males.  
Banden mødes som regel en
gang i måneden, hvor der ud-
føres nogle af de opgaver, der
står på programmet, og der
sluttes altid af med spisning. 
Når man er tilstede en sådan
dag, er det tydeligt, at de fles-
te har kendt hinanden i
mange år, for luften er tyk
med drillerier og spydige be-
mærkninger. Der er p.t. om-
kring 10 medlemmer af ban-
den, men som reklamen siger
”der er altid plads til en til”.

Skibhøjbanden

HUSK !
Næste bagagerumsmarked på Sportsvej 

er søndag 8. september.



Side 18                                                                                                                    ØSTERBY NYT                                                                                                                        2019

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

-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

BagagERUMS-MaRKEd
Foran klubhuset i september måned

Almindeligvis foregår Baga -
gerumsmarked den første
søndag i hver måned (maj,
juni, juli, aug., sept., okt.).

Ændring
Men kommende Bagagerums -

marked i september måned er
flyttet til den 2. søndag i sep-
tember måned nemlig 
søndag 8. september 10-15.

Årsag at der er DM Cykelløb
for Ungdom i området 1.

søndag (1.9.) og derfor ikke
muligt at arrangere Marked.

Vel mødt til Marked 
8. september kl. 10-15.



træning
Efterår 2019
Hver tirsdag/torsdag 
Kl. 18,45-20,30
Veldtofte Idr.park

Ny aftale med cheftræner
Bent Pedersen
IF92 har forlænget sin aftale
med cheftræner i Senior Bent
Pedersen med yderligere et år
for 2020.
Begge parter har været godt
tilfreds med hinanden med
samarbejdet, så IF92 er glade
for at kunne meddele, at sam-
arbejdet fortsætter.
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For de fleste skolebørn er
sidste skoledag nok langt
væk, men skoleeleverne på
Præstegårdsskolen kan nok
stadig huske den dag, da sko-
len havde valgt at arrangere
en anderledes sidste skoledag.
Tidligere år havde skolen
overladt det til de enkelte
skoleklasser til at arrangere
dagen sammen med deres
klasselærer.
Efter at have overvejet det i
et par år, havde skolen i år
indgået et samarbejde med
Game Streetmekka om at de
forestod forskellige aktivite-
ter, som børnene kunne delta-
ge i. Alle aktiviteter var fri-
villige, og elever og lærere
kunne deltage efter lyst.
En af aktiviteterne var dans,
som blev forestået af en af
skolens tidligere elever – Ka-
rol - og det var meget popu-
lært. Selv om de fleste lærere
stod beskedent i baggrunden,
vovede enkelte sig dog med i
dansen.
Rundt om i skolegården var
der også gang i skaterbanen,

fodboldbanen og materialer-
ne fra den legecontainer, som
skolen tidligere i skoleåret
havde taget i brug, blev også
taget frem.
I skolegården står der et par
tavler, som eleverne sammen
med en fra Game Streetmek-
ka udsmykkede, og man kan
kun beundre resultatet. 
I udkanten af skolen er der i
løbet af efteråret blevet ind-
rettet et område, hvor det er
muligt at få en pause fra det
nogen gange hektiske og
støjende liv i skolen. 
Det er stadig i det forbere-
dende stadie, og erfaringerne

fra for året skal bearbejdes,
men lige nu kan området godt
sam men lignes med Hjer ting
Strand.
Sidste skoledag blev afsluttet
med fællessang i skolegården.

Sidste skoledag på Præstegårdsskolen Urban

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

6.45 - 7.45 7.35 - 8.35 
Thani - TK Thani - TK
Reformer for de Reformer
morgenfriske Øvede

8.30 – 9.30 8.30-9.30 8.45-9.45 8.30-9.30
Thani - TK Susan - HDG Susan - HDG Susan - HDG
Reformer senior Reformer Sund ryg senior Reformer
hensynt. nakke/ Beg/let øv. Beg/let øv.
ryg

9.40-10.40 9.40-11.10 9.55-10.55 9.40-10.40
Susan - DOF Susan - DOF Susan - DOF Susan - DOF
Pil. m. effekt Seniortræning Mobilitet og styrke Sund ryg

Fællesskab kun for mænd
Start uge 43

10.50-11.50 10.50-11.50
Susan - DOF Susan - DOF
Pil. m. effekt Måtte

Pilates

16.10-17.10 16.30-17.30 16.10-17.10 16.00 - 17.00
Susan - DOF Thani - TK Susan -DOF Thani - TK 
Mobilitet og styrke Måtte Måtte Reformer

Beg/let. øv Pilates Let øvede

17.20-18.20 17.35-18.35 17.20-18.20 17.10-18.10 
Susan - HDG Thani - TK Susan - DOF Thani - TK 
Reformer Reformer Måtte Reformer
Beg. / let øv. Beg/let. Øv Pilates m. effekt Beg/let øv.

18.30-19.30 18.40-19.40 18.30-19.30 18.45-20.15
Susan - HDG Thani - TK Susan -HDG 24.10. 2019
Pil. m effekt Måtte Øvede Reformer Workshop
Øvede Alle niv. afspænding

Susan - DOF

19.40-20.40 19.45-20.45 19.40-20.40
Susan - HDG Thani - TK Susan - HDG 
Mænd alle niv. Reformer Reformer alle niv.

Mænd alle niv.

Oversigt over holdtræning i salen Jerne Sundhedshus
Jagtvej 47, 6705 Esbjerg Ø 

Gældende pr. 12. august 2019

Yderligere oplysninger får du ved at henvende dig til:
Trykkammeret (TK) v. Thani - Skriv til: Thani@trykkammeret.dk - eller ring 2281 7600
Ha’ det godt! (HDG) v. Susan - Skriv til info@hadetgodt.nu - eller ring 2146 3568
Sædding aftenskole (DOF) - Annette Bang - ab@dofsa.dk - eller ring 4333 1080

Søndag

Workshops
8.9. 2019
HDG Workshops
Kl. 13-14.30 Måtte
Mobilitet-styrke

Kl. 15.00-16.30
Reformer
Hofterne i fokus

6.10. 2019
HDG Workshops
Kl. 13-14.30 Måtte
Mobilitet og styrke

Kl. 15.00-16.30
Reformer
Skuldre og ryg

10.11. 2019
HDG Workshops
Kl. 13-14.30
&
Kl. 15.00-16.30
Tema offentliggøres 
senere

17.11. 2019
DOF Workshops
Kl. 13-14.30
Mobilitet- Styrke
&
Kl. 15.00-17.15
Åndedrættet

1.12. 2019
HDG Workshops
Kl. 13-14.30
&
Kl. 15.00-16.30
Tema offentliggøres 
senere

ESBJERG 
FIRMAIDRÆT

KOM PÅ BANEN – OG VÆR 
MED TIL AT GIVE UDSATTE BØRN 
OG UNGE EN GRATIS PLADS 
I ESBJERGS FORENINGSLIV

Bliv høvdingehold for en aften – og gør en forskel for byens udsatte børn og unge!

Arrangører

Fritidsbutikken er et lokale i EFI-hallerne, åbent onsdag for U/18 år - torsdag O/18 år eftermiddage, hvor man kan få vejledning om 
aktiviteter i lokalområdet.. Esbjerg Firma Idræt, SSP & Forebyggelse Esbjerg Kommune, Aktiv Fritid, Bydelsprojekt 3i1, Natteravnene, 
Local-Up, Recovery Bulls, Familieteamet og foreninger i byen.

Nu har I chancen for at få en sjov aften med høv-
dingebold, kampråb og fuldt blus under sammen-
holdet – hvor I samtidigt er med til at give nogle af 
byens udsatte børn og unge under 25 år mulighed 
for at blive en del af fællesskabet i én af Esbjergs 
foreninger. 

Høvdingeboldstævne
Fredag den 25. oktober 2019 
kl. 15.00 – 19.00 
i EFI Hallerne, Sportsvej 21, 
Esbjerg Ø

Sæt et hold og puds fjerene
Jeres hold skal have 6 spillere og op til 3 udskifte-
re. I har brug for en kastestærk høvding, en kølig 
taktiker med overblik og en solid griber, der kan 
sætte modstanderne ud af spil – og gerne et godt 
heppekor. I kommer til at kæmpe mod nogle af 
Fritidsbutikkens andre samarbejdspartnere. 

Deltag og donér 1.000 kr.
Det koster kr. 1.000 at få et hold med til høv-
dingeboldstævnet – pengene går ubeskåret til 
Fritidsbutikken og indsatsen for at betale forenings-
kontingent for byens børn og unge udsatte under 25  
år. 

Lidt til ganen og konkurrencegénet
Der er forfriskninger undervejs og lækre sponsor-
præmier på højkant.

Tilmeld og betal
www.esbjerg-firmaidraet.dk 
senest den 13. oktober 2019.

Spørgsmål ring på tlf. 23 24 04 70.

Betal kr. 1.000,- på MobilePay: 93469 – eller overfør 
til konto: 7686 0001166638. Jeres tilmelding er 
bindende og gælder først, når I har betalt. 

Sponsorer og samarbejdspartnere

gngiinddivvdøv hilliBBl
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iF92-Fodbold 

Senior 
Efterår
Serie 1
I forårets sidste kamp lykke-
des det for holdet at vinde
rækken i Serie 2, og dermed
rykke op i Serie 1.
Holdet har nu spillet  spillet
de to første kampe i Efterår i
den nye række.
Først ude mod Brande IF,
hvor holdet tabte 2-1.
Dernæst hjemme på Skibhøj
Anlæg igen et knebent neder-
lag 1-0 til Bramming B.
Ikke den bedste start for hol-
det. 

Serie 4 
Har fået en flot start på Efter-
år med sejre i de to først spil-
lede kampe.
Først i Tjæreborg med sejr 3-
1 og på Skibhøj Anlæg 2-1
over Jernved/Gredstedbro.
Seniorafd. har fået lidt til-
trængt tilgang i Efterår, hvil-
ket er meget positivt.  

iF92 – Fodbold

Ungdom
indefodboldtider i 
EFi-hallen

Når sæsonen Efterår uden-
dørs slutter omkring slutning
af september rykker de mind-
ste afdelinger ind i EFI-hal-
len, Sportsvej.

Følgende tider 
tirsdag 
Hal 1
17-18 U6/7 Drenge
18-19 U9 Drenge
Hal 2
17-18 U8 Drenge 
18-19 U9 Drenge

torsdag
Hal 1
17-18 U10/11 Drenge
18-19 Damer/Piger
Hal 2
17-18 U10/11 Drenge
18-19 U10/11 Drenge

Kontingent kr. 350,00.

iF92 Fodbold

Kommende datoer
Efterår 

Bagagerumsmarked
Foran Klubhuset Veldtofte
Søndag 8. september 10-15
Søndag 7. oktober 10-15

Årlig Lederfest 
Klubhuset Veldtofte
Lørdag 9. november
Kl. 18.30

Årlig Nytårskur
Tirsdag 31. december 
Kl. 11-14
Klubhuset Veldtofte
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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 Birgitte Bjørnshave

�

Skolebakken 137 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 45 13 83

Stine Birkeholm Kristensen Pia Thorenfeldt Birgitte Bjørnshave

For første gang deltog IF92
Fodbolds U8, U9 og U10 i
Kerteminde Cup, der foregik
i Kerteminde 28. til 30. juni
2019. 
Stævnet afvikles af Kerte-
minde Boldklub og i 2019
var det 15. gang klubben af-
holdte Kerteminde Cup, som
har deltagere fra hele landet.
Stævnet er for både drenge
og piger fra U7 til U14.

Allerede tidligt på året kunne
arrangørerne melde alt opta-
get, så holdene var garanteret
mindst 5 kampe i løbet af
stævnet.
Stævnet blev afviklet i ba-
gende varme, men det slog
ikke IF92’s små fightere ud,
for U8 holdet vandt deres tur-
nering, U9B blev nummer 2
og U9C fik en 3. plads.
Spillerne blev bakket op af

mange entusiastiske foræl-
dre, så der var god stemning
på turen, hvor alle boede i en
nedlagt børnehave.
Sportschef Anders Brynaa,
som også var i Kerteminde,
glæder sig over de flotte re-
sultater og ikke mindst det
flotte fodboldspil, holdene
viste i turneringen.

Kerteminde Cup

IF92 klubhuse søger med-
hjælpere. Alle er velkomne
men vi vil gerne appellere til
efterlønnere og pensionister,
som har lyst til at give et
stykke frivilligt arbejde i en
travl ungdomsafdeling i Skib -
høj. Vi er mange frivillige,
men vi kunne godt tæn ke os
at blive endnu flere. Vi har et
godt sammenhold og tager
som regel 1 vagt om ugen.
Vi glæder os til at høre fra jer.
Palle kan kontaktes på tlf.
6167 0320.

iF92 KLUBHUSE SØgER MEdHjÆLPERE

Cafeteriet ved Skibhøj Anlæg har åbent hver gang, der er
træning og kamp. På hverdage er det ca. 16.00 til 19.30
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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 blev Line Tækker Ja-
cobsen dansk mester for unge
under 21.
Guld i damedouble, sølv i
mixdouble og bronze i single-
rækken.
Vores 1. hold rykkede op igen
og er nu placeret i 2. division. 
Det var de sportslige højde-
punkter for klubben sidste år.
Alle øvrige hold holdt fast i
deres rækker, dog med undta-
gelse af vores nye serie 5
hold, der blev jyske mestre
og sikre oprykkere til serie 4.
På medlemssiden kan vi igen
glæde os over fremgang for
både ungdom, hvor klubben
nu har over 40 medlemmer,
og i Seniorer, hvor der nu er
næsten 40 medlemmer og hos
pensionisterne over 70 med-
lemmer. Vi har nu mere end
150 medlemmer, en frem gang
på 25 i løbet af det sidste år.
Med de mange nye unge

Esbjerg Bordtennis Klub
EBtK havde en meget fin sæson 2018/19.

medlemmer, har vi været nødt
til at få flere ungdomstræne-
re. Så der nu er 6 trænere, der
er på i løbet af ugen. Der er
ud over de 2 ugentlige træ-
ningspas, nu og åbnet mulig-
hed for en ekstra træningpas.

Vi er nu også kommet så
langt at vi nu har taget vores
nye motionsrum i brug.
Sidst er vi ved at indrette et
lokale, kun for ungdommen.
Her kan de lave andre ting
end lige bordtennis.

Vindere af 3 division.

iF92-Fodbold
Hjemmekampe for Serie 1
Skibhøj anlæg

Fredag 16. august
Serie 1
Kl. 19.00
Mod Bramming B
Resultat 0-1

Fredag 23. august
Serie 1 
Kl. 19.00 
Mod Spangsbjerg IF

Lørdag 07. september
Serie 1
Kl. 16.00 
Mod Spjald IF

Lørdag 21. september
Serie 1
Kl. 16.00 
Mod Brande IF

Lørdag 05. oktober
Serie 1
Kl.16.00 
Mod Sædding/G IF

Lørdag 19. oktober
Serie 1
Kl. 16.00
Mod Ringkøbing IF

Søndag 03. november
Serie 1
Kl.13.30
Mod Ribe BK
(bliver nok flyttet til lørdag
2. oktober) 

(Forbehold for ændringer)
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Sæsonstart i iF92 Håndbold
iF92 Håndbold står over for
en rigtig spændende sæson.

På ungdomssiden er der til
denne sæson sket en stor
strukturændring i hele Dan-
mark. Dette betyder at man
fremover spiller i ulige år-
gange. Derudover skal nogle
årgange spille på kortbane,
og sådan en bane får vi ”krid-
tet” op i Rørkjærhallen.
For vores klub betyder det at
vi i år har følgende børne- og
ungdomshold: U7, U11 og
U15, og på alle holdene er
både spillere og trænere klar
til at tage imod dig, hvis du

kunne tænke dig at starte til
verdens sjoveste holdsport.
Vores 3. dameseniorhold
spiller i denne sæson i 3. Di-
vision, Serie 1 og Serie 3.
Fælles for alle 3 hold er, at de
går ind til en sæson med sto-
re sportslige udfordringer, da
de vil blive matchet på et rig-
tig højt niveau. Vi tror dog på
at holdene kan forblive i de-
res rækker.
Dameafdelingen er Esbjerg
største målt på antal spillere
og der er altid plads til flere
uanset niveau. Så tag skoene
under armen og kig ned til en
af vores træninger.

Det samme gør sig gældende
for herreholdet i Serie 1. Hol-
det er kendetegnede ved at
der altid er højt humør og
plads til alle. Derfor er ”pla-
nen” at holdet skal blive i Se-
rie 1.
I år fylder IF92 Håndbold 25
år. Vi glæder os til at fejre det
med en masse god håndbold i
Rørkjærhallen henover efter-
året.
Du kan også være med til at
fejre os. Følg med på vores
Facebook-side, IF92 Hånd-
bold, hvor vi i den nærmeste
fremtid vil fortælle hvordan.

træningstider:
U7 – Onsdage 16.15-17.00
U11 Piger – Mandage 16.30-17.30 og Onsdage 17.00-18.00.
U11 drenge – Tirsdage 16.30-17.30 og Torsdage 16.30-17.30.
U15 Piger – Tirsdage 17.30-19.00 og Torsdage 17.30-19.00.
Herresenior – Mandage 19.00-20.30 og Torsdage 20.30-22.00.
damesenior – Mandage 20.30-22.00 Onsdage 19.00-20.30 og Torsdage 19.00-20.30.

I klubben Sailors Fightgym,
som blev etableret i 2016, dyr-
ker medlemmerne MMA/Grapp-
ling, Thaiboxing og K-1 Kick-
boxing. MMA står for mixed
martial arts og grappling for
brydning, så de fleste kan nok
regne ud, at det er en fysisk
præget sport, der udøves.
Daniel Laursen, som er for-
mand og headcoach, har dyrket
kickboxing siden 1996, og han
startede klubben i 2016. Han er
en af Danmarks højst rangerede
indenfor sporten. Han har delta-
get i omkring 100 kampe, og er
skandinavisk mester i K-1
Kickboxing, og skal derfor del-
tage i VM i Tyskland i oktober.
Til daglig er han efterskolelæ-
rer, men uddannet social- og
sundshedsassistent, hvor han ar-
bejdede i psykiatrien.
Lørdag 17. august afviklede
klubben et ”low key” arrange-
ment med 5 kampe. Disse ar-
rangementer er for forholdsvis
nye kæmpere i hhv. C og B
klasserne. Typisk starter en
kæmper i C klassen, hvor det
ikke er tilladt med slag, når man
ligger på gulvet. Når den enkel-
te kæmper har opnået nogle
kampe og erfaring, kan man
rykke op i B klassen, hvor det
er tilladt med slag, når man lig-
ger på gulvet. Hvis man f.eks.
har bokset en række kampe, og
skifter til MMA, kan man starte
i B klassen.
I 2018 blev der afviklet 6 stæv-
ner, som er beregnet til at give
kæmperne erfaring, og hvor de
kan samle point, så de kan del-
tage i f.eks. DM.
Denne eftermiddag er der sam-
let omkring 100 personer fra
hele landet i klubbens lokaler.
Udover kæmperne og deres træ-

nere er der mange familiemed-
lemmer og interesserede. Det
typiske billede på en udøver er
muskuløse unge mænd, men det
er langt fra alle, der er bygget
på den måde. Faktisk er Daniel
Laursen en forholdsvis lille og
spinkelt bygget mand. 
MMA er en sport i stærk frem-
gang, måske hjulpet af den me-
gen omtale de sidste år af den
nu tidligere bryder Mark O.
Madsens skifte til MMA. Mark
O. Madsen nåede bl.a. at delta-
ge i 3 olympiader, inden skiftet
til MMA.
I C klassen kæmpes der 2 om-
gange a 3 minutter, og de øvrige
klasser 3 omgange a 3 minutter,
hvis kampen går fuld tid. Der er
altid læge til stede og kampene
ledes af en kampleder og 3 side-
dommere. Kæmperne opdeles
efter vægt og erfaring.
Kæmperne bærer handsker,
benbeskyttere, tandbeskytter og
skridtbeskytter. I sporten har
man valgt at kæmperne ikke
bærer hjelm, da det begrænser
udsynet, og en kamp stoppes,
når en kæmper slås i gulvet før-
ste gang. Inden en kamp startes,
tjekker kamplederen kæmper-
nes negle, udstyr og deres fysis-
ke og psykiske parathed. En
kamp kan vindes på point, hvis
kampen går fuld tid, og ellers på
f.eks. lås om halsen, som kun
skal holdes kort tid, for at der
ikke kan ske skader.
Østerbynyt talte med Jacob
Vingård, som er næstformand i
forbundet DMMAF, og dagens
kampleder, og han understreger,
at sikkerhed for kæmperne er
altafgørende, og afvikling af
kampe er aftalt med Justitsmi-
nisteriet. Mange har måske den
opfattelse, at det eneste kæm-

perne ikke må, er at slå hinan-
den ihjel i buret, men faktisk er
der en liste på 27 ting, som ikke
er tilladt.
Jacob Vingård fortæller, at selv
om kampene kan se voldsomme
ud, så viser mange studier, at
MMA ikke er nær så farligt som
mange andre idrætsgrene. Alle
kæmpere skal inden de kommer
i kamp fremvise godkendt
kampbog og lægebog.
Kampene afvikles i en 6 kantet
ring, der er omgivet af et sikker-
hedsnet, og dagens stævne er
som nævnt ”low key”, så der er
hverken blinkende lygter eller
høj musik. 
Sailors Fightgym har ca. 90
medlemmer, hvoraf en tredjedel
er unge under 22 år, og klubben
har 8-10 kvindelige medlem-
mer, som træner for sig selv
og/eller med ungdomsmedlem-
merne.
I klubben gøres der en stor ind-
sats for at det skal være en klub
for alle med plads til alle. Fak-
tisk er det kun ca. 10 af klub-
bens medlemmer, der er kæm-
pere. De fleste er motionister, så
der skal være plads til det socia-
le.
Klubben flyttede til Ingemanns
Allé 61 i april måned, efter at
de i flere år holdt til på 1. sal i
Tordenskjoldsgade 22, men
flyttede p.g.a. pladsmangel.
Klubben er medlem af det na-
tionale forbund – DMMAF –
hvor der er omkring 50 klubber
i Danmark med mellem 2000
og 3000 udøvere. 
For de bedste kæmpere er det
typisk private arrangører, der
sanktioneres af forbundet til at
arrangere stævner.

SaiLORS FigHtgyM
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I pinsen indviede ungdoms -
afdelingen i IF92 et nyt og
spændende træningsværktøj,
som kun meget få klubber i
Danmark har fornøjelsen at
bruge.
Det er en såkaldt Goal Sta-
tion, som på den ene side er
meget simpelt opbygget med
træplader, som kan stilles i
forskellige vinkler til at give
spillerne mulighed for at træ-
ne deres teknik, og samtidig
meget avanceret med lys, der
med blink angiver hvad og
hvor spillerne skal sparke.
Goal Station er opbygget af 5
moduler samt en specialsta-
tion for målmænd. Den ene
station er en pannabane, som
er en sekskantet bane med
bander og mål, hvor der spil-
les 1 mod 1 eller 2 mod 2.
Alle stationer kan bruges
samlet eller individuelt.
Anders Brynaa, som er
sportschef for ungdom i
IF92, fortæller, at han efter
bare kort tids brug af Goal
Station har set en klar udvik-
ling af spillernes tekniske
færdigheder.
På indvielsesdagen deltog
omkring 50 spillere fra ung-
domsafdelingen samt en ræk-
ke trænere og ledere samt be-
styrelsesmedlemmer og selv-
følgelig mange forældre. 
Anders Brynaa bød velkom-
men og overlod ordet til
klubbens ”grand old man”

Finn Overgaard, som i hans
tale fremhævede at indvi-
elsen af Goal Station var i fin
tråd med udviklingen i Skib-
høj, hvor klubben indenfor
de sidste år har samlet ung-
domsafdelingen, og at der er
gjort en stor indsats i de se-
nere år for at højne standar-
den af klubhus, materialehus
og baner. Det var en ære for
ham for første gang nogen-
sinde at skulle klippe en snor
til indvielse. Udover klubben
selv samt klub bens støttefor-

eninger, hav de man fået
hjælp til indkøb af Goal Sta-
tion af en lang række sponso-
rer: Bravida, Kjøgx, E. Skov
Jørgensen, STA og Vestjysk
Låseservice, som klubbens
trænere havde lavet aftaler
med.
Ungdomsafdelingen håber, at
klubben vil kunne anskaffe en
trækvogn til at transportere
modulerne fra Goal Station
op på banerne, da det vil op-
muntre trænerne til at bruge
dette fine træningsværktøj.

gOaL StatiONFor tredje gang blev der af-
viklet klubmesterskab blandt
klubbens ungdomsmedlem-
mer. Klubmesterskabet blev
startet i forbindelse med
klubbens 25 års jubilæum, og
er nu en fasttømret tradition,
der afvikles efter at forårstur-
neringen er afsluttet.
I år blev mesterskabet afholdt
lørdag 22. juni, og med det
gode vejr på dagen, var der et
meget stort fremmøde af bå-
de spillere og tilskuere.
Kampene, der blev afviklet
på kunstgræsbanen foran
klubhuset i Skibhøj, startede
kl. 10.00, hvor der blev blan-
det hold bestående af spillere
fra U6, U7 og U8. Senere på
dagen blev der så dannet hold
med spillere fra U9, U10, og
U12, og som de sidste hold
med spillere fra U13, U15 og
pigeafdelingen. De yngste

hold blev opkaldt efter for-
skellige lande, og de ældre
hold efter klubber.
I alt var der omkring 100
spillere, og rundt om banen
var der fyldt op med trænere,
ledere, forældre og bedstefor-
ældre. 
Inden dagen havde Skibhøj-
banden været i gang, så om-
kring banen var der slået
græs og ryddet op.
Klubben havde arrangeret

mad til spillerne, og adskilli-
ge sponsorer, som f.eks. Re-
ma1000 og Guldbageren,
Kvickly, Spar Købmand,
Fakta havde sponseret frugt
og brød. Klubben havde også
fået sponsorgaver fra Get2
Sport, BE Tømrer, GoAudit,
Burger King, McDonalds,
Frank Hansen, Klubhuset og
IF92 Støtteforening  til at gø-
re det muligt at sørge for
masser af, som blev uddelt for
fine tekniske detaljer i kam-
pene. Blandt sponsorgaverne
var der bolde, tasker, tørklæ-
der, tøj m.v.
Frivillige forældre havde sør-
get for at der kunne dækkes
op til noget, der næsten kun-
ne sammenlignes med et søn-
derjysk kaffebord.
Udenfor banen sørgede en dj
fra KC Udlejning for musik,
og der var opstillet hoppe-
borg og den nye Goal Station
var opstillet, som de spillere,
der ikke lige var i aktion på
banen, kunne bruge.

Klubmesterskab i iF92 Fodbold

I IF92 er der mange dygtige
fodboldspillere, og Østerby-
nyt har denne gang snakket
med to spillere fra den meget
succesfulde U13 afdeling.
U13, som i efteråret spiller
U14, vandt Liga 5, og for-
venter at spille Liga 4 i efter-
året.
Trænere i foråret var Hen-
ning Fries og Bjarne Riber
Olesen og Helle Vinter var
holdleder. I efteråret bliver
holdet trænet af Henning Fri-
es og Jan Vinter, og Helle
Vinter fortsætter som holdle-
der.
delshad ahmad spiller mid -
terforsvarer, men har tidlige-
re spillet f.eks. forskellige
po sitioner på midtbanen, men
de sidste 4 år har han spillet
midterforsvarer. Delshad er
født i Syrien, og har boet i
Dan mark i 5 år. Familien bo-
ede først i Ribe, og flyttede
siden til Esbjerg, hvor de bor
på Stengårdsvej. Han har al-
tid spillet i IF92, hvor han
startede, da han var 7-8 år.
Delshad går på Præstegårds-
skolen.
Hjalte teis Clausen spiller
an griber, og scorede i foråret
20 mål, men som han selv si-

ger, så er det jo ikke kun hans
fortjeneste, men det skyldes
en holdindsats. Holdet spiller
som regel kun med en angri-
ber. Hjalte har også altid spil-
let i IF92, hvor han startede i
Små Fødder. Hjalte går på
Rørkjær Skole.
Drengene fortæller, at holdet
vandt alle kampe i foråret, og
de mener, det skyldes den
store træningsindsats og vilje
fra alle på holdet. De uddeler
også stor ros til trænerteamet,
som har lært dem meget i lø-
bet af foråret, og de ser frem

til at starte træningen igen i
slutningen af juli. 
Mange på holdet har en an-
den etnisk baggrund, men det
giver ingen problemer, og
spillerne har respekt for hin-
anden og modstanderne. Bå-
de trænere, ledere og spillere
er gode til at sikre, at der ikke
kommer episoder.
I foråret 2018 var holdet
sammen med flere andre
hold fra IF92 til Holland
Cup, og det var med til at gi-
ve et godt sammenhold i af-
delingen.  

Portræt af ungdomsspillere

Hjalte Teis Clausen og Delshad Ahmad. Foto: Kent Andersen

Nyt tøj til iF92’s
U9 afdeling
I forbindelse med at U9 afde-
lingen i IF92 Fodbold skulle
til Kerteminde Cup i sommer -
ferien, trængte afdelingen til
nyt tøj.
Derfor gik to af afdelingens
forældre sammen om at
spon sere såvel spilletøj som
træningsdragter.

U13 dRENgE
i foråret 2019 spillede
iF92’s drenge i U13 i Liga 5.
Det blev et sandt triumftog,
da drengene vandt samtlige

10 kampe med en målscore
på 37 -8.
I efteråret 2019 skal drenge-
ne, som nu er rykket op i

U14, spille Liga 4, hvor de
må forvente mere modstand,
men igennem hele foråret
viste drengene god moral i
kampene, hvor de holdt fo-
kus på at spille god fodbold,
så det er med stor fortrøst-
ning, at spillerne og deres
trænere, Henning Fries og
Jan Vinter, samt deres holdle-
der Helle Vinter, ser frem
mod udfordringerne i efterå-
ret.

IF92 Fodbold retter en stor
tak til GoAudit Regnskab og
Revision samt BE Tømrer og
Montage, som sponserede tøj-
et.

Foto: Kent Andersen



Side 24                                                                                                                    ØSTERBY NYT                                                                                                                        2019

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Busk står for Børn, Unge,
Sogn og Kirke, og over hele
landet afholdes der hvert år
BUSK- gudstjenester rundt
omkring i kirkerne for børn
og unge på den sidste søndag
i oktober. Det er også en tra-
dition at gøre det i Grund-
tvigskirken i samarbejde med
de lokale ungdomskorps, FDF
og De Grønne Pigespejdere.
Men her holder vi gudstje-
nesterne på hverdagsaftener i
ugen efter på de unges møde-
aften. 
Gudstjenesterne er selvfølge-

lig også åbne for alle andre,
der kunne have lyst til at del-
tage i en lidt anderledes guds -
tjenesteform. Gudstjenesten
bliver til i et samarbejde mel -
lem præsten og de frivillige
ledere, og det er endnu for
tidligt at løfte sløret for, hvad
der skal foregå i år, men det
kommer til at handle om fæl-
lesskab, om at have brug for
hinanden og om at være en
del af en helhed. 
Kom og vær med til en fest-
lig og anderledes gudstjenes-
te.

BUSK-gudstjeneste 2019
BUSK-gudstjeneste i 2019 er 

mandag den 28. oktober kl. 18.45 og 
onsdag den 30. oktober kl. 18.45. 

I taknemmelighed over livets frodighed inviterer vi
søndag den 15. september 2019 kl. 10.00 til

Høstgudstjeneste i Grundtvigskirken.

Vi modtager meget gerne frugt, grønt og blomster fra din 
have, som vi kan bruge til at pynte op med.

Ring om det til kirkekontoret på 76 11 96 00 mandag-fredag
kl. 9.00-12.30 eller kom med tingene
fredag den 13. september kl. 09.00.

alle børn må gerne hjælpe med at bære frugt ind i den
smukt pyntede kirke og efter gudstjenesten bære frugten

ud igen.

Søndag den 15. september kl. 10.00: 

Gudstjeneste og Høstfest med
efterfølgende kirkefrokost

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.
I efteråret 2019 synger og le-
ger vi otte gange i løbet af
foråret. 
Der er ingen Babysalmesang
i påskeugen. 
Ellers er det hver tirsdag kl.
10.30 - kl. 11.15. Babysalme-
sangen ledes af kirke- og kul-
turmedarbejder, Lisbet Knud-
sen, i samarbejde med en
mu sikpædagog. 
Man kan altid henvende sig
til Lisbet for at få mere at vi-
de. Det er gratis at deltage,
og der er ingen tilmelding.
Man kan også godt komme
med midt i forløbet, og det er
ingen betingelse at komme
hver gang. Salmesangen fo -
re går i kirkerummet. 
Vi synger ældre og nutidige
salmer, børnesange og leger
sanglege. Der danses, og der
leges med rim og remser. Der
bliver brugt forskellige mu-
sikinstrumenter og rekvisitter

som f.eks. bamser, rasle-æg,
gennemsigtige tørklæder, lag -
ner til at vugge babyerne i,
fingerdukker og mange andre
ting. 
Programmet skifter, men for
genkendelsens skyld vil der
altid være ting, der går igen.
Vi tilrettelægger program-
met, så det passer så godt
som muligt til de aldersgrup-
per, der møder op, og vi er
modtagelige for gode idéer. 
Alt foregår på babyernes
præmisser, så det er fint at
amme og skifte undervejs,
hvis der er brug for det. 
Mødregrupper er meget vel-
komne. 
Der er kaffe/te og frugt efter
hver gang.

Lisbets telefon: 40 11 83 60
eller mail 
lisbet@grundtvigskirken.dk

der er Babysalmesang i
grundtvigskirken følgende
tirsdage i efteråret 2019:

3., 10., 17. og 24. september
1., 8., 22. og 29. oktober
5. og 12. november
alle tirsdage kl. 10.30

Babysalmesang
Salmer, sang og rytmik for nybagte og 

vordende forældre

Første søndag i november
måned er det Alle Helgens-
dag. Alle Helgens-dag har fra
gammel tid af været en dag,
hvor vi stopper op og særligt
mindes vore afdøde og takker
for alt, hvad vi blev givet af
dem. Dette sker i Grund-
tvigskirken ved en særlig Al-
le Helgens-gudstjeneste med
musik, salmer og tekstlæs-
ninger. Alle Helgens-dag er
en god mulighed for at invi-

tere og samle pårørende til de
afdøde i årets løb til en guds-
tjeneste. En gudstjeneste,
hvor folk mødes og får lejlig-
hed til endnu engang - og i
den særlige situation, som de
er i - at mindes de afdøde. Vi
tænder lys i kirken for de af-
døde, og navnene bliver læst
op. 
Menings- og stemningsfuld
samt trøsterig kan gudstje-
nesten beskrives.

Søndag den 3. november kl. 16.30: 

Alle Helgen-gudstjeneste

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.
Strikkedamerne mødes 
kl. 10.00
Kontakt Lisbet Knudsen på 
40 11 83 60 eller via mail:
lisbet@grundtvigskirken.dk

Legestue og Mødested for
alle aldre følgende manda-
ge kl. 9.30:

26/8
2/9 – 9/9 – 16/9 - 23/9 - 30/9
7/10 - 21/10 - 28/10
4/11 - 11/11 - 18/11 - 25/11
2/12 - 9/12 - 16/12

”Legestuen og Mødestedet” 
- kom og vær med.

Hver mandag i Grundtvigskirken fra 9.30-12.00.

Samtalegruppe for børn 
mellem 9 og 12 år

Torsdage kl. 14.30 (datoer nedenfor)

Kender du et barn, der i en kortere eller længere periode er
belastet af:

tab / dødsfald, skilsmisse
sygdom eller andre problemer i familien

mobning

så tilbyder vi en mulighed for at mødes og tale om det, der er
svært, sammen med andre børn.

Der vil hver gang deltage to eller tre voksne. Vi mødes seks
gange i efteråret i Grundtvigskirken fra kl. 14.30 til 16.00. 

Efterårsdatoerne i 2019 er følgende torsdage: 
3. oktober, 10. oktober, 24. oktober, 31. oktober, 

14. november og 21. november.

Tilmelding og yderligere oplysninger til:
Kirsten Lender.......................... tlf. 75 13 40 91
Margit Vestergaard ................... tlf. 30 20 12 85
Jane Sognstrup, sognepræst ..... tlf. 40 11 80 80

Åben, anonym rådgivning 
for forældre

I efteråret 2019 er der mulighed for at komme til åben, 
anonym rådgivning for forældre, som har lyst til at drøfte en

problematik omkring deres barn/børn.
Psykolog, Kirsten Lender, og Margit Vestergaard står for råd-

givningen, som finder sted i Grundtvigskirkens lokaler.

Efterårsdatoerne i 2019 er følgende torsdage: 
10. oktober, 24. oktober, 14. november og 21. november.

Der er mulighed for at få en tid fra kl. 15.30 til 16.10 
eller fra 16.15 til 17.00.

Tilmelding til rådgivningen skal ske til kirkekontoret på 
tlf.nr. 76 11 96 00 til kordegn, Jens Peter Kristensen. 

Har du spørgsmål, kan du kontakte sognepræst, 
Jane Sognstrup, på tlf. nr. 40 11 80 80.


