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Lange liggetider
Vort brød laves med lange liggetider,
hvor brødet hæver i op til et helt døgn.
Det betyder, at smagsstofferne i brødet
får tid til at udvikle sig.
Resultatet må du selv smage dig frem til
- men vi tror, at du er enig med os.

Stine Harbo - Dansk mester i kegle

Møblér terrassen med gode tilbud
Lige nu kører vi gode tilbud på havemøbler i vedligeholdelsesfri
materialer, så du kan nyde sommeren fuldt ud. God sommer!

HAVEBORD
+ 6 STOLE

Gilleleje havebord Brede vedligeholdelsesfrie lameller i koksgrå Artwood.
Stel i antracit aluminium. L 200 x B 90 cm. Pris 3.499,Hadsund havestol Sort flet i polyrattan. God siddekomfort og stabelbar. Pris 599,Sætpris bord + 6 stole. Normalpris 7.093,-

3.999,OP
SPAR TIL
3.094,-

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

Strandby Plads 7 · 6700 Esbjerg · Tlf.: 75 13 88 66 ·www.møbler.dk
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Borgerforeningen har fået nyt navn
På den ordinære generalforsamling i Jerne Borgerforening i Sognehuset blev
det vedtaget at skifte navn
til Jerne Borger- og Aktivitetsforening, hvilket hænger sammen med kommunens nye gebyrregler.
- Ved at lave en række hobbyprægede aktiviteter kan vi
slippe med en langt billigere
leje af vores lokaler i den tid-

ligere sundhedsklinik på Bakkeskolen, siger foreningens
formand, Lise Mathiesen.
Der er også kommet tre nye i
bestyrelsen. Henny Thomsen,
som har gort en stor indsats
for foreningen gennem mange år, og Tenna Johannesen
ønskede ikke at modtage genvalg, mens kassereren Merete
Jensen er udtrådt af bestyrelsen. De nye folk i besty-
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relsen er ægteparret Linda og
Gunner Christensen samt
Poul Berny, der tidligere har
lavet en kæmpe indsats for
den lokale Hjerteforening,
hvor han var næstformand.
Poul Berny er valgt for et år,
de to øvrige for to år. Preben
Nielsen blev genvalgt som
suppleant, mens Kresten Øsafløser
Hanne
tergaard
Thomsen som suppleant.
Knud Schmidt ønskede ikke
genvalg som revisor og bliver
afløst af Erik Krogh. Krista
Jensen genvalgtes som revisorsuppleant. Generalforsamlingen trak ikke færre end 90
personer, så der er stor opbakning til foreningen. Derimod kniber det mere med at
få besat nogle poster i forskellige udvalg, hvor det er
meningen at bestyrelsen skal
aflastes i arbejdet. Derfor er
bestyrelsen gået i gang med
at headhunte medlemmer til
disse udvalg.
På grund af de nævnte gebyrregler har foreningens aktiviteter ligget stille i en periode
siden det årlige julebanko i
Bakkeskolens festsal, men nu
er der ved at komme i gang i
arrangementerne igen. Foreningen har netop stået for et
foredrag i Jerne Sognehus
med ægteparret Mette og
Poul Nørup, som fortalte om
deres cykeltur fra Donaus udspring til Budapest.
Den næste begivenhed bliver
en cykeltur onsdag den 11.
juni fra Fortuna Alle med
fællesspisning for egen regning.
Onsdag den 26. juni kl. 16
bliver der salg af billetter fra
foreningslokalerne på Fortuna Alle 80 til årets udflugt,
som finder sted søndag den
24. august.
Preben Nielsen
På vegne af Jerne Borgerog Aktivitetsforening
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Helhedsplan for Stengårdsvej
Boligforeningen Ungdomsbo har gennem længere tid
arbejdet med at udarbejde
en helhedsplan for Stengårdsvej.
Blokkene på Stengårdsvej
blev opført i 1970’erne, og
betragtes som nogle af boligforeningens bedst indrettede
lejligheder, men 45 års slitage gør, at såvel boligerne
som udenomsarealerne trænger til at blive sat i stand.
Planerne for området er så
omfattende, at Ungdomsbo
ikke selv har midlerne til at
gennemføre dem, så det har
været nødvendigt at udarbejde en helhedsplan til Landsbyggefonden, som kan yde
meget billige lån, hvilket kan
gøre renoveringen så billig
som mulig.
Ungdomsbo forventer at kunne låne omkring 300 millioner kroner til projektet, som
består af 4 hovedelementer:
1. Nye gårdrum og udearealer
2. Renoverede lejligheder
3. Elevator i ti opgange
4. Nyt bydelshus
Udearealerne skal opfylde
behovene for plads til leg og
afslapning for børn og voksne, og der vil blive flere aktivitetsområder med plads til
leg og sport. Disse områder
skal være tilgængelige døgnet rundt, og stisystemet vil
blive oplyst af energibillig
LED-belysning, så man kan
være tryg ved at bevæge sig i
området, uanset tidspunkt på
døgnet.
Alle lejligheder får nye badeværelser med gulvvarme og
installationer til vaskemaskine og tørretumbler. Der vil

også ske udskiftning af døre
og skabe. Endvidere vil der
blive kigget på en ny installation af paraboler, som vil gøre dem mindre synlige, og
nemmere at montere og servicere.
Da stadig flere ældre ønsker
at blive i egen bolig, men
måske ikke er så mobile
længere, installeres der elevator i 10 udvalgte opgange.
Samtidig vil Ungdomsbo gøre lejlighederne i disse opgange særligt egnede til
gangbesværede og kørestolsbrugere.
På hjørnet af Stengårdsvej og
Spangsbjerg Møllevej skal
der opføres et helt nyt bydelshus, der skal indeholde
forsamligslokaler, idrætsfaciliteter og dagsinstitutioner.
Ungdomsbo vil flytte deres
administration til huset, og
varmemesterkontoret vil også
blive placeret i huset. Desuden er en række andre organisationer m.m. interesserede
i at flytte ind i huset.
Udover Ungdomsbo’s planer
for Stengårdsvej, arbejder
Esbjerg Kommune med planer for at gøre selve vejbanen
på Stengårdsvej smallere
med bløde sving for at få bilisterne til at sænke farten.
Der skal også etableres 2,5
km stisystem, som skal forbinde aktivitetsparken og
Stengårdsvej.
Det store grønne område
mellem Stengårdsvej og Degnevej er i øjeblikket nærmest
ubrugeligt. Esbjerg Kommune, der ejer arealet, har aftalt
med UC Syddanmark og
Syddansk Universitet, at de
vil etablere et nyt moderne

idrætsanlæg på området, som
kan benyttes af alle udenfor
undervisningstiden.
Når man som beboer ser helhedsplanen, og tænker på de
mange penge, der skal bruges, spekulerer man nok uvilkårligt på, hvad det vil betyde
for ens husleje, men der skal
man først tænke på at Esbjerg
Kommune står for ændringerne af den kommunale vej
og det grønne område.
Som tidligere nævnt lånes
mange af pengene i Landsbyggefonden til billig rente,
og boligforeningen har sparet
op i en årrække til projektet.
Ungdomsbo vil underrette alle beboere om huslejestigningen for den enkelte beboer og tilbyde økonomisk rådgivning. De gør opmærksom
på, at det hele er boligsikringsberettiget.
Boligforeningen opfordrer alle beboere til at læse de nyhedsbreve, de udsender, deltage i informationsmøder
o.s.v., og ikke mindst afgive
stemme, når planerne skal til
afstemning til sommer, for
det er i sidste ende beboerne,
der afgør om planen skal udføres.

Støt vore
annoncører !
– de støtter os
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Babysalmesang i Grundtvigskirken

VANVITTIGE

DAGE
ONSDAG DEN 28. MAJ
FREDAG DEN 30. MAJ
LØRDAG DEN 31. MAJ

Vi har valgt at lade mødre
skrive om deres oplevelser i
forbindelse med Babysalmesang her i Grundtvigskirken i
Esbjerg.
Sabine og Theo
Jeg har haft fornøjelsen af at
gå til Babysalmesang i
Grundtvigskirken med begge
vores drenge. Jeg kan huske,
at det var præsten, der fortalte mig om tilbuddet ved
dåbssamtalen for vores store
søn, Bastian. Jeg var nok som mange - lidt skeptisk,
men kunne høre fra både veninder og bekendte, at de
havde sat stor pris på tilbuddet.
Vi fik derfor bevæget os af-

sted til stor glæde for os begge. Da Bastian var blevet en
stor baby, gik vi på det store
hold, hvor han nød meget at
vælte tårne, lytte til musik,
danse og lege gemmeleg med
tørklæder.
Det var derfor helt naturligt
for mig at gøre brug af det
tilbud til vores yngste søn,
Theo. Han var kun to uger,
da jeg første gang havde ham
med. Det var allerede dér en
god oplevelse, for der var altid plads til madning og bleskift, hvis det var nødvendigt,
og vi glemte alt om dårlige
nætter og manglede søvn. Jeg
satte også meget stor pris på
at komme ud at møde andre
mødre og børn samt nyde en

kop kaffe og småkage efter
timen, mens snakken gik om
løst og fast.
Nu går jeg med Theo på det
store hold, og han elsker det.
Vi er ikke mere end kommet
ind i kirken, før han spræller
vildt og griner over hele
hovedet. Det er fantastisk at
se, og jeg ville ikke snyde
ham for det. Samtidig lærer
vi mange gode lege, som vi
bruger herhjemme.
Jeg kan kun anbefale Babysalmesang i Grundtvigskirken, da jeg synes, det er et
virkeligt godt tilbud, man kan
gøre brug af, når det passer
ind, og så er det endda gratis.
Sabine Ernst-Christiansen

UDVALGTE

STYLES

-50%

Læs mere om Babysalmesang
på www.grundtvigskirken.dk

Grundlovsfest
i Grundtvigskirken
Torsdag den 5. juni 2014 kl. 15.00 kl. 17.00.
Kirkekoncert kl. 15.00 – 15.30 med mezzosopran, Rikke Lender, & Inge Beck,
orgel.
Rikke Lender er tidligere esbjergenser –
oven i købet her fra Grundtvigs Sogn. Hun
er konfirmeret i Grundtvigskirken, og hun
har i mange år sunget i kirkekoret.

Rikke Lender.
Rikke Lender er uddannet som professionel, klassisk sanger, og hun har et meget
eksklusivt job i København. Hun er fastansat sanger i Danmarks Radios Vokalensemble, hvor hun således ofte optræder på
DR-TV og i DR-radio. DRs vokalensemble består af 18 professionelle sangere, og

Vi modtager
CITY gavekort
V/ Henrik Vallø
Str. Kirkevej 94-98 · 6705 Esbjerg Ø · Tlf. 75 12 60 33

det er et særdeles velrenommeret ensemble
både i Danmark og i udlandet.
Reception 15.30-16.00 i kirkens sidelokaler. Her bliver der serveret ost + frugt + vin
+ vand.

Foredrag og Grundlovstale
kl. 16.00-17.00 med Eva Jørgensen, journalist, forfatter, tidligere reporter, vært og
redaktør på DRs TV-Avisen.
Eva er i de senere år blevet kendt af mange
som foredragsholder og ordstyrer. Hun har
skrevet bøgerne ”Kære pårørende,” ”Vi ses
i morgen” og ”Sorrig og Glæde,” som omhandler tiden under mandens sygdom og
efter hans død.
På Grundlovsdagen vil Eva Jørgensen
tale over emnet ”Lev vel, trivsel og travlhed. Sådan overlever du dit liv!”
Entre: 60 kroner for hele
Grundlovsarrangementet.

Se mere på www.grundtvigskirken.dk
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Velkommen til Kvaglunddagen 2014 Østerbycentret
Lørdag den 6. september
byder Kvaglund velkommen til endnu en fantastisk
hyggelig og festlig dag.
Lørdag den 6. september forvandles centertorvet i Kvaglund for 12. år i træk til en
stor festplads.
Kvaglunddagen slår dørene
op kl. 11.00 hvor Kvaglunds
sognepræst Jakob Wilms Nielsen vil byde velkommen og
skyde dagens program i
gang. Udover kræmmermarked vil dagen indeholde
mange forskellige indslag og
aktiviteter som publikum kan
fornøje sig med.
Der er som sædvanlig familieunderholdning på eller foran
scenen med lokale talenter
indenfor sport, dans og musik.
Fornemt besøg, konkurrencer og trommerytmer
Udover de faste programpunkter vil bl.a. K.I.F., FDF
og Kvaglund Kirke stå for
sjove aktiviteter og spændende konkurrencer. For de aktive der vil spille bold bliver
Fairplay fodboldbanen stillet
op.
Der vil også være opstillet
en High Jumper og igen i år
vil der være mulighed for at

slås med sværd og skyde
med bue og pil i forbindelse
med Rollespil som finder
sted på den grønne plæne. I
år er alle aktiviteterne gratis!
Motionsløb igen i år
Den lokale idrætsforening
”Idræt for Alle” gentager
igen i år de seneste års store
succes, motionsløbet ”Løb
for alle” med en distance på
tre kilometer. Løbet finder
sted kl. 11.10 bag biblioteket,
og der er en lille gave til alle,
der
gennemfører
løbet.
Blandt dem der kommer i
mål, vil der desuden blive
trukket lod om fede præmier.
Der er tilmeldingsfrist til
”Løb for Alle” senest torsdag
den 4. september Bydelshus
Kvaglund, Daddellunden 17,
6705 Esbjerg Ø. Startgebyret
er 20 kroner og løbsnumre
udleveres på dagen.
Kræmmermarked og tilmelding
Kræmmere fra nær og fjern
kommer og sælger deres ting,
og sultne ganer kan traktere
sig i madboderne. Ønsker
man en kræmmerstand, skal
man tilmelde sig fra onsdag
d. 6. august til torsdag den
28. august til bydelsmedar-

bejder Lene Holm Poulsen
på Bydelshus Kvaglund, Daddellunden 17. 6705 Esbjerg Ø.
En kræmmerstand koster 50
kr. for ca. 3x4 m.
Bag Kvaglunddagen står en
række lokale foreninger og
institutioner, boligforeninger,
nærpolitiet, Kvaglund Kirke,
Kvaglund Bibliotek, Grundejerforeningen, Centerforeningen, Bydelsprojekt 3i1
m.fl.
nye ideer og nyt logo
Vi har brug for din mening.
Så lad os endelig høre dine
forslag til hvad DU kunne
tænke dig der var på Kvaglunddagen. Kvaglunddagen
mangler desuden et logo. Er
du god til at tegne, har du en
god ide eller kreativ, er du
meget velkommen til at kontakte Bydelshuset Kvaglund.
Vi er åbne for alle forslag!
For yderligere information
kontakt Bydelsmedarbejder
Lene Holm Poulsen på tlf.:
24293275 eller
HYPERLINK "mailto:lhp@b3i1.dk"
lhp@b3i1.dk .
Husk at synes godt om
’Kvaglunddagen 2014’ på
Facebook!

SKT. HAnSFEST
I LERGRAVSPARKEn
Sommeren nærmer sig med
raske skridt, og så er det tid
til at FDF Esbjerg 4. kreds
inviterer til Skt. Hansfest.
Det bliver igen i år en dejlig
dag, starten på en forhåbentlig forrygende sommer,
som vi jo alle glæder os til.
Det er en rigtg god tradition
at begynde sommeren med at
se Skt. Hansbålet glide ud på
søen, på en tømmerflåde, medens man synger med på
midsommervisen.
I år er det Flemming Just, direktør for Sydvestjyske Museer, der holder båltalen og
det er altid spændende med
forskellige vinkler, på netop
den aften.
Men udover børnefakkeltoget
til at tænde bålet, som er meget stemningsfuldt, vil der
også være børneunderhold-

ning ved Gøgler Kaj, og det
er ikke kedeligt.
Musikken fra scenen bliver
leveret af Never Ending
School, som er et meget ungt
band, der er opstået omkring
elever fra Præstegårdsskolen,
og det bliver rigtig spændende at høre dem optræde.
Men som traditionen byder,
bliver der også mulighed for
at gøre et godt loppefund,
kort sagt, at finde en spændende antikvitet man lige står
og mangler. Vi kan jo se i TV,
at der er mange der har øje
for en god handel, og den
kan I foretage samtidig med
det syder af liv omkring jer,
og I mødes med rigtig mange
mennesker rundt om søen.
Trænger man til kaffe er den
friskbrygget, der er hjemmebagte kager, pølser, vaffelis

og meget mere til den sultne.
De handlende i Esbjerg har
været så rare, at give masseraf spændende gevinster, så
der er store chancer for at
komme hjem med en god gevinst fra vores forskellige
tombolaer. Har man, især
som barn, lyst til at der skal
være gevinst hver gang, er
fiskedammen altid en rigtig
god mulighed. Og så er der er
selvfølgelig også snobrød og
hoppepude for de mindste.
FDF Esbjerg 4. kreds glæder
sig til at se rigtig mange i
Lergravsparken den 23. juni
2014.
Børn og voksne vil gøre sig
umage for, at I som gæster,
kan få en rigtig hyggelig aften, og vi kan tjene lidt penge
til det frivillige arbejde for
børn og unge i Østerbyen.

CENTRET-Værkstederne: Åbningstid: Alle hverdage kl. 8.00-16.00
Alle pensionister og efterlønnere kan deltage i aktiviteter og arrangementer,
Arbejde i værkstederne og bruge centret efter egne ønsker og behov.
Billet-Caféen:
Åben mandag-onsdag kl. 11.00-14.00
Ferielukket fra d. 2/5 - 18/8.
Cafeteriet:
Åben mandag-torsdag kl. 9.00-15.00
Fredag kl. 9.00-13.00
Weekend/Helligdage kl. 11.00-13.00
Biblioteket:
Der er mulighed for at låne bøger på
bogdepotet ”Bogen kommer”
Læs mere på esbjergkommune.dk
Sundhedsklinikken:
Åbent alle hverdage fra kl. 09.00-12.00
v/sygeplejerske Vildana Selimovic.
I uge 27+28 har Sundhedsklinikken kun
åben mellem 11.00-12.00 i hverdagene.
I weekenderne fra kl. 13.00-14.00 –
Men kun ifølge aftale med en sygeplejerske.
Daghjem:
Daghjemmet er åbent for alle borgere
som er visiteret til daghjem. Derudover
er der en del brugerstyrede aktiviteter/
grupper hvor alle er velkomne.

- få dit budskab ud !
Annoncer i Østerby Nyt

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

Læsekreds: Hver tirsdag fra kl. 14.00-16.00
Foredrag: Foredragsholdet starter op i september
Gudstjeneste: D. 4. september og d. 2. oktober i møde lokale 2.
Billet-Caféen: Holder ferielukket fra d. 2. maj til d. 18. august.
Banko: afholdes på torvet den 30. august og den 27. september.
Søndags matiné og Pensionist orkester: spiller på torvet den 21. sept. kl. 14.00,
det koster 30 kr. at deltage.

KRÆMMERMARKED
I VELDTOFTE
www.if92.dk

tlf. 61 79 15 73
tlf. 22 12 28 80

Postadresse
IF92 Fodbold v/Finn Overgaard, Sp. Kirkevej 22 st.th.,
6700 Esbjerg, mail: finn@if92fodbold.dk
Klubhus Skibhøj Anlæg
Klubhus Veldtofte, Køkken
Klubhus Veldtofte, Kontor

Træningen kan begyndes efter aftale og
instruktion med terapeut.

Cykeltur til Sydenergi: Onsdag den 28. maj. Cykler fra Østerbycentret kl. 15.30.
Rundvisning kl. 16.30 og derefter sandwich og vand.
Denne tur er gratis. Max plads til 35. personer.
Tilmelding til Østerbycentrets 76 16 45 01 til og med
d. 23. maj.

2014
Esbjerg IF 92 – Fodboldafdeling
Klubtelefon
Formand Richard Lassen
Kasserer Finn Overgaard

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.

Kommende arrangementer på Østerbycentret:

TELEFOnnØGLE

Gør din virksomhed synlig

Ribegade 169 A, 6700 Esbjerg - Tlf. 76 16 45 00

tlf. 75 12 59 69
tlf. 75 12 22 47
tlf. 75 45 22 47

Øvrige trænere og ledere henvises til klubbens
Hjemmeside: www.IF92fodbold.dk

Esbjerg IF92 Fodbold indledte den udendørs sæson
for kræmmermarkeder i
weekenden 26-27. april,
hvor det første af to årlige
markeder blev afholdt på
p-pladsen foran klubhuset
på Sportsvej 15.
Markedet var velsignet med
det mest fantastiske forårsvejr, der straks fra markedets
begyndelse trak mange mennesker til pladsen, hvor der
blev gjort mange gode handler.
Mange af de fremmødte
kræmmere roste markedet i
høje toner, og fortalte, at de
omsatte for væsentlig mere
end forventet, og de var hurtige til at reservere stadeplads
til næste marked.
Når sommeren så småt begynder at gå på hæld, er Esbjerg IF92 Fodbold glad for
igen at kunne præsentere vores store udendørs kræmmermarked, lørdag den 23. august fra kl. 10 – 16 og søndag
den 24. august fra kl. 10 – 15
på P-pladsen foran klubhuset

på Sportsvej 15. Der er fri
adgang til pladsen og fri parkering på begge sider af markedspladsen.
På pladsen vil der være mellem 80 og 100 stadepladser,
hvor der bl.a. sælges tøj,
smykker, cremer, legetøj, glas,
porcelæn, slik, gamle og
brugte ting, samt meget mere.
På pladsen vil der være opstillet en hoppepude til børnene og der vil være mulighed for at vinde pæne præmier i Esbjerg IF92’s markedstombola.
Skulle du blive tørstig eller
sulten efter turen på pladsen,
er IF92’s cafeteria i klubhuset åbent hele dagen og grillen foran klubhuset vil være
tændt begge dage fra kl. 11.
Skulle du være interesseret
i en stadeplads, kan du se
mere på vores hjemmeside
www.ifkræmmermarked.d
k eller ringe til Poul på
tlf. 40 27 06 67.
Kom og gør en god handel.
Esbjerg IF92 Fodbold
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Se mere på www.grundtvigskirken.dk
Deltagere fra Spaghettigudstjeneste skriver deres mening om arrangementet
Trine Stougaard Thomsen:
Jeg fik kendskab til kirkens arrangementer for fire år siden igennem en
veninde fra min første mødregruppe,
som gik til Babysalmesang og talte
rigtig godt om det. Hun spurgte, om
jeg ikke havde lyst til at deltage
sammen med min datter, Mie, og jeg
blev meget positivt overrasket over,
hvor meget både Mie - men også jeg
- fik ud af at være med. Det var faktisk den samme veninde, der introducerede mig til Spaghettigudstjeneste.

Trine Stougaard Thomsen, som har
skrevet dette indlæg, ses med sin
datter, Mie.
Jeg kan godt lide at komme i kirken,
så jeg tænkte, at det da kunne være
meget hyggeligt at deltage i Spaghettigudstjeneste, og så syntes jeg da
også, at det var enormt billigt for et
måltid mad, vi ikke engang selv
skulle lave, så flere ting gjorde, at
det her skulle prøves.

Jeg blev mindst lige så positivt overrasket over, hvor godt et arrangement det er, som jeg gjorde over Babysalmesang. Jeg synes, det er en
rigtig god måde at introducere kirken på for børnene - et sted, hvor det
er rart at være, hvor vi synger sammen og oplever et fællesskab, som vi
ikke oplever andre steder. Der er en
helt særlig stemning i kirken, som
giver tryghed og ro, og denne oplevelse har været rigtig god for Mie,
og sidenhen er Michael kommet til,
og han er med på lige fod med Mie.
De bliver fortrolige med kirkens store rum efterhånden, som de kommer
der igen og igen, og der er plads til
dem - de må gerne bevæge sig rundt
og se det hele lidt an under den lille
gudstjeneste inden aftensmaden.
En anden side af dette arrangement
er, at vi møder andre familier og lærer nye børn og voksne at kende.
Børnene møder børn fra deres daginstitution i et andet forum, hvilket er
rigtig givtigt, og de bliver rigtig glade, når de ser nogen, de kender og
kan lege med. Vi som forældre møder børnenes forældre og får mulighed for at snakke lidt sammen - det
er rigtig hyggeligt.
Den aften en gang i måneden er virkelig godt givet ud. Vi får rigtig meget ud af det - både Mie og Michael,
men bestemt også os som forældre.
Det er et fantastisk godt arrangement
og kan varmt anbefales.

Betina, som har skrevet dette indlæg, ses i midten med den orange
bluse. Alle tre børn er med på
billedet.
Betina Berg Bendesen:
Vi er en familie på to voksne og tre
børn, hvor børnene er henholdsvis 2,
5 og 7 år. Vi er kommet til Spaghettigudstjeneste de seneste 5 år. Vi nyder alle fem de torsdage, vi skal af
sted, og glæder os. Det er et superhyggeligt arrangement, hvor der er
plads til alle. Der er mange, som
børnene kan lege med, hvilket jo altid er fantastisk. Som ordet ”Spaghettigudstjeneste” nok udtrykker, er
det et meget børnevenligt arrangement. Selv under gudstjenesten er
der plads til, at børnene kan være
børn. Præsterne er gode til at formidle kristendommens budskaber på
en måde, så børnene kan være med
og kan synes, det er spændende.
Børnene bliver ofte inddraget i gudstjenesten. Vi synes, børnene lærer

nogle positive værdier og en god tilgang til andre mennesker. Det er også et plus at, at vi som forældre ikke
behøver at tænke på aftensmad, men
at vi kan slappe af og nyde børnene
eller tale med andre forældre, mens
kirken står for aftensmaden for et
beskedent beløb.
Vi har spurgt pigerne om, hvad de
synes om Spaghettigudstjeneste:
Isabella 7 år: Det er sjovt, og så har
jeg lært mange nye børn at kende
Maja 5 år: Det er sjovt, og så får
man lækker dessert.
Sofia 2 år: Det er sjovt, og så holder vi fastelavnsfest.
Lotte Bank Vester:
For vores familie er det en stor for-

nøjelse at komme til Spaghettigudstjeneste i Grundtvigskirken. Vi nyder
at kunne være sammen som familie
uden nogen form for forpligtelser.
Det er også rart, at vores børn kan
mødes med mange af deres kammerater i kirken.
Derudover synes vi også, at det er en
rigtig god måde at lære børnene om
de kristne værdier. Præsterne er gode
til at tale til børnene på en måde, de
kan forstå, som gør det sjovt at lære
om kirkens budskaber uden, at det
bliver for meget og for tungt. Vi føler os velkomne i kirken, og det er
rigtig dejligt.
Vi kan kun anbefale Spaghettigudstjeneste til andre, og vi glæder os
hver gang til at skulle af sted.

Tilde, Sille, Kristine og Mille.

GRUnDTVIGSKIRKEnS KOR

Amalie Maindal nielsen
Jeg synger i Grundtvigskirken, fordi
det giver mig en glæde, der er svær
at finde andre steder. Jeg synes, at
stemningen i kirken er rigtig dejlig,
og vi har et skønt personale med respekt for hver især. Jeg har endnu
ikke oplevet at få skæld ud - og det
bidrager til et godt miljø, hvor man
føler sig tryg. Skal jeg forbedre mig
på nogle punkter, får jeg det at vide
med en god tone, hvilket motiverer
mig til at gøre det bedre. Vi er meget heldige med vores organist, Inge
Beck, hun formår virkelig at skabe
et dejligt arbejdsmiljø.
Når jeg forlader kirken efter en
gudstjeneste, har jeg fået fornyet
energi. Sangen giver mig energi.
Derfor er det ikke en pligt - et job at synge i Grundtvigskirken, men en
fornøjelse. Det er et spændende
job, og jeg føler virkelig, at jeg har
udviklet mig sangteknisk, siden jeg
begyndte i august 2012. Det har givet mig en selvtillid, en større tiltro
til mine evner indenfor kirkesang en erfaring, jeg helt klart kan tage
med mig videre i livet. Ikke kun
indenfor kirkesangen - selvtillid kan
man jo bruge i mange, mange
sammenhænge. Nu kan jeg, når jeg
er færdig med gymnasiet, påbegynde en videregående uddannelse med
en større tillid til mig selv og mine
kvaliteter - også selvom jeg ikke har
planer om at uddanne mig musikalsk.

Frederikke Damm-Bank
Hvorfor synger du i Grundtvigskirken?
Jeg synger i Grundtvigskirken, fordi
jeg godt kan lide at synge, og samtidig ser jeg det interessant at høre
om Gud og gå til nadver hver søndag. Jeg har fra helt lille været vant
til at gå i kirke, så hvorfor ikke
kombinere det med noget, jeg elsker
- nemlig musik. Derfor er det dejligt, at jeg hver søndag morgen står
op og kan glæde mig til at synge i
Grundtvigskirken.

"et eller andet" ved musikken, men
det bliver som fritidsinteresse.
Hvordan kan dit engagement her i
Grundtvigskirken gavne dig senere?
Da dette er mit første rigtige arbejde, kan det gavne mig på den måde,
at jeg, når jeg skal studere videre i
en storby, kan søge om arbejde som
kirkesanger. Det er et skønt og dejligt arbejde, og det kræver ikke, at
man bliver nødt til at være på i flere
timer og flere dage i en uge. Det kan
derfor give mig tid og plads til at
synge om søndagen, og jeg kan
samtidig passe mine studier.
Hvad synes du om stemningen i
Grundtvigskirken?
Som tidligere nævnt kan jeg rigtig
godt lide stemningen i kirken. Jeg er
omgivet af dejlige mennesker, og
sammen med dem kan jeg mærke
dette dejlige fællesskab! Det er skønt
at være en del af Grundtvigskirken.

Hvad får du ud af at synge i Grundtvigskirken?
Jeg har altid været en, som godt har
kunnet lide at opleve verden og lære
nye mennesker at kende. Så det, jeg
får ud af at synge i kirken, vil jeg sige, er, at jeg er en del af dette dejlige fællesskab, som vi har her i
Grundtvigskirken. Jeg har lært nye
mennesker at kende og har det godt
med alle. Jeg kan virkelig godt lide
at være en del af dette fællesskab.
Hvad er dine fremtidsplaner indenfor musikken?
Jeg må nok skuffe og sige, at mine
fremtidsplaner ikke ligger indenfor
musikken. Siden jeg var 3 år, har jeg
haft en inderlig drøm at blive læge.
Dette mål går jeg stadig efter at nå,
men jeg kan ikke nå dette mål uden,
jeg har musikken med mig på sidelinjen. Derfor vil jeg altid have det
som "hobby." Jeg vil helt klart gøre

Gabriella Glavind
Hvorfor synger du i Grundtvigskirken?
Jeg synger i Grundtvigskirken, fordi
det er et godt studiejob, og fordi det
er oplagt at gøre, når man er sanger,
da jeg på denne måde kan forene
min lidenskab og interesse med at
tjene penge.
Hvad får du ud af at synge i Grundtvigskirken?
Jeg får erfaring og træning i at stå

foran mennesker, fordi jeg ud over
gudstjenesterne også er med til at
synge til de større arrangementer i
Grundtvigskirken.
Hvad er dine fremtidsplaner indenfor musikken?
Jeg vil gerne synge opera i både
Danmark, men absolut også i udlandet, eftersom Danmark er så lille et
land, at det kan være svært at skulle
holde sig indenfor landegrænsen,
hvis jeg udelukkende vil leve af
sangen. Jeg kunne godt tænke mig
at finde et seriøst band at synge i og
selv være med til at komponere musik, som bandet så skal optræde
med. Ydermere vil jeg gerne lave
koncerter, gå til audition og generelt
søge jobs med klassisk musik.
Hvordan kan dit engagement her i
Grundtvigskirken gavne dig senere?
Hvis jeg synger solo, kan det give
mulighed for kontakter. Eksempelvis til indsættelsen den 2. marts af
Jane Marie Sognstrup, Grundtvigskirkens nyansatte præst, kom der en
kvinde, som deltog i kirkefrokosten
og derfor havde hørt mig synge solo, for at høre, om jeg ville synge til
hendes sølvbryllup senere på året.
Kontakter er afgørende, for når en
person hører mig som i nævnte tilfælde, kan det være, at der igen sidder én til sølvbrylluppet, som har
brug for en sang på et andet tidspunkt, og måske vil jeg kunne komme i betragtning, hvis jeg leverer
varen. På den måde giver kontakter
en positiv dominoeffekt. Alt, jeg laver i – og for - Grundtvigskirken,
gavner mig fremover.
Hvad synes du om stemningen i
Grundtvigskirken?
Stemningen er fin, for det er rart og
hyggeligt at komme, og det er rigtig
fedt, at der tit er middag eller Kirke-

frokost i forbindelse med arrangementerne.
Sveinrun Eynundsd
Hvorfor synger du i Grundtvigskirken?
Jeg søgte et studiejob og fik at vide
af en veninde, at Grundtvigskirken i
Esbjerg manglede en sanger, og at
jeg bare skulle slå til.

Hvad får du ud af at synge i Grundtvigskirken?
I starten syntes jeg, det var spændende at lære nye salmer, og dem er
det nok af! I dag giver det en ro i
mine hverdage at komme til kirken.
Det er rensende for sjælen at synge.
Hvad er dine fremtidsplaner indenfor musikken?
Jeg er uddannet blokfløjtist så jeg
vil gerne undervise og spille musik,
til glæde og udfordring for mig selv.
Hvordan kan dit engagement her i
Grundtvigskirken gavne dig senere?
Det er en gave at have lært så mange
salmer at kende - både melodierne
og specielt teksten. Ydermere har
jeg gennem kirken lært den danske
kultur bedre at kende, så jeg føler
mig mere hjemme. Jeg er nemlig fra
Island.
Hvad synes du om stemningen i
Grundtvigskirken?
Der er rolig og minimalistisk stemning som giver ro i sjælen.
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nyt fra
”HUSET”
Restauranten i Baggesens Allé 154 oplever en stadig stigende interesse fra børnefamilier om at nyde den dejlige
hjemmelavede mad, især efter at de har etableret en isbar
med ikke mindre end 15
smagsvarianter.
Man skal derfor i restaurantens store åbne rum i gang
med at etablere et hjørne med
legesager og god plads til
børnene, der jo ofte ikke har
tålmodighed til at sidde med
ved bordet, mens de voksne
spiser færdig.
I isbaren tilbyder Huset også
iskaffe, belgiske vafler med

et par kugler is til og milkshakes, som de selv blander i
ikke mindre end 14 varianter.
Som alt i restauranten er også
priserne i isbaren meget fornuftige, og det har publikum
også opdaget.

Kys sclerose farvel
Scleroseforeningen har atter i år iværksat en indsamlingskampagne “KYS SCLEROSE FARVEL” til fordel
for forskning i sygdommen.
Der er i år en forhåbning om
at rekorden fra sidste år i Esbjerg bliver slået med flere
længder.
Dette opnås blandt andet i
form af flere nye tiltag.
Eksempelvis er der ved et
spinningarrangement
indsamlet et beløb på hele
20.000,- kr. som kommer
oven i indsamlingsresultatet
fra de indsamlingsbøsser som
er opstillet i hele byen hos

forretninger og erhvervsdrivende.
Et af de steder, hvor man tidligere med stor succes er lykkedes med at få folk til at
støtte er ved Rema 1000 på
hjørnet af Strandby Kirkevej
og Storegade.
På billedet ses forretningsbestyrer Rene Thomsen og bestyrelsesmedlem Tina Sällberg fra Scleroseforeningens
lokalafdeling Esbjerg/Fanø.
Scleroseforeningen vil i øvrigt være synlig i bybilledet i
forbindelse med kommende
Late Night open i City d. 28.
maj.

Så snart vejret indbyder til
det, er terrassens 30 siddepladser besat, og ejeren og
resten af personalet ser frem
til mange lune og solrige dage.

ESBJERG: Veldtofte Idrætspark
ved EFI Hallerne,
Sportsvej 15, 6705 Esbjerg Ø
Søndage / Sonntag / Sunday 2014:
1. søndag i md. åbent kl. 10.00-15.00
4/5 • 1/6 • 6/7 • 3/8 • 7/9 • 5/10

SØNDERVIG: Ved Beach Bowl,
Lodbergsvej 36, Søndervig,
6950 Ringkøbing
Tirsdage / Dienstag / Tuesday 2014:
1/7 • 8/7 • 15/7 • 22/7 • 29/7
5/8 • 12/8 • 19/8 (12.00-17.00)
15/4 + 7/10 + 14/10 (10.00-15.00)

Haderslev: Gravene 10A, 6100 Haderslev:
Lørdage 19/4 • 17/5 • 21/6 • 5/7 • 2/8 • 27/9 • 11/10 kl. 9.30-14.30.

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

Bagagerumsmarked Esbjerg, Bagagerumsmarked
Søndervig eller Bagagerumsmarked Haderslev

KoNCERTER i GRuNDTViGSKiRKEN
Søndag den 27. juli kl. 16.00:
Sommerkoncert
Orgelprofessor ved det navnkundige konservatorium i Napoli, koncertorganist Roberto Canali, er orgelsolist. Roberto
Canali er en højt skattet pædagog og orgelsolist i Italien og
hele Europa. Han har tidligere gæstet Grundtvigskirken til
stor glæde for publikum.
Fri entre.

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

Tirsdag den 12. august kl. 19.30:
Festugekoncert i Grundtvigskirken
Matteo Golizio er uddannet på konservatoriet i Cosenza.
Som organist er han fast tilknyttet det store ”Santuario di
San Francesco di Paola” i Calabria, Syditalien. Derudover er
han koncertorganist, og han underviser som docent ved musikinstituttet “Santa Caterina da Siena” i Paola.
Matteo Golizio vil spille et smukt program med orgelmusik
af blandt andre J.S. Bach, Cesar Franck og Joseph Rheinberger.
Fri entre.

Se mere på www.grundtvigskirken.dk
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HUSET ER
PÅ FACEBOOK

ÅBNINGSTIDER

Mandag: Lukket
Tirsdag - søndag: 16 - 22

“Synes godt om” og vær
med i vores månedlige
konkurrence om et gavekort

Der er mulighed for at baren holdes
længere åben i weekenden

Ring 28 81 03 67

for bordbestilling eller
y
Take Away

PIZZA

Margarita Tomatsovs og ost

kr. 50,-

BØRNEMENU

Børnepizza Tomatsauce, ost, (pepperoni,

Pepperoni Tomatsovs, ost, pepperoni og majs kr. 60,Capriciosa Tomatsovs, ost, skinke, champignon
og ananas

kr. 65,-

skinke eller oksekød)

kr. 45,-

Børneburger med pommes frites

kr. 45,-

Chicken nuggets med pommes frites

kr. 45,-

Pollo Tomatsovs, ost, kylling, bacon og peberfrugt kr. 65,Gyros Tomatsovs, ost, gyros, champignon og
peberfrugt

SALATER

kr. 65,-

Tunsalat Tun, æg, salat, tomat, agurk, peberfrugt,
kr. 59,majs, rødløg, citron og cremefraichedressing

Quattro fromaggi Tomatsovs, mozzarella,
feta, cheddar og gorgonzola

kr. 65,-

Kyllingesalat Grillet kyllingebryst, salat, tomat,
agurk, crouton, peberfrugt, rødløg og cremefraichekr.
dressing

Del More Tomatsovs, ost, tun, rejer,
champignon, persille og hvidløg

kr. 65,-

Serrano-salat Serranoskinke, salat, tomat, agurk,
peberfrugt, rødløg, grillet artiskok, soltørret tomat,
rucola, parmesan, oliven-balsamicodressing og
kr.
fetaost

62,-

Husets Pizza Tomatsovs, ost, krydret oksekød,

Til alle vores salater serveres der en friskbagt italiensk bolle.

Menu

Dansk Burger Friskbagt bolle, hjemmelavet

bøf af dansk oksekød, mayonnaise, remoulade,
ketchup, sennep, syltede agurker og
kr. 48,rødløg

Balkan Burger Friskbagt bolle, hjemmelavet
bøf af dansk oksekød, cremefraiche, ajvar
(pesto af grillet peberfrugt), mayonnaise,
kr.
salat, tomat, agurk og rødløg

56,- *87,-

Amerikansk Burger Friskbagt bolle,
hjemme-lavet bøf af dansk oksekød, stegt
bacon, cheddarost, mayonnaise, ketchup,
sennep, salat, tomat, rødløg og syltede
kr.
agurker

Kyllingeburger Friskbagt bolle, krydret
kylling, stegt bacon, ost, mayonnaise, salat,
kr.
tomat, agurk, rødløg og karrydressing

58,- *89,-

kr. 20,-

Mexicana Tomatsovs, ost, pepperoni, krydret oksekød,
kr. 70,jalapeños, stærk salsa, rødløg, majs og hvidløg

Sodavand eller juice

stor

kr. 25,-

Fantazia Efter eget ønske (max. 5 ingredienser) kr. 75,serranoskinke, grillede artiskokker, cherrytomat,
rucola, gorgonzola og parmesan

hjemmelavet bøf af dansk oksekød, stegt
bacon, ost, mayonnaise, stærk salsa, salat,
tomat, agurk, rødløg, jalapeños og
kr.
hvidløgsdressing

kr. 79,-

Nr. 1 Ost, salat, tomat, agurk, peberfrugt og

64,- *95,-

Italiensk Burger Friskbagt bolle, hjemmelavet
bøf af dansk oksekød, mozzarella, basilikumpesto,
mayonnaise, salat, rucola, tomat, agurk, rødløg,
parmesan, creme-fraiche- og balsamico dressing

kr. 64,- *95,-

*Menu. Hjemmelavet bøf af dansk oksekød, serveret med
pommes frites eller krydrede kartoffelbåde og en lille sodavand.

Sodavand 1,50 l (kun ud af huset)

kr. 40,-

Danskvand 0,50 l

kr. 20,-

Øl Tuborg/Carlsberg 0,33 l

kr. 25,-

Husets rødvin/hvidvin 0,75 l
(ud af huset kr. 99,-)

CREPES SALEES Madpandekager med fyld

kr. 35,-

Spiritus

kr. 35,-

kr. 49,-

Et glas vand / kande

Nr. 2 Kylling, bacon, ost, salat, tomat, agurk,
peberfrugt og karrydressing

kr. 62,-

VARME DRIKKE

og creme-fraiche

kr. 65,-

Nr. 4 Røget laks, creme-cheese, salat, tomat,
peberfrugt, agurk og dilddressing

kr. 65,kr. 65,-

Nr. 5 Rejer, creme-cheese, salat, tomat, agurk,
Nr. 6 Serranoskinke, ost, rucola, tomat, agurk,
peberfrugt, soltørrede tomater, parmesan og
balsamicodressing

kr. 119,-

Et glas vin

cremefraichedressing

peberfrugt og hvidløgsdressing

Mexicansk Burger Friskbagt bolle,

kr. 35,-

lille

Nr. 3 Gyros, ost, salat, tomat, agurk, peberfrugt

58,- *89,-

Stor

Sodavand eller juice

Ekstra tilbehør: Vegetar kr. 7,- Kød kr. 10,- Ost kr. 8,- Dressing kr. 5,-

*79,-

kr. 28,-

DRIKKEVARER

Serrano ITALIANO Tomatsovs, mozzarella,

BURGER

Almindelig

kr. 70,-

kylling, peberfrugt, champignon og rødløg

65,-

POMMES FRITES

kr. 10,- / kr. 25,-

Kaffe

kr. 20,-

Caffe latte / Cappuccino

kr. 25,-

Varm chokolade

kr. 25,-

Ice coffee

kr. 25,-

The

kr. 20,-

Kaffe med spiritus

kr. 69,-

Baileys coffee (kaffe med Baileys)

CREPES SUCREES Dessert pandekager

Baileys latte (caffe latte med Baileys)
Irish coffee

Nr. 7 Sukker eller kanelsukker

kr. 22,-

Nr. 8 Sukker og syltetøj

kr. 25,-

Nr. 9 Nutella

kr. 29,-

Nr. 10 Æblemos med kanelsukker

kr. 29,-

Nr. 11 Nutella, banan og chokoladesauce

kr. 35,-

Nr. 12 2 kugler is med: chokolade-, jordbæreller karamelsauce

Nr. 13 Pandekage med skildpaddeis, overhældt
med Baileys (kun for voksne – med alkohol)

GRILLRETTER

kr. 35,kr. 49,-

Marineret kyllingebryst

kr. 120,-

Oksesteak

kr. 150,-

Begge retter serveres med krydrede kartoffelbåde eller
pommes frites, whiskey- eller bearnaisesauce, salat samt
friskbagt italiensk bolle.

IS

kr. 40,kr. 45,kr. 45,-

Vælg mellem chokolade-, vanilje-, jordbær- (sorbet), nougat-,
smarties-, skildpaddeis (med alkohol) og kokos.
2 kugler med flødeskum eller hjemmelavet guf

kr. 30,-

3 kugler med flødeskum eller hjemmelavet guf

kr. 35,-

Kan også fås som “Take Away” i vaffel eller bæger.

Side 8

ØSTERBY NYT

18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
21:30

Boderne åbner
Børneunderholdning - ved Gøgler Kaj
Never Ending School - musikalsk underholdning
Børneunderholdning - ved Gøgler Kaj
Never Ending School - musikalsk underholdning
Båltale ved Flemming Just,
direktør for Sydvestjyske Museer
Bålet tændes og Midsommervisen

22:00 Boderne lukker

2014
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SummEr Camp 2014
Vi afholder i Esbjerg Taekwondo Klub i dagene 5. –
11. Juli 2014 igen ”Summer
Camp” og det gør vi så i
øvrigt for 5. gang.
Esbjerg Taekwondo Klub er
en af Danmarks ældste, mest
vindende og mest traditionsrige klubber.
Det er ikke en hemmelighed,
at vi i klubben har endog meget STOR erfaring med disse
Camps og vi håber, at det he-

le her i Esbjerg også denne
gang kommer til at køre på
skinner! Vi er jo de andre år
nærmest blevet skamrost til
skyerne for disse Camps.
Ærgerligt nok blev ”Summer
Camp 2013”, der skulle afholdes på Sjælland, desværre
aflyst på grund af manglende
tilslutning .. hvilket jo var en
slem bet for arrangørerne
samt ikke mindst dansk taekwondo.

Så nu er vi her i Esbjerg på
banen igen .. som vi var det i
1993, 1996, 2009, 2011 og
nu i 2014.
I 2011 slog vi ALLE rekorder med over 1.100 deltagere
– det største antal deltagere
ved et stævne i Europa.
Der kommer repræsentanter
fra det koreanske sportsministerium for at se, hvordan
vi afholder disse Camps.

Esbjerg Taekwondo Klubs historie
Taekwondo kom til Europa i
1958-1962 og blev bragt til
Danmark i 1968 af to hollændere, Theo Saim og Bernd
Denni, som - i deres sommerferie - gerne drog til et sommerhus tæt ved Aabenraa.
Her mødte de Gunnar Sørensen og Frits Thomsen, som
begge var judo-instruktører,
og de trænede sammen, når
hollænderne var i Danmark.
Om vinteren blev hollændernes viste teknikker derefter
trænet ihærdigt.
Gunnar Sørensen flyttede til
Sønderborg og i 1971 startede han Danmarks første taekwondo klub, hvilket skete
under judoforbundet. Fra
Sønderborg bredte taekwondo sig sidenhen hurtigt ud
over hele landet og klubberne
kom under Dansk Judo Forbunds paraply, hvorfra man
dog senere løsrev sig - hvilket skete i 1975, hvor man
grundlagde Dansk Taekwondo Forbund og hvor Gunnar
Sørensen således blev det nye
forbunds første formand. En
formand, der ydede en kæmpe indsats for taekwondo ved
bl.a. at afholde trænerkurser
og derved yderligere udbrede
kendskabet til taekwondo.
Man kan således sige, at det
er Gunnar Sørensen som står
fader til taekwondoen her i
Danmark.
Året 1975 var også det år,
hvor Esbjerg Taekwondo
Klub "CHEONG YONG" så
dagens lys, hvilket skete i januar måned 1975, hvor klubben således officielt startede.
Her skal nævnes navne som
Kim Lehman, Bill B. Nielsen, Allan Dakin samt brødrene Finn & Otto Larsen.
Klubbens første formand
blev Kim Lehman.
For at gøre reklame for den
nye klub - samt nye sportsgren - blev der arrangeret en
opvisning på Bakkeskolen i
Esbjerg, hvor circa 80 mennesker mødte op for at se,
hvad denne "nye sport" mon
indebar. Der blev vist teknikker, kamp, breaktests og samtidig blev der orienteret om
træningssted,
tidspunkter,
kontingent og andre relevante
samt praktiske oplysninger.
Efter denne introduktion i taekwondo og "systemet",
fremvistes koreanske taekwondo film til stor glæde for
såvel klubbens udøvere som
for de fremmødte interesserede. Skulle nogle have tvivlet
på opvisningens succes, blev
tvivlen gjort til skamme, idet

40 nye medlemmer mødte op
til den første træning blot 2
dage efter opvisningen. 14
dage efter var man endda
nødt til at dele holdet op i to,
da medlemstallet var steget
til 70 medlemmer.
Medlemstallet blev ved med
at stige og man søgte fra
klubbens side om flere træningstimer på Bakkeskolen,
hvilket dog ikke var muligt.
Esbjerg Taekwondo Klub
blev derefter tildelt nogle
gymnastiksale på andre skoler, hvilket langtfra var en tilfredsstillende situation, da
man på dette tidspunkt nu var
oppe på at træne på 5 forskellige skoler og i alt efterhånden var oppe på 150 medlemmer.
Tanken om egne lokaler pressede sig derfor meget stærkt
på - men spørgsmålet var
bare hvordan, hvorhenne og
hvornår? Mangt og meget
blev afprøvet i teorien, men
alt blev kasseret, indtil forslaget om Fynsgade 20 blev lagt
på bordet og accepteret.
Esbjerg Taekwondo Klub
trænede således i de nye lokaler d. 1. april 1978 og d.
22. april 1978 blev Fynsgade
20 officielt åbnet ved en reception, hvor forældre, elever, borgmesteren og andet
godtfolk ellers kom til. Langt
om længe havde klubben nu
fået egne lokaler og en drøm
for klubben var gået i opfyldelse.
Aktivitetsniveauet i Fynsgade
var højt, meget højt! Der blev
afholdt weekend-træninger,
dommerkurser, trænerkurser,
gradueringskurser, landsholdstræninger, børnedage, klubfester og meget mere - og de
nye omgivelser havde en stor
ære for de flotte resultater,
som klubbens kæmpere
præsterede. Esbjerg Taekwondo Klub var nu blevet en
rigtig "etableret" klub, både
kampmæssigt og organisatorisk.
I 1979 fik Esbjerg Taekwondo Klub til opgave at arrangere DM i Stadionhallen,
hvilket blev afviklet med meget stor tilfredshed. Den næste store opgave var afviklingen af Europa Mesterskaberne
i 1980 - i øvrigt et arrangement, der forløb så godt, at
det gav stor, international respekt. Mange andre aktiviteter burde også nævnes her,
men det bliver for omfattende.
Efter nogle år i Fynsgade var
pladsen blevet lidt for trang,

da vi manglede mere plads til
fælles- og kursusfaciliteter
samt ikke mindst en større
Dojang. Endvidere kneb det
efterhånden med kvaliteten af
selve bygningerne i Fynsgade, så bestyrelsen brugte
mange, mange timer i løbet
af 1980-1981 til at "jagte"
egnede lokaler rundt om i byen. Flere steder var vi langt
fremme i forhandlingerne,
blandt andet i Strandbygade
og i Østergade, hvilket imidlertid kiksede.
Daværende borgmester i Esbjerg, A.K. Nielsen, fortalte
vores daværende næstformand, at vi skulle prøve at
kigge nærmere på EFI Hallerne, hvilket så skete en dag
på vej hjem fra et stævne,
hvor bussen drejede ind mod
EFI og vi kiggede på lokaliteterne. Hvad vi så, tiltalte os
meget og vi gik i tænkeboks.
I de efterfølgende måneder,
var der en lang række forhandlinger mellem EFI og
Esbjerg Taekwondo Klub og
mange var involvererede i debatten om lokalerne, ikke
mindst bestyrelsen, trænerne
samt Finn Larsen (fra Bikuben), der var med i "Støtteforeningen". Ligeledes var
mange menige medlemmer
inddraget, da det var vigtigt,
at de også kunne sætte deres
fingeraftryk. Det endelige
udkast til indretningen blev
forelagt EFI til godkendelse.
Haludvalgsformanden Harry
Nielsen begyndte at indhente
tilbud, hvorefter det var kommunens tur. Her var det kulturudvalgsformand
Reidar
Faurbye, Orenstrup og Erik
Andersen, som vi skulle forhandle med.
Alt så nu ud til at være i den
skønneste orden. EFI, kommunen og vi selv var enige.
Men pludselig gik der kludder i maskineriet, da EFI forlangte, at vi skulle stille en
kaution i størrelelsesordenen
kr. 3/400.000. Situationen var
lidt tilspidset, da vi på dette
tidspunkt jo allerede havde
opsagt lejemålet i Fynsgade.
Efter et hastemøde på Esbjerg Rådhus, sammen med
alle de implicerede parter,
lykkedes det dog heldigvis at
finde en fornuftig ordning på
tingene - og så gik det ellers
stærkt, ja, så stærkt, at tegninger, byggegodkendelser
og lokaler var færdige på
samme tid! Faktisk boede vi
næsten i EFI på det tidspunkt.
Allerede d. 3. okt. 1981 var

vi så i stand til at indbyde til
en reception, som forløb meget fint - og hvor næsten alle
klubbens gode venner var
mødt op. Der var ligeledes
tale om et stort fremmøde af
udøvere og repræsentanter
fra kommunen og dagen bød
på et hav af gaver. Dagen
sluttede med et brag af en opvisning, som sent bliver
glemt, efterfulgt af en indvielsesfest.
I den historiske sammenhæng vil det være naturligt at
nævne, at Esbjerg Taekwondo
Klub startede klubberne op i
Brørup, Bramming, Sædding/
Gjesing, Hjerting og Fanø.
I 1984 nedlagde de ledende
trænere i Esbjerg Taekwondo
Klub arbejdet og det kom til
et brud med formanden Alex
Jensen, som efterfølgende
gik af. Han blev efterfulgt
som formand af sin bror
Bernt Jensen, som besad formandsposten i 1 år. Dernæst
tiltrådte Verner Grinderslev
posten som formand, men
han blev i 1987 så afløst af
klubbens nuværende formand Finn Larsen.
Mange ledere har i tidens løb
ofret sig for Esbjerg Taekwondo Klub og uden deres
formidable store indsats ville
klubben ikke have været den
velfungerende klub, som den
altid har været. Man skal
huske på, at alle de hjælpende hænder altid har været
"frivillige" - og der er altid
blevet ydet et kæmpestort
stykke frivilligt arbejde i Esbjerg Taekwondo Klub.

Det ville være en for stor
mundfuld her at skulle nævne
alle de gode kæmpere, som
klubben gennem tiderne har
fostret. Parentetisk kan dog
nævnes, at Esbjerg Taekwondo Klub i 1988 opnåede at få
pokalen for Danmarks mest
vindende klub - for 10. år i
træk. På det tidspunkt kunne
man slet ikke tale om taekwondo ude i Europa .. uden
samtidig at sige ESBJERG ...
som i øvrigt også repræsenterede 50/60 % af samtlige de
kæmpere, der var at finde på
det danske bruttolandshold.
Ved OL i Seoul i 1988 havde
Esbjerg Taekwondo således 3
kæmpere med - og udover en
meget flot OL sølvmedalje
ved disse store mesterskaber,
opnåede klubben tilmed den
ultimative glæde at kunne se
Anne-Mette Christensen stå
allerøverst på podiet: nemlig
som OL GULD vinder for
Danmark.
Esbjerg Taekwondo Klub er
stadigvæk - omend i mindre
omfang end tidligere - en
magtfaktor i dansk taekwondo. Ved DM mesterskaberne i
2004 opnående klubben således igen, efter flere magre år,
at få pokalen overrakt som
"Danmarks mest vindende
klub".
Yderligere en "pokal" som
Esbjerg Taekwondo Klub
stort set altid er suveræn
vinder af ved stævnerne
rundt omkring i landet, bliver
afgjort uden for kamparealerne: DEN GULE HORDE fra
Esbjerg er simpelthen Dan-

marks bedste "heppere", hvilket meget godt kendetegner
den helt specielle ånd, der er
i klubben!
På dommersiden kan det helt
en passant også nævnes, at
Esbjerg Taekwondo Klub er
den eneste klub i hele Europa, der kan mønstre 3 meget
højt rangerende WTF dommere - idet både Lars Arnum,
Tommy Larsen og David
Coupar alle tilhører denne
kategori.
Som noget helt unikt har Esbjerg Taekwondo Klub også
Danmarks absolut største
LOGE - bestående af ældre
og tidligere kæmpere, der i
ny og næ mødes til diverse
fællesarrangementer og godt,
socialt samvær. Mange klubber har i tidens løb forsøgt at
stable nogle lignende på benene - men forgæves.
Realiteten - og eksistensen af denne loge kendetegner
måske bedre end mange ord
den ånd, der altid har været i
Esbjerg Taekwondo Klub ..
og det er noget, vi er meget
stolte af.
Og sådan er det bare ..!!

Støt vore
annoncører !
– de støtter os
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Nyt træfældningsfirma støtter plant Et Træ

Træfældning • Topkapning
Beskæring • Hækkeklipning
Speciale i skæve træer, og træer med særlig
vanskelig placering – eksempelvis mellem
carport og hus, eller lignende.

Ring og hør nærmere på

40 54 19 73

Ti års hobbyerfaring er nu
blevet til enmandsfirmaet
Tornbys Træfældning.
En procentdel af overskuddet skal gå til foreningen
”plant Et Træ”.
Gennem årets første måneder
har tanken flyttet sig fra idé
til virkelighed, og fra den 1.
april var Anders Tornby officielt indehaver af sit eget enkeltmandsfirma: Tornbys Træfældning.
Den 41-årige militæruddannede esbjergenser tilbyder at udføre almindelig træfældning,
fældning ved topkapning, beskæring og hækkeklipning.
Firmaet dækker et stort område fra Esbjerg over Oksbøl,
sommerhusområderne Vejers,
Ho, Jegum Ferieland, Henne
og Blåvand til rute 181 fra
Varde til Hvide Sande.
I en tid, hvor miljøbevidsthed
står højt på manges liste, har
Tornbys Træfældning også lavet nogle tiltag, for at støtte
op om miljøet. Anders Tornby
anvender således miljøvenlig
benzin til værktøjet, og så har
han bestemt, at en procentdel
af overskuddet i firmaet skal

gå til foreningen ”Plant Et
Træ”.
- Jeg synes, det er en god - og
også en lidt sjov - kontrast til
firmaets kerneydelse, at jeg lader en del af overskuddet gå
til at plante nye træer. Jeg vil
ikke skelne mellem, om det er
træfældning eller hækkeklipning, der giver overskuddet,
men når året er omme vil jeg
gøre det – forhåbentligt – store tal op og sende støtten direkte videre til Plant Et Træ,
beretter Anders Tornby.
Selvom firmaet først for alvor
gik i luften den 1. april, var
der allerede en del ordrer i bogen i marts. De flyers, der er
blevet uddelt i dele af Esbjerg,
har resulteret i mange henvendelser, og også på Facebook,

og få et gratis og uforpligtende tilbud

Erhvervsforsikret

Få et gratis økonomitjek
i Sydbank Esbjerg
Hvad kan vi gøre for din økonomi?

Book et gratis økonomitjek hos John

Måske kan du få mere ud af dine penge

Så gennemgår vi sammen dine behov og

ved at rykke rundt på dine lån. Måske kan

ønsker for besparelser og forbedringer af din

du finde besparelser i det daglige.

økonomi.

Eller måske kan du med fordel spare mere
op til pensionen.
John Juel
afdelingsleder
tlf. 74 37 66 60
john.juel@sydbank.dk

12498.0514

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

Ring til John på 74 37 66 60

hvor Tornby Træfældnings seneste postering er nået ud til
næsten 1000 personer, har responsen været god.
På firmaets hjemmeside
www.tornbys.dk kan man finde råd om, hvordan man selv
beskærer sit træ, eller hvornår
man kan klippe sin hæk.
Data om firmaet:
Virksomhedstype:
Enkeltmandsvirksomhed
Ejer: Anders Tornby
Adr.: Lenders Allé 1A,
6700 Esbjerg
Tlf.: 40 54 19 73
Mail: anders@tornbys.dk
CVR: 35 59 22 10
Fakta:
Anders Tornby er 41 år, og
gift med Lizette. De bor
Lenders Allé og har 2 børn.
Emil på 9 år og Eliza på 8
år, der begge går på Rørkjær Skole.
Anders er næstformand i
menighedsrådet for Grundtvigskirken.
Anders er militæruddannet
og startede Tornbys Træfældning 1. april 2014.
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Kids’n Baby
er en internetshop med salg
af alt man kan tænke sig
indenfor babyudstyr. Der
kan nævnes autostole, ventetøj, kravlegårde, barnevogne, klapvogne, møbler,
legetøj, gåstole, løbecykler
og artikler til bad, pusle,
spise og amning.
Sonja Bonnichsen fra Ehlers
TotalService købte for ca. 1
år siden varelageret fra den
eksisterende butik i Süderlügum i Tyskland, der allerede
da havde et stort salg til det
danske marked.
Butikken i Süderlügum blev
lukket og varelageret herfra
sælges med 50% rabat fra
Lillebæltsvej 20 i Esbjerg,
hvor der holdes åbent alle
hverdage mellem kl. 10.00

og 16.00. Det drejer sig f.eks.
om Lego, Dublo, Brüder og
andet babyudstyr. Det er også
fra Lillebæltsvej 20, at der
sendes varer ud til de mange
kunder i både ind- og udland,
der har opdaget, at der tilby-

des babyudstyr til meget fornuftige priser.
Sonja Bonnichsen fortæller
at de forhandler mange tyske
produkter, som kvalitetsmæssigt fuldt ud lever op til de
mærker, man ellers finder på
det danske marked, men til
lavere priser. Der forhandles
dog også danske mærker,
som f.eks. Lego og Trille barnevogne og kravlegårde.
Shoppen har allerede fået
stor succes, og Sonja er overbevist om, at deres Facebookside har været med til at
udbrede kendskabet til shoppen.
Kids’n Baby er naturligvis emærket, som bl.a. Forbrugerrådet står bag. Det sikrer at
shoppen løbende kontrolleres, og kunderne har f.eks.
Forbrugerklagenævnet i ryggen, hvis der skulle opstå
utilfredshed.

Pigefodbold
– det spiller man i IF92
Vi har allerede mange glade piger, der spiller fodbold i IF92,
men vi vil gerne være mange flere.
Om du har spillet før eller ej, er ikke vigtigt.
Kom og prøv at være med.
Vi træner mandag og onsdag fra kl. 16.30 til kl. 18.00
i Skibhøj, Lykkegårdsvej 11.
Hvis du har spørgsmål,
kan du kontakte Kim Jensen på telefon 5166 6362
eller på mail kimjytt@gmail.com
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Esbjerg Billard Club
Esbjerg Billard Club er nu
færdig med sæson 2013/2014
og for de fleste af klubbens
turneringshold er det gået
over forventning.
3. divisionsholdet I Kegle
billard, som var oprykker og
dermed havde sin første sæson i rækken, har haft en perlerække af sejre og på sin
sidste spilledag gjaldt det
samtidig om oprykning til 2.
division. Den sidste og aldeles vigtige kamp tabte Esbjerg Billard Club dog til
Taulov BK 3 – 5, som dermed rykkede op i 2. division,
retfærdigvis var det også fortjent da de på dagen spillede
bedst. Men alt andet lige har
spillerne i sæsonen spillet
rigtig godt og fortjener en
stor hyldest for de 10 sejre, 3
uafgjorte og 2 tabte kampe.
Det kan nævnes at Michael
Ehmsen har forbedret sit års
snit med over 10% og at Jens
Brade har spillet med det
højeste snit i en enkelt kamp
med et snit på over 55, meget
flot.
De 4 gennemgående spillere
på divisionsholdet var følgende: Kent Kofod, Michael
Ehmsen, Bent Hauborg og
Jens Brade.
Bent Thomsen Petersen og
Jens Brade har leveret et
kæmpe resultat til Esbjerg
Billard Club, ved at vinde
landsfinalen i 2 mands, 3
bande carambole. I selve turneringen, blev holdet pulje-

vinder ved at vinde 8 kampe,
spille 3 uafgjorte samt tabe 1.
Landets, 4 puljevindere skulle herefter mødes i en landsfinale hvor alle mødte alle.
Esbjerg spillede 2 – 2 mod
Rødovre og 2 – 2 mod
KBK/BNV, den sidste kamp
mod ABK 31 ( Ålborg )
vandt man med 4 – 0. Resultaterne betød, at Esbjergenserne stod lige med KBK,
men da’ Esbjerg Billard
Clubs individuelle score var
bedst blev Esbjerg spillerne
landsmestre.
I alle kampene har begge
spillere, spillet op til deres niveau og lidt mere til, men
især Bent Thomsen Petersen
viste klasse i finalerunden,
hvor han spillede langt over
sit snit.
Bent Thomsen petersen og
Jens Brade
Et andet meget stort resultat
stod Gilbert Albertsen for da
han ved DM i 6-Reds snooker hev en sølvmedalje hjem
mod landets bedste snookerspillere. Allan Norvark vandt
finalekampen.
Klubbens serie 2 hold i kegle
billard vandt sin række og
har efterfølgende spillet en
række kampe med gode resultater. Man har afviklet semifinalekampene som gik
godt for Esbjerg Billard Club
og den 4. maj afvikledes regionsfinalen i Arden, hvor resultatet blev en flot 2. plads

og sølvmedaljer ved at vinde
8 – 0 over Bristol, 6 – 2 over
Struer samt med et nederlag
over guldvinderne fra Arden
med 2 – 6 Med resultatet
kvalificerede Esbjerg Billard
Club sig som et af 4 hold sig
til landsfinalen som skal foregå den 18/19 maj.
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Sogneeftermiddag
tirsdag den 2. september kl. 14.30
Sogneeftermiddagen skal handle om nordiske myter.
Knud Tarpgaard, billedet, fortæller os historier fra Nordens Mytologi: Verdens skabelse,
Thors brudefærd, Odin, Balders død, Fenrisulven og flere af de drabelige beretninger om
kampene mellem guder og jætter.

Udvalgte resultater:
Serie 3, 1. Nr. 5 i sin pulje
Serie 3, 2. Nr. 3 i sin pulje
Serie 3, 3. Nr. 5 i sin pulje
Serie 3, 4. Nr. 6 i sin pulje
Old Boys/girls hold 1.
Nr. 3 i sin pulje
Old Boys/girls hold 2.
Nr. 2 i sin pulje
Old Boys/girls hold 3.
Nr. 3 i sin pulje
I Esbjerg Billard Club er alle
velkommen og har du interesse i, at prøve denne sportsgren, eller deltage i vores dart
afdeling, så mød blot op på
en trænings tidspunkt, så vil
der være en som vil tage sig
af dig, eller du kan kontakte
et bestyrelsesmedlem eller
Kurt Hansen på tlf. 51 48 55
92 eller mail:
piakurt.gode@gmail.com
Vel mødt
Esbjerg Billard Club
Kurt Hansen

Se mere på
www.grundtvigskirken.dk

Vil du konfirmeres i den kristne tro? Ja tak!
Så er vi på den anden side af
konfirmationerne. Jeg vil ikke sige, at de er overstået, for
den slags begivenheder skal
ikke overstås, de skal festligholdes og nydes som den
højtid, de er; og bagefter skal
det stå som et lysende minde,
der kan bære os igennem alle
de mange hverdage.
Jeg synes, det blev en dejlig
højtid med smukke og glade
unge mennesker i festskrud
og feststemning og med
mange familier og venner til
at være sammen med dem på
dagen, så de kan mærke, at
de er afholdte, og at der står
mennesker bag dem, som vil
dem det godt.
Konfirmationen er et fint
overgangsritual for de unge
mennesker. Det er den første
voksenfest, som holdes til deres ære, og som de sikkert vil
kunne huske hele livet. Det er
ydermere den dag, de kirkeligt set bliver myndige: De er
blevet bekræftet i deres dåbspagt og har selv bekræftet,
at de ønsker at blive i den
kristne tro og at tilhøre den
kristne kirke.
Desværre følges konfirmationstiden ofte af forargelse
blandt nogle: De unge vil
bare konfirmeres for pengene, gaverne og festens skyld,
hedder det. Ja, nogle går endda så vidt som til at spørge
konfirmanderne: Hvorfor vil
du konfirmeres? Er det for

gavernes skyld, eller fordi du
tror på Gud?
Hvorfor man mener, at lige
præcis 13-14 årige unge skal
svare på, hvor meget eller
hvor lidt de tror, ved jeg ikke.
Hvorfor ikke spørge brudeparrene, hvorfor de vil giftes
i en kirke, eller forældrene,
hvorfor de lader deres børn
døbe? De er trods alt lidt ældre og har vel bedre forudsætninger for at svare.
Jeg plejer at sige til konfirmanderne, at det ikke kommer andre ved, hvorfor de vil
konfirmeres. Jeg vil meget
gerne tale med dem om det,
og jeg synes, det er en god
ide, at de taler med deres forældre om det. Men de behøver så sandelig ikke stå til
regnskab for alle mulige andre, fordi de har valgt at blive
konfirmeret.
Det er da fantastisk at blive
Konfirmations blandt fattigfolk i gamle dage:
Da Chr. Bak i Kollund blev
konfirmeret i 1864, og de
var kommet hjem fra kirken, ville moderen i dagens højtidelige anledning
have bagt en æggekage til
sønnen; men faderen sagde: Nej, smør en mellemmad til drengen, han kan få
i hånden, så han kan komme ud med fårene. Disse
havde været lukket inde.

konfirmeret: At få en helt
personlig velsignelse i kirken
ved en festlig gudstjeneste
sammen med sine venner. At
få bekræftet, at man er et
Guds barn, elsket og favnet
fra første øjeblik og hele livet
igennem. Og dertil at få en
rigtig voksenfest med taler
og sange og god mad og hele
molevitten. At blive fejret og
klædt på efter alle kunstens
regler, og at få en masse personlige hilsener og gaver og
være omgivet af glade mennesker, der bevidner deres
kærlighed til dem.
Der skal sandeligt gode grunde til at vælge alt det fra!
Og hvorfor denne tilbagevendende forargelse over, at konfirmanderne får penge og gaver? Jamen vi skal da være
glade for, at vi lever i en tid,
hvor der er overskud (for de
fleste) til at holde en fest for
sit barn, der er på vej til at
blive voksen. Og til ovenikøbet at give dem gode gaver
og give dem en god tryg start
på deres liv. Det er jo også en
måde at vise kærlighed på.
Forkert bliver det jo først,
hvis vi ikke også viser de
unge vores omsorg og kærlighed på andre måder: Ved
at hjælpe dem i dagligdagen,
være der for dem, lytte til
dem. Ved at lære dem at være
en del af fællesskabet; sætte
rammer for dem, så de kan
agere fornuftigt dér, hvor de

nu kommer. Ved at vise dem,
at der er brug for dem og alt
det, de kan, f.eks. ved at give
dem opgaver, som de kan
magte. Men det er jo altså
også det, de fleste forældre
efter bedste evne forsøger at
gøre.
Jeg har fulgt en del konfirmander efterhånden, og jeg
synes, at det er rørende, så
glade de ofte bliver for den
opmærksomhed, de får! Jeg
oplever tit en stor, stor taknemmelighed over den fest,
forældrene stabler på benene
for dem. En kæmpeglæde
ved, at der kommer mennesker, som de holder af - blot
for at fejre dagen sammen
med dem. Konfirmanderne
bliver også ofte rørt og glade
for de taler og sange, de får.
Og mange af dem er også
glade for selve gudstjenesten.
De mange personlige hilsener, de får i telegrammerne,
betyder også noget for dem,
selvom de selvfølgeligt også
er interesseret i, hvad der er
lagt i telegrammet, og hvad
der er inden i gavepapiret.
Konfirmationsvelsignelse:
Den almægtige Gud, vor
Herre Jesu Kristi Fader,
som i dåben har gjort dig
til sit barn, han styrke dig i
din tro og give dig håb,
han velsigne dig og bevare
dig i sin kærlighed!

Men hvad så med Gud og
hvad med troen??
Selvfølgeligt oplever jeg konfirmander, som ”bliver konfirmeret for festens skyld”.
Jeg oplever også konfirmander, der bliver konfirmeret,
fordi deres forældre eller
bedsteforældre siger, at de
skal. Mange af dem, der har
det sådan, giver udtryk for
samvittighedsnag. ”Er det nu
i orden at have det sådan,”
spørger de sig selv. Konfirmander er nemlig helt overvejende ikke samvittighedsløse hyklere, men unge mennesker, der faktisk tænker
over det, de gør, og tager stilling.
Jeg oplever også rigtig mange konfirmander, som har en
eller anden form for Gudstro.
En tro, som forhåbentligt bliver kvalificeret og udfordret
igennem konfirmationsforberedelsen. Konfirmander, som
derfor synes, at det er naturligt og rigtigt at blive konfirmeret.
Så lad os glæde os sammen
med de unge mennesker og
nyde den årlige begivenhed,
som det er, når vi sammen
med dem kan fejre livet og
fejre troen, håbet og kærligheden. Hverdage er der nok
af. Lad os fryde os over højtiderne. Lige om hjørnet venter
translokationer og studenterfester - der er altid noget at se
frem til.

Jane Marie Sognstrup, præst
i Grundtvigskirken.
Fattigfolks udstyr:
Da landets sidste omvandrende kæltring, Kjælle Casper i
Rind, skulle konfirmeres i
1856, måtte kommunen naturligvis ofre lidt på hans udstyr, og helst så lidt som muligt. Derfor købte de en gammel soldatermundering til
ham; men man vedtog dog,
at denne skulde syes om, hvis
den ikke passede.
(...)
En lille dreng, der tjente som
hyrde i en gård i Vinding,
skulde konfirmeres i nabosognet, Vind. Han havde fået
et sæt nyt tøj som løn; men
han fik ikke fodtøj. Så lånte
han mandens alt for store
støvler, og det gav så ejendommelig og iørefaldende bump,
da han gik op ad kirkegulvet,
at pigerne fniste. Men da den
højtidelige handling var vel
overstået, og drengen var kommen udenfor kirken, så trak
han støvlerne af og løb lettet
hjem til Vinding
Kilde: Hedebønder i tre
slægtled. H. P. Hansen
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www.danskdamp.dk

Få et gratis økonomitjek
i Sydbank Gjesing
Hvad kan vi gøre for din økonomi?

Book et gratis økonomitjek

Måske kan du få mere ud af dine penge

hos Lisette eller Lasse

ved at rykke rundt på dine lån. Måske kan

Så gennemgår vi sammen dine behov og

du finde besparelser i det daglige.

ønsker for besparelser og forbedringer af din

Eller måske kan du med fordel spare mere

økonomi.

op til pensionen.
Ring til Lisette på 74 37 18 33 eller
Lisette B. Krarup
kunderådgiver
tlf. 74 37 18 33
lkrarup@sydbank.dk

Lasse Gregersen
kunderådgiver
tlf. 74 37 18 32
lasse.gregersen@sydbank.dk

12498.0514

Gl. Vardevej 183 · 6715 Esbjerg N
tlf. 74 37 18 30 · sydbank.dk/vestjylland

til Lasse på 74 37 18 32

2014
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Østerbydag

Stor sommerfest
Lørdag d. 14. juni 2014
Kl. 11.00 - 16.00
På P-pladsen overfor Klub Bøndergårdsvej
Loppemarked – Få ryddet op i kælderen,
kom og opstil din egen bod GRATIS.
Af hensyn til plads SKAL du tilmelde dig senest d. 6. juni 2014.
Tilmelding skal ske i Bydelshus Østerbyen,
Præstebakken 1A, 6700 Esbjerg.
Underholdning og masser af børneaktiviteter
• Bl.a. High Jumper • Rollespil
• Hoppeborg
• Dragebygnings workshop
• Street dance
• Taekwondo opvisning
• Coupledance
• Olietønde musik
... og meget andet.
Kom og være med til at gøre denne dag rigtig hyggelig,
vi ses d. 14. juni 2014 kl. 11.00
Arrangør: Bydelsprojekt 3i1, Ungdomsbo, B’32, Fremad, EAB, lokale foreninger og institutioner.
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Så er det alvor! Historiske Klatterup under angreb
Den vrede mand fra Skærbæk området er tilbage med
nye mEGamøller, kæmper
på 8 mW.
Tidligere udtalelse i Jyske
Vestkysten står altså ved
magt: Citat herfra lød:
Hvis Østerbyen tror, at de har
vundet fordi SIEMENS trak
sig, så får de en Laaaaaang
næse!
Naturstyrelsen har tilsyneladende givet Bjarne Madvig
Christensen fra Skærbæk tilladelse til, at genbruge den
gamle fejlbehæftede VVM,
hvorfra udsnit er offentliggjort i bl. a. Østerbynyt. Med
andre ord: Naturstyrelsen tillader mølleopstiller at genbruge VVM, der er behæftet
med fejl og tillige at lade Esbjerg kommune agere myndighed på et projekt, hvis fejl

alle er bekendt med og oplyst
om.
Det kulturhistoriske Klatterup som består af bydelene
Gammelby, Rørkjær og Jerne
med 12-14.000 indbyggere er
med et snuptag igen pludselig blevet sat til side i forhold
til en privat mand fra Skærbæk, der intet har til overs for
de mange menneskers ve og
vel. Med et stort smil håner
han bydelene i Jyske Vestkysten – Jamen de kan da købe andele i mine møller –
hvis de vil.
Kære Bjarne Madvig Christensen fra Skærbæk – Det er
dig der skal købe andele i alle vore boliger, og dig der
skal redegøre for evt. stresssygdomme, støjgener der opstår som følge af projektet.
Det er en meget betænkelig
udmelding du i øvrigt kom-

mer med idet følgende står i
loven omkring Test og Forsøgsvindmøller: TEST og
Forsøgsmøller er ikke underlagt loven omkring at der
skal tilbydes anparter. Det tyder således på at MEGAmøllemanden fra Skærbæk endnu engang misinformerer bydelens borgere. Vi skal da
hvis have indkaldt til et borgermøde med alle formænd
fra de politiske partier, så de
iht. offentlige myndigheders
oplysningspligt kan forklare
os alle her i bydelen, hvad
det nu er for noget. DET LYDER i vores øre som om de
aldrig skulle pilles ned!!!
Sikke salgstrick du fremfører – Kære mølleopstiller,
det sørgelige er, at de som altid bygger på, hvad der er
godt for dig. Kæreste vrede
MEGAmølle opstiller fra

Skærbæk: Hvis det ikke er
gået op for dig, så er du relativ let at gennemskue. Vi vurderer, at du fortsat er bedøvende ligeglad med alle borgerne her i Østerbyen og vi
vurderer, at de fortsat ikke
ønsker nogen lange næser af
dig.
Det sidste nye vedr. MEGAmøller, som minder om dine
men dog kun er på 3 MW, er
ifølge TV MidtVest: At lavfrekvent støj har skabt fosterskader på ca. 1600 mink siden disse blev opstillet ved
en minkfarm.
I udsendelsen fortæller ejeren
af minkfarmen, at han, før
disse MEGAmøller på 3 MW
blev sat op, havde ca. 300350 døde minkunger om året.
Efter MEGAmøllernes opsætning har han pludselig
1.600 fosterskader på minke-

ne. Vurderingen er, at det
skyldes lavfrekvent støj. Et
MEGAMølle projekt med
møller på op til 208 meter og
8MW passer ikke til et boligområde, for ikke at nævne erhvervsområdet hvor mange
mennesker arbejder. Rummer
din personlighed ikke værdier som etik og moral?
Skal borgernes ve og vel i de
berørte boligområder nu sidestilles med minkenes eller
hvordan?
Link til udsendelsen findes
på facebook under: 6700 Esbjerg mEGamøller ud af
vores by.

hvor i man skriver at alle
indenfor en 2 km zone er fuld
erstatningsberettigede – som
de skriver, vi kommer til at
betale erstatning til det halve
af Gammelby. Uha da da,
hvad er det nu for nogle
grimme fortielser. Spekulerer
man i privates ret og værdier.
Svar udbedes af Esbjerg byråd.
Til jer alle vedlægges mail og
kort over hvor stort et område
vi taler om, samt en redegørelse på, hvad boligforeninger, boligejere og virksomheder har af muligheder for at
få erstatning m. v.

Vi vedlægger grundet sagens
presserende karakter følgende oplysninger til alle i boligområdet.
Vedr. erstatninger henviser vi
til Esbjerg kommunes mail,

Bedste hilsner
Møllegruppen
Se Facebook:
6700 Esbjerg mEGavindmøller ud af vores by

KLaGE til Naturstyrelsen vedr. erstatning mm.
Klagen skal være Naturstyrelsen i hænde senest d.
10.6.2014.
Vi understreger til alle, at
klager man ikke indenfor
tidsfristen, så kan man ikke
efterfølgende komme og
kræve erstatning for ejendomsværditab og eller gener
fra støj/lavfrekvensstøj.
Sagen er lukket i det øjeblik
der ikke klages og dermed
vinder MEGAmølleopstille-

ren fra Skærbæk Bjarne
Madvig Christensen over hele Østerbyen – dvs. Gammelby, Rørkjær og Jerne – færdig slut.
Hvis man er indstillet på at
klage er der flere muligheder. I meget grove træk er
mulighederne:
a) man kan hver især indbetale 500,- kr. og ind-

sende en klage og selv
påklage projektet.
(alle pengene går direkte til statskassen) og påklager skal selv have
styr på love og sagsgang.

til et selskab med speciale i sådanne sager.
(Hvis vi går sammen
boligforeninger, boliger
og virksomheder vil det
næppe koste meget.)

B) man kan samle sig
under det der kaldes et
fælles søgsmål. – og lade
sig repræsentere ved en
advokat. Vi har kontakt

Det er i øvrigt muligt, at et
fælles søgsmål dækkes under
visse hus forsikringer m.m..
Topdanmark har hvert fald en
vejledning hertil liggende på

nettet kaldet 463 - vejledning
til fælles søgsmål.
Klage iht. pkt. B koster stadig kun 500 kr. og derved
kunne alle øvrige indbetalinger blive anvendt aktivt til
forsvar af vores dejlige
smukke boligområder Gammelby, Rørkjær og Jerne.
afsluttende: Det her må ikke misforstås, men vi har

ikke mere tid, hvis vi skal
handle rettidigt.
Så er det nu, vi skal gå
sammen – Skriv, ring eller
kontakt os på Facebook.
Med venlig hilsen
Møllegruppen.
Se Facebook:
6700 Esbjerg mEGavindmøller ud af vores by

RNE IF
E
J

Jerne Idrætsforening
Søndag den 15. juni 2014
fra kl. 11.00 - 16.00
på Jerne Stadion, Fasanvej
(alle aktiviteter er gratis bortset fra fiskedam og tombola).

Sumobrydning
Forskellige hoppeborge
Superjumpere
Glidebane - husk skiftetøj
Torwand, Fodbold legeland
Lav dine egne snobrød, popkorn og skumfiduser
Flødebollekast, Fiskedam, Tombola
Ansigtsmaling
KIOSKEN ER ÅBEN UNDER HELE ARRANGEMENTET
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PGO Grå Hot
45 km/t

Kr.

9.999,-

Din PGO-scooter forhandler:

Karsten Hemme
Storegade 36 · 75 12 49 43
Prisen er ekskl. levering. Se mere på: www.pgo.dk
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Darumvej 70 · Kvaglundvej 45 · Tlf. 75 12 15 34

BrøD fra Bager Max · Tips & LoTTo
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Bliv FDF’er
hos Esbjerg 3. kreds Jerne
Kom og vær med!
”Fasanhuset” – Fasanvej 16
Mødetider: Onsdage
•
•
•
•

Tumlinge og puslinge: fra 0.-2. klasse 18.00-19.30
Pilte og Væbnere: fra 3. klasse 18.00-19.30
Seniorvæbnere fra 7. klasse 19.30-21.00
Senior - Ingen fast mødeaften Pt.
Se mere på www.fdfesbjerg3.dk
Følg kredsen på Facebook: FDF Esbjerg 3
Kredsleder: Sonja Lose Tlf.: 29 90 40 53

Hvis du har spørgsmål til kredsen så skriv til info@fdfesbjerg3.dk

DWA VVS & Blik A/S
holdt fredag 4. april en meget
velbesøgt reception for at fejre at Kasper Nielsen, søn af
Henning og Helle Nielsen,
udover at være blevet uddannet VVS-installatør, nu indgår i et glidende generationsskifte. Ledelsen består derfor
nu af Henning Nielsen, Helle
Nielsen og Kasper Nielsen.
Kasper har de sidste år, efter

at være blevet uddannet bygningsingeniør, været ansat på
kontoret.
Firmaet blev startet i 1976 af
Dieter W. Andersen, og blev
overtaget 1. september 2005
af Henning og Helle Nielsen.
DWA VVS og BLIK A/S tilbyder alt indenfor traditionelt
VVS- og blikarbejde, og er
med ti svende i stand til at

klare alle såvel store som
små opgaver.
Receptionen 4. marts var en
af de mere velbesøgte af
slagsen med mere end 300
besøgende, hvor familie, venner og forretningsforbindelser kiggede indenfor for at
være med til at fejre begivenheden.

Besøg vores hjemmeside:
www.if92.dk
SØGER FRIVILLIGE
TIL HJÆLP I
KANTINEN/CAFETERIET

BRANDT
– stærk og lokal
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Kunne du tænke dig at bruge nogle dejlige, men også sjove timer i vores klub IF92.
Vi har 2 klubhuse. Et i Veldtofte og et i Skibhøj
Lykkegårdsvej 11 & Sportsvej 15
DIN PRIMÆRE OPGAVE VIL VÆRE:
Du skal hjælpe i vores cafeterier og sælge kaffe og mad m.m.
til vores spillere og medlemmer.
Det bliver 1 gang hver 14. dags, og til det vil der så være nogle kampe i weekenden.
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Vi giver gratis kontingent til dit barn, hvis han/hun spiller i vores klub,
og så selvfølgelig mange andre goder.
Vi er et super team på ca. 10 personer
Vi har et utroligt godt kammeratskab sammen, som vi glæder os til
at DU bliver en del af.
Kunne du tænke dig, at bruge nogle dejlige timer sammen med os!
Så bedes du kontakte
Tina Mølsted - Mobil: 3086 6566 - Mail: tinamj70@hotmail.com
Palle Jørgensen - Mobil: 6167 0320 - Mail: pallejor@gmail.com
Besøg vores hjemmeside: http://www.if92fodbold.dk/default.aspx

Din hjælp kan gøre en stor forskel HÅBER PÅ EN GOD REPONS FRA DIG !
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De Blå Bude
Sp. Kirkevej 3 . 6700 Esbjerg
Dyrlæge Manfredo Occhionero

PRAKSIS FOR
FAMILIEDYR
De Blå Bude

Konsultation efter telefonisk aftale

Alt i transport
og flytning udføres

Tlf. 2280 6906

Din glade flyttemand

Storegade 197, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 2280 6906
mail: manfredo.occhionero@gmail.com

Gratis kaffe
og småkager
til spillerne

Følg
bankospillet
på en af de seks
storskærme

hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 19.00
samt lørdag kl. 13.30
Vi trækker fortsat numrene af posen og samtidig
kan du se tallene på vore seks store TV skærme.
Vi spiller 15 runder med store kontante
præmier.
Pulje gevinster i alle spil samt diverse
lykkenumre.
Mange forskellige ekstra spil med
kontante præmier.

!

Vi er til stede

Gratis kaffe og småkager til spillerne.

BANKOHALLEN
RAVNEVEJ 2, ESBJERG
B47’s VENNER, ØB’s VENNER, JERNE IF’s VENNER, WEST SVIM’s VENNER

- det er os der støtter sporten i Esbjerg

Lokale personaler
Lokale indehavere

!
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Pigefodbold i IF92
Indenfor den danske fodboldverden har man set en støt
stigende interesse blandt piger for at spille fodbold. Det
har vi også mærket i IF92,
hvor der stille og roligt er
vokset en afdeling for pigefodbold frem. Det er i høj
grad takket være indsatsen
fra ægteparret Jytte og Kim
Jensen, hvis egne døtre ønskede at spille fodbold. Såvel
Jytte som Kim har spillet

fodbold i ØB/IF92 på klubbens bedste dame-/herrehold,
så ikke så mærkeligt at døtrene også ville spille fodbold.
IF92 har p.t. spillere i U11 og
U13, men man arbejder fra
klubbens side på at tiltrække
flere piger, så det vil være
muligt at tilbyde fodbold til
alle. Derfor opfordres alle piger – uanset om de har spillet
fodbold før eller ej – til at
møde op til en prøvetræning

på klubbens anlæg i Skibhøj
på Lykkegårdsvej. Der trænes mandag og onsdag fra kl.
16.30 til kl. 18.00. Har man
spørgsmål, kan man kontakte
Kim Jensen på telefon 5166
6362 eller på mail: Kimjytt@gmail.com

Senior Forår 2014

U17 tUr tIl PrAg
IF92 Fodbold’s U17 drenge
drog i påsken til golden City Cup i Prag.
De var sammen med hold fra
Hjerting IF, Varde IF og Give
Fremad 16 timer undervejs i
propfyldt bus. Ikke umiddelbart den bedste optakt til en
fodboldturnering fyldt med
masser af kampe, men alle
kom frem til Prag i god behold. Fra IF92 deltog 15
drenge og 4 ledere, og med
udsigt til hhv. 4 kampe lørdag a 2 x 20 minutter og 2
kampe søndag ville der blive
behov for alle kræfter.
Inden man drager af sted på

en udlandstur, er der mange
ting at planlægge og holde
styr på, så træner Bjarne Olesen havde lokket formand Richard Lassen og ungdomsansvarlig i Veldtofte Svend
Hansen med turen.
Desværre havde arrangørerne
ikke helt så meget styr på detaljerne, bl.a. blev de 4 hold
indkvarteret på hvert deres
hotel, hvilket gjorde det besværligt, når holdene skulle
hentes og bringes. Heller ikke alle baner og bolde var op
til den forventede standard.
Spillerne tog dog alle disse
udfordringer med højt hu-

mør, og leverede gode sportslige resultater og var gode repræsentanter for klubben.
Af de 18 deltagende hold i
U17 gruppen, blev IF92 nr.
10. Holdet spiller til daglig i
B rækken, og tabte kampen
om 9. pladsen til Hjørrings
Mesterrækkehold.
Spillere og ledere er enige
om, at turen har givet et endnu bedre sammenhold og
fællesskab, og de ser allerede
nu frem til at komme af sted
igen. Klubben håber på, at
man fremover vil være i
stand til at sende flere hold
samlet af sted til stævner.

Sponsor OK Benzin
IF92 Fodbold indgik i sæson
2013 sponsor aftale med OK
Benzin, der vil betale 6 øre
pr. liter benzin eller diesel,
der er købt på kundekort, der
er tegnet med IF92’s sponsornr.
Endvidere vil OK Benzin betale et bonusbeløb til klubben
første gang, der tankes mere
end 500 liter brændstof på et
kundekort.

Vi har nu haft aftalen i gang i
et år, og har optjent et rimeligt flot beløb.
IF92 Fodbold opfordrer derfor til at støtte klubben ved at
tegne et kundekort med klubbens sponsornr. 561236.
Har man allerede et OK benzinkort, hvor man ikke støtter
IF92 Fodbold, kan det ændres ved kontakt til os eller
OK Benzin.

IF92 Fodbold kontakt:
Finn Overgaard,
tlf. 2212 2880
mail: finn@if92 fodbold.dk

Støtteforeningen for Esbjerg IF92- Fodbold
Samling af klubbens to
Støtteforeninger
De to Klubhusopsparinger i
klubben blev på en stiftende
generalforsamling 14. marts
samlet i en Støtteforening for
Esbjerg IF92-Fodbold.
Støtteforening for IF92 Fodbold klubhus i Veldtofte var
forening med love, så den er
fortsættende forening med
ændring af navn og ændring
af lovene.
Til denne forening er knyttet
ca. 100 støttere, og disse
fortsætter i den nye støtteforening.
Nyt navn til
Støtteforening for Esbjerg
IF92 –Fodbold

Ændring af formål
At yde økonomisk tilskud af
enhver art til Esbjerg IF92Fodbold.
Kontingent
Medlemskontingent andrager
minimum kr.100,00 pr. år pr.
medlem.
Der er mulighed for, at man
frivilligt kan yde et ekstra bidrag pr. år (Guldklub indbetaling)
Alle er ligeværdig medlemmer af foreningen uanset
kontingent beløbet.
Valg til bestyrelsen
Finn Overgard og Poul Lauridsen fortsætter, medens
Preben Neergaard afløser Erik
Hansen.

Bestyrelsen konstituerer sig
med formand, sekretær og
kasserer.

Jyllandsserien 2
Holdet spiller alene om at
undgå nedrykning til Serie 1
efter at holdet tabte en alt afgørende kamp i efterår mod
Harte i næstsidste kamp, og
dermed glippede det at komme i Jyllandsserien 1.
Første halvdel af kampene er
nu spillet, og holdet ligger lige under stregen, altså i alvorlig nedryknings problemer.

Holdene ligger tæt, så nogen
gode resultater fremadrettet
vil kunne ændre meget på det.
resterende hjemmebaneprogram:
Skibhøj Anlæg
Lørdag 29. maj
13.00 JS mod Brædstrup
Lørdag 9. juni
13.00 mod EfB

Holdet har de to hjemmekampe i de sidste 7 kampe,
så det er på udebane, vi skal
hente de nødvendige points.
En alvorlig opgave for klubbens første hold i Jyllandsserien.

www.if92.dk

Nye spillerbokse i Skibhøj
Fodboldklubben ØB flyttede
i 1987 fra Måde til Skibhøj,
og siden da har klubben haft
spillerbokse ved opvisningsbanen. Disse bokse var efterhånden mærket af tidens
tand, og Frank Sørensen (den
tidligere 1. holds målmand
Martin Dannells`s far) og
Leif Rødgaard, besluttede sig
for, at det var tid til at få boksene istandsat. De kontaktede
derfor deres gode kammerat
og Franks svoger, René Juhl,
fra RJ Montage Aps, og aftalte at de skulle få boksene repareret inden sæsonstart.
René har ikke til daglig nogen forbindelse til IF92 Fodbold, og vidste derfor ikke
præcist i hvilken stand boksene var. Han ville derfor lige
se på dem, så han vidste hvad
der skulle laves, men da han
kom i Skibhøj, kunne han
godt se, at arbejdet var mere
omfattende end han havde få-

et at vide. Boksene var simpelthen blæst omkuld i vinterstormene, og det var derfor
nødvendigt fuldstændig at
udskifte dem.
De to spillerbokse blev hurtigt opført i nye og lyse
brædder, og René garanterer,
at de vil holde mange år, bl.a.
er stolperne støbt i beton, så
der skal en mere end almindelig storm for at vælte
dem. Selvom ingen fodboldspiller har lyst til at sidde på
bænken, så er det dog en fornøjelse at sidde i en spillerboks, der er flot opført i gode
materialer.
René er 50 år og uddannet
tømrer ved Tobiesens byggeforretning i Andrup i 1984.
Han etablerede eget tømrerfirma 1. maj 1999, så han har
lige fejret 15 års jubilæum.
Fra start var der travlhed i firmaet, og i 2007 var de 7
mand, der koncentrerede sig

om halbyggeri til landbrug,
autoværksteder o.lign. Som
alle andre blev han ramt af
krisen i 2008, og han var
nødt til at skære medarbejderstaben ned til 4 mand. Det
blev stadig sværere at holde
medarbejderne beskæftiget,
så René valgte at opsige de
sidste medarbejdere, sælge
biler og materiel, og fortsætte
som enmandforetagende.
Efterhånden er der ved at
komme gang i byggeriet såvel i landbrug som det private, men også minkfarmene
har i de senere år investeret i
nye haller, så han er en tilfreds mand med et firma, der
kører rigtig godt. Han samarbejder med andre tømrerfirmaer, så de hjælper hinanden
med folk ved behov.
RJ Montage ApS er et lokalt
Østerbyfirma med adresse på
Søndergårds Allé. René kan
træffes på telefon 2360 3902.

generalforsamling
Foreningens årlige generalforsamling afholdes i Klubbens klubhus i Veldtofte hvert
år i marts måned.
Konklusion:
Fra at have to klubhusopsparinger og et ønske om en
Guldklub, er vi nået frem til
En Støtteforening i klubben:
Støtteforening for
Esbjerg IF92-Fodbold
Det har jeg det godt med.
Finn Overgaard
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afholder

lørdag d. 23. august
kl.10.00-16.00
søndag d. 24. august
kl.10.00-15.00

SPORTSVEJ 15
ifkræmmermarked.dk
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Referat fra møde mellem
Esbjerg Øst Lokalråd og
Økonomiudvalget
Referat fra møde mellem
Esbjerg Øst Lokalråd og
Økonomiudvalget mandag
den 28. april 2014, kl. 17.00
– 17.50 på Esbjerg Rådhus
Deltagere:
Økonomiudvalget
Borgmester Johnny Søtrup
Viceborgmester Jesper Frost
Rasmussen
Formand for Børn & Familieudvalget Diana Mose Olsen
Formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker
Formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø
Formand for Teknik & Byggeudvalget Anders Kronborg
Økonomiudvalgsmedlem
Henning Overgaard
Esbjerg Øst Lokalråd
Torben Falkengren, formand
Arne Skov, næstformand
Gitte Laugesen, sekretær
Hans Peder, bestyrelsesmedlem
Byrådssekretariatet
Chefkonsulent Jes Møller
LAG konsulent og fundraiser
Jesper Larsen
Afbud
Formand for Kultur & Fritidsudvalget Jakob Lose
Formand for Sundhed & Omsorgsudvalget Henning Ravn
Dagsorden
1. Kloakomlægning i Østerbyen
Hvornår, pris pr. husstand samt
finansiering af dette for husstanden.

Her vises boligområdern
e e i 6700 Esbjerg skraveret er Gammelbyy,, Rørkjær og Jerne.

Referat:
John Snedker oplyste, at der
er Forsynengen, der står for
kloakeringen, men byrådet
har vedtaget den overordnede
plan – herunder separatkloakering.
Jesper Frost Rasmussen oplyste, at Forsyningen plan-

lægger for 10 år. På Forsyningens hjemmeside kan det
ses, om der skal separatkloakeres, der hvor man bor
indenfor de næste 10 år.
Hjemmesiden er: http://www.
esbjergforsyning.dk/kloakspildevand/separatkloakering.html.
Grundejere, der skal separatkloakere får besked 3 år før
Forsyningen separatkloakere
den vej, de bor ud til. Efter at
Forsyningen har separatkloakeret vejen, har grundejeren
1 år til at få ordnet separartkloakeringen indenfor egen
matrikel. Grundejeren betaler
alene for den del af arbejdet,
der er indenfor matriklen.
Den forholdsvise lange tidshorisont gør, at det er muligt
for den enkelte grundejer at
planlægge separatkloakeringen på egen matrikel. Prisen
på separatkloakering på egen
grund kan variere meget.
Grundejeren kan til enhver
tid tage kontakt til en kloakmester for at få et tilbud på
arbejdet. Hvis en grundejer
alligevel skal have omlagt sin
indkørsel eller lignende kan
det være en fordel at få foretaget
separatkloakeringen
samtidigt, også selvom der
ikke er givet besked fra Forsyningen endnu om, at der
skal separatkloakeres på den
pågældende vej.
Det er i nogle tilfælde muligt
at erstatte separatkloakering
på egen grund med faskiner,
men dette kræver en tilladelse.
2. Renovering af fortov og
veje samt forbedring af trafikale forhold
Generelt er vedligehold af fortove og veje ikke særlig god,
ligesom der nogle steder bør
gøres noget ved vejforløbet.
Fortsættes på side 18

IF 92 Fodbold søger trænere
IF 92 Fodbold søger trænere til hold
i U9, U10, U11 og U12

ol

mr

e

Du vil indgå i et samarbejde med øvrige trænere og ledere
samt sportschef og ungdomsansvarlig om at give børnene
gode fodboldmæssige og sociale oplevelser.
Holdene træner p.t. indendørs i EFI Hallerne
tirsdage mellem kl. 16.30 og kl. 18.00.
Holdene vil træne udendørs i Skibhøj, Lykkegårdsvej
tirsdage og torsdage fra 22. april 2014.
Interesserede bedes henvende sig til:
Ungdomsansvarlig Mogens Husted – mobil 4092 3524
mail: mogens.husted@bbsyd.dk

Ny sydhavn

Kortet viser:
Gul streg
Røde punkter
Turkis farve
Blå farve
Orange farve
Sort streng

= En 2 km zone, der jf. Esbjerg kommunes mail er fuld erstatningsberet
s
tiget ʹ I VVM nævnes 600 boliger som erstatningsberett
s
igede.
= Angiver 4 stk. MEGA møller på op til 8 MW ved affaldsdepotet. Burde depotet ikke inddæm
mmes og sikres mod klimaforan
r dringer?
= Lokalplaan 136 , er det fredede rekreeative område ved Paradis- & Munke søen ʹ (Det gamle fredede bælte, der slår en rring om Esbjerg).
= Lokalplaan 375 & 451, er udlagt som bolig & erhverv, samt industri
s i byzone og må ikke ligge inde i støjzonen.
= Affald dep
e ot placeret direkte ud mod Vadehavet.
= Fremtid
dig jernbane ind til Esbjerg havn. Er havnens fremtid nu også blevet offer for MEGA
Amøllerne, hvem ved ?

Sportschef: Ole Aas – mobil 6127 2928
mail: oaj@esenet.dk
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Fortsat fra side 17
Eksempler på dette er:
. Gefions Allé: Lappeløsning
på lappeløsning - flere steder er vejen sunket og kloakdækslerne rager op.
. Fortovet på Jagtvej fra Kirkebakken og hen forbi misbrugsafdelingen. Knækkede, hullede og ujævne fliser
til fare for alle og især dårligt gående.
. Svinget på Jagtvej hen mod
T-krydset ved Spangsbjerg
Møllevej. Der bør etableres
P-plads evt. på det grønne
område ved Boligforeningens huse. Biler parkeret i
svinget gør svinget uoverskueligt og hindrer færdselen i at blive afviklet i begge
retninger.
. Ved krydset Strandby Kirkevej og Skolebakken bør
der gøres noget for at kunne
afvikle den trafik, som skal
til venstre fra Strandby Kirkevej mod Storegade ad
Skolebakken. Som det er
nu, skal man, hvis man ikke
vil være til gene, køre ind i
en bås, som er beregnet til
trafik, der skal mod Bakkeskolen.
. Viadukterne under Degnevej er dårligt oplyste og ofte
fyldt med gamle cykler,
knallerter og andet affald.
Mange brugere udtrykker
utryghed ved at bruge disse
viadukter.
. Der køres ofte for stærkt på
Degnevej.
. Generelt er der mange fortove, som ikke er reetableret
ordentligt efter nedlæggelse
af SE's fibernet. Ofte er arbejdet sjusket udført og fine
fortove er blevet dårligere
efterfølgende.
Referat:
Ad A:
Udbedringen af fordybninger
ved brønddækslerne og en
udbedring af belægningen er
sat i gang. LR gjorde opmærksom på, at punktet kun
er et eksempel blandt flere.
Ad B:
Der er igangsat en opretning
af de værste opspring (forhøjninger). En udskiftning af
fortovsbelægningen foretages
så vidt muligt kun i forbindelse med større samgravningsprojekter.
Ad C:
Det er ikke en kommunal opgave at etablere P-pladser til
private boliger.
Boligforeningen er selv i
gang med at etablere P-pladser på arealet.
LR foreslog, at der etableres
parkeringsforbud i den ene
side af Jagtvej op mod
Spangsbjerg Møllevej.
Aners Kronborg lovede, at
krydset vil komme med på

den besigtigelsestur Teknik
& Byggeudvalget er i gang
med at planlægge.
Ad D:
Henning Overgaard foreslog,
at det overvejes, at forbyde
venstresving ned ad Skolebakken for bilister, der kommer fra øst ad Strandby Kirkevej.
Aners Kronborg lovede, at
krydset vil komme med på
den besigtigelsestur Teknik
& Byggeudvalget er i gang
med at planlægge.
Ad E:
Økonomiudvalget oplyste, at
Vej & Park vil besigtige belysningen. Det er politiet der
står for indsamling af efterladte cykler og knallerter.
Tidligere havde politiet en aftale med Vej & Park, Entreprenøren om at indsamle
cykler og knallerter, men den
har politiet opsagt, og nu står
de selv for indsamlingen.
Kommunen skriver til politiet
vedr. problemet med indsamling af efterladte cykler.
Ad F:
Det er politiet, der står for
fartkontrollen. Vej & Park giver beskeden videre til Politiet.
Ad G:
Økonomiudvalget lovede, at
problemet vil blive taget op
med SE.
3. Landsbypedel
Borgmesteren orienterede
om, at landsbypedellerne er
booket op indtil sommer,
men der vil blive fordelt ledig kapacitet efter sommeren
på et møde midt i maj. Det
blev i øvrigt slået fast, at alle
lokalråd (også dem i byområder) kan benytte sig af landsbypedelordningen.
4. Eventuelt
A: Byfornyelse
John Snedker oplyste, at
kommunen har fået et tilsagn
fra By, Bolig og Landdistriktsministeriet om støtte på
7,5 mio. kr. til områdefornyelse i Østerbyen. Hertil kommer den kommunale andel på
15 mio. kr.
LR vil blive senere blive kontaktet vedr. områdefornyelsen.
B: Procesplan for SDU’s
byggeri på Skolebakken.
LR efterspurgte en tidsplan
for byggeriet.
Plan har efter mødet oplyst
følgende:
Masterplan for Jerne boligog uddannelsesområde
Arbejdet med Masterplanen
for Jerne bolig- og uddannelsesområde er igangsat af Byrådet i 2014.

I Jerne-området skal der i de
nærmeste år ske både store
offentlige og private investeringer i nye bygninger og anlæg, samt forbedring af bygninger og udearealer m.v.
Den geografiske afgrænsning
af masterplanen er området
omkring Degnevej ved UCSyd, den kommende udflytning af SDU til Jerne, Ungdomsbos bebyggelse ved
Stengårdsvej, Esbjerg Gymnasium, m.v.
Visionen er at masterplanen
for Jerne bolig- og uddannelsesområde vil skabe en fælles
forståelse af området for aktørerne, så alle kræfter trækker i samme retning til alles
gavn, og så investeringerne i
området sker mest rationelt.
For at Masterplanen kan realiseres er der behov for at sikre ejerskab til planen blandt
områdets aktører og interessenter. Dette sker gennem to
workshops. Der har således
6. marts 2014 været afholdt
en workshop om visionerne
for Masterplanen. Heri deltog
ledende/repræsentative personer fra de forskellige funktioner i området, Lokalråd
Øst, beboerrepræsentanter,
cyklistforbundet, styregruppen samt repræsentanter for
forvaltningerne. Der vil blive
afholdt endnu en workshop
efter sommerferien 2014.
Oplæg til Masterplanen for
Jerne bolig- og uddannelsesområde forventes at foreligger ultimo i år, så der haves en plan, som på en illustrativ måde beskriver visioner, mål, konkrete strukturer
og funktioner, samt hvordan
disse kan bindes sammen via
konkrete projekter.
C: Broen
På forespørgsel fra LR oplyste Borgmesteren, at han forventer, at Broen realiseres.
Dette bl.a. på baggrund af, at
PFA vil finansiere projektet.
Det forventes at arbejdet startes den 1. september 2014.
D. Vindmøller
John Snedker oplyste, at Siemens er interesseret i at bygge de 4 møller i Måde. Dette
projekt ligger så tæt op ad det
tidligere projekt, at det ikke
kræver en ny VVM undersøgelse af gennemføre. Opstilling af de nye møller vil kræve, at de nuværende små
møller fjernes.
Det er staten der er myndighed i forhold til projektet,
men kommunen skal udarbejde en lokalplan. I den forbindelse vil kommunen gerne
i dialog med LR.
Diana Mose Olsen pointerede, at information til borgerne i området er vigtigt – ikke
mindst i forhold til lavfrekvensstøj.

2014

Loppemarked skifter adresse
Esbjerg Y’s Men’s Club’s
loppemarked er flyttet fra
Tarphagevej 118A og ind i
gården på adressen Mådevej
89, ved Måde Genbrugsplads. Her er den oprindelige
lade og stald indrettet til et
stort loppemarked, hvor der
sælges et meget stort udvalg
af møbler, elektriske artikler,
CD’er, husholdningsmaskiner,

glas, porcelæn, potter, vaser,
pyntegenstande, bøger, malerier og legetøj m.m.
Her i sommer perioden vil
der være åbent tirsdage fra
kl. 17 – 19 på følgende datoer: 3/6 – 17/6 og 5/8 og på
lørdage fra kl. 9 – 12 på følgende datoer: 23/8 – 6/9 –
20/9.
Vi modtager også gerne ef-

fekter og afhenter i områderne 6700, 6705, 6710, 6715.
Afhentning/ levering kan aftales på telefon 21452974.
Yderligere oplysninger kan
findes på vores hjemmeside:
www.esbjerg.ysmen.dk
Over skuddet går til børneog ungdomsarbejde

-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

FREjApARKEns KIosK
Amagervej 2 - 6705 Esbjerg Ø - Tlf. 75 12 28 51
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Åbent hverdage kl. 10-17
lørdag kl. 10-12
Alle ekspeditioner (Danske Bank)

LOTTO FREM TIL LØRDAG KL. 17.00
ONSDAGS LOTTO TIL KL. 18.00
Husk vore åbningstider

Støt vore annoncører !
– de støtter os

Hverdage
Lørdage
søndage

kl. 6.00 - 21.00
kl. 7.00 - 21.00
kl. 7.00 - 18.00
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sansestien ved
EtAC Rehabiliteringscenter

sundhedsplejen ved
Esbjerg Kommune
sundhedsplejen for Kvaglund, Bakkedistriktet, stengårdsvej, præstegårdsdistriktet og Rørkjær har et
samarbejde med Bydelsprojekt 3i1, hvor de hver
fredag mellem kl. 11 og 12
holder åbent hus i Bydelshuset, præstebakken 1A.
De 7 sundhedsplejersker, der
dækker dette store område,
skiftes til at være i huset,
hvor familier med små børn
kan komme til at snakke med
en sundhedsplejerske uden
forudgående aftale. Man kan
bare så at sige komme ind fra
gaden, hvilket også var tilfældet da Østerbynyt var på
besøg. En mor var lidt bekymret for, om hendes datter
fik nok at spise, men efter en
god snak om kost samt kontrolvejning og højdemåling,
kunne de konstatere, at der

blot var tale om, at datteren
voksede meget i tiden.
Tilbuddet er primært til familier med små børn, men også
familier med lidt større børn
er velkomne. I øvrigt er
sundhedsplejerskerne også
tilknyttet de lokale skoler,
hvor de så kan møde børnene
og deres forældre igen.
Sundhedsplejen vil gerne opfordre flere til at benytte tilbuddet om åbent hus. Det behøver nødvendigvis ikke være, at man har bekymringer
omkring sit barn, det kan også blot være et behov for at
tale med andre i samme situation.
Alle forældre med et nyt familiemedlem får normalt 5
besøg af sundhedsplejersken,
men hvis behovet viser sig,
kan man godt aftale flere besøg.

Som det fremgår af billedet
så blomstrer de nyplantede
rododendron nu og sammen
med dem mange andre sorter
af blomster og løg.
På billedet ses min kone Inge
Sørensen og Claus Bro.
Begge er aktive på ETAC Rehabiliteringscenter.
Inge som medlem af brugerrådet og Claus der til daglig
er bruger på ETAC og bosiddende i samme boligblok.
Han tager dagligt en tur rundt
i Parken og inspicerer området. Begge har sclerose.
Alex Balan, som færdiggjorde de første to træskulpturer i

vinter, kigger ud forbi ETAC
til sommer for at færdiggøre
den sidste af de tre træskulpturer beliggende i rosenhaven
som lige nu fremstår rigtigt
flot.
Sansestien og træskulpturerne er allerede nu en kæmpe
succes som mange ligger vejen forbi for at beundre.
Succesen med sansestien har
som tidligere omtalt ført det
med sig at en støtteforening
nu endelig opstarter.
Der indkaldes til stiftende generalforsamling d. 10. Juni
på ETAC Kvaglundparken 1.

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

KEgLEKLUBBEn EsBjERg
ESBJERG

Rådgivning
der er til at forstå!
Kontakt dine advokater
Karina Schmidt og Jørgen Søgaard Madsen
• Har du sikret dine nærmeste?
Vi tilbyder rådgivning og testamente for 4.200 kr.
• Kamp om børnene?
Vi er specialister i børnesager.
Forældremyndighed, bopæl og tvangsfjernelse.
• Skal du købe eller sælge bolig?
God rådgivning betaler sig! Til fast aftalt pris.

Jernbanegade 22 • 6700 Esbjerg • Tlf. 75 12 30 44
ks@advokathuset-esbjerg.dk • www.advokathuset-esbjerg.dk

For kegleklubbens medlemmer er sæsonen så småt ved
at være overstået. Klubben
har 2 hold, der i den forgangne sæson har spillet i hhv. serie 1 og serie 2.
Holdet i serie 1 endte på en
5. plads med 90 point for 18
kampe. Vinder af serie 1 blev
Madsby (Fredericia) med
142 point og nr. 2 blev Fidelitas (Sønderborg) med 131
point. I hver runde spiller
man om 10 point, hvor hver
af de 4 kampe giver 2 point
og det hold, der har væltet
flest kegler får 2 point yderligere. Holdet var ramt af skader i efteråret, og mistede
ved årsskiftet deres holdleder
Niklas Mikkelsen, der valgte
at fortsætte sin uddannelse på
Sjælland, og dette gjorde det
umuligt for holdet at blande
sig i topstriden.
Serie 2 holdet endte på en 2.
plads med 93 point for 14
kampe. Vinder af kredsen blev
Hammelev med 94 point. Esbjerg 2 førte kredsen, men i
sidste runde lykkedes det
Hammelev at score 9 point (3
sejre og 1 uafgjort) mod Sydals 2, hvor Esbjergholdet
”kun” scorede 6 point ude
mod Midtals 2. Faktisk endte
kredsen så tæt, så efter at
begge hold hver havde væltet
mere end 47000 kegler, blev
mesterskabet afgjort af en enkelt kegle i Hammelevs uafgjorte kamp. Esbjergholdet
rykker dog sammen med
Hammelev op i serie 1.

lere, der har deltaget i mesterskaber – Kenneth Sørensen blev nr. 10 af 13 spillere
ved JM. Lene M. Olsen blev
nr. 3 og fik derved en bronzemedalje ved JM for oldgirls i
Sønderborg. Peder Hansen
blev nr. 19 af 28 spillere ved
JM for oldboys i Kolding.
Ved JM for mixpar fik Louise Esmarch og Kenneth Sørensen en 6. plads og Lene
M. Olsen og Peder Hansen
en 13. plads.
Danmarksmester
12. april 2014 blev en stor
dag i klubbens historie, da
Stine Harbo blev Dansk Mester for pigeungdom ved mesterskaberne, der blev holdt i
Nyborg. Faktisk er det tredje
gang inden for de senere år,
at klubben har fået en Dansk
Mester, da Karina Sørensen i
2011 også vandt mesterskabet for pigeungdom og Claus
Vernegaard blev Dansk Mester i drengeungdom.
Stine blev først Jydsk Mester
i marts måned og kvalificerede sig derfor til Danmarksmesterskabet. Der deltog 12
spillere, hvor de bedste 8 gik
videre til finalen. I indledende runde væltede Stine 855
kegler, og i finalen blev det
til 859 kegler. Gennemsnit
for en runde er 840 kegler.
Stine blev behørigt fejret af
familie og keglekammerater
ved ankomsten til Esbjerg dagen efter hendes triumf.
Der er andre af klubbens spil-

30 års jubilæum
Kegleklubben markerede sit
30 års jubilæum 10. april,
hvor der blev holdt åbent hus
med lidt godt til ganen. Klubben fik besøg af såvel nuværende som tidligere medlemmer. Der var også besøg af
Jens Lykke, der overrakte en
gave fra EFI samt gæster fra
Esbjerg Taekwondo Klub og
Esbjerg Skyttekreds, som også holder til i EFI hallerne.
TV Esbjerg har været på besøg, og optog træningsaften
samt havde en snak med klubbens formand Jan Ehlers om
sporten. Indslaget kan ses på
TVE i uge 30 og 31 samt på
Kegleklubbens hjemmeside.
Selv om klubben nu har droslet lidt ned for aktiviteterne,
så er det stadig muligt at prøve kræfter med keglesporten,
men interesserede bedes kontakte formand Jan Ehlers på
telefon 2712 8634 eller på
mail: jan.ehlers@esenet.dk
for en aftale.
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Sct. Hans fest
på
Jerne Stadion

RNE IF
JE

mandag den 23. juni 2014

Besøg på Fiskeri- og søfartsmuseet
95 børn, forældre og bedsteforældre fra Esbjerg Kommunes multietniske aktivitetshus
Mosaikken på Stengårdsvej
besøgte 15. april Fiskeri- og
Søfartsmuseet. Gruppen var
inviteret af Dansk Røde Kors’
familienetværk, som gerne ville give familierne en god og
sjov oplevelse sammen. Under
besøget bød Røde Kors deltagerne på is og sodavand.
Vi er glade for at kunne give
borgere fra bl.a. Vietnam, Palæstina, Bosnien, Tyrkiet, Irak

og Somalia denne mulighed
for en hyggelig dag sammen
med familien på tværs af nationaliteter og generationer,
siger Charlotte Kaarsberg,
daglig leder af Mosaikken og
Ezy von Qualen, der er leder
af Dansk Røde Kors’ familienetværk i Esbjerg.
Mange af børnene har måske
besøgt museet sammen med
deres skole eller fritidsklub,
men de færreste har nok haft
lejligheden til at dele oplevelsen med deres forældre og

bedsteforældre. Derfor er det
et rigtigt godt initiativ, som
Røde Kors’ familienetværk
har taget, fortsætter Charlotte
Kaarsberg.
Mosaikken er et aktivitetshus
for ældre borgere med anden
etnisk baggrund end dansk,
fortrinsvis fra 60 år eller førtidspensionister. Mosaikken
er beliggende Stengårdsvej
128, og har åbent mandag til
torsdag fra kl. 10.00 til kl.
16.00. Fredag er der åbent fra
kl. 10.00 til kl. 15.00.

Jerne Idrætsforening
byder ALLE velkommen.
NYT NYT NYT:
Bålet tændes kl. 19.00
Program for Sct. Hans:
17:00: Pladsen er åben.
Der kan købes mad,
øl og vand.
19:00: Bålet tændes.
21:00: Pladsen lukker.
KOM OG VÆR MED! Vi glæder os til se jer!
Følg med på www.jerneif.dk

Vælg Ehlers Totalservice
til at løse dine rengøringsopgaver.
FORDI: VI ELSKER AT GØRE RENT.
Vi stiller store krav til os selv. Det sikrer dig en høj kvalitet.
Vi udfører alle former for rengøringsopgaver:
• Praktiskhjælp
• Flyttede lejligheder
• Hjemmeservice
• Trappevask
• Erhvervsrengøring
• Håndværkerrengøring
Special-kompetencer:
Kontakt Ehlers, og lad os kigge på dine gulve - Vi giver gerne et
uforpligtende tilbud og forslag til en sikker løsning.
“Vi har professionelle medarbejder som med de nyeste rengøringsmetoder, kan forvandle gamle og kedelige gulve til smukke og
glansfulde”.

Sonja Bonnichsen

Indehaver af Ehlers Totalservice

Kontakt mig:
Telefon: 51 88 78 76 · Mail: info@ehlerstotalservice.dk
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sKAK I EsBjERg

Marcus B. toft

Holdskakken
1.division
”EfB i superligaen i fodbold ”
Esbjerg skakforening i
skakligaen!
Esbjerg Skakforening spillede sig 2. marts i Silkeborg i
Skakligaen ved at vinde sidste kamp 5-3 over Aalborg.
Det er sket i mere stille omgivelser, men ikke mindre en
rigtigt stor præstation for Esbjerg Skakforening.
Det er hele 40 år siden, at Esbjerg Skakforening sidst spillede i Skakligaen, så en stor
dag for Klubben igen at skul-

Marcus Toft er en rigtig Østerbydreng, der er vokset op i
Rørkjærområdet og gik på
Rørkjær Skole, hvor han havde Kim Ilsø som lærer. Ældre
læsere vil nok huske at Kim
Ilsø er tidligere divisionsspiller i EfB.
Marcus spiller midterforsvar
på IF92’s Jyllandsseriehold,
og til trods for at hans unge
alder (han er årgang 1991)
opnåede han at fejre 100
kamps jubilæum i holdets
kamp mod Tjørring 17. april.
Han startede oprindeligt som
midtbanespiller, men blev
omskolet til forsvar, hvor han

le spille holdskak med de
bedste spillere i Danmark.
Holdet fik 33½ på førstepladsen. Nærmeste konkurrent
var Evans, Vejle der nåede 31
point.
I den afgørende kamp mod
Ålborg var der sejre til Torsten Lindestrøm, Michael
Mårup og Ole Bønnelykke,
remis til Niels Jørgen Fries
Nielsen, Stefan Hansen, Iver
Poulsen og Henrik Tranbjerg.
Eneste nederlag på den store
dag til Ove Weiss.
En spændende holdskaksæson 2014/15 er i vente i Esbjerg.

Spillerprofil

med sine 195 cm rager godt
op. Indtil nu har han i tiden
på 1. holdet scoret 5 mål.
Han har – bortset fra et godt
års tid – altid spillet i IF92. I
en kort periode som juniorspiller prøvede han kræfter
med livet i EfB, men valgte
at flytte tilbage til IF92. I
mange af ungdomsårene blev
han trænet af Anders Brynaa,
den nuværende træner for
klubbens Jyllandsseriehold.

Juni:
Onsdag d. 4. kl. 19 Vejers Syd Strand Camping, Sydvej
Onsdag d. 11. kl. 19 EFI-hallen, Sportsvej. Startgebyr 30 kr. diplom 35 kr.
Velgørenhedsvandring hvor overskuddet går til Hjerteforeningen
Søndag d. 15. kl. 10 Hjerteforeningens Kystvandring, Myrthuegård Marbæk.
Onsdag d. 18. kl. 19 Teknisk skole, Spangsbjerg Møllevej 72
Onsdag d. 25. kl. 19 Vestervangskolen (P-plads ved svømmehallen), V. Gjesingvej
Juli:

Her holder vi sommerferie.

August:
Onsdag d. 6. kl. 19 EFI-hallen, Sportsvej
Onsdag d. 13. kl. 19 Marbækgårds P-plads
Ved spørgsmål kontakt formand Elisabeth Degnbol, Birkelunden 4, 3th. 6705 Esbjerg Ø,
Tlf. 7514 3115, ed@hedenet.dk eller
Kasserer Grethe Støjer, Storegade 107, 6700 Esbjerg, mobil 2720 9216,
grethe.stojer@hotmail.com

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 gi
ves

Kjær Jensen
AUTOMOBILER
Randersvej 2 - Udstilling
Ingemanns Alle 59 - Værksted

Tlf. 40 17 11 11
www.kjaerjensenauto.dk

LoKALRåD EsBjERg Øst
pr. 1. januar 2014
Formand
Torben Falkengren
Jagtvej 3, 6705 Esbjerg Ø
2726 9790
torbenfalkengren@gmail.com Jerne Borgerforening
Næstform.
Arne Skov, Skolebakken 12 b, 6700 Esbjerg
ak_skov@esenet.dk Gammelby Borgerforening

7513 7842

Sekretær
Gitte Benn Laugesen, Ribegade 106, 6700 Esbjerg 2812 2088
Lokalraadetost@outlook.com Gammelby Borgerforening
Kasserer
Poul Boserup Olsen, Vølundsvej 6, 6705 Esbjerg
boserup@esenet.dk Jerne Borgerforening

7514 0695

Best.medlem
Henning Jessen, Kaglundparken 1, 2.-32, 6700 Esbjerg Ø
jessenh@live.dk Brugerrådene v/ældrecentre
Suppleant
José Dupont Larsen, Ewalds Alle 49, 6700 Esbjerg 2310 4025
damgaardlarsen@esenet.dk Gammelby Borgerforening

Marchforeningen Fræserne
Program 1. juni - 15. august 2014
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Efter folkeskolen valgte Marcus at læse videre på HTX og
er nu på 2. semester i uddannelsen som bygningsingeniør
på Ålborg Universitet, Esbjerg. Han er derfor forhåbentlig sikret for klubben i
mange år fremover.
Marcus nævner selv, som
mange af hans holdkammerater, pokalkampen mod EfB 3.
oktober 2012, som den største sportslige oplevelse indtil
videre. Som den eneste på
holdet fik han en pokal med
hjem, da han blev udråbt til
kampens fighter for IF92. En
kamp, som det bagefter viste
sig, at han havde spillet med
en brækket næse i mere end 1
time.

Suppleant
Hans Peder Hansen, Sønderhaven 7, 6700 Esbjerg
3026 5832
hanspederh@gmail.com Gammelby Borgerforening
Best.medlem
Hanne Nielsen, Pilevej 11
hannem@youmail.dk Jerne Borgerforening

2624 8489

Best.medlem
Ulrik Skjølstrup, Drosselvej 7, 6705 Esbjerg Ø
ulrikskjoelstrup@bbsyd.dk Jerne Menighedsråd

2068 6458

Best.medlem
Vibeke Wursching ,Fortuna Allé 30
vibekewursching@esenet.dk Jerne Menighedsråd

75131 723

www.if92.dk
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Vi har åben
alle helligdage og
hele sommeren
Vi ønsker alle
en rigtig god sommer

Tage Johansen
Eriksensvej 48
6710 Esbjerg V
Mobil 6128 9028

åbningstider:
Mandag - Fredag 09.00 - 17.30, Lørdag 09.00 - 13.00,
1. Søndag i måneden 09.00 - 13.00 samt Helligdage 09.00 - 13.00.

Tandprotese Klinikken Esbjerg
Aut. klinisk tandtekniker
Henrik Kirkeby
Storegade 43 v/Føtex
6700 Esbjerg
Egen P-plads
Bybus 4, 9 og 13 holder lige uden for døren
Hjælp til ansøgning om off. tilskud
Tilretning af ældre
tandproteser
Helproteser
- Vi fremstiller selv tandproteserne i
alle faser

post@gammelbymurer.dk
www.gammelbymurer.dk

KLINIK FOR FODTERAPI
V/STATSAUTORISEREDE FODTERAPEUTER
Helle Eskesen
Lise Øllgaard Jensen
Pia Thorenfeldt
❖
Skolebakken 137 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 45 13 83

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

Tryklåsproteser
- proteser som holdes fast ved
hjælp af tryklåse

Delproteser
- kan erstatte en eller flere tænder

og mange flere behandlingsmetoder

- GRATIS EFTERSYN
- GERNE HJEMMEBESØG

Tlf. 75 12 98 33
Altid en tand bedre
- mulighed for finansiering
www.henrikkirkeby.dk

SPECIALER:
Diabetes · Leddegigt · Bøjlebehandling
Fremstilling af individuelle indlæg
❖
Fodterapi er også klipning af negle,
beskæring af hård hud og ligtorne
❖
Refusion af offentlig sygesikring og Danmark gruppe 1 og 2
❖
Helbredstillæg
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sol, sommer og FDF

pengegave
Esbjerg den 26. februar 2014
Onsdag den 26. februar blev
der hos Willy Christiansen,
Grundtvigskirkens kirkebogsførende sognepræst, afleveret
en kuvert med skriften:
”Til Præsten.”
I brevet lå der en seddel med
følgende tekst: ”Kære Præst!
Jeg håber på, at du vil bruge
pengene på unge, kristne,
måske en udflugt. Kærligst.”
Anonym afsender.
Også i år var det et kæmpebeløb, giveren afleverede –
nemlig 10.000 kroner.
Sidste år kom gaven, 12.000
kroner, i forbindelse med Minikonfirmandugen, og det var
tæt på at være årsdagen for
sidste års gave. Giveren formodes at være den samme,
fordi skriften var den samme,
ligesom det tegn, giveren
havde signeret med, var det
samme.
Grundtvigskirkens Menighedsråd besluttede, at penge-
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FDF’erne fra Esbjerg 3.
kreds sendte børnene en
tur på kælkebakken.

ne skulle gå til FDF og De
Grønne Pigespejdere. Beløbet blev ligeligt fordelt
mellem de to, så hver fik
5000,00 kroner.
Onsdag den 19. marts 2014
Erik Haldan, administrerende
direktør, hos Ugeavisen Esbjerg havde på side 2 en artikel om den ”gavmilde giver.”
Torsdag den 20. marts 2014
Den ovenfor nævnte admi-

nistrerende direktør fra Ugeavisen Esbjerg, Erik Haldan,
sendte Ugeavisen Esbjergs
fotograf, Tue Sørensen, ud til
Grundtvigskirken for at tage
et billede af de glade modtagere, Jens Langebæk fra FDF
og Gerda Lauridsen fra De
Grønne Pigespejdere, sammen med Grundtvigskirkens
formand,
Menighedsråds
Helle Andreassen, og Grundtvigskirkens to præster, Willy
Christiansen, yderst til højre,

og Jane Marie Sognstrup,
yderst til venstre.
Jens Langebæk fortalte, at
FDF bruger pengene til at
istandsætte en hytte, og hytten kommer alle lokale FDFmedlemmer til gavn. Gerda
Lauridsen oplyste, at man
hos De Grønne Pigespejdere
arrangerer en udflugt, så
pengene vil blive brugt til
materialer og andre udgifter i
forbindelse med arrangementet.

At temperaturen er krøbet
over minus graderne er ikke
lig med at man ikke kan tage
en rutsjetur af de helt store
og til stor morskab for både
børn og ledere.
Aftenens møde var henlagt til
gryden i Vognsbølparken
Stor var jubelen og lysten til
at være blandt de første til at
tage turen ned af en stor
medbragt presenning påført
rigelige mængder brun sæbe
og vand.
Ingen tvivl om at børnene
følte sig rene fra top til tå da
de efter den veloverståede tur
atter var tilbage i huset på
fasanvej igen.
Børnene glæder sig nu til den
kommende sommerlejr i uge
28 som i år er henlagt til
Pårup lejren ved Engesvang
nær Silkeborg.

På billedet ses Jakob som en
af de første ned af bakken.
Hilsen
En flok glade FDF’ere
fra Esbjerg 3. kreds i Jerne

Se mere på www.grundtvigskirken.dk
MAJ
Mandag 26/5 kl. 09.30: Legestue.
Torsdag 29/5 kl. 10.00 (Kristi Himmelfartsdag):
Højmesse ved Willy Christiansen.

JUNI
Søndag 1/6 kl. 10.00:
Mandag 2/6 kl. 09.30:
Torsdag 5/6 kl. 15.00:

Søndag 27/7 kl. 10.00:
Søndag 27/7 kl. 16.00:

Højmesse ved Willy Christiansen.
Legestue.
Grundlovsfest:
Koncert, reception og foredrag.
Foredrag ved Eva Jørgensen, tidligere oplæser ved TV-Avisen på DR.
Entré for hele Grundlovsarrangementet:
60,- kroner.
Læs mere andetsteds i Østerby-Nyt.
AUGUST
Søndag 3/8 kl. 10.00:
Søndag 10/8 kl. 10.00:
Tirsdag 12/8 kl. 19.30:

Eva Jørgensen,
foredrag
Søndag 8/6 kl. 10.00:
Tirsdag 10/6 kl. 14.30:
Søndag 15/6 kl. 10.00:
Søndag 15/6 kl. 14.30:

Tirsdag 2/9 kl. 14.30:

Sogneeftermiddag: Emnet er Nordisk
Mytologi ved Knud Tarpgaard.
Læs mere andetsteds i Østerby-Nyt.

Torsdag 4/9 kl. 14.30:
Søndag 7/9 kl. 10.00:
Søndag 7/9 kl. 14.30:

Gudstjeneste på Østerby-Centret.
Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.
Søndags-Café med eftermiddagskaffe og
kage.
Menuen er forskellig fra gang til gang.

Søndag 7/9 kl. 16.00:

Jubilæumskoncert: Inge Beck, Grundtvigskirkens organist, har 35 års jubilæum og
spiller i den anledning jubilæumskoncert.
Efter koncerten er menighedsrådet vært
med en forfriskning.
Læs mere andetsteds i Østerby-Nyt.

Højmesse ved Willy Christiansen.
Højmesse ved Willy Christiansen.
Festugekoncert spilles af Matteo Golizio.
Læs mere andetsteds i Østerby-Nyt.

Rikke Lender,
koncert

Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.
Sangeftermiddag.
Højmesse ved Willy Christiansen.
Søndags-Café med eftermiddagskaffe og
kage.
Menuen er forskellig fra gang til gang.

Søndag 17/8 kl. 10.00:
Mandag 18/8 kl. 09.30:

Mandag 16/6 kl. 09.30:

Højmesse ved Willy Christiansen.
Sommerkoncert med Roberto Canali.
Læs mere andetsteds i Østerby-Nyt.

Legestueudflugt til Blåvand Mini-Zoo.

Søndag 24/8 kl. 10.00:
Mandag 25/8 kl. 09.30:
Søndag 31/8 kl. 10.00:

SEPTEMBER
Mandag 1/9 kl. 09.30:
Tirsdag 2/9 kl. 09.30:
Tirsdag 2/9 kl. 10.30:

Søndag 22/6 kl. 10.00:
Søndag 29/6 kl. 10.00:

Højmesse ved Willy Christiansen.
Højmesse ved Willy Christiansen.

JULI
Søndag 6/7 kl. 10.00:
Søndag 13/7 kl. 10.00:
Søndag 20/7 kl. 10.00:

Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.
Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.
Højmesse ved Willy Christiansen.

Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.
Legestue begynder igen efter sommerferien.
Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.
Legestue.
Højmesse ved Jane Marie Sognstrup.

Legestue.
Babysalmesang starter igen for aldersgruppen 0-6 måneder.
Babysalmesang starter igen for aldersgruppen 7-12 måneder.
BEMÆRK: BABYSALMESANG ER NU
OGSÅ FOR GRAVIDE.

