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Håndværk 
og stolte 

traditioner
Østerbyens lokale bager — Friskbagt 
hele dagen. Vi glæder os til at se dig i 

Strandby Kirkevej 118.

God
stil
til kvinder
i alle aldre

Find os på

• Markedets stærkeste brands
• Parkering lige foran døren

Strandby Kirkevej 94 • 6705 Esbjerg ØTlf. 75 12 60 33
www.rosen-green.dk • Parkering lige ved døren!

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. 10-17.30 • Lørdag kl. 10-13

Vi har mange 
faste kunder, 
vi ikke har 

mødt endnu!

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

Man-fre: 10-17
Lør: 10-14
Søn: Lukket

KAROSTAR
JEANS

KUN
399,95 kr.
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Statens Kunstfond har bevil-
get 3,6 mio. kroner til projekt
”6705 + Statens Kunstfond”,
som startede i 2019. Tanken
er at bruge kunsten til at byg-
ge bro mellem mennesker,
kulturer og sociale grupper.
Satsningen skal løbe til slut-
ningen af 2021, og være et
samarbejde mellem områdets
beboere, naboer, Esbjerg
Kom mune, professionelle
kunstnere og kulturinstitutio-
ner. 
I 2019 blev der lavet forskel-
lige indslag på Bakkeskolen,
hvor bl.a. et 600 kvm stort
gulv, som var tegnet af Astrid
Marie Christensen, i forskel-
lige farver blev indviet i au-
gust 2019 til stor glæde for
børnene. Der er også kommet
en række andre kunstværker
op på Bakkeskolen, f.eks.
Thomas Dambo, som har stå-
et for fortælletræet på Ho ved -

biblioteket, har lavet en for-
grening på skolen, og billed-
kunstneren Erik Hagens har
opsat en række kunstværker i
skolens festsal. Bakkeskolens
kunstværker skal indvies til
en stor kunstfest den 25. sep-
tember, hvor hele byen er in-
viteret. 
I slutningen af juni måned
blev der afholdt en række
workshops i klubben på Sten-
gårdsvej og på Bakkeskolen
med 4. klasses elever fra
Bakkeskolen, teaterelever fra
Kulturskolen og kunstner-
gruppen Collective Bleeding,
som er en tysk-dansk teater-
gruppe med base i Berlin.
Gruppen består af de to tys-
kere Diana og Juliane samt
danske Anne, som oprinde-
ligt er fra Skive, men har le-
vet i Berlin i en årrække. Der
blev afholdt et informations-
møde på Krydset på Sten-

gårdsvej, da man har et stort
ønske om at få voksne med i
projektet, som skal munde ud
i en vandreforestilling på
Sten gårdsvej med 6 stop un -
dervejs. Forestillingen, der
har titlen ”Næste Station Sten -
 gårdsvej” får premiere til maj
2021.
Børn og voksne fra Sten-
gårdsvej udvalgte i efteråret
2019 3 teaterprojekter, som
vil blive gennemført i efterå-
ret 2020 og foråret 2021.
Næste Station Stengårdsvej er
én af de udvalgte teaterpro-
jekter. De to andre teaterpro-
jekter skal efter planen også
afvikles i løbet af efteråret
2020. 
Man kan læse mere om pro-
jektet på Facebook ”6705+
Statenskunstfond”, og på
www.kunst.dk, som er Sta-
tens Kunstfonds hjemmeside. 

Masser af kunst på vej til Stengårdsvej
Statens Kunstfond har valgt at sætte fokus på 6705 Esbjerg Ø, og især på Stengårdsvej
som et område, hvor beboere og kunstnere kan vise, at selv om man er udfordret på at
være et område med høj arbejdsløshed og sociale udfordringer, så kan man stadig have
interesse for at opleve kunsten i alle dens former. 

Bakkeskolen Cosmos er på
vej til igen at blive Jernebor-
gernes lokale skole.  For tred -
je år i træk vokser skolens
elevtal. Flere og flere fra sko-
lens lokalområde vælger sko-
len til. Det er godt nyt for by-
delen Jerne.

Tillid til skolen og tydelige
forventninger
Onsdag den 12. august slog
Bakkeskolen dørene op til
endnu et skoleår, og mange
nye elever gik ind ad skole-
porten. Både skolens 0. år-
gang og skolens Sport Plus
klasser vokser.
”Vi oplever i den grad, at til-
liden til skolen er steget mar-

kant igennem de seneste år.
Det er vi selvfølgelig stolte af
” siger Christian Varming, der
er pædagogisk leder på skolen.
Bakkeskolen Cosmos har væ -
ret igennem en rivende ud-
vikling de seneste år, og står
nu på et stærkt fundament.
Bakkeskolen har igennem en
årrække haft nogle klare vær-
dier, der meget tydeligt er il-
lustreret igennem de 7 karak-
tertræk: værdsættelse, vedhol -
denhed, selvkontrol, optimis-
me, engagement, nysgerrighed
og empati. Skolen har også
ty delige forventninger til ele-
verne, som elevernes foræl-
dre forventes at bakke op
omkring.

En klar retning på skolens
udvikling
”Ledelse, lærere og pædago-
ger på skolen har i fællesskab
fået sat en retning for skolens
udvikling. En retning hvor
hverdagen er i fokus” fortæl-
ler Christian.
- En hverdag, hvor børnene

har deres faste, dygtige og
velforberedte lærere og pæ-
dagoger.

- En hverdag, der er tydeligt
struktureret, med masser af
beroligende rutiner, med
klare rammer for adfærd og
læring, og indimellem også
et lille tvist af overraskelser
og nye oplevelser.

- En hverdag, hvor eleverne
tilegner sig de faglige
grundfærdigheder, der gør
at de forlader skolen efter 9.
klasse, med de bedst mulige
kort på hånden, til den vide-
re vej ind i uddannelsessy-
stemet.

- En hverdag, hvor vi fasthol-
der en respektfuld sprogkul-
tur

Kort sagt en hverdag, der er
præ get af stabilitet.

Skolens vokseværk kan
komme hele bydelen Jerne
til gavn.
”Når flere og flere familier i
Jerne vælger Bakkeskolen
Cosmos, så kommer lokal-
området på mange måder til
at hænge bedre sammen” si-
ger Eva Lenschow, der er
forælder til Bobby, som lige
er begyndt i 0. klasse på Bak-
keskolen Cosmos.
”Jeg har valgt Jernes lokale
skole, fordi jeg ønsker, at
min søn skal have legerela-
tioner med jævnaldrende i
skolens lokalområde. Det er
jo alt andet lige lettere i hver-
dagen, når børnenes klasse-
kammerater bor i nærheden.
Den lokale fordel tror jeg, at
mange flere forældre i byde-
len vil opleve på sigt” siger
Eva. 
Christian fortæller også, at
han håber, at skolen kan blive
en medvirkende faktor for, at
hele bydelen Jerne kan ople-
ves som endnu mere attraktiv
for tilflyttere og børnefamili-
er. ”Der er ingen tvivl om, at
en stærk lokal folkeskole kan
forøge bydelens positive om-
dømme.
Det kræver selvfølgelig lo-
kalbefolkningens opbakning.
Men den er heldigvis ved at
vende tilbage til Bakkeskolen
Cosmos.

Jernes lokale skole har vokseværk
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Årets Høstfest i Tinghøjen er aflyst p.g.a. Corona.

Esbjerg Kommune har i en
længere årrække arrangeret
sommerferieaktiviteter, hvor
børn kunne deltage i mange
forskellige tilbud, men i år
måtte man aflyse, da det ikke
var muligt at afvikle disse til-
bud på vanlig vis p.g.a. Co-
vid19.
Til gengæld fik Aktiv Fritid
sammen med DGI mulighed
for – med meget kort varsel –
at lave udendørs aktiviteter
på arealet på Degnevej over-
for UC Syd, som for nogle år
blev indrettet med forskellige
lege- og motionsmuligheder.
Esbjerg Kommune fik penge
fra staten til aktiviteter, hvor

Aktiv Fritid blev tildelt kr.
150.000 som sammen med
egne midler, som ikke var
blevet brugt i foråret, blev
lagt ind i de 6 ugers aktivite-
ter.
Over denne 6 ugers periode
har der været mange forskel-
lige tilbud til børnene på om-
rådet. Nogle har været gan-
ske enkle, som f.eks. en
spand sæbevand, hvor der
kunne laves bobler, stylter og
udnyttelse af de faciliteter,
der allerede er der, til brand-
biler, der sprøjtede vand på
børnene.
Børn og unge har kunne prø-
ve aktiviteter fra fodbold,

håndbold, teater/cirkus, FDF
spejder (Kvaglund og Gam-
melby), KFUM spejder, kara-
te, kickboxing, cricket, gym-
nastik, fiskeri, amerikansk
fodbold og GAME/Street-
dance. De deltagende for-
eninger blev honoreret af Co-
vid19 midler – ligesom der
var kr. 80 pr. aktivitetstime til
de frivillige, der forestod ak-
tiviteterne. Aktiv Fritid havde
sammen med DGI Sydvest
uddannet 14 aktivitetsguider,
som har været lønnet. Der
har minimum været 10 gui-
der på plads, som har sikret
god adfærd, tryghed og stem-
ning.

Til trods for det meget korte
varsel med opstart, var til-
buddet godt besøgt fra star-
ten, og rekorden var 180 per-

soner – børn, forældre, bed-
steforældre m.m. – som hyg-
gede sig en dag.
Fritidskoordinator Karin Han -

sen-Schwartz, fra Aktiv Fri-
tid er meget glad for at de fik
mulighed for at lave sommer-
ferieaktiviteterne på trods af
Covid19, da de frygtede, at
de ville tabe mange at de
unge, som de hjælper gen-
nem året. Hun håber på at de
vil kunne bygge videre på
succesen i de kommende år.
De deltagende foreninger har
også været begejstret for til-
buddet, og har meldt ud, at
de også gerne støtter op om
projektet, hvis det gentages. 
Karin fortæller, at de mødte
mange børn og unge, som de
kender gennem Aktiv Fritid,
men også mange andre be-
nyttede sig af tilbuddet, og
der blev skabt mange legeaf-
taler på kryds og tværs og
mange nye venskaber blev
skabt i løbet af sommeren.

Sommerferieaktiviteter på Degnevej
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Esbjergs Østerby

       
       

   

      
         
        

   

           
   

 
  

   
 

 

   
 

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

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

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

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

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

  
Sankt Nikolaj Skole  

barnet & skolen i centrum

 
  

  

Kirkegade 54    6700 Esbjerg    Telefon 75122988  sankt.nikolaj@skolekom.dk    www.sktnikolaj.dk

Fakta:

”For Scleroseforeningen Es-
bjerg / Fanø har 2020 været
et træls og udfordrende år”
fortæller Steen Hansen, for-
mand lokalafdelingen Es-
bjerg/Fanø. Steen fortæller
videre ”På vanlig vis havde
vi i januar/februar godt styr
på det meste af årets aktivite-
ter, og det skulle endnu en-
gang blive et hektisk år med
mange gode tilbud til vore
medlemmer.
Men ak, så kom coronaen og
med et slag var alt lukket og
slukket og vi kunne blot se til
fra sidelinjen mens myndig-
hederne lagde forbud efter
forbud ned over det meste af
Danmark og vi måtte i marts
konstatere, at 2020 ville blive
et år der huskes – desværre
ikke for det gode.
Nu er vi så heldigvis ved at
starte op igen med vore akti-
viteter – det seneste var vores
populære cafe-aften på Spi-
sestuen hvor der var en god
opbakning. Næste gang vi er
på banen er til foreningernes
dag den 5. september hvor vi
igen i år har en stand på Tor-
vet – kom endelig forbi og
hils på os.

Søndag, den 13. september
2020 skal vi så igen ud på
veje og gader og samle ind i
forbindelse med Sclerosefor-
eningens årlige Husstands -
indsamling. Vi har igennem
lang tid været i gang med at
finde frivillige som kan og
vil går en lille tur for os og
samle penge ind til forskning
i sclerose.

Steen  Hansen.

Men mange arrangementer er
jo flyttet fra foråret til efterå-
ret og det har vi kunnet mær-
ke på antallet af frivillige
som har meldt sig – vi har
des værre ikke så mange i år

som vi plejer. Så derfor –
hvis du har et par timer i
overskud søndag, den 13.
september 2020 i tidsrummet
10.00 – 16.00, ja så kontakt
mig og få en rute og hjælp os
med at få samlet så mange
penge ind som muligt til
forskning i denne frygtelig
sygdom. Du/i kan også selv
gå på nettet og finde en rute
her: https://www.sclerosefor-
eningen.dk/sammen-mod-
sclerose
I må gerne gå flere sammen
og hvis i ikke kan klare en
hel rute, så tager i bare det
som i kan overkomme. Kan i
ikke klare trapper, så finder
vi en rute uden trapper. Vil i
gerne have en rute tæt på
hvor i bor, ja så finder vi og-
så en løsning på det. I målet
står vore indsamlingsledere
og tager imod med et smil,
en kop kaffe eller lignende
og måske lidt sødt eller noget
frugt”
”Jeg ser frem til at høre fra
rigtig mange på mail”
soh151156@gmail.com /
mobil 4029 7640. 
slutter Steen Hansen.

Stor mangel på frivillige
Fra mandag 20. juli til fredag
24. juli opslog Blå Kors og
Jakobskirken i samarbejde en
lejr på det grønne område
ved Præstegårdsskolen, hvor
alle beboere fra området blev
inviteret til at komme og
hygge sig. Blå Kors og Ja-
kobskirken samarbejder i for-
vejen om Familienetværket,
som holder til i Jakobskirken,
Nørrebrogade 67, så det var
naturligt for de to parter at la-
ve denne lejr sammen. 
Der blev holdt åbent alle da-
ge fra kl. 10 til 16, og alle da-
ge var der såvel faste indslag
som f.eks. at grillen blev
tændt ved frokosttid, slushi-
ce- og popcornmaskinerne
var sat på overarbejde, hop-
peborg, sumodragter og fod-
boldene blev brugt flittigt.
Derudover var der hver dag
indslag som ansigtsmaling,
trylleshow ved ”Tryllestøv”,
teater med Fugl Føniks og
harmonikaunderholdning.
De to organisationer havde
fået bevilget penge fra Co-
vid19 pulje, hvor målgruppen
er isolerede familier og per-
soner. I forvejen er det en
målgruppe, som organisatio-
nerne arbejder for at hjælpe,
så Jakobskirken stillede med
en række frivillige og Blå
Kors stillede med navn, støt-
te og en leder.
Hans Lautrup fra Blå Kors
var blevet ansat som leder af
lejren, og han havde sammen
med de lokale boligforening-

er sat sedler op i opgangene
og boligforeningerne havde
gjort opmærksom på lejren
på deres hjemmesider. Det
var ikke nødvendigt med til-
melding, så da Østerbynyt
var på besøg, var der mange,
der dukkede op for at hygge
sig og deltage i aktiviteterne,
og på et tidspunkt var Hans
bekymret for, at de blev for
mange i forhold til restriktio-
nerne i forhold til Covid19.
Det grønne område ved
Præstegårdsskolen er heldig-
vis af en sådan størrelse, at
de kun brugte en lille del af
området, så nogle af deltager-
ne kunne trække væk, så der
var plads til alle. 
Hans havde tilbudt Even
Ramsland fra Recovery Bulls
at de kunne benytte facilite-
terne om lørdagen inden lej-

ren, så den dag var der mu-
sik, underholdning og kon-
kurrencer for medlemmer af
Recovery Bulls samt interes-
serede fra lokalområdet.
Blå Kors har eksisteret i 125
år og har afdelinger over hele
landet, hvor de hjælper ud-
satte børn, unge og voksne
ud af alkohol- og stofmisbrug
samt hjemløshed. 
Familienetværket, der som
nævnt holder til i Jakobskir-
ken, mødes hver onsdag i uli-
ge uger mellem kl. 16.30 og
19.00, hvor mennesker kan
mødes og snakke. Her kan
der knyttes bånd, så perso-
ners isolation kan brydes, og
der holdes kontakt i løbet af
ugen, hvis man ønsker det.
Jakobskirken hed tidligere
Den Apostolske Kirke.

Blå Kors og Jakobskirken

Støt vore annoncører !
– de støtter os
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Tornbys Træfældning, startet
1. april 2014, har gennem de
seneste næsten 7 år været en
god succeshistorie. Firmast-
arten bød på kørsel i egen
private bil med én sav og
masser af gå-på-mod. ”Det
var helt utroligt, hvor meget
der var at lave helt fra starten
og ret hurtigt fik jeg råd til at
købe en større bil og nogle
flere maskiner.” lyder det fra
en stolt og glad Anders Torn-
by.
Anders Tornby er også soldat
og skal i den forbindelse ud-
sendes i et år. Derfor har fir-
maet været sat til salg, og er
nu overtaget af John Nordq-
vist, der fortsætter firmaet og
dermed fastholdes virksom-
heden i Østerbyen. 
”Det har længe været en
drøm for mig, at starte egen
virksomhed, og da chancen
sig for at overtage et velren-
ommeret firma viste sig, var
der ingen tvivl.” fortæller
John Nordqvist med et for-
ventningsfyldt smil og fort-
sætter: ”Så nu er det bare om
at komme i gang!”
John Nordqvist har arbejdet i
København nogle år, men
vender nu tilbage til Østerby-
en. Han forventer at være
fuldt kørende pr. 1. septem-

TORNBYS TRÆFÆLDNING på nye hænder
Anders Tornby har solgt firmaet Tornbys Træfældning til John Nordqvist og på den må-
de bliver firmaet i Østerbyen.

ber, men allerede på dagen
for overdragelsen var der
kunder i butikken, og der blev
givet tilbud og nogle ordrer
kom også ind. I skrivende
stund er de første opgaver li-
geledes allerede gennemført.

Fremtiden for Tornbys
Træfældning
Når man spørger John Nord -
qvist hvordan firmaet vil se
ud om et par år, er det kon-
tante svar: ”Som nu! – Der er
ikke grund til at fikse noget,
hvis det ikke er i stykker, og
Tornbys Træfældning har kun
god omtale. Jeg vil fortsætte
firmaet i samme ånd som An-
ders og håber at kunne fast-

holde den succes, som allere-
de er så godt i gang”.
Tornbys Træfældning gen-
nemfører træfældning, top-
kapning, beskæring, flishug-
ning, stubfræsning og hække-
klipning og området strækker
sig vidt. Meget foregår i Es-
bjerg, Varde og omegn, men
også i sommerhusområderne
Ho, Vejers, Blåvand, Henne
og Houstrup er der en del at
se til.
John Nordqvist har arbejdet
on and off med Anders Torn-
by siden starten af firmaet.
Han har alle sikkerhedskur-
ser, men mangler klatrekur-
set, som tillader ham at bruge
motorsav i højden. Det for-
venter han at bestå i løbet af
efteråret 2020. 
John forventer en langsom
opstart på hans overtagelse af
firmaet, da han samtidig er i
gang med en større ombyg-
ning af privatboligen. 
Han er 45 år, gift med Tina,
som er lægemiddelkonsulent,
og de har 5 sammenbragte
børn i alderen 12-24 år. Til
daglig er John politimand i
København. Timingen med
at overtage Tornbys Træfæld-
ning var ikke så heldig, så Ti-
na har gjort klart, at ombyg-
ningen har højeste prioritet,
da de også skal holde konfir-
mation hjemme.

En ny glad ejer af Tornbys Træfældning på vej hjem med alle
maskinerne.

I løbet af den forgangne Co-
vid19 tid, har man set mange
støtteordninger, såvel offent-
lige som private. En af disse
støtteordninger kom fra KFI
erhvervsdrivende fond, som
står bag købmandskæderne
Spar, Min Købmand og Meny.
KFI afsatte 10 millioner kro-
ner, hvor købmænd i kæder-
ne kunne søge kr. 40.000 til
en forening. Dette fik Hans
Boel Lauridsen, som driver
Spar på Bøndergårdsvej til at
tænke over, hvem der i lokal-
området, kunne være den ret-
te forening at støtte. Der er
sikkert mange i området, som
kunne fortjene støtten, men
Hans var ikke i tvivl om, at
støtten skulle gå til IF92 Fod-
bold.
Der har været købmandsbu-
tik på Bøndergårdsvej siden
midt ’70erne, hvor John Han-
sen startede op. Efter ham drev
Kurt Jacobsen forretnin gen,
og siden 2005 har det væ ret
Hans Boel Lauridsen, der har
stået for butikken. Hans var i
nogle år 1. mand ved Kurt,
inden han overtog butikken.
Hans’ overvejelser omkring at
støtten skulle rettes mod IF92
Fodbold, var tanken om de
mange frivillige trænere og
ledere, der driver klubben og
den indsats klubben gør for
lokalområdets unge. Hans bor
i Andrup med hans hustru
Kate, og har selv været frivil-
lig i lokalområdet inden bu-
tikken tog tiden fra det.
Spar Bøndergårdsvej har ik-
ke støttet IF92 i en årrække,
for Hans lægger ikke skjul

på, at det ikke har været no-
gen guldrandet forretning at
drive butikken, men især ef-
ter at COOP har lukket ned
igen for deres butikker på
Randersvej, har han set frem-
gang i salget, og som en po-
sitiv effekt af Covid19, er
om sætningen steget 15% i de
4 første måneder efter ned-
lukningen.

KFI erhvervsdrivende fond,
der som nævnt står bag bl.a.
Spar kæden, køber og udlejer
forretningsejendomme. De
støtter initiativer som f.eks.

ud skiftning af belysning til
energibesparende LED belys-
ning og udstyr til at kunderne
selv kan scanne varerne. KFI
går også mere direkte ind og
sikrer butikkernes overle-
velse. Det mærkede Hans, da
KFI støttede butikken i de 5
år, hvor COOP var på Ran-
dersvej.
Formand for IF92 Fodbold,
Flemming Lund Sørensen,
tog imod den på flere måder
store check på kr. 40.000 med
stor taknemmelighed. Han
lægger ikke skjul på, at han
er meget glad for støtten, da
klubben også er udfordret af
Covid19 tiden. Selvom klub-
ben har sparet visse udgifter i
løbet af foråret, har der sam-
tidig været væsentlig færre
indtægter, så pengene er
”som sendt fra himlen”, som
klubbens kasserer Finn Over-
gaard udtrykte det. Pengene
vil blive brugt til at under-
støtte, at de flotte faciliteter
klubben kan tilbyde deres
med lemmer og ledere, stadig
vil kunne opretholdes. 

Sponsorat til IF92 Fodbold

Storegade 112

Indgang fra gården

P-pladser lige ved døren
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I Esbjerg er det et samarbejde
imellem DBU, Get2sport,
Esbjerg IF 92 Fodbold, Kva-
glund IF Fodbold og Bydels-
projekti3i1.
Fodboldskolen tilbydes til 
de børn/unge der bor i vores
boligområde, Præstebakken,
Ting højen, Skolebakken, Sten-
 gårdsvej, Lykkegårdspar ken
og Kvaglund, eller er med-
lem i Esbjerg IF 92 Fodbold
eller Kvaglund IF Fodbold. 
DBU Get2sport Fodboldsko-
len er en ganske almindelig
DBU fodboldskole, som er
lagt ud i et udsat boligområde.
Som noget nyt var fodbold-
skolen blevet flyttet til IF92’s
anlæg Skibhøj, hvor der var
lækre faciliteter til rådighed
for deltagerne.  Til skolen var
knyttet 6 trænere og 5 træner-
assistenter fra IF92 Fodbold
og andre fodboldklubber i
Østerbyen.
Der deltog 72 børn og unge

DBU Get2 fodboldskole 2020
Igen i år har vi afholdt DBU Fodboldskole i uge 29, hvor drenge og piger i alderen 8 til 15 år i en uge deltager i 
spændende og lærerig undervisning i fodboldspillets mange detaljer. 

mellem 8 og 15 år på skolen. 
Fodboldskolen blev holdt man -
dag til fredag fra kl. 9 til 15,
frivillige fra IF 92 sørgede
for morgenmad alle dagene,
ligesom børnene havde mu-
lighed købe mad i klubhuset,
således de kunne slippe for at
have madpakke med. 

I år kunne vi desværre ikke
på besøg af EFBs Superliga-
spillerne de var sendt hjem
på ferie efter deres nedryk -
ning til 1. division. I stedet

var tre IF92 spillere på be-
søg, hvor de fortalte lidt om
det at spille fodbold i IF92.
Derudover besøgte Folke-
tingsmedlem Anders Kron-
borg, Borgmesterkandidat Ja-
kob Lykke, Socialdemokrati-
et, Næstformand i DBU Bent
Clausen og Bestyrelsesmed-
lem DBU Region 4 Kenneth
Nielsen fodboldskolen.
Om fredagen fik deltagerne, i
lighed med deltagerne på
DBU’s fodboldskoler, en ga-
ve bestående af et DBU fod-
boldskolesæt med T-shirt,
shorts og strømper, drikke-
dunk og en Select fodbold.

Carsten Hille Rasmussen
Aflastende medarbejder

Get2sport Esbjerg / 
Bydelsprojekt 3i1

Sved på panden - smil på læben

Jump4fun

Her er bevægelsesglæde, sammenhold og
opbakning i fokus.

Er du mellem 6 og 16 år og gerne vil bevæge dig

sammen med andre?

Savner du et hold med plads til dig, hvor du kan træne i

trygge rammer?

Så skal du prøve Jump4fun i Jerne Idrætsforening. Her er

træningen sjov og vi prøver en masse forskellige aktiviteter.

KOM OG VÆR MED!

Vi starter onsdag den 2. september 2020 kl. 17.00-18.00 på

Præstegårdsskolen, Søndervangen 18, 6700 Esbjerg.

Kontakt: Stine Nikolajsen 60227900/svn@dgi.dk

Se mere på dgi.dk/jump4fun eller find os på Facebook
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•  Nakke- og skulderhold – speci�k og specialiseret træning
•  Hjertehold – Hjerteforeningen
•  GLAiD Ryg
•  Fysiopilates
• Holdtræning – Parkinson, Sclerose og Gigt
• Holdtræing – Diabetes
•  GLAiD træning (Artrose/Slidgigt hofte & knæ) 
•  Holdtræning – Hypermobile børn og unge 10-14 år
•  Rygtræning fortsætter
•  FitOut – Outdoor Træning – �nd os på FB 
•  Mulighed for selvtræning ved køb af en nøglebrik 

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

Vi tilbyder bl.a.:

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

klare at blive ældre”

Velkommen hos Klinik for 
Fysioterapi & Træning

Storegade 52 • 6700 Esbjerg
Tlf. 75 13 44 64 • fysstoregade52@fysstoregade.dk  

www.fysstoregade.dk

Find os på Facebook

Vi tager hånd om dig!
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Klinikken har igen åben for
selvtrænerne.
Med de nyeste retningslinjer
fra Sundhedsstyrelsen i hån-
den kan vi nu åbnet trænings-
salen for jer selvtrænere på
næsten de samme vilkår som
tidligere og ved brug af jeres
nøglebrik. 
I vil kunne træne i de blokke
som er afsat til jer om for-
middagen fra 9 - 11 og om
eftermiddagen 13.30 – 15.30
og om aftenen. Vi kan des-
værre her i starten ikke åbne
for træningen i weekenden da
der ikke er rengøring. Heller
ikke tidligt om morgenen, da
der er rengøring fra 05.00 –
7.00.  
Vi har ud over ekstra rengø-
ring også ansat en Coronaas-
sistent som om morgenen vil
rengøre og desinficere træ-
ningsudstyret. 
Vi har sat en max grænse på
12 personer i træningssalen
for at overholde retningslin-
jerne.  Der må også kun være

max 2 personer ad gangen i
omklædningsrummet. 
I må forvente at træningssa-
len er rippet for noget af det
ekstra træningsudstyr som
kan være en smittekilde. Skal
I bruge elastikker så må I kø-
be en elastik på klinikken.
Hvis I mangler noget specielt
til træningen hører vi gerne
fra jer. 
Vi regner selvfølgelig med at
I vil være med til at holde
træningssalen i gang ved at
efterleve en god hygiejne og
holde afstand når I træner.
Der står flasker med sæbeop-
løsning rundt ved maskinerne
som kan bruges på en papir-
serviet eller et stykke køk-
kenrulle for at rengøre træ-
ningsapparatet efter brug.
Med bring også gerne et
håndklæde til at sidde på. 
God træningslyst til alle og vi
er glade for at kunne byde jer
velkommen igen. 

Hilsen fysioterapeuterne 
på klinikken

På klinikken kunne vi fejre
dobbelt op på 25 års jubi-
læum her i juli og august. 
Fysioterapeut Torben Clau-
sen kunne den 1.7. fejre sit
25 års jubilæum for sit virke
på klinikken og klinikkens
sekretær Lene Conboy kunne
den 1.8., 1 måned efter også
fejre sit 25 års jubilæum for
sin ansættelse. Begge har væ-
ret fulgt klinikken i dens ri-
vende udvikling og udbyg-

ning. Tidligere i mindre loka-
ler i Skjoldsgade 76 til en
flytning i 1999 til de nuvæ-
rende lokaler i Storegade 52
og med udvidelsen med træ-
ningsafdelingen i 2011. 
Vi ønsker de 2 jubilarer til-
lykke og håber på der er
man ge gode år i dem endnu. 

Hilsen ejerne, 
Ole Christensen og 

Peter Poulsen samt resten 
af personalet. 

Så skete det !

Jubilæum 25 år
Dobbelt op på 25 års jubilæum. 

Storegade 112

Indgang fra gården

P-pladser lige ved døren
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Østerby Sundhedscenter
Ribegade 169 A, 6700 Esbjerg - Tlf. 76 16 45 00

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

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

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

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

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

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

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

Sygeplejekoordinator kan kontaktes på
tlf. 7616 5611

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

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

Træningen kan påbegyndes efter aftale
og instruktion med terapeut.

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

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

Gør din virksomhed synlig – få dit budskab ud !
Annoncer i Østerby Nyt
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Årets Høstfest i Tinghøjen er aflyst p.g.a. Corona.

Er SEPE’s navn for deres
motionstilbud med base i
Veldtofte Idrætspark.
Som medlem kan man shop-
pe rundt blandt deres forskel-
lige tilbud, som bl.a. byder
på 2 motionscentre i hhv.
Veldtofte og Guldager, hvor
man kan få adgang til maski-
ner og faciliteter, så man kan
træne alle kroppens muskler.
Puls Sport & Motion tilbyder
4 forskellige priser, som mat-
cher ens ambitionsniveau.
”Lille puls” til kr. 119 pr. må-
ned giver adgang til de to
motionscentre. ”Normal
puls” til kr. 189 pr. måned til-
byder adgang til motionscen-
trene, holdtræning indenfor
bike, styrke, motion og vel-
være samt et 10 klip-kort,
som kan bruges til badmin-
ton, squash, padel, flexfod-
bold, mountainbike og frisk-
øjtning med indgang og skøj-
teleje. ”Max puls” tilbyder
det samme som ”normal
puls”, men også 1 gang
ugentlig svømning og well-
ness 1 gang pr. måned. ”Se-
nior puls”, som er rettet til
brugere, der er fyldt 65 år, til-
byder adgang til motionscen-
trene og holdtræning for kun
kr. 119 i tidsrummet fra
06.00 til 14.00 hver dag.
Klippekortet kan tilkøbes for
kr. 99 pr. måned.
Klippekortet er tænkt som et

Puls Sport & Motion

tilbud til brugere, der ønsker
at snuse til forskellige aktivi-
teter. SEPE anbefaler, at hvis
man ønsker at dyrke én akti-
vitet, så er det som regel bil-
ligere, at blive medlem af en
klub. Hver uge vil Puls præ-
sentere en ny aktivitet, hvor

alle kan komme og være
med, for at få kendskab til
nye idrætsformer.
Jacob Drachmann Haag fra
SEPE fortæller, at de har
genåbnet caféen i Veldtofte,
hvor de har ændret koncep-
tet, så al mad laves fra frost,

så det er frisk ved servering
og madspild undgås. I caféen
er der indrettet et klubrum,
hvor der kan spille bordfod-
bold, eller bare hygge i sofa
og lign.  
Jacob fortæller også, at de
mener, de har etableret et me-
get rummeligt motionstilbud,
hvor medlemsskaren er en
anden type end hvad man ser
i et typisk motionscenter. Det
er deres opfattelse, at mange
ikke ønsker at benytte et al-
mindeligt motionscenter, hvis
de ikke har kroppen eller det
rette tøj fra start. I Puls Sport
& Motion er der bemanding
mandag til torsdag mellem
kl. 15 og 21, mellem kl. 15
og 18 om fredagen, og
mellem kl. 10 og 14 lørdag
og søndag, hvor der kan gi-
ves vejledning i at komme i
gang med at bruge de enkelte
maskiner på den rigtige må-
de. Alle maskiner er også ud-
styret med vejledning til at
bruge dem korrekt, så man
kan altid komme godt i gang
med at bruge maskinerne. 

Mange har allerede taget til-
buddet til sig, og p.t. har man
omkring 400 medlemmer, og
SEPE har lavet og laver ger-
ne flere aftaler med grupper
om brug af deres tilbud, bl.a.
har de indgået en aftale med
Idrætskraftcenteret. Puls
Sport & Motion er åbent hele
sommeren, og de har valgt at
holde extraordinært åbent
p.g.a. Covid19.
En af de nye aktiviteter, som
SEPE har etableret er padel,

hvor de har anlagt 2 baner på
anlægget på Gl. Vardevej.
Padel er en kombination af
squash og tennis, som spilles
med et forstørret bat af fla-
mingoagtig materiale med
huller. Det spilles med en
tennisbold med et lidt mindre
tryk, og som ved squash må
endevæggene benyttes. Der
spilles på en bane med kunst-
græs med sand. SEPE har
oplevet stor søgning til spor-
ten, som er let at gå i gang
med, så de er ved at bygge 2
indendørsbaner, som åbnes til
november.
SEPE driver sportsfaciliteter-
ne i Guldager, Veldtofte,
Bramming samt på Gl. Var-
devej med Blue Water Dok-
ken, Blue Water Arena, Gran -
ly Hockey Arena, Svømme -
stadion Danmark og Esbjerg
Spa & Wellness. De arrange-
rer og afholder events som
f.eks. Bike Challenge, Extre-
me Challenge og Kids Chal-
lenge og Esbjerg City Half. 
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hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 19.00
samt lørdag kl. 13.30

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

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

  Pulje gevinster i alle spil samt diverse
lykkenumre.

  Mange forskellige ekstra spil med 
kontante præmier.

BANKOHALLEN 
RAVNEVEJ 2, ESBJERG

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

- det er os der støtter sporten i Esbjerg

 
   Nu banko i røgfri lokaler !

Indendørs rygerum
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Vi udfører blandt andet:

Døre/vinduer
Renoverings opgaver
Tagudskiftning
Gulve
Tilbygning
Køkkenmontering
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Efter 17 år i hus flyttede Le-
na og Børge Olesen ind i den
nyopførte boligafdeling Niels
Lambertsens Vej i Esbjerg,
og det har de ikke fortrudt.
Hvad gør man, når trapperne
i huset begynder at volde
problemer, og den store have
ikke længere er overskuelig
at holde? For Lena og Børge
Olesen var løsningen at flytte
ind i den nyopførte boligaf-
deling Niels Lambertsens vej,
Boligforeningen Fremad. Par -
ret byttede 15. april hus og
have ud med lejlighed og ter-
rasse og er glade for beslut-
ningen.
- Vi har aldrig fortrudt det.
Hvis byggeriet havde været
færdigt to år tidligere, havde

vi gjort det allerede på det
tidspunkt, fortæller Børge
Ole sen.
- Der var mange trapper i vo-
res hus, blandt andet ned til
kælderen og ud til haven, og
det gav Børge problemer, da
han er dårligt gående, forkla-
rer Lena Olesen.

Slipper for vedligehold
Børge Olesen er gammel
håndværker, og tidligere i sit
liv kunne han nemt vedlige-
holde både hus og have sam-
men med Lena, men det æn-
drede sig, som tiden gik.
- Det ville tage mig to dage at
slå græsset, griner den 69-åri-
ge beboer.
I to måneder har parret boet i

boligen, og de har blandt an-
det mødt mange af deres nye
naboer.
- Vi er meget glade for at bo
her. Det har været rart at flyt-
te ind i noget helt nyt og at
møde de nye naboer. Vi har

været inde og se, hvordan
flere af de andre bor, siger
Lena Olesen.
- Den store terrasse har jeg
brugt mere, end jeg har brugt
vores have de sidste fem år.
Det er dejligt, at det hele er i

ét plan. Og så er her en ele-
vator, jeg er glad for supple-
rer, Børge Olesen.

Tilbage til det almene
Både Børge og Lena har tid-
ligere boet alment, og Børge
har desuden været vicevært i
boligafdelingen Skoleparken.
Dengang var der bopælspligt,
og at bo alment er ikke nyt
for nogen af dem.
- Vi slipper for at vedligehol-
de og kan ringe efter vice-
værten, hvis der opstår pro-
blemer, fortæller Børge Ole-
sen.
I almene boligselskaber er
der god mulighed for at kom-
me andre mennesker ved, og
parret har allerede fået et rig-

tig godt forhold til en af na-
boerne.
- Det er en yngre mor med
børn. Da vi flyttede ind sagde
hun som det første, at vi bare
skulle sige til, hvis vi havde
brug for hjælp. Den anden
dag havde hun fødselsdag, og
den ene søn kom ind med et
kæmpe fad mad, det er rigtig
dejligt, at det er sådan, for-
tæller Lena Olesen.

Der er endnu et par enkelte
ledige lejligheder, hvor der er
mulighed for at se en ledig
lej  lighed ved henvendelse til
Jane Bredahl, tlf. 77 32 07 51
eller pr. mail: 
jab@dabbolig.dk.

Lena og Børge skiftede hus og have ud med lejlighed og terrasse

Fantastisk terrasse.

Dejlig lys stue.

Stort soveværelse.

Plads til hele familien på terrassen.

Lyst åbent køkken.

Godt værelse – med meget lys.
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Gør din virksomhed synlig  – få dit budskab ud !
Annoncer i Østerby Nyt

Recovery Bulls blev startet i
foråret 2015 af Even Rams-
land, hvor han, efter at være
kommet ud af et misbrug,
manglede et idrætsfælles-
skab. Han begyndte sammen
med nogle kammerater at
spille fodbold i et uformelt
fællesskab. På det tidspunkt
var det kærligheden til fod-
boldspillet og kammeratska-
bet på og udenfor banen, der
var drivkraften. Hurtigt kun-
ne han se, at det havde en po-
sitiv effekt på såvel ham som
hans kammerater, og af nem-
hedshensyn var det nødven-
digt at oprette en forening,
når der skulle søges tilskud,
baner m.v.
Det blev starten på Recovery
Bulls, som siden da har gen-
nemgået en rivende udvik-
ling med et utal af såvel
idræts- som sociale aktivite-
ter, og nu er repræsenteret i
seks kommuner fordelt over
hele Danmark, hvor der er
oprettet lokalafdelinger med
egne bestyrelser. De er med i
paraplyorganisationen Reco-
very Bulls Danmark, hvor
Even Ramsland er direktør. I
dag er Recovery Bulls blandt
landets førende indenfor so-
cialt idrætsarbejde. 

Væksten i Recovery Bulls si-
den starten har medført, at
Evens rolle og arbejdsopga-
ver har ændret sig markant,
og fokus har efterhånden
flyttet sig fra det lokale til det
nationale. Det har medført, at
det var nødvendigt at oprette
en lokalafdeling i Esbjerg,
hvor Isa Erzurum blev valgt
til formand. Isa har selv erfa-
ret på egen krop hvad socialt
udsathed betyder for livskva-
liteten. Han er nu clean og en
rollemodel for mange. 
”Tingene skal fortsætte i den
stil, det hele tiden har foregå-
et. Jeg glæder mig over den
tillid, der er blevet givet mig,
og jeg glæder mig til at re-
præsentere en bevægelse og
organisation i fremdrift samt
at gøre en forskel for socialt
udsatte i Esbjerg Kommune.

Jeg ved hvad det vil sige at
være udsat, da jeg selv har
prøvet det på egen krop, og
derfor føler jeg mig rustet til
at hjælpe andre” udtaler Isa
Erzurum.
Even Ramsland siger, at han
er glad for at man nu har eta-
bleret en lokalafdeling, da
behovet for den lokale tilste-
deværelse er stort, den nye
lokalafdeling skal støtte og
opmuntre nye medlemmer til
at engagere sig lokalt i Es-
bjerg. Nu kan han bruge me-
re tid til at understøtte arbej-
det i hele Danmark, og han er
sikker på, at de stærke perso-
ner, som er blevet valgt ind i
bestyrelsen for den nye lokal-
forening, nok skal køre akti-
viteterne videre, og skabe
nye tiltag.

Hermed indkaldes til

Årsmøde i Lokalrådet
Tirsdag 15. september 2020 kl. 19.00 

på Platformen, Gl. Novrupvej 14  
(den tidligere Bieringhus Efterskole)

Punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af medlemmer af Lokalrådet 
6. Suppleanter til lokalråd for de folkevalgte 
7. Revisor og revisorsuppleant
8. Evt.

Med venlig hilsen
Lokalråd Esbjerg Øst

Bjarne Petersen, formand

Årsmøde
Lokalrådet afholder årsmøde
tirsdag 15. september kl.
19.00 på Platformen, Gl.
Nov rupvej 14.
Platformen er det nye navn
for den Gamle Bieringhus
Efterskole. Inden årsmødet vil
Platformens leder, Thomas
Abrahamsen, kort fortælle
om tankerne bag Lauritzen
Fondens opkøb af skolen, og
planer for udnyttelse af sko-
len i fremtiden. Lokalråd Es-
bjerg Øst repræsenterer bor-
gerne i Jerne og Gammelby,
og vi opfordrer alle til at støt-
te op om Lokalrådet ved at
møde op til årsmødet. Dags -
orden for årsmødet kan ses
fornede på siden.

Cykelstien i Baggesens Allé
Arbejdet skrider planmæssigt
frem. Etape 1 er afsluttet, og
etape 2 er undervejs. Etape 3,
som er cykelsti fra starten af
Baggesens Allé og langs Ex-
nersgade til underførslen mel -
lem Gasværksgade og Jern-
banegade skal – efter nogen
usikkerhed omkring statens
tilskud til projektet – gå i
gang 1. september og være
afsluttet midt i december. Es-
bjerg Kommune kan risikere
at miste tilskuddet, hvis ikke
det afsluttes i 2020. Lokalrå-
det frygter, at arbejdet måske
vil bære præg af hastværk.

Byfornyelse i Østerbyen
Lokalrådet har udtrykt deres
anerkendelse af Esbjerg Kom -
munes arbejde med især løf-
tet af forholdene i Lergrav-
sparken. Det er tydeligt, at
forbedringerne har betydet, at
mange flere benytter parken
og er med til at passe på de
nye forhold. Forløbet med to
borgermøder hvor de frem-
mødte kunne få lov at priori-
tere og sætte deres præg på
projektet har været godt.  
Desværre har de nye facilite-
ter allerede været angrebet at
hærværk i form af graffiti op
til flere gange, dog har kom-
munen været hurtige til at
fjerne det igen. 

Jerne Station
Arbejdet skrider frem, og na-
boerne til den nye station kan
vist igen leve med et lydnive-
au, der er til at udholde. Ba-
nedanmark forventer at være
færdig med stationen sidst på
året, og så vil Esbjerg Kom-
mune etablere forplads i forå-
ret 2021. Der vil stadig ikke
blive etableret p-pladser for
brugere af stationen. Lokalrå-
det frygter både parkerings-
kaos og trafikkaos, når et
større antal brugere, som
mest vil være studerende til
uddannelsesinstitutionerne i
området, skal fra eller til sta-
tionen samtidig. Esbjerg
Kom mune har ingen planer
p.t. om at anlægge cykelsti
på Skolebakken.

Havnestøj
Efter en periode, hvor bebo-
erne i den sydlige del af Lo-
kalrådets område, har været
mere eller mindre forskånet
for støj fra havnen, er der i
den sidste tid igen rapporteret
om øget støjgene fra skibe i
havn. 

Vindmøller
Lokalrådet opdagede, at un -
der anlæggelsen af de to sid-
ste vindmøller i Måde, blev
den opgravede jord kørt ud
over kanten ved mølle 4 og
dumpet direkte på stranden.
Efter en henvendelse til Es-
bjerg Kommune og Miljø-
myndighederne, herunder
Kystdirektoratet, fik mølle-
bygger besked på at fjerne
jorden og køre den i depot.
Det var en fejl at bygherre
mange dage i træk havde
dumpet jord på stranden.  

Måde Bakker og Strand
Lokalrådet har konstateret, at
Måde Strand igennem årene
er blevet brugt til at dumpe
forskelligt affald fra cement-
og teglproduktion. En del af
affaldet kan placeres ved syn -
 deren, og det øvrige er Es -
bjerg Kommune ansvarlig for
at få fjernet. Måde Strand bli-
ver nok aldrig en badestrand,
men kan i det mindste blive
et åndehul for områdets be-
boere sammen med stien, der
er anlagt i Måde Bakker, hvor
der er placeret flere bord- og
bænksæt samt et madpakke-
hus. 
Esbjerg Havn har planer om
at udvide deres område til op -
bevaring af mølledele, og det
vil formentlig påvirke det re-
kreative område ”Måde bak-
ker” i negativ retning. Vi af-
venter for tiden svar fra Es-
bjerg Kommune om deres
planer for området. Lokalrå-
det stiller sig spørgende over-
for at man måske vil inddra-
ge et område hvor man netop
har brugt 1,4 mio. kroner i
vindmølle kompensationspen -

ge på at forskønne og om-
danne til rekreativt område.   

Udviklingsplaner for Øster-
byen og Stengårdsvej
Esbjerg Kommune er i gang
med udviklingsplaner for man -
ge områder af kommunen.
Udviklingsplanen for Sten-
gårdsvej er lovpligtig, da
Sten gårdsvej er betegnet som
hård ghetto. Planen indehol-
der mange spændende ele-
menter, som ikke blot kan
være et stort løft af Sten-
gårdsvej, men hele området,
da planen også omfatter de
nærliggende uddannelsesin-
stitutioner, hvor især en me-
get tiltrængt renovering af
Bakkeskolen forventes igang -
sat i 2021. Lokalrådet spurgte
ind til hvad Esbjerg Kommu-
ne har tænkt sig m.h.t. res-
sourcesvage beboere, da det
ikke kan være tanken blot at
flytte dem, så der skabes
ghettoer andre steder i Es-
bjerg. Det fik vi ikke noget
umiddelbart svar på.
Lokalrådet havde hørt, at der
snart præsenteres en udvi-
klingsplan for Østerbyen. Vi
ser frem til at erfare, hvad
denne plan indeholder, og
hvornår de lokale interessen-
ter involveres?

Sikker trafik
Lokalrådet har opmærksom-
heden rettet mod to steder i
dets område, hvor trafiksik-
kerheden har behov for at bli-
ve øget. Det er Darumvej og
Strandby Kirkevej. Begge
steder er trafikmængden øget
betydeligt de senere år, og på
Darumvej har Esbjerg Kom-
mune tilladt en virksomhed
med lastbilstrafik døgnet
rundt at flytte ind. På Strand-
by Kirkevej er det især om-
kring bageren, hvor der ofte
parkeres uhensigtsmæssigt og
skaber farlige situationer samt
hensynet til skolebørn på vej
til og fra Boldesager Skole vi
ønsker at Esbjerg Kommune
vil arbejde med at forbedre.

Lokalråd Esbjerg ØstRecovery
Bulls



gative stemmer samtidig, og
de danner kliker, som kører
hetz og siger negative ting.
Hun har oplevet, at stemmer-
ne opfordrer hende til at begå
selvmord. Det er typisk når
hun har en dårlig periode.
Hun prøvede det for nogle år
siden inden hun fik hendes
diagnose, hvor hun blev stal-
ket af en ekskæreste. Hun sad
sammen med venner udenfor
Open Air i Varde og lyttede
til musikken, hvor stemmer-
ne begyndte at tale til hende.
Hun søgte ned til Varde Å,
hvor de opfordrede hende til
at drukne sig i åen, men hen-
des veninder fandt hende, og
reddede hende.
Pernille har arbejdet hårdt
med at afklare hendes diag-
nose i samarbejde med psyki-
atere, og hun søger hjælp på
Spangsbjerg, når hun ikke
kan tage vare på sig selv.
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Østerbynyt har snakket med
Pernille Olesen, som er bru-
ger af Recovery Bulls. Man -
ge af initiativets brugere er
tidligere misbrugere af stof-
fer og/eller alkohol, men Per-
nille har aldrig været misbru-
ger, men hun er diagnostice-
ret med paranoid skizofreni. 

Pernille er 27 år, og bor i Kir-
kegade med hendes kæreste
og 2 katte. Hun er født og op-
vokset i Esbjerg, Tistrup og
Varde. Hun vidste fra 6-7 års
alderen at der var noget galt,
men hun fik først hendes di-
agnose, da hun var 23 år.
Dette betød, at hun begyndte
at forstå, hvorfor hun har op-
ført sig som hun har gjort
gennem hendes opvækst.
Hendes første erindring er at
hun sidder alene på hendes
værelse og leger med Barbie-
dukker, og tror at der er no-
gen, der snakker til hende.
Da hun altid har haft en livlig
fantasi, tænkte ingen mere
over det. Hun husker også en
episode fra hendes skoletid,
hvor hun var omkring 10 år,
hvor der er en stemme, der
taler højt til hende, selvom
hun sidder alene og tegner. 
Pernille hører 10 forskellige
stemmer, hvoraf de 9 er ne-
gative og kun 1 er positiv.
Den positive stemme er en
lys kvindestemme, som hun
ikke kender. De negative
stemmer lyder som hende
selv med hver deres person-
lighed. Hun hører alle de ne-

Hun har fundet ud af, at hun
gør skade på sig selv uden at
vide det, hvor hun mishand-
ler hendes fingre og negle-
bånd. 
Alle skizofrenipatienter star-
ter i OPUS (det tidligere Tid-
lig Interventionsteam), men
hun er nu tilknyttet lokalpsy-
kiatri, da hun ikke længere
har behov for intensiv be-
handling. Gennem hendes
behandling har hun lært at se
frygt i øjnene og eksponere
sig selv. I hele vores samtale
er Pernille meget åben om-
kring hendes liv, hvor hun
også fortæller, at hun er både
ord- og talblind, så hun er på
et 1. klasses niveau, men hun
har bestået en 1-årige HF ek-
samen. Hun har også haft
kraftige celleforandringer i
livmoderhalsen, og der fik
hun katastrofetanker, da hun
blev bange for, at hun ikke
ville være i stand til selv at få
børn. Hun er nu raskmeldt og
går til kontrol hvert halve år.
Hun har været forlovet i 2 år,
og Pernille blev træt af at
vente på at kæresten skulle
fri, så det gjorde hun, og han
sagde ja, så hun håber på, at
de skal giftes i 2021. De har
kendt hinanden i 7 år. De vil
også gerne have børn, men
det må vente til hun er trap-
pet ud af hendes psykoseme-
dicin. Når og hvis de får
børn, vil hun være meget
åben overfor børnene om-
kring hendes diagnose. Kæ-
resten er salgsassistent ved

Telia, og Pernille fortæller, at
det selvfølgelig også er svært
for hendes kæreste, når han
føler afmagt overfor hendes
lidelser, og kun kan lytte,
kramme og trøste. 
Pernille elsker at tegne, og er
autodidakt tøjdesigner. Hun
har tegnet hendes egen bru-
dekjole og en brudekjole til
en veninde. Hun kan dog ik-
ke selv sy dem, så foreløbig
er det kun blevet til tegning-
er. 
Hun fik kontakt til Recovery
Bulls, da hendes sagsbehand-
ler fandt et opslag om bræt-
spil i den sociale sportscafé i
Strandbygade. I starten af
2020 besøgte hun og en ve-
ninde caféen, og nu spiller de
jævnligt. Pernille kommer
hver onsdag som bruger, og
hun har sammen med ve-
ninden startet Ladies Night,
da de manglede nogle aktivi-
teter for piger, der ønsker lidt
andre de typisk mandebase-
rede aktiviteter. De er ikke så
mange endnu, så hun opford-
rer andre piger, der kunne
tænke sig at være med til kre-
ative aktiviteter i en rigtig
hønseklub til at henvende
sig. 
Pernille slutter af med at for-
tælle, at hendes diagnose ik-
ke kommer til udtryk i dag-
ligdagen, men hvis hun bli-
ver beruset, så sker det. Per-
nille arbejder 6 timer i ugen i
et fleksjob i børnehaven Blå-
muslingen, og hun har behov
for en overskuelig hverdag. 

Portræt

Hvad gør man, når man på
grund af Covid 19 må aflyse
et af årets højdepunkter, bør-
nenes Grundlovsdag, og der
er forsamlings-regler der gør
det svært at lave fælles arran-
gementer.
Jo, i Tinghøjen, blev man
enige om at gøre det sammen
men alligevel hver for sig.
En arbejdsgruppe fra perso-
nalet gik i gang med plan-
lægning af en fælles sangdag,
hvor alle skulle stå på lege-
pladsen og synge børnesange
sammen men i hver sin ind-
delte gruppe.
Ugen op til ”Syng sammen
dagen” plantede børn og per-
sonale smukke blomster, så
også omgivelserne var flotte
og festlige.

Hver gruppe i både børneha-
ve og vuggestue, valgte en
favoritsang som man øvede
ekstra meget på, op til sang-
dagen.
Så kom den store dag. 
Vi startede sammen, med at
synge Tinghøjssang for fulde
udblæsning.

Tinghøjen synger sammen
hver for sig
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Tømrervej 3
6710 Esbjerg 

Tlf. 75 12 96 22
E-mail: info@ic-nielsen.dk 

SMEDE- OG VVS-FIRMA

Hovedsponsor for If92 Fodbold 

Træningstider efterår 2020
Hold Årgang Dage Tidspunkt Sted

Småfødder 2016 Onsdag Kl. 16.30 – 17.30 Skibhøj

U 6/7 2015-2014 Mandag & Onsdag Kl. 16.30 – 17.30 Skibhøj

U 8 2013 Tirsdag & Torsdag Kl. 16.45 – 18.15 Skibhøj  

U 9 2012 Mandag & Onsdag Kl. 17.00 – 18.30 Skibhøj 

U 10 2011 Mandag & Onsdag Kl. 17.00 – 18.30 Skibhøj

U 11 2010 Tirsdag & Torsdag Kl. 16.45 – 18.30 Skibhøj

U 13 2009-2008 Mandag & Onsdag Kl. 17.00 – 18.45 Skibhøj

U 15 2007-2006 Tirsdag & Torsdag Kl. 17.00 – 18.45 Skibhøj

U 17 2004-2005 Tirsdag & Torsdag Kl. 17.00 – 18.30 Veldtofte

Dame S 2002-+ Mandag & Onsdag Kl. 18.30 – 20.00 Skibhøj

Herre S 2002+ Tirsdag & Torsdag Kl. 19.00 – 20.30 Veldtofte

IF 92 har vi fokus på det sociale og at fodbold skal være sjovt for alle, uanset niveau.

Du kan læse mere på klubbens hjemmeside: www.IF92FODBOLD.dk, 
eller på Facebook: Esbjerg IF92 Fodbold. 

Ny sæsonopstart 
v. FDF Esbjerg 3. Jerne
Onsdag d. 26/8 kl. 18.00 skyder vi en ny sæson i gang med en

fælles opstart på Fasanvej 16, 6705 Esbjerg Ø. 

Vi tilbyder FDF for alle børn i alderen 6-18 år.

Sæsonplan for 2020/2021:
Tumlinge hold: 6-8 år. 

Fast mødeaften hver onsdag fra kl. 17.00-18.30.

Pilte, Væbner, Seniorvæbner og Senior hold: 9-18 år: 
Fast mødeaften hver onsdag fra 18.30-20.00.

Taekwondo blev introduceret
i Danmark i 1968 af to hol-
lændere på ferie. I 1971 blev
den første klub startet, og i
1975 blev Dansk Taekwondo
Forbund stiftet, og Esbjerg
Taekwondo Klub ”CHEONG
YONG” så dagens lys. 
Der blev arrangeret opvis-
ning på Bakkeskolen for at
reklamere for sporten, som
resulterede i at allerede 2 da-
ge efter mødte 40 interessere-
de op for at prøve kræfter
med sporten, og det antal
blev øget til omkring 70 i lø-
bet af de første par dage.
Medlemstallet blev ved med
at stige, og det gav problemer
med træningstimer og –ste-
der, så klubben begyndte at
kigge efter egnede lokaler,
hvor de kunne samle klub-
ben. Efter længere tids søgen,
fandt de lokaler i Fynsgade
20, som blev officielt indviet
22. april 1978. Der var fuld
fart over klubben, som arran-
gerede træninger, kurser,
landsholdssamlinger, klub-
fester og meget mere, hvilket
havde en stor ære for klub-
bens flotte resultater i de år.
I 1979 arrangerede klubben
DM i Stadionhallen, og i
1980 var det afviklingen af
Europa Mesterskaberne, som
klubben stod for. 
Efterhånden var pladsen i
Fynsgade ved at være for
trang, og bygningernes stand
var også ved at være betæn-

kelig, så igen gik jagten ind
på klublokaler. Efter opfor-
dring fra daværende borg-
mester, A.K. Nielsen, fortog
man en besigtigelse af EFI
Hallerne, og det stod klart, at
de ville være velegnet, så ef-
ter forhandlinger med mange
forskellige parter, kunne
klubben indbyde til reception
3. oktober 1981 i de nye lo-
kaler, hvor de stadig holder
til.

Klubben har gennem årene
gjort sig mest bemærket i
KAMP, hvor man har vundet
mange nationale og interna-
tionale medaljer. I de senere
år er man også i TEKNIK
blevet en del af den danske
elite.
Selvom klubben er stolte af
deres mange medaljer, så er
det i lige så høj grad, det so-
ciale, som betyder meget for
klubben. Ikke alle medlem-
mer er interesserede i at
kæmpe for medaljer. Mange

er der for motionen og det
sociale, men alle er en del af
klubben, og de stiller op, når
klubben har brug for hjælpe-
re.
Esbjerg Taekwondo Klub har
6 gange (1993, 1996, 2009,
2011, 2014 og 2017) arrange-
ret Summer Camps, og skulle
også i 2020 have afholdt en
Summer Camp. Der stiller
klubbens medlemmer, famili-
er og venner op for at løse de
mange opgaver, og det bliver
de til UG.
For tiden er der ca. 220 med-
lemmer af klubben, hvoraf
36 er sortbælter. 12 medlem-
mer med 4.-8. Dan, hvor Tor-
ben Madsbøll og Lars Arnum
har 8. dan, 7 medlemmer
med 3. dan, 7 medlemmer
med 2. dan og 10 medlem-
mer med 1. dan. 
Det er meget få Taekwon-
doudøvere, som opnår 8. dan,
så at klubben har 2, siger alt
om den dedikation, som nog-
le af medlemmer har overfor
klubben og sporten.
Samtidig har klubben over
årene haft flere højtrangerede
dommere, og David Coupar,
som har 7. dan, og har været
dommer bl.a. ved OL i Lon-
don og Rio, blev optaget i
sportens ”Hall of Fame på
Philippinerne, hvor sporten
er kæmpestor. Esbjerg Taek-
wondo Klub er p.t. ikke så
dominerende på den danske
scene, som de har været. Det-

te skyldes bl.a. at mange af
de unge kæmpere i forbin-
delse med uddannelse flytter
fra byen, og så repræsenterer
de andre klubber, men duk-
ker op i barndomsklubben,
når de er på besøg i Esbjerg
eller man mødes til stævner
rundt om i landet.
Klubben er veldrevet med en
bestyrelse bestående af
mangeårige medlemmer af
klubben med unge islæt, som

sørger for, at der ikke gror
mos på de gamle sten. I klub-
bens 45 årige historie har
klubben kun haft 5 formænd,
hvor den nuværende for-
mand, Finn Larsen, har sid-
det på posten siden 1987.

Faktaboks
Hæftet om Esbjerg Taekwon-
do Klub er skrevet af klub-
bens mangeårige PR mand,
Claus Bjelke, som på egen

hånd har skrevet og financie-
ret hæftet. Claus er nok kendt
af mange fra hans år i Jerne
IF og siden IF92, hvor han
har skrevet mange humoris-
tiske artikler. Claus er – i
modsætning til de ledere, han
omtaler i hæftet – ikke bange
for at bruge mange ord, men
altid med et glimt i øjet.
Hæftet udleveres gerne i Es-
bjerg Taekwondo Klubs loka-
ler under EFI hal 2.

Esbjerg Taekwondo Klub
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  Dokken 10
6700 Esbjerg

88 20 85 50
midspar.dk/esbjerg

Danmarks mest tilfredse
kunder - Analyse Danmark
2016 til 2019.

Vi støtter lokale 
aktiviteter og 
foreninger i din by.

Du får en personlig 
 rådgiver,  som du kan 
kontakte direkte.

Fælles Om. 
Økonomien  
  Middelfart  Sparekasse i Esbjerg er med dig, når de 
største økonomiske beslutninger i livet skal 
træff es. Det kræver tillid. 

Hos os får du en personlig rådgiver, som 
kender dig og din økonomi, og er til at 
få fat på. De bedste løsninger fi nder vi 
nemlig i fællesskab.

 Læs mere om at være kunde i Sparekas-
sen på midspar.dk/blivkunde. Du kan 
også ringe direkte til Kent eller Lise� e, 
og høre mere om, hvad vi kan gøre for 
dig og din økonomi. 

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

Den 26 årige Rawan Kari,
som oprindeligt kommer fra
Syrien, startede Esbjerg Bar-
ber Shop 1. januar 2020 i
Kronprinsensgade 26. Mange
ældre borgere vil huske, at
der mange år tilbage har væ-
ret frisørsalon, hvor navn-
kundige ”Tordenskjold” holdt
til.
Rawan kom til Danmark i
2016 og har derfor nu boet i
Danmark i 4 år. Han boede
først i asyllejr i Sønderborg,
og flyttede for ca. 2 år siden
til Esbjerg, hvor han har fun-
det en lejlighed på Tinghøjs
Allé. Rawan er glad for at bo
i Danmark, selv om resten af
hans familie stadig bor i Syri-
en. Han holder kontakten til
familien via nettet, og fryg-
ter, at han som kurder ikke
vil kunne vende tilbage til
Syrien foreløbig. Han har op-
nået opholdstilladelse i Dan-
mark.
I Syrien tog han en gymnasi-
al uddannelse, men arbejdede
samtidig som frisør. Han er
fortsat med at arbejde som
frisør i Danmark samtidig
med at han har taget 9. og 10.
klasse på VUC, og han mest-
rer flot det danske sprog. Han
ville gerne give noget tilbage
til Danmark for at tage imod
ham, var han frivillig i Røde
Kors i et år, hvor han klippe-
de ældre medborgere gratis.
Selv om han kun har været i
gang siden 1. januar, har han
opbygget en loyal kunde-
kreds, og da Østerbynyt be-
søger ham en mandag for-

Esbjerg Barber Shop

middag, må vi afbryde snak-
ken, da der kommer et par
unge mænd ind for at få ret-
tet frisuren, og da snakken er
ved at være slut, så kommer
en ældre mand ind og sætter
sig klar som den næste i sto-
len.
Avisens udsendte blev også
placeret i stolen for at få et
bevis på Rawans evner, og
da han spørger, om han også
skal klare hårene i næse og
ører, siger jeg ja, da jeg har
prøvet det ved frisører i Tyr-
kiet, hvor de brænder hårene
væk. Rawan benytter sig af
voks på vatpinde, som størk -
ner, og hiver så pindene ud.
Det svier et øjeblik, men jeg
kan sige, at man kan roligt
lide lidt for skønheden, for
det har en effekt, der er me-
get længere.
Rawan er faglært i mesterlæ-
re, og han svinger saksen,

kniven og maskinen med
stor rutine i den lille salon
med 2 stole på ca. 20 kvm.
Han sørger for at der altid er
kaffe på kanden, så der kan
hygges, mens man venter.
Rawan ved godt at der er
mange konkurrenter i byen,
men han er fyldt med selvtil-
lid, og tro på egne evner (og
hænder). I salonen fører han
en række vok se og cremer,
som han selv importerer fra
udlandet.
Salonen er åben mandag til
fredag fra kl. 09 til 18 og om
lørdagen fra kl. 09 til 17.30.
Priserne må også siges at
være rimelige, for mænd be-
taler kr. 150 for enten en
klipning eller barbering.
Pensionister og børn betaler
kr. 100, og studerende får
10% rabat. Man kan altid
følge salonen på Facebook-
siden Esbjerg Barber Shop.

Vi udfører blandt andet:

Døre/vinduer
Renoverings opgaver
Tagudskiftning
Gulve
Tilbygning
Køkkenmontering
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Vælg det  
medlemskab 

der passer 
til dig!

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

 

Læs mere og tilmeld dig på puls.sepe.dk

Adgang til motionscentre
i Veldtofte og Guldager

Holdtræning
Bike, styrke, motion, 

velvære

Klippekort til sport
(10 klip, fornyes hver måned)

Badminton
Squash  
Padel 

Flexfodbold
Mountainbike, 

Friskøjtning indgang 
+ skøjteleje

Svømning 
1 gang/uge

Wellness 
1 gang/md

SENIOR PULS

119,-
MAX PULS

249,-LILLE PULS

119,-
NORMAL PULS

189,-

Klippekort 
kan tilkøbes 
for kr. 99,-

(06.00 – 14.00)
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LOkaLråd 
ESBJErG ØST 

pr. 1. maj 2019
Formand
Bjarne Petersen Tlf. 2512 1123
bjarnep@bbsyd.dk
Esbjerg IF92 Fodbold

Næstformand
Daniel Vang Rasmussen
Daginstitutioner

Kasserer
Jan Harreby Sonnichsen
Privat

Sekretær
Claus Jepsen
Privat

Lokalrådsmedlemmer
Peter Bloch
Privat

Henrik Thorø Jensen
Østerbyens Borgerforening

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

eller ved kontakt til formanden

Østerbynyt har taget en snak
med formanden Dennis
Youngbar, kassereren Kim
Wittendorff samt flere af
medlemmerne. Det er muligt
at dyrke dartsporten også i en
moden alder, så flere af med-
lemmerne har været med i en
menneskealder, men faktisk
har klubben set en stor frem-
gang i medlemstallet efter at
være startet op igen efter Co-
vid19. Klubben har de sidste
6-7 år holdt til i gården bag
”det gamle Roberts Møbler” i
Storegade 110-116. Tilbage i
starten af 00’erne havde
klubben en meget stærk flok
af ungdomsspillere, hvor
mange nåede på ungdoms-
landhold. Jan Hansen, som
stadig spiller i klubben, for-
tæller, at han fik debut på
ungdomslandsholdet som 13
årig, hvor han spillede en
landskamp i England. Det
var hans første flyvetur, hans
første tur i en limousine, og
første gang han gav autogra-
fer. Han var med til at få en
3. plads ved Europamester-
skabet for hold, hvor 2 af de
4 spillere, var fra Dartklub-
ben Esbjerg Øst.
Klubben startede op i Kon-
gensgade 3, kld., men har og-
så holdt til i Fynsgade, på
havnen og i Sjællandsgade.
Der er åbent for træning tirs-
dag og torsdag fra kl. 19 og
til sidste mand er gået hjem.
De holder også åbent for træ-
ning søndag fra kl. 13, hvor
det er børnene, der er i fokus.
I øjeblikket har klubben nog-
le få ungdomsmedlemmer,
men der arbejdes på at skabe
en ungdomsafdeling. Dart-
klubben Esbjerg Øst råder
over 6 baner i stueetagen, og
4 baner i kælderen.
Da avisen er på besøg, er der
mødt 14 spillere op for at
træne. De deles så i 2 grup-

per a 7 spillere, hvor alle mø-
der alle. En vundet kamp gi-
ver 2 point, og de to bedste
fra hver pulje møder så hin-
anden. De opnåede point fø-
res ind i den ranglisteturne-
ring, der til stadighed kører.
Klubben kan for tiden stille 3
turneringshold. 1. holdet spil-
ler i 3. division, og havde go-
de muligheder for oprykning
inden Covid19 stoppede tur-
neringen. De to øvrige hold
spiller i kvalifikationsrækken.
Derudover har klubben også
et old boys hold. 
Det er tydeligt, at mange af
spillerne har kendt hinanden
igennem mange år, men fak-
tisk kan det ikke mærkes, om
man snakker med ”en gam-
mel rotte” eller en nybegyn-
der. Alle taler med hinanden,
og er villige til at give gode
råd. Der er et fantastisk
sammenhold i klubben, hvil-
ket også har medført, at klub-
ben i 2018 og 2019 arrange-
rede Denmark Open og Mas-
ters i Blue Water Dokken,
hvor der deltog spillere fra
hele Europa. De skal også ar-
rangere det i 2021, og er i
snak med Dansk Dart Union
om at gøre det til en fast be-
givenhed i Esbjerg.
Hvordan spiller man så dart?
De fleste har jo nok prøvet
det på hobbybasis, men for
dartspillerne spilles der ved
at man starter ud med 501
point, og skal slutte på 0.
Som de fleste ved, kan der
laves både enkelt-, dobbelt
eller tredobbelt point. Det
højeste antal point, der kan
scores er 180. Når man skal
lukke, skal det ske ved at la-
ve dobbelt point. Skulle man
f.eks. mangle 100 point for at
lukke, og man laver mere end
det, så annulleres de point,
man har lavet i den runde.
Der er strenge krav, som

selvfølgelig overholdes til af-
stand og højde. Skiven skal
hænge 173 cm fra gulv, målt
fra midten af skiven. Fra ski-
ven til punktet, hvor spilleren
står, skal der i lige linje være
237 cm, og når der måles fra
skiven og skråt ned til kaste-
planken skal der være 293
cm. 

I forbindelse med en turne-
ringskamp, som typisk varer
2-3 timer, serverer klubben
altid mad, og man har lige la-
vet et sponsorat med Blichers
Kro, som vil stå for maden
ved samtlige kampe. Der af-
vikles altid 2 turneringskam-
pe samme dag.
Udover turneringskampene

og de mange stævner i løbet
af sæsonen, så arrangerer
klubben sammen med de øv-
rige dartklubber i Esbjerg
forskellige sociale sammen-
komster, som f.eks. fisketur,
golf m.m.
I Esbjerg findes der for tiden
6 klubber, men formand Den-
nis Youngbar fortæller, at da

han startede for mere end 30
år siden, var der 19 klubber i
Esbjerg, hvor næsten alle bo-
ligforeninger havde deres
egen dartklub. 
Da Dartklubben skulle flytte
ind i de nuværende lokaler,
var det nødvendigt med en
større ombygning af lokaler-
ne, og det klarede medlem-
merne selv. Inden da havde
lokalerne været brugt til me-
get forskelligt, som f.eks.
akvarieklub.
Som de fleste sportsklubber,
så var Dartklubben Esbjerg
Øst også ramt af Covid19
nedlukningen, og da klubben
kunne lukke op igen, startede
man med et internt ”coronas-
tævne”, hvor medlemmerne
kunne støtte klubben, hvilket
gav et pænt resultat, som
kunne glæde kassereren.

Man kan læse mere om
Dartklubben Esbjerg Øst’s
Facebookside. Man søger

bare på klubnavnet. 

Dartklubben Esbjerg Øst
Blev startet 1. september 1971, og er dermed Danmark 2.
ældste dartklub. Om det er Esbjergs nærhed til England,
som er højborg for dartsporten, der gør det, vides ikke,
men det er et faktum, at Danmarks ældste dartklub også
ligger i Esbjerg, nemlig Esbjerg Dart Klub.

hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 19.00
samt lørdag kl. 13.30

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

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

  Pulje gevinster i alle spil samt diverse
lykkenumre.

  Mange forskellige ekstra spil med 
kontante præmier.

BANKOHALLEN 
RAVNEVEJ 2, ESBJERG

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

- det er os der støtter sporten i Esbjerg

 
   Nu banko i røgfri lokaler !

Indendørs rygerum
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Storegade 197, 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 2280 6906

mail: manfredo.occhionero@gmail.com

www.jerne-dyreklinik.dk

PRAKSIS FOR 
FAMILIEDYR

Konsultation efter telefonisk aftale

Tlf.  2280 6906

Dyrlæge Manfredo Occhionero

SPECIALER:
Diabetes · Leddegigt · Bøjlebehandling · Fremstilling af indlæg

�

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

�

Refusion af offentlig sygesikring og Danmark gruppe 1 og 2

�

Helbredstillæg

KLINIK FOR FODTERAPI
v/ Stine Birkeholm Kristensen, Pia Thorenfeldt og Birgitte Bjørnshave

�

Skolebakken 137 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 45 13 83

Stine Birkeholm Kristensen Pia Thorenfeldt Birgitte Bjørnshave

Følg IF92 Fodbold 

på Facebook
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Hvis du ikke er millionær
- SÅ FÅ DIN BIL LAVET

VED KNUD KJÆR...
· Reparation til syn
· Dæk
· Rust reparationer
· Køb og salg af brugte biler

Tilbud gives

Kjær Jensen
AUTOMOBILER
Randersvej 2 - Udstilling

Ingemanns Alle 59 - Værksted

Tlf. 40 17 11 11
www.kjaerjensenauto.dk

På trods af både Covid19 vi-
rus og sommerferie, har der
været travlhed på anlæggene
i såvel Skibhøj og Veldtofte.
Lørdag 1. august arrangerede
samarbejdsafdelingen mel lem
IF92 og Kvaglund IF Spar
Sommer Cup, som var spon-
seret af Spar Bøndergårdsvej
v/Hans Boel Lauridsen.

På grund af tidspunktet, hvor
mange var på ferie, var det
meget svært at finde mod-
standere, men udover 2 hold
fra IF92/Kvaglund IF i hhv.
Liga 2 og Liga 3 deltog 2
hold fra Varde også i Liga 2

og Liga 3 samt et hold fra
Team Midtjylland i Liga 2.
Team Midtjylland vandt Liga
2 efter en spændende finale-
kamp, hvor IF92/Kvaglund
IF var bagud 0-3 ved halvleg,
men med to mål i de sidste 3
minutter til uafgjort, vandt
Team Midtjylland på bedre
målscore.
I Liga 3 vandt Varde over 2
kampe mod IF92/Kvaglund
IF, hvor den første endte 2-2,
men den anden kamp blev
vundet klart af Varde med 
3-0.
Der blev overrakt fine præ-
mier til de deltagende hold i
form af slikkurve fra Spar. 
Holdene fra IF92/Kvaglund
IF trænes af Matias Strøm og

Dennis Skogemann, og de
kunne glæde sig over at der
blev vist et højt sportsligt ni-
veau med god stemning, da
der var stor opbakning fra
for ældre på sidelinierne.
Samarbejdet mellem IF92 og
Kvaglund IF har resulteret i 2
stærke hold, som der stilles
store forventninger til i efter-
året. I forbindelse med Spar
Sommer Cup afviklede afde-
lingen en træningslejr, hvor
spillere og trænere overnatte-
de i klubhuset i Veldtofte og
trænede om søndagen.
Det forventes at man vil gen-
tage succesen i 2021, men
nok på et tidspunkt, hvor det
vil være nemmere at finde
deltagende hold.

Spar Sommer Cup

Esbjerg Skakforeningen 
Starter ny sæson 2020/21 op
tirsdag aften 25. august kl.
18,30 med afholdelse af Or-
dinær Generalforsamling.
Herefter går Klub- turnering-
en  i gang hver tirsdag aften
kl.19 på Rybners Tekniske
Gymnasium, Sp. Møllevej 72.

Skakforeningen.dk

Jøker sponsor for 
skaklandsholdet!
Jøker Holding ApS, der ejes
af Thomas Jøker, har indgået
en aftale med DSU om et 5-
årigt sponsorat af skaklands-
holdet, hvor landsholdet støt-
tes med 150.000 kr. årligt!
Thomas, der er mangeårigt
medlem af Esbjerg Skakfor-
ening, har ofte været træt af
at Danmark tit manglede de
bedste spillere på landsholdet
pga. økonomi. Det har han så
valgt at gøre noget ved med
sponsorratet, som vil give

nye muligheder for landshol-
det.
Thomas har spekuleret over
sin ide i tre måneder, og sam-
taler med landstræner Sune
Berg og skakunionen viste
god kemi og stor interesse
for den historiske aftale. Det
danske herrelandshold har al-
drig før haft en storsponsor.
– Jeg har været irriteret og
spekulerede over, hvorfor vi
altid skulle konkurrere med
"Ydre Mongoliet" om sidste-
pladsen, siger Thomas, der
håber, at sponsoraftalen mu-
liggør, at det danske lands-
hold kan deltage med de
allerbedste spillere ved OL
og EM.
– Det vil være sjovt, hvis jeg
kan gøre en forskel med
sponsoratet, så spillerne kan
få ordentlige hotelværelser,
betalt tabt arbejdsfortjenste
og andre fine forhold.
– Sponsorkontrakten med

Dansk Skak Union er under-
skrevet, så nu er der økonomi
til at stille med det absolut
stærkeste hold, fortæller Tho-
mas, der med titel af delega-
tionsleder vil følge landshol-
det til EM og OL til næste år.

Jerne Skakklub
Som tidligere meddelt på
klubbens hjemmeside har vi i
bestyrelsen valgt at der fore-
løbig ikke spilles skak i hele
August måned. Vi afventer
udviklingen i corona virussen
og foreløbig har vi aftalt at
starte op  tirsdag d. 1 septem-
ber kl. 19.00.
Vi er stadigvæk i den situa-
tion at vi ikke må spille på
Hedelund Plejehjem og har
derfor i en periode lånt kæl-
der- lokalet i  Jerne Klubhus,
Fasanvej 2.

Jerneskakklub.dk

Skakken i Esbjerg

Følg IF92 Fodbold 

på Facebook
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TIpS & LOTTO  
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TELEFONNØGLE 2020
Esbjerg IF 92 – Fodboldafdeling

Klubtelefon 
Formand Fl. Sørensen - tlf. 40 17 69 20 

Kasserer Finn Overgaard - tlf. 22 12 28 80 

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

mail: finn@if92fodbold.dk 

Klubhus Skibhøj Anlæg
Lykkegårdsvej 11, 6700 Esbjerg

Klubhus Veldtofte
Sportsvej 15, 6705 Esbjerg Ø 

Øvrige trænere og ledere henvises til klubbens Hjemmeside:
www.if92fodbold.dk

IF92 Fodbolds damesenior-
afdeling arrangerede Rema
1000 Cup, som blev afviklet
8. august i stegende hede.
Det var første gang at klub-
ben afholdte et damesenior-
stævne, som havde deltagelse
af hold fra Tjæreborg, Sdr.
Hygum, Kvaglund, Oksbøl
og selvfølgelig IF92.
Igennem de sidste år har
klubben været i stand til at
opbygge en stamme af dedi-
kerede spillere, som sammen
med en dygtig trænerduo har
hævet både det sociale- som

det spillemæssige niveau,
som medvirker til at tiltrække
endnu flere spillere til klub-
ben.
Der blev spillet 7 ”mands”

fodbold og holdene fik hver
4 kampe over 2 x 15 minutter
i hver kamp. Der var indlagt
pauser mellem kampene for
at spillerne kunne restituere,
og hvad der var lige så vig-
tigt, få indtaget væske.
Resultaterne af kampene
gjorde, at Sdr. Hygum fik 5.
pladsen, 4. pladsen gik til
Kvaglund IF, 3. pladsen til
Oksbøl, IF92 fik 2. pladsen
og Tjæreborg blev den første
vinder af Rema1000 Dame-
senior Cup. Præmierne blev
overrakt af klubbens formand

Rema1000 Damesenior Cup 2020

Flemming Lund Sørensen.
Det forventes at der også af-
holdes et stævne i 2021. Ar-
rangørerne overvejer om at
flytte stævnet tidsmæssigt, så

det enten fungerer som et op-
startsstævne inden turnering-
en starter eller som et afslut-
ningsstævne, når turneringen
slutter.

Arrangørerne vil gerne takke
de mange sponsorer, som
gjorde det muligt at afvikle
stævnet: Rema1000 v/René
Thomsen, Spar Bøndergårds-
vej v/Hans Boel Lauridsen,
Slik for Voksne, Smarteyes,
Solbakkens Honning, Persil-
les.dk, Dialægt, Brødboxen,
Lakridsbox, By-Vilhelmine,
Kims Webshop. De gavmilde
sponsorer var med til at sikre,
at spillere og ledere fik mad
og drikke samt gode præmier
i løbet af dagen. Afdelingen
vil også gerne takke de frivil-
lige fra IF92 Fodbold, som
hjalp i cafeteriet og som
dommere.



truppen består af såvel ruti-
nerede som nye spillere er
det en balancegang at lave
træning som alle får udbytte
af, men det synes hun lykkes. 

Samtidig er der også kommet
en bedre træningskultur, så
fremmødet er godt, og spil-
lerne hygger sig til træning
og kamp. Rygtet om dame-
fodbolden har spredt sig i Es-
bjerg, så stille og roligt er
man ved at få opbygget en
solid dameafdeling.
Pernille er 29 år og spiller
som regel venstre kant, selv
om hun er højrefodet, men
hun kan også spille angriber.  
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I forbindelse med afviklingen
af Rema1000 Damesenior
Cup i Skibhøj lørdag 8. au-
gust, tog Østerbynyt en snak
med anføreren for IF92’s da-
meseniorhold, Pernille Ben-
dixen, om hvorfor hun har
valgt at spille i IF92 Fodbold.
Pernille startede som ung
med at spille i Jerne IF, hvor
hun spillede 11 ”mands” fod-
bold, indtil hun valgte at prø-
ve lykken i Ålbæk. Siden
flyttede hun hendes fodbold-
karriere tilbage til Esbjerg,
hvor hun spillede i Coconut
Lions. Hun syntes hun mang-
lede udfordringer, og derfor
valgte hun sammen med Lise
Ankersø Hansen, at prøve
lykken i IF92, hvor hun nu
har spillet de sidste 2 år. I så-
vel Ålbæk, Coconut Lions
som IF92 spiller de 7
”mands” fodbold. 
Pernille fortæller, at hun fra
start har følt sig velkommen i
klubben, hvor der bliver taget
godt imod nye spillere, som
hurtigt bliver en del af trup-
pen. Samtidig har de 2 kom-
petente trænere i Brian Chris-
tensen og Jan Vinter, som er i
stand til at gøre træningen
både sjov og udfordrende. Da

Pernille Bendixen
tidspunkt, hvor afdelingen
næ sten var gået i opløsning.
Nu er der omkring 20 spillere
i alderen fra 15 til 44 år, og
både trænere og spillere har
været flittige til at promovere
afdelingen på de sociale me-
dier, og det giver og har givet
en stadig tilgang, men der er
stadig plads til flere. Så Brian
opfordrer alle piger/damer,
der har lyst til at spille fod-
bold, til at komme til en prø-
vetræning. Om man har spil-
let før, er ikke afgørende, det
er lysten til fodbold, der tæl-
ler. 
Tilbage i 2007 var Brian den
første ungdomstræner, der fik
bestyrelsen overtalt til at lade
U19 spillerne (ældste ung-
domsafdeling) deltage i en
udlandstur, hvor de deltog i
Limone Cup i Italien, og de
kom hjem med en 3. plads.
Han har senere i 2013 og
2015 været med ungdoms-
hold på tur til Holland, og
han er stor tilhænger af at
ungdomsspillere får mulighe-
den for udlandsture, for det
giver utrolig meget socialt og
spillemæssigt til afdelinger-
ne. 
Brian er 57 år og gift med
Anita, og arbejder som mø-
belmaskinsnedker.

Brian er en person, som i
IF92 ikke behøver nærmere
præsentation, da han har væ-
ret træner i klubben i 20 år.
Han har været træner i næs-
ten alle afdelinger, lige fra
U6 til senior. Den eneste af-

deling, han ikke har prøvet
kræfter med, er Små Fødder,
og det har han ikke noget øn-
ske om at forsøge sig med. I
modsætning til mange andre
trænere, så har hans søn ikke
spillet i klubben, bortset fra
et enkelt år som seniorspiller.
Han blev i sin tid kontaktet af
en kammerat, som var træner
i IF’s miniput og manglede
hjælp. 
Brian blev fra i år træner for
klubbens dameseniorafdeling
sammen med Jan Vinter på et

Brian Christensen

For andet år i træk arrangere-
de NF Academy trænings-
camp i Esbjerg, hvor IF92
Fodbold fungerede som prak-
tisk hjælper. I år var campen
henlagt til Skibhøj, hvor
knap 50 spillere fra hele lan-
det i dagene fra 23. til 25. juli
deltog. NF Academy er en
fodboldskole på et højt ni-
veau, hvor trænerne kommer
fra Portugal. Fra IF92 Fod-
bold deltog 4 spillere, og 4 af
klubbens trænere medvirkede
til afvikling af campen.
Klubben retter en stor tak til
de frivillige, som bemandede
cafeteriet i de 3 dage.
På grund af Covid19 situatio-
nen var det indtil det sidste
tvivlsomt, om de 3 trænere fra
Portugal kunne få lov til at
komme til Danmark, men det
løste sig. Trænerne har bag-
grund i Benfica og Sporting
Lissabons fodboldakademier. 
Trænerne stiller store krav til

deltagerne, men de mærker
også straks udbyttet fra træ-
ningerne.
For at opnå det optimale af
træningerne, var deltagerne
op delt i 2 grupper, så de yng-
ste (årgang 2008-2011) træ-
nede om formiddagen, og de
ældste (årgang 2004-2007)
trænede om eftermiddagen. 
Spillerne blev opdelt i min-
dre grupper, og der var en
særlig gruppe for målmænd,
som tit ikke får den optimale
træning i dagligdagen i man -
ge klubber. De dygtigste spil-
lere vil blive inviteret til
yderligere træninger, og mås-
ke senere til et træningsop-
hold på NF’s akademi i Por-
tugal. 
Trænerne giver udtryk for
stor tilfredshed med såvel
spillernes evner og villighed
til at lære, samt over de for-
hold, som IF92 Fodbold stil-
lede til rådighed.

NF Academy

I en fodboldklub som IF92
er der altid behov for nye
trænere, og der arbejdes al-
tid hårdt på at finde disse,
men ind imellem, så er der
forældre, der melder sig fri -
villigt.
Sådan en person er Daniel
Smedegaard. Daniel talte med
sportschef Anders Brynaa om
at give en hånd med til at
træne i klubbens U6/7 afde-
ling. Daniel har selv 2 dren -
ge, som spiller i klubben.
Han har et stort ønske om at
være med til at give hans børn
nogle gode oplevelser, samt
at give noget tilbage til klub-
ben for de mange gode timer,
han selv har haft i IF92.

Daniel er et nyt ansigt som
træner, men har haft sin gang
i klubben gennem mange år.
Han startede med at spille 7-
mands, hvor han blev trænet
af Ole Jensen og Jens-Henrik
Pedersen. Da han begyndte at

spille 11-mands, fik han Ole
Aas som træner, og senere
som drengespiller blev Leif
Rødgaard træner for dem. Ef-
ter det, prøvede han et enkelt
år i SGI. Herefter vendte han
tilbage til IF92, hvor han fik
Anders Brynaa som træner i
junior og ynglingetiden. Tiden
med Anders Brynaa var en
særdeles god tid, den bød på
flere titler, især et Jydsk mes-
terskab husker han tydeligt. 
Seniorkarrieren blev kort,
Daniel blev ramt af en drilsk
lyskeskade. Han nåede dog
ind omkring klubbens 1.hold.
Han har p.t. kun hans egen
erfaring som spiller at trække
på. Om der skal bygges noget
på fra de mange trænerkur-
ser, som det er muligt at del-
tage i ved han ikke endnu.
Indtil da har han mulighed
for at trække på hans træner-
kollega.
I skrivende stund er der ca.
15 spillere i afdelingen, men
der er altid plads til flere. Der
trænes mandag og onsdag fra
kl. 16.30 til kl. 17.30.
Daniel er bosat i Østerbyen,
han  er 29 år og gift med Ma-
rianne. Udover de to drenge
– Villads på 4 og Pelle på 3 -
har de datteren Hannah på 7
måneder. Til daglig er han
tøm rer og er medejer af BE
Tømrer&Montage, som han
har sammen med en anden af
klubbens trænere, Brian Eh-
lers.

Daniel SmedegaardIF92 Fodbold

Kommende datoer

Lørdag 15. August
Serie 1 - Kl. 16:00 
Mod Ribe BK

Lørdag 22. August
Serie 1 - Kl. 14:00 
Mod Give Fremad

Søndag 23. August
Serie 3 - Kl. 18:00 
Mod Tjæreborg IF

Lørdag 5. September
Serie 3 - Kl.16:00
Mod Bramming B

Tirsdag 15. September
Serie 1 - Kl. 18:00
Mod Bramming B

Søndag 20. September
Serie 1 - Kl.14,00
Mod Ringkøbing IF

Lørdag 26. September
Serie 3 - Kl.16:00
Mod Esbjerg United

Lørdag 03. Oktober
Serie 3 - Kl.16:00
Mod Hjerting IF

Lørdag 17. Oktober
Serie 1 - 14:00
Mod Brande IF
Serie 3
16:00 
Mod Brørup GF

Lørdag 24. Oktober
Serie 1 - Kl. 15:30
Mod Ikast FC

Lørdag 31. Oktober
Serie 3 - Kl. 13:30
Mod Gørding-Vejrup 

(Forbehold for ændringer)

Følg hjemmesiden
www.IF92.dk

IF92-Fodbold

Hjemmekampe for Serie 1 og Serie 3
Skibhøj Anlæg - Efterår 2020 

Efterår 

Bagagerumsmark
Foran Klubhuset Veldtofte
Søndag 6.September 10-15
(Hvis myndigheder tillader
det af hensyn til Corona)

Støtteforeningen for Es-
bjerg IF92 – Fodbold
Ordinær generalforsamling
torsdag 20.8. kl. 19 
Klubhuset Veldtofte

Årlig Lederfest 
Klubhuset Veldtofte
Lørdag 14. november 
kl. 18,30

Årlig Julemarked
Søndag 29.11. - kl.10-15
Klubhuswt Veldtofte

Årlig Nytårskur
Torsdag 31. December 
Kl. 11-14
Klubhuset Veldtofte

Følg IF92 Fodbold 

på Facebook
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Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Alsidige og spændende arbejdsopgaver
-   arbejdsgiver for kirkens medarbejdere (ikke præsterne)
-   bl.a. ansvarlig for kirkens økonomi og vedligehold af bygninger
-   bestemmer aktiviteterne i sognet:
børn og unge, børnefamilier, ældre mennesker

Se mere på www.grundtvigskirken.dk
om vor kirke og dens aktiviteter og om menighedsrådsvalg 2020.

Kom til informationsmøderne
Tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.00.
Tirsdag den 15. september 2020 kl. 19.00.

i Grundtvigskirken og hør meget mere om de spændende og alsidige opgaver.

Menighedsrådsvalg 2020
Vil du være medvirkende til, at Grundtvigskirken er et levende og vidtfavnende sted?

Så er menighedsrådsarbejde lige noget for dig.

Der er valg til menighedsråd tirsdag den 17. november 2020

Inge Sørensen - formand.

Inge
Hvorfor gik du ind i menig-
hedsrådet?
Jeg gik ind, fordi jeg gennem
mange år har været frivillig,
ligesom jeg har været børne-
passer i en årrække, og jeg er
blevet spurgt mange gange,
om jeg ville stille op til me-
nighedsrådet. Jeg var med til
at starte Legestue med vores
første sognemedhjælper i
Grundtvigskirken, og jeg
kom som hendes afløser, når
hun ikke kunne, og da min
yngste skulle konfirmeres,
blev jeg en del af konfir-
mandlejren. Vi var to FDF-
ere, der sammen i 2012 be-
sluttede, vi gerne ville i me-
nighedsrådet.

Hvilke opgaver er for dig de
vigtigste som menighedsråds-
formand?
Det vigtigste for mig er at få
det hele til at fungere i kirken,
og det sker i samarbejde med
menighedsrådet og i sær -
deleshed med kassereren, for
vi vil gerne, når det er muligt,
opfylde ønsker fra kirkens
personale. 
Der er cirka 10 menigheds-
rådsmøder om året. De ligger
fra kl. 19.00-21.00. Hvad la-

ver man på et menighedsråds-
møde?
Vi gennemgår, hvad der er
sket den foregående måned,
ligesom vi planlægger den
kommende, og vi kigger hver
gang på økonomien – særligt
fordi vi af og til skal have sat
forskelligt arbejde i gang om-
handlende bygninger, hvilket
ved større arbejde kræver en
længere proces.

Hvordan oplever du i din
hverdag synligheden i forbin-
delse med rollen som menig-
hedsrådsformand – sagt an-
derledes: Hvor ofte i privat
regi stiller folk dig spørgsmål
om din rolle som formand og
kirken?
Det har været fordelagtigt, at
vi har fået navneskilte på som
menighedsrådsmedlemmer,
når vi færdes i kirken, for nu
spørger folk meget mere til ar-
rangementerne, fordi de ved,
jeg er formand. I privat regi i
mindre grad.

Hvad ser du med størst glæde
tilbage på i din tid som menig-
hedsrådsformand?
Vi har i min periode ansat en
ny præst og en ny organist, og
det aftryk, jeg føler, vi i denne
periode har givet, er, at vi har
fået styr på økonomien. Det
har været meget spændende at
komme bagom kirkelivet og
finde ud af, hvordan hverda-
gen fungerer.

Hvis du skal give et eller flere
råd til en kommende formand
– hvilket eller hvilke vil du gi-
ve?
Man skal have begge ben
plan tet på jorden, fordi man
får input fra mange sider – bå-

de fra personalet, præsterne og
menighedsrådet samt længere
oppe fra i systemet.

Hvor er der hjælp at hente,
når man som ny kommer i me-
nighedsrådet?
Som nyt menighedsrådsmed-
lem er hjælpen at hente hos
gamle menighedsrådsmedlem-
mer. Ellers har jeg som for-
mand brugt Provst og Stift
meget. 

Hvorfor vælger du at stoppe?
Jeg synes, der skal nye kræfter
til.

Thomas Staal - personalechef.

Thomas
Hvorfor gik du ind i menig-
hedsrådet?
Som FDF-er i 60 år er jeg ad-
skillige gange blevet opfordret
til at gå ind i menighedsrådet,
men tiden har ikke været til
det, men i 2012 vred Kenneth,
den ene kirketjener, armen
rundt på mig, så jeg sagde ja,
og jeg ville gerne have tilhørs-
forhold mellem menighedsråd
og FDF.

Kontaktperson er et diffust be-
greb for folk, der ikke kender
til kirken, men kalder vi dig
personalechef ved alle, hvad

det vil sige. Du er personale-
chef for kirkens ansatte – dog
ikke præsterne.
Hvordan er det at være Kon-
taktperson / personalechef?
I sig selv er det spændende,
men det trækker tænder ud,
når man skal løfte pegefinge-
ren for personalegruppen i
for hold til det arbejde, der la-
ves.

Hvordan oplever du opgaven
som Kontaktperson/persona-
lechef i din hverdag?
Der sker hele tiden nye ting,
og man er altid på - i både
små og store ting.

Hvilke opgaver har for dig
været vigtigst at udføre i for-
hold til kirkens personale?
Jeg har hele tiden haft et øje
for, at sammenhold mellem
menighedsrådets personale,
præsterne og menighedsrådet
fungerer så gnidningsfrit som
overhovedet muligt.

Kirkens ansatte og præsterne
har et ugentligt møde, hvor
den seneste uges arrangemen -
ter tales igennem, og den sid-
ste, detaljerede planlægning
for kommende uges arrange-
menter gennemgås. Du delta-
ger i disse møder. Hvilken
værdi har disse møder?
Fra min side har det den vær-
di, at vi hurtigt kan skabe kon-
takt til menighedsrådet, hvis
personalet har et ønske, og så
slipper vi for flere måneders
behandling eller at skulle ven-
te til næste menighedsrådsmø-
de. Jeg har gennem menig-
hedsrådet haft/fået kompeten-
cer til at sige ja eller nej til en
del opgaver af mindre karak-
ter.

Hvilke ting ville du gerne have
vidst mere om, da du som ny
blev Kontaktperson/persona-
lechef?
Der har været mange ting, jeg
ikke har været klar over, før vi
for fire år siden fik en dreje-
bog af Kræn, provsten, for
bruger man den, er man godt
påklædt til at starte op som
personalechef, for i den står
der, hvad man bør / skal gøre i
løbet af året. Jeg fandt ud af,
man skal have MUS og APV. 

Hvad har du fundet spænden-
de?
Alle andre ting er spændende i
forhold til aktiviteter, bygnin -
ger og stillingtagen til, hvad
der skal ske i kirken.

Karin Andersen - kasserer.

Karin
Hvorfor gik du ind i menig-
hedsrådet?
Jeg syntes, det kunne være
spændende at få et indblik i
kirkens arbejde, og det har det
været.

Umiddelbart har de fleste en
idé om, hvad en kasserer la-
ver, men vi vil gerne mere
konkret høre, hvilke opgaver
du har som kasserer i menig-
hedsrådet?

Jeg har været kasserer i fem af
de otte år, jeg har siddet i me-
nighedsrådet. Den vigtigste del
er budgetlægningen og den
må nedlige underskrift/ godken-
delse af alle fakturaer. Jeg bru-
ger en halv time på at sætte
min underskrift på fakturaer-
ne. 

Hvordan planlægges et års-
budget for kirken?
Budgettet planlægges i samar-
bejde med menighedsrådet,
personalet og et regnskabs-
kontor faktisk allerede i marts
året før, og der må naturligvis
kun bruges de pen ge, vi får
stillet til rådighed af Provstiet
(et Provsti er en administrativ
enhed bestående af flere kir-
ker), og som er medlemmer-
nes skattekroner. Større udgif-
ter kan der søges om som an-
lægsmidler hos Provstiet. I
september får vi svar på, hvil-
ke anlægsønsker vi har fået
godkendt. Anlægsønskerne
med indhentede tilbud har vi
sendt til Provstiet inden som-
merferien.

Hvor vigtigt er det, at du som
kasserer har erfaring med
pen gesager fra eget liv, når du
som menighedsrådsmedlem på -
tager dig opgaven som kasse-
rer?
Med sund fornuft og godt
samarbejde er det bestemt mu -
ligt at indtræde som kasserer
uden at skulle ligge søvnløs
over den opgave, da både vo-
res kordegn og regnskabskon-
toret kan være mig behjælpe-
lig. I sidste ende er det menig-
hedsrådet, der på menigheds-
rådsmøde godkender budget-
tet.


