
Nr. 1  30. årg. 2021    oplag: 8.500

Håndværk 
og stolte 

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

Strandby Kirkevej 118.

Find os på

God stil
til kvinder i alle aldre

  Markedets stærkeste brands  

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!

www.rosen-green.dk
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Som mange andre kursus-
udbydere, er HjælpNu’s fy-
siske undervisning i første-
hjælp sat på pause.

Dog har Covid-19 ikke lukket
for al deres forretning. Tidligt
i 2020, fik HjælpNu og to an-
dre mindre førstehjælpsfir-
maer nemlig et samarbejde
med Det Nationale Testcenter
om at stå for Corona-testcen-
teret ved Esbjerg Lufthavn,
og dette arbejde fortsætter. 
Som alle andre, længes de ef-
ter, at landet kan åbne mere
op, ikke blot for at kunne gen -

HjælpNu

starte de fysiske kurser, men
også for at komme videre
med udviklingen af firmaet. 
HjælpNu’s to ejere, Jacob
Grumsen og Tommy Nowack,
har indgået en aftale med en
dansk virksomhed om at star-
te førstehjælp op udenfor lan-
dets grænser. ”Det er et stort
marked, hvor vi skal være
med til at sætte førstehjælp i

højsæde, og det glæder vi os
ekstremt meget til”, siger den
ene ejer, Tommy Nowack. 
”Mange kursusdeltageres stør-
s  te bekymring er nervøsiteten
for at gøre noget forkert i for-
bindelse med at udøve første-
hjælp, og det er altid en vig-
tig del af undervisningen,
hvor vi gør det klart, at den
største fejl man kan gøre, er
intet at gøre”, siger Jacob
Grumsen. Han fortsætter: ”En
anden vigtig del af undervis-
ningen handler om brugen af
hjertestarter, og her har vi en
opfordring til alle borgere i
Esbjerg om at holde øje med
om de er opbevaret korrekt i
denne kolde tid”.
I denne kolde tid går det bl.a.
udover det elektroniske samt
batteri-levetiden på hjerte-
starteren såfremt den ikke er
opbevaret i et hjertestarter-

skab, og man kan i værste til-
fælde risikere, at den er ikke-
funktionsdygtig når behovet
opstår. Derfor har HjælpNu
en appel til alle Esbjerg bor-
ger.
Tjek om der er en grøn lampe
som lyser eller om der er an-
dre indikatorer, som viser den
er ok. Hvis den IKKE er ok,
kontakt ejeren og gør op-
mærksom på det eller ring til
HjælpNu. En hjertestarter
redder liv, men kun hvis den
virker!
HjælpNu – fordi du kan.

Som Østerbynyt kunne for-
tælle i sidste nummer, så ar-
bejdede Ungdomsbo med
planer om at nedrive butik-
ken og opføre 11 lejeboliger
på grunden.
Ungdomsbo noterede den
store folkelige opbakning til
butikken, og rakte hånden ud
til Hans Boel Lauridsen om
at finde en løsning.
Købmand Hans Boel Laurid-
sen og Flemming Agerskov
Christensen, direktør ved
Ungdomsbo, tog et virtuelt
møde, hvor Flemming bad
om at få et løsningsforslag
fra Dagrofa, som står bag
Spar kæden.
Parterne blev enige om at re-
novere den nuværende butik,
så Ungdomsbo står for den
udvendige renovering og Da -
grofa samt Hans Boel Lau-
ridsen står for den indvendi-
ge renovering.
Dette ville sikre en kontinu-

erlig drift af butikken, for der
er altid en fare for at miste
kundeunderlaget, hvis en bu-
tik er lukket, selv om det kun
er i kort tid.
Hans og Flemming var enige
om, at de skulle arbejde vide-
re med at kigge på en renove-
ring af butikken, og derfor
kom projektchef ved Dagro-
fa, Hans Meldgaard, på banen.
Dagrofa og fonden KFI vil
give Ungdomsbo en husleje-
garanti, så skulle butikken
lukke, så vil Dagrofa stadig
betale husleje til Ungdoms-
bo, men alle er jo interesseret
i en driftig og levende butik.
Ungdomsbo og Dagrofa ar-
bejder derfor nu på højtryk
for at udvikle hvad der skal
ske med bygningen, og Hen-
rik Møller Hansen, som er
Dagrofas indretningsarkitekt
og projektleder er ved at få
hans tanker om ændringer i
butikken ned på papir.

Hans Boel Lauridsen vil ger-
ne igen udtrykke hans store
tak til Ungdomsbo for et godt
samarbejde, ikke kun i denne
situation, men igennem alle
årene, hvor Hans har stået for
butikken på Bøndergårdsvej. 
Planerne er foreløbig, at
Ung domsbo og Dagrofa hver
investerer nogle penge i re-
novering af huset og Hans
havde allerede inden uroen
omkring butikkens fremtid,
afsat penge til renoveringer
og udskiftninger i butikken.
Indenfor kort tid vil der kom-
me et oplæg fra indret-
ningsarkitekten om ændring-
er af indgang, farver, nyt in-
ventar, gulv og opbygningen
af salgsarealet. Det forventes
at ville medføre flytning af
vægge, men Hans forventer,
at alle disse ændringer kan
ske, mens butikken er åben.
Spar kæden har igangsat en
generel opdatering af alle de-

res butikker i Danmark, hvor
der vil være fokus på grøn
om stilling.
Det medfører også en grun-
digt kig på det nuværende va-
resortiment, og der vil kom me
mange flere økologiske varer,
gluten- og sukkerfri varer og
veganske varer. Det kan godt
være, at det endnu ikke er så
udbredt i det vestjyske som i
København, men der er ikke
tvivl i Spar kæden, at det og-
så vil brede sig hos os. Dag-
rofa vil i den kommende tid
gennemføre en følsomheds -
analyse af området, så de ud
fra den, kan sammensætte det
bedst mulige varesortiment. 
Dagrofa kæden er den af de
danske dagligvarekæder, der
er vækstet mest i 2020, og
Hans håber og tror på, at et
varesortiment tilrettet de lo-
kale, er vejen frem for hans
butik, for butikkens styrke er
den store lokale opbakning. 

Spar butikken på Bøndergårdsvej
Kirkens Korshærs varmestue
i Exnersgade holder åbent for
de mest udsatte.
Der er ikke mange steder at
gå hen, hvis du bor på gaden
og lige trænger til lidt varme. 
Normalt kunne man tage en
runde i byens butikker og på
en god dag måske flotte sig
med en kop kaffe på en bur-
gerbar. Nu bider kulden fra
sig.
Ikke nok med at der er luk-
ket, så har sælgerne af f.eks.
”Hus Forbi” færre penge på
lommen, da de sælger færre
aviser i denne tid. Der er fær-
re steder at stå og folk undgår
med rette den tætte kontakt -
så aviserne må tilbage i tas-
ken. 
En af grundpillerne i det so-
ciale arbejde er indtægterne
fra genbrugsbutikkerne, som
udelukkende bemandes af fri -
villigt og dermed ulønnet per -
sonale.
Det strømmer ind med især
tøj men også effekter til bu-
tikkerne - men de er jo som
resten af samfundet lukket
ned. Det får selvsagt lokaler-
ne til at bugne og der er kne-
ben med plads og nærmest
ingen til at sortere det.

Hvad kan du gøre?
Der ryddes op i de små hjem
og det er jo dejligt. 
Hvis det overhovedet er mu-
ligt, så pak ting til genbrug
ned og opbevar det indtil bu-
tikkerne åbner igen. 
Gennemgå det kritisk, er
tingene i en stand, som gør at
det tvivlsomt kan sælges vi-
dere, så smid det ud.

Vil du støtte varmestuen 
direkte, så kan du altid

overføre et beløb via 

MobilePay: 13761

Brug for genbrug
De manglende indtægter fra genbrugsbutikkerne rammer
det sociale arbejde hårdt.
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Vi glæder os til snart

at svinge saksen igenSolens første stråler bryder
den grå morgendis og fugle-
stemmerne vækker naturen
omkring dig. En ny dag ven-
ter med udfordringer for
dig… og så et hashtag med
#Udinaturen, #friluftsliv,
#spejder og #voresbidrag.
Kombineret med et billede
tager fra din sovepose ud
gennem åbningen på et shel-
ter. 
Hvis det er dit seneste opslag
på Instagram, så har du som
mange andre danskere opda-
get glæden ved naturen og
friluftslivet. Hen over som-
meren 2020 viser en undersø-
gelse fra friluftsrådet at over
30 % flere danskere har væ-
ret på tur i nærområdet og
mange har prøvet at overnat-
tet ude i naturen. 
I udkanten af Esbjerg Øst, li-
ge der hvor Østskoven ender
holder en spejdergruppe til.
Hos KFUM-Spejderne i Es-
bjerg Øst (Gruppen hed tidli-
gere Skads gruppe) kan man
mærke den stigende interesse
for at være i pagt med natu-
ren. ”Som spejder lære vi at
leve med og i naturen. Vi
finder ud af, at det er lettere
at tage vare på noget vi hol-
der af” siger gruppeleder
Troels Haas. KFUM-Spejder-
ne i Esbjerg Øst er de seneste
år vokset med næsten 100%
medlemsfremgang. ”Vi ople-
ver en stigende tilgang af
medlemmer fra Østbyen og

ikke kun, som tidligere, med-
lemmer fra oplandet omkring
Andrup og Skads.”
Det seneste bevis på grup-
pens udvikling er indkøbet af
6 nye kanoer, som til sommer
skal danne rammen for de
store spejderes sommerlejr.
”Vi har specielt det sidste år
fået flere spejdere fra 5. klas-
ser og opefter og har i dag en
junior/trop enhed på 12 akti-

ve spejdere.” lyder det posi-
tivt fra Troels. Til sommer
skal kanoerne med på lejr og
i sommeren 2022 venter der
gruppen en fællesskabsople-
velse af det store når gruppen
deltager i den store Spejder-
nes Lejr 2022 på Sjælland.
Fællesskabet er kodeordet.
Det at være spejder er for no-
gen at binde knob, lave bål
og bage snobrød – det er det

også. Men som spejder får
man også en solid uddan-
nelse der kan bruges på
mange måde i ens fremtidige
liv. Det at være spejder er at
rejse telt og lave mad på en
trangia - Men man er også
med til at udfordre sig selv.
Man finder pludselig ud af at
man godt kan gå 30 km, og
det der gør det er fællesska-
bet. At sammen kan vi lære
af hinanden og sammen når
vi længere end forventet.
Vi vil være et lokalt kraftcen-
ter og vi rækker ud over os
selv. Det er KFUM-Spejder-
nes vision frem mod 2022.

Så i den kommende sæson
vil KFUM-Spejderne være
synlige i Østbyen og tage del
i det fællesskab der allerede
eksisterer her. Og hvem ved,
måske giver det dig lyst til at
være spejder eller spejder le-
der i en aktiv spejdergruppe i
Esbjerg Øst.

En lære for livet

Sammen kan vi mere end vi
tror. I sommers gennemførte
tropspejderne en 30 km. hike
på Fanø 

Sammenhold og hjælpsomhed. Når en spejder har slået hån-
den på sommerlejren, hjælper vi hinanden med en forbinding.

FAKTA:
- KFUM-Spejderne i Es-

bjerg Øst har en hytte i
Andrup

- Gennem 2021 ønsker
gruppen at være mere
synlig i østbyen

- Du kan blive spejder el-
ler leder i gruppen

- KFUM-Spejderne i Es-
bjerg Øst kan kontaktes
på mobil 2147 0112 eller
mail haas@outlook.dk
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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:

Recovery Bulls er startet op
af Even Ramsland og et par
venner, hvor grundtanken var
idrætsaktiviteter for udsatte.
Even var selv kriminel mis-
bruger, men kæmpede sig ud
af misbruget, og kunne se, at
mange af hans bekendte i Es-
bjerg også manglede et tilbud
om idræt, som var målrettet
dem. Siden da er Recovery
Bulls vokset fra kun at være
et tilbud i Esbjerg til at være i
7 kommuner spredt ud over
Danmark.
Måske naturligt nok, så var
aktiviteterne mest rettet mod
mænd, så de har kunnet se, at
kvinderne var stærkt underre-
præsenteret. Af tilbuddet ca.
350 medlemmer i Esbjerg, er
kun 26% kvinder, og når de
kigger på deltagelsen ved de
enkelte idrætsaktiviteter, så
er antallet af kvinder endnu
lavere. Det er vigtigt for
Even Ramsland at understre-
ge, at alle aktiviteter er for
sjov. Hvis medlemmer af Re-
covery Bulls ønsker at dyrke
en aktivitet konkurrencemæs-
sigt, så skal de finde en klub i
den ”almindelige” idrætsver-
den.
For et par år siden startede de
så Recovery Bulls Girls, som
er målrettet mod udsatte
kvinder, hvor de kunne sam-
les om deres egne aktiviteter.
Mange kvinder er mere opta-

Recovery Bulls
get af det sociale fællesskab
end det idrætsmæssige. Det
har dog været svært at holde
aktiviteterne i gang. Grund-
tanken i Recovery Bulls er, at
det er medlemmerne, der be-
stemmer hvilke aktiviteter, de
ønsker, og derfor er det også
medlemmerne, der skal tage
ansvar for at disse aktiviteter
startes op og holdes i gang.
Recovery Bulls Girls har
mødtes hver 14. dag i sport-
scaféen i Strandbygade 30
med hyggesamvær og også
holdt wellnessaftener, jule-
klip, tesmagning, brætspil,
madaftener o.s.v., men frem-
mødet har været mindre end
forventet, for iflg. Even
Ramsland, som er direktør
for Recovery Bulls, er der
mange udsatte kvinder, som
ikke møder op, og dem vil
man gerne gøre mere for.
Recovery Bulls har derfor få-
et en bevilling på kr. 800.000
fra Trygfonden til et 3-årigt
metodeudviklingsprojekt, der
skal hjælpe dem til at løse
udfordringen med at få udsat-
te kvinder med i fællesska-
bet, og ikke mindst hvordan
man får dem til at blive i fæl-
lesskabet. Projektet startes op
i Esbjerg, og undervejs vil
man bruge erfaringerne også
i de andre kommuner, hvor
Recovery Bulls er til stede.
Projektet skal finde ud af,

hvad kvinderne har lyst til,
og hvordan motiverer man
dem til at møde op. Even

Ramsland fortæller, at man
coronabestemt har været nødt
til at udsætte opstarten på
projektet, men det giver dem
blot tid til at være endnu me-
re forberedt til projektet. 

Trygfonden har siden starten
af Recovery Bulls støttet op
om indsatsen, og har gennem
årene været en stærk partner.
De har, sammen med andre
fonde, både lokale og natio-

nale, Socialstyrelsen og Es-
bjerg Kommune været med
til at sørge for, at det har væ-
ret muligt at udvikle Recove-
ry Bulls igennem årene.



ungdoms, voksen og senior-
forening og medlemmerne er
mellem 18 og 108 år. Bare
der er to medlemmer der øn-
sker en aktivitet, så forsøges
at samle et hold. Lykkes det,
er det fint, lykkes det ikke, er
det ikke noget at gøre ved
det. Formanden fortæller: ”Vi
har mange aktiviteter der kø-
rer på fjerde år og de fortsæt-
ter naturligvis, når vi snart er
vaccineret: Vore fester, Yoga
(ny underviser), Pilates, Hold -
fitness, Kvindeklubbens dan-
seaftner, Puls og Styrke (ny
underviser), badminton, fore-
drag, cykelture og traveture-
ne hver søndag fra De Hvide
Mænd i Sædding.”
Foreningen er under konstant
udvikling og der er nye tiltag,
i den nye fjerde sæson som:
Vinsmagning & Tapas, Spin-
ning, Salsation, og ferier og
udflugter.

Årets udflugter: 
• Guidet tur til Mandø
• Bustur til Trapholt Kunst-

museum og Geografisk ha-
ve i Kolding, begge steder
med rundvisning, 

• Bustur til Aros og Den
gamle By i Aarhus,

• Frøslevlejren og Flensborg
Skibsfartsmuseum

• Juletur til Hamborg med
mulighed for Havnerundfart

og at besøge Mini Wonder-
land.

”Ferieturene holder vi i Dan-
mark, bortset fra vores Jule-
tur der går til Julemarked i
Hamborg.” siger formanden
”Vi glæder os til næste år
hvor vi forhåbentlig igen kan
lave ture til udlandet”!   

Afsluttende fortælles: 
”Af ferier har foreningen to:
”KRO”MINOEN luksus van -
dretur ved Gudenåen og Luk-
sus tur til Bornholm med alt
inkl. Du kan læse mere på
vores hjemmeside:
www.menneskermødes.dk” 

Foreningen er også ved at
blive kendt for de gode fore-
drag og i 2021 lægges ud med
foredrag om ”Østerklev” med
Jørgen Dickmann og en af
pigerne fra Østerklev. Der er
yderligere planlagt foredra-
gene: ”Esbjerg under 2, ver -
denskrig, mod befrielsen”
v/Jørgen Dickmann, ”For tyk
til Vila” - skab dit eget
verdenshold! v/Mette Dorf.

Er der plads på et hold, og er
du i tvivl om det er noget for
dig, så kom og prøv, det kos-
ter ikke noget, men spørg lige
om der er plads på kontakt
@poulss.dk eller ring 61 70
26 18.
Trods virus er Foreningen
Mennesker Mødes klar til en
fornyet og forøget, indsats
for at skabe glæde, sammen-
hold og gode oplevelser.
Husk: ”En fremmed er blot
en ven du ikke har mødt end-
nu”. 

Af Poul Sørensen
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Er du også ramt af corona-
træthed?
Under første coronabølge var
det muligt at bruge naturen
meget mere, men nu er det
blevet bidende koldt og vi
tvinges mere og mere til at
opholde os inden døre.
Bestyrelsen i Foreningen
Men nesker Mødes er Bekym -
ret: ”Vi i Foreningen Men-
nesker Mødes, kan ikke op-
fylde vores mål i øjeblikket.”
Foreningens mål er at fore-
bygge ensomhed og fremme
sundhed.
Formanden fortsætter: ”Vi har
det som en flok heste, der
står utålmodigt og sparker i
boksen og kun venter på at
komme ud og være sammen
med andre”.
”Folkesundheden er under
pres, vi mennesker har behov
for at være sammen med an-
dre” fortsætter formanden.
”Så snart vi får lov er der fle-
re af de aktiviteter, vi var i
fuld gang med, under nedluk -
ningen, der skal gøres færdig.
I mellemtiden har vi, som no-
get positivt, haft rig mulighed
for at planlægge sæsonen ef-
ter sommerferien og vi kan
love for, at foreningens tilbud
bliver et festfyrværkeri af
meget forskellige og gode til-
bud, til voksne i alle aldre.”
Foreningen Mennesker Mø-
des er en relativ ny forening
og har hjemsted i Esbjerg.
Foreningen går nu i gang
med sit fjerde år, med stor
succes og omkring 500 med-
lemmer. En af mulighederne
i foreningen er selv at be-
stemme hvad der skal være
af tilbud for medlemmerne.
Det er både en sports, kultur,

Det er en hård tid – men med lys forude

MENNESKER MØDES I 
HYGGELIGE FÆLLESSKABER
Foreningen Mennesker Mødes I Østerbyen og andre steder i Esbjerg.
Målet er at mindske ensomhed fremme sundhed og i det hele taget at
have det sjovt sammen, lige på den måde du har lyst til. 

I denne annonce kan du se hvad vi foreløbig tilbyder i 2021. Der kommer hele tiden nyt til,
følg med på vores hjemmeside www.menneskermødes.dk. 

Medlemskab koster kr. 100,00 for 2021 og alle mellem 18 og 108 er velkommen!

OBS! Vi bruger kun veluddannede trænere.

MENNESKER MØDES: UDFLUGTER OG FERIER
Bustur til Trapholt kunstmuseum og Geografisk have i Kolding den 20. maj 2021 
Pris kr. 130,00 ekskl. Forplejning og entreer.
Bustur til Aros og Den gamle By i Aarhus den 19. juni 2021 
Pris kr. 150,00 ekskl. Forplejning og entreer.

Vandretur Mandø rundt 9,7 km. lørdag den 04/07 
Pris kr. 99,00 inkl. Traktorbus tur retur og Guidet tur (traveturen kan udelades)

Bustur til Frøslevlejren og Flensborg Skibsfartsmuseum 16. juli 2021 
Pris kr. 150,00 ekskl. Forplejning og entreer.

Luksus vandretur ”KRO”MINOEN– Kongensbro Kro den 23.8-24.8, 2021 
Pris kr. 1375,00 med overnatning på dobbeltværelse og all inkl. forplejning. 

Bornholm –12/09/2021 – 17/09, 6 dage inkl. ½ pension All. Inkl.
Pris kr. 4696,00 på dobbeltværelse og all inkl. Forplejning (dog ikke frokost).

Julemarked m.m. i Hamborg med besøg i Mini Wonderland eller Havnerundfart
Pris kr. 1125,00 ekskl. Forplejning og entreer. Inkl. Hotel og morgenmad.

MENNESKER MØDES PÅ DAG- OG AFTENSKOLE
Fitness og Yoga Holdtræning udendørs i foråret og sommer
Fra maj til august arrangeres der hold, hvis vi må for coronarestriktioner, 
følge med på vores hjemmeside www.menneskerødes.dk og på Facebook. 

Pilates, pris kr. 375,00
Pilates Sædding Fritidscenter (15 gange) kl. 11:00 - 12:00, 09-08-2021 
Pilates Gammelby Fritidscenter (15 gange) kl. 12:00 - 13:00, 12-08-2021 

Fitness/Holdtræning indendørs, pris kr. 375,00 
Fitness Sædding Fritidscenter (15 gange) kl. 09:00 - 10:00, 09-08-2021 
Fitness Sædding Fritidscenter (15 gange) kl. 09:00 - 10:00, 09-08-2021 
Fitness Gammelby Fritidscenter (15 gange) kl. 11:00 - 12:00, 12-08-2021
Hatha Yoga, pris kr. 375,00 
Sædding Fritidscenter, tirsdag 07/09/2020 kl. 14:00-14:55 (15 gange i festsalen)
Sædding Fritidscenter, tirsdag 07/09/2020 kl. 15:00-15:55 (15 gange i festsalen)

Badminton 40 gange pris kr. 400,00
Vi har ledige baner i Østerbyen og flere andre, ring 61 70 26 18!

Kvindeklubben: Salsation, pris kr. 375,00
Sædding Fritidscenter, Salen. onsdag 01/09 kl. 19:15-20:15 (15 gange)

Puls & Styrke, pris kr. 375,00
Gammelby Fritidscenter den 30/08 (15 gange)

Salsa & Salsation, pris kr. 375,00
Boldesager Skole, onsdag 01/09 kl. 19:15-20:15 (15 gange)

MENNESKER MØDES FOREDRAG
Hyggeligt foredrag og drinkssmagning om Gin, pris kr. 150,00
Vindrosen, Exnersgade 4, torsdag den 19/08, kl. 19:00 – 21:30

Foredrag: Østerklev, et hus med usædvanlig historie, pris kr. 50,00
Sædding Fritidscenter, Salen. torsdag den 23. september kl. 19:00-21:00, 

Vinsmagning og Tapas pris kr. 160,00
Vindrosen, Exnersgade 4, torsdag den 07/10/2021 kl. 17:00

”For tyk til Vila” - skab dit eget verdenshold! pris kr. 50,00
Vindrosen, Exnersgade 4, torsdag den 1/11/2021 kl. 19:00

Esbjerg under 2, verdenskrig, mod befrielsen. pris kr. 50,00
Sædding Fritidscenter, Salen. torsdag den 26. november kl. 19:00-21:00

MENNESKER MØDES TIL FEST
Høstfest, pris kr. 150,00 Røget laks, Gode ben og Æblekage og kaffe
Fritidshuset Kirkegade 51, fredag d. 3. september kl. 18:00

MENNESKER MØDES GRATIS FOR ALLE OGSÅ UDEN MEDLEMSKAB
Vi traver hver eneste søndag, året rundt, kl. 13:00
Fra ”De hvide Mænd”, Sædding Strand

Sommercykelture fra Musikhuset lørdag kl. 09:00
Destination: Varde lørdag den 12. juni, Vester Vedsted tog til Ribe og cykle til Mandøbus-
sen 4. juli, Sneum Sluse lørdag den 17. juli, Sønderho, lørdag den 14. august og Ribe lørdag
den 4. september.

På vores udflugter og ferier er vi sammen som gruppe. 
Ingen får lov at være alene, uden udtrykkelig at ytre ønske om det.

Har du spørgsmål så skriv til kontakt@poulss.dk eller ring 61 70 26 18.



Det er ikke nogen hemmelighed, at vi hos
Bydelsprojekt 3i1 er enormt spændte på,
hvornår vi så småt kan begynde at byde bebo-
erne i området velkommen i vores lokaler
igen. Vi er her for dem, og vi savner alle hen-
vendelser – små som store. 
Indtil vi kan åbne dørene igen, bruger vi tiden
på at styrke vores nye team. I sidste uge af-

holdte vi et medarbejderseminar, hvor tidlige-
re og nye medarbejdere fik forventningsaf-
stemt roller og styrker i forhold til den nye
helhedsplan. Vi fik desuden udpenslet alle fi-
re indsatsområder, så vi står endnu stærkere,
når vi engang kommer på den anden side af
pandemien.
Boligforeningerne Ungdomsbo, B´32, Frem-

ad og EAB gennemfører sammen med Es-
bjerg Kommune og Landsbyggefonden en
boligsociale Helhedsplan under Bydelspro-
jekt 3i1 i perioden 1. januar 2021 til 31. de-
cember 2024 i boligområderne Stengårdsvej,
Hedegårdene, Hedelundparken, Syrenparken,
Præstebakken samt Skoleparken og Lykke-
gårdsparken i Esbjerg.

Organisatorisk består Bydelsprojekt 3i1 af en
bestyrelse med repræsentanter fra boligorgani-
sationerne, Esbjerg Kom - mune, en projekt-
chef, en sekretariatsmedarbejder og otte bo-
ligsociale medarbejdere. 
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80,-
100,-
150,-

300,-

200,-
Kirkegårdsgrus kr. 300,-

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

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

2021

Stabilgrus kr. 150,-

125,-

Hvad ser du frem til i den
nye helhedsplan?
Der er rigtig mange ting jeg
glæder mig til. Udover at væ-
re sammen med beboerne i
boligområderne, glæder jeg

mig til at igangsætte og gen-
nemføre de indsatser, vi har
fået udstukket fra Landsbyg-
gefonden. Især indsatsområ-
derne, der omhandler be-
skæftigelse og uddannelse
ser jeg frem til at komme i
gang med. I samarbejde med
boligforeningerne og Esbjerg
Kommune tror jeg på, at vi
kan lykkes med vores ambiti-
øse projekt. Vi stræber nem-
lig efter at skabe liv, engage-
ment og attraktive+ boligom-
råder med et positivt image,
hvor der bor engagerede bor-

Karin Mitens, 38
Jeg glæder mig rigtig meget
til – i samarbejde med vore
beboere - at arbejde med livs-
mestring og beskæftigelse.

Alireza Lavasani, 34
Jeg glæder mig meget til at
styrke vores image/kommu-
nikation samt at igangsætte
en masse aktiviteter for de
unge.

Sana Atris, 35
Jeg ser frem til at kunne give
børn og unge ejerskab over
deres boligområde, så de ind-
går i meningsfulde fællesska-
ber.

Anders Janken, 36
Jeg glæder mig til at møde
beboerne og sammen skabe
en masse fede muligheder.

Ali Macow, 37 
Jeg ser frem til et godt samar-
bejde på tværs af alle samar-
bejdspartnere i Esbjerg.

Kathrine Brock Nielsen, 36
Jeg glæder mig til at se, følge
og bidrage til udviklingen
med beboere og aktiviteter i
boligområderne.

Boligsociale projekter i en pandemi-tid

gere med forskellige bag-
grunde.
Formålet med Helhedsplanen
er at styrke civilsamfundet i
boligområderne, højne ud-
dannelsesområdet og få flere
beboere i arbejde samt styrke
tryghed og trivsel, social ka-
pital og sociale mix og fore-
bygge kriminalitet.

Ozana Pehlic, 56
Jeg glæder mig til at Corona-
en er overstået, så vores dej-
lige områder snart kan blive
fyldt med liv igen.

Carsten Hille Rasmussen, 56
Jeg ser frem til at fortsætte
det gode samarbejde med be-
boere og frivillige.

Pia Mikkelsen, 47 
Jeg glæder mig usigeligt til,
at vi igen kan sætte os sam-
men med beboere og lave en
masse aktiviteter.

Susanne Rønne (Projektchef):

Igennem mange år var der
flere institutioner samlet på
Bøndergårdsvej, men områ-
det var såvel indvendigt som
udvendigt nedslidt, og Es-
bjerg Kommune besluttede at
det var bedre at nedrive de
gamle bygninger og bygge
en helt ny institution.
Klubben blev flyttet på Præs-
tegårdsskolen, og vuggestue
og børnehave blev midlerti-
digt lukket. 
Nu er byggeriet så langt, at
Esbjerg Kommune forventer
at åbne i foråret 2021 som
den integrerede institution

Den integrerede institution Bøndergårdsvej
Bøndergårdsvej, hvor vugge-
stuen er normeret til 60 børn
og børnehaven til 100 børn.
Ifølge Esbjerg Kommunes
hjemmeside vil man opdele
børnene i mindre grupper
med fokus på relationer, kam -

meratskab og udvikling, hvor
legen er den vigtigste vej til
læring.
Det er muligt at skrive sit
barn op til institutionen på
Esbjerg Kommunes hjemme-
side.

Gør din virksomhed synlig 
- få dit budskab ud !

Annoncer i Østerby Nyt
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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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Corona eller ej. Folkeskolens
største opgave er, at danne og
uddanne eleverne, så de er
godt forberedt på livets
mange udfordringer og mu-
ligheder. I nedlukningsperio-
den er alle landets børn, sat i
en ufrivillig form for praktik.
Her har eleverne skulle være
omstillingsparate og tilegne
sig viden og færdigheder via
online nødundervisningen.
Det har Bakkeskolen Cosmos
elever gjort rigtig godt. 
”Det er klart, at jeg langt hel-
lere ville have haft mine
skønne elever i skolen hver
dag”, fortæller Mlena Has-
hem der, som alle øvrige læ-
rere på Bakkeskolen Cosmos,
er gået til opgaven med online
nødundervinsingen med stort
engagement. Der er nog le op -
gaver, der har været svære
for eleverne at løse hjemme-
fra. Det har ekstra stillet store
krav til min opfindsomhed og
kreativitet som lærer, at lave
undervisningen og formulere
opgaverne på en måde, så
eleverne har fået succes med,
at lære hjemmefra via min
online undervisning”. Fortæl-
ler Mlena.

”Læringen kan ske allevegne,
hvis man har en åben og nys-
gerrig tilgang. Det vil jeg
gerne lære mine elever. Så
det er den indstilling jeg går
ind til online undervisningen
med” siger Mlena.
Lærerne på Bakkeskolen
Cosmos har virkelig ”tænkt
ud af boksen”, for at sikre, at
eleverne ikke er faldet i søvn
foran computeren til online
nødundervisningen. Mlena
har blandt andet sendt sine
elever på Corona-bingo tur i
byen, sat dem til at bygge
snemænd, gå 10.000 skridt
hver dag, spille computer-
skak-turnering mod hinanden
og afholdt virtuelle fødsels-
dagsfester med sang grin, hu-
mør og energi. 
”Selvfølgelig bliver jeg selv
lidt ”corona træt” indimel-
lem. Men det kan mine ele-
ver jo ikke bruge til noget.
Min opgave er, at løfte deres
trivsel og læring, så jeg går
altid positivt til undervisning-
en af dem.  I sidste ende
handler det om måden vi ser
på situationen på. Vi har hel-
digvis meget vi kan være gla-
de for og taknemmelige over.

Selv i en svær tid som denne.
På Bakkeskolen har vi igen-
nem flere år arbejdet med
fællesskabet, dér er vi stær-

kest. Vi er bedst sammen.”
Fortæller Mlena.
En typisk nedlukningsskole-
dag starter som klokken

08:00. Eleverne sidder klar
på Microsoft Teams. Den på-
gældende lærer, starter et on-
linemøde og råber eleverne
op, som normalt. Inden da-
gens program gennemgås,
spørger lærerne ind til elever-
ne og lytter til dem, som har
noget på hjerte. Dernæst gen-
nemgås nyhederne. Er der
sket noget spændende her i
vores by, i Danmark eller i
udlandet? En daglig samtale
med eleverne i 15-20 min om
”løst og fast” virker positivt
på elevernes trivsel og på
klassefællesskabsfølelsen.
Det er vigtigt, at eleverne
selv får lov til at fortælle,
samt at de også hører hvor-
dan klassekammeraterne har
det. Herefter påbegyndes da-
gens undervisning, som ty-
pisk varer indtil kl. 13.00 el-
ler 14.00. Naturligvis afbrudt
af små pauser undervejs. 
Pædagogisk leder på Bakke-
skolen Cosmos Christian

Varming, er selvfølgelig lige-
som skolens lærere og pæda-
goger ærgerlig over, at ele-
verne har måtte undvære de-
res almindelige gode skole-
hverdag. Christian er dog og-
så begejstret over det engage-
ment, han har mødt hos både
lærere, pædagoger, forældre
og elever. 
Jeg er stolt over den ar-
bejdsindsats, som langt de
fleste af vores elever, har
gjort i nedlukningsperioden.
Den er selvfølgelig ikke kom -
met af sig selv. Derfor vil jeg
gerne takke elevernes foræl-
dre, for deres opbakning til
skolen i denne udfordrende
tid. 
Vi har endnu engang bevist,
at er bedst sammen. Elever,
forældre, lærere og pædago-
ger, siger  Christian afslut-
ningsvis.

Eleverne på Bakkeskolen Cosmos er også arbejdsomme i online undervisningen

Bakkeskolens arbejdsomme elever er gode til, at arbejde på
deres computere i hverdagen på skolen. I nedlukningsperioden
har de brugt ekstra meget tid ved computeren. Dog hver for
sig. Foto: Torben Mayer.
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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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2020 var et underligt år med
mange nye restriktioner og
nye vaner der skulle tænkes
ind i vores dagligdag. I børne -
haven og vuggestuen har vi
ikke kunnet samles om f.eks
børneteater eller nisseshow i
de rammer institutionen vi
plejer at være i, på grund af
coronaregler og krav om af-
stand m.m.
Det er vigtige kulturoplevel -
ser som vi helst ikke vil und-
være. Derfor har vi benyttet
os af en ny mulighed i lokal-
området. 
I udkanten af Østerbyen,hvor
der tidligere lå en efterskole,
er der nu opstået en herlig
kultur-oase der hedder PLAT-
FORMEN. Her har vi fra
Tinghøjen ad flere omgange
lejet den store idrætssal, så vi
kunne engagere skuespillere
til at inspirere og underholde
børn og voksne.

Da forårets pandami var afta-
get så meget at man kunne
lave ”Hatte Teater”  kom As-
ger Rasmussen fra teater-
gruppen ”Honningbanden”og
lavede hatteteater med børn
fra vuggestuen og børneha-
ven. Det er virkelig noget der
fanger børnene. Nogle børn
kaldes op på ”scenen”de væl-
ger en udklædning og sam-
men med Asger skabes en
handling og en lille forestil-
ling. De inspireres hermed til
ny leg i udklædningskassen
hjemme i Tinghøjen.
I december var vi igen på
”Platformen”. Denne gang for
at se Nisseteater med Maja
og Asger. Børn og voks ne
kunne sidde i bobbel-grupe-
ringer med en fornuftig af-
stand til nisserne, men allige-
vel var lyd og virkemidler i
top, så vi atter fik en helt fan-
tastisk formiddag. Selv nogle

af de allermindste børn på 1
år var tryllebundne i den time
stykket varede.
På grund af de gode pladsfor-
hold, og fokus på hygiejne
(afspritning m.m.), der er i
Platformen foregik det abso-
lut coronasikkert.
Dejlige oplevelser, i en ellers
meget forandret tid, så
”Mange tak” til Platformen og
Honningbanden for at gøre
det muligt for os at inspirere
og kultur-stimulere ”mor -
gendagens voksne.”

Tinghøjen til Hatteteater på ”Platformen”

Så kom sneen. Nogle dage i
januar, hvor der dalede noget
(for mange børn) ukendt
koldt og lidt mystisk ned fra
skyerne.
Straks blev kælkene fundet
frem og med hænderne blev
der formet flotte snemænd.
I starten var de mini små,
men allerede dagen efter stod
der store flotte snekæmper og
tronede på legepladsen.
I vuggestuen var der mange
små størrelser der undrede sig.
Kunne det spises?
Kunne det leges med?
Men snart blev der med fan-
tasiens hjælp, kogt sne-suppe
og snegrød.

Snemanden fik gulerodsnæse
og stenøjne.
De ældste børn i børnehaven
lavede gode snebolde og hvis
man var rigtig sej kunne
man få kuglen til at ryge helt
over på vuggestuens område.
De bløde kugler (uden sand)
kunne bruges til at skyde ef-
ter de voksne og de børn der
var frisk på en snebold-
kamp.” Man skal sigte efter
kroppen, ikke hovedet” som
børnene hurtigt belærte hin-
anden.
Der var også børn og voksne
fra både vuggestuen og bør-
nehaven der drog op til ”Gry-
den” for at kælke.

Hu hej hvor det gik, selv den
mindste lille gut hvinede af
fryd.
Alle fik brugt kroppen på
bedste måde, og der var nog-
le af børnene der fik en god
lang middagssøvn, da de
kom hjem.
I vuggestuen var der to pæ-
dagoger der, efter en gåtur,
fandt på at risengrøden
kunne spises ved bord og
bænke sættet på legepladsen.
Det syntes børnene var rigtig
sjovt. Alt blev spist og ingen
frøs.
De små havde end da lyst til
at lege lidt omkring sneman-
den inden de skulle ind for at
sove middagslur.
Bare vi får flere snevejrsda-
ge.

Hilsen 
børn og personale 

i Tinghøjen

Tinghøjen i sneen



Jerne Børnehave er en selvej-
ende, privat børnehave, der
blev etableret i 1960, og der-
for kunne holde 60 års jubi-
læum i 2020, gør en stor dyd
ud af at være en god arbejds-
plads for de ansatte, og der-
med være en tryg institution
for børnene og deres foræl-
dre, hvor de møder velkendte
ansigter hver morgen, når de
møder ind.
Det har givet sig udtryk i, at i
december 2019 havde Lis-
beth Steiner 25 års jubilæum,
og 1. februar 2021 kunne de
fejre et 40 års jubilæum. Det
var Margit Rasmussen, der
rundede den store dag. 
På grund af Covid-19, så
måtte velkomsten af Margit
på den store dag foregå på
børnehavens p-plads, hvor
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OPLEV FRIHEDEN

EL-SCOOTERE

Følg os på Facebook

UDSTILLING
Åben, når du har 

brug for det

WEBSHOP
Tjek også tilbehør 

og reservedele

HOS DIG
Gratis fremvisning 
hjemme hos dig

LEO

Ndr. Stavskærvej 70, Horne, 
6800 Varde, Tlf. 75 26 02 07
www.jydskhandiservice.dk

COLIBRIORION 
PRO

MED I PRISEN:

TRYGHEDSPAKKE
Klargøring inden levering 

Gratis 1 års og 2 års 
eftersyn

Ndr. Stavskærvej 70, Horne, 

�  Eksperter i
el-køretøjer

17.989 11.08928.500
Fra

�  Topklasse service
og kvalitet

�  Blandt de største
leverandører til
det offentlige

Brugte 
el-scootere
Fra 10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORION 

 

 

COLIBRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9891

 

 

28.500

 

 

1.0891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDSTILLING

brug for det
Åben, når du har 

etøjerel-kør
Eksperter i�

og kvalitet
servopklasse  T Topklasse �

 

 

HOS DIG

hjemme hos dig
emvisning Gratis fr

Klarg    
YTRvice

 

 

WEBSHOP

eservedeleog r
Tjek også tilbehør 

gøring inden levering 
AKKEYGHEDSPPAKKE

MED I PRISEN:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.jydskhandiservice.www
de, Tlf. 75 26 02 ar6800 V Var

fentligedet of ffentlige
er tleverandør

Blandt de stør�

 

 

dk
    2 07

Gra       

 til
  rste

 

 

Følg os på Facebook

eftersyn
atis 1 års og 2 års 

Fra 10.000
eel-scooter

Brugte 

 

 

 

 

 

 

 

 

børnene stod med stor tålmo-
dighed og ventede på hende,
til trods for kulden. Hun blev
modtaget med viftende flag,
bannere og blomster samt en
tale fra børnehavens leder.
Margit startede som med-
hjælper i 1978, hvor hun var
flyttet til Esbjerg fra Vejle ef-
ter at have mødt hendes
mand. Hun havde arbejdet
indenfor det, der dengang
blev kaldt åndssvageforsor-
gen som medhjælper, men
hendes kolleger skubbede til
hende, for at hun kunne få ta-
get en uddannelse, så hun
kunne komme videre. Hun
søgte derfor ind på seminari-
et, hvor hun startede 1. sep-
tember 1979, og var færdig-
uddannet i 1982. Hun var så
heldig, at der blev en stilling

Jubilæum i Jerne Børnehave
ledig i børnehaven og blev
derfor ansat som pædagog.
For de årvågne, skal vi oply-

se, at de 3 år på seminariet,
ikke tæller med i hendes an-
ciennitet. 

Efter 40 år i samme institu-
tion, så har hun over årene
set de børn hun har passet,
vokse op, og selv få børn,
som nu kommer i børneha-
ven. Da Jerne Børnehave er
en privat institution, så hen-
viser Esbjerg Kommune ikke
til børnehaven, så det kræver,
at forældre selv tilvælger bør-
nehaven. Jerne Børnehave
har et stort fokus på særligt
følsomme børn, men er selv-
følgelig åben for alle børn.
Margit fortæller, at hun nu ar-
bejder 30 timer i ugen og hun
roses af børnehavens leder,
Tanja Holm-Jessen, for hen-
des indsats gennem alle åre-
ne, og hendes vilje til altid at
være parat til nye initiativer.
Tanja sluttede talen af med at
overrække Margit en medalje

for hendes arbejde gennem
årene. Rammerne for børne-
haven er stort set uændrede,
men de er selvfølgelig blevet
renoverede over årene, hvor
både huset som udeområdet
er blevet fornyet. For nogle
år siden var man nødt til at
flytte ud, da jernbaneforbin-
delsen skulle elektrificeres. I
den forbindelse blev hele hu-
set renoveret.
Børnehaven har for tiden 45
børn i alderen fra 2 år 9 må-
neder til 6 år. De er 6 fastan-
satte, en ressourcepædagog
og en pædagogstuderende. 
Dagen var også lidt speciel
for de ansatte, da det jo var
dagen efter at Håndboldher-
rerne havde vundet VM guld,
og Jacob Holm havde gået i
børnehaven. 
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I den gamle sandgrav på
hjørnet af Tinghøjs Allé og
Gammelby Strandvej har Es-
bjerg Kommune i vinterens
løb opført en trappe, som gør
det lettere at komme ned i
”graven”. Esbjerg kommune
vil også i vinterens løb ud-
tynde bevoksningen, da den i
de senere år har fået lov til at
vokse frit.
Det er sidste del af det byfor-
nyelsesprogram, som Esbjerg
Kommune har gennemført i
samarbejde med bydelens bor -
gere. Byfornyelsesprogram-
met indeholdt også fornyel -
serne i Lergravsparken og på
det grønne område ved Fin-
nehusene.
Som man kan se, så ser det
på et af billederne ud til at
der bliver plads ved siden af
trappen til at der kan køres

Den gamle sandgrav
med kælk, hvis der igen skul-
le komme sne. Det kan Es-
bjerg Kommune eller Lokal-
rådet dog på ingen måder lo-
ve.
Lokalrådet har bedt om at få
området bragt på banen ved
det næste årlige møde mel -

lem Lokalrådet og Teknik og
Byggeudvalget, da vi føler, at
området kunne gøres til et
sted, som mange flere lokale
borgere kunne have fornøj-
else af. Et af Lokalrådets
punkter er manglende belys-
ning. Det kunne være et øn-

ske, at der kunne placeres
nogle legeredskaber, en hyt-
te, mulighed for at grille eller
lignende. Kun fantasien (og
Esbjerg Kommune) sætter
grænser.
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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 - Vinter 2020/2021
Hold Årgang Dage Tidspunkt Sted

U6-U7 2014-2015 Tirsdag 17.00-18.00 EFI Hal 1

U8 2013 Tirsdag 18.00-19.00 EFI Hal 1

U8 2013 Lørdag 9.00-11.00 Skibhøj

U9 2012 Torsdag 17.00-19.00 EFI Hal 1

U10 2011 Torsdag 17.00-19.00 EFI Hal 2

U11 2010 Tirsdag 17.00-19.00 EFI Hal 2

U11 2010 Tirsdag 17.00-18.30 Skibhøj

U13 2009/2008 Mandag/onsdag 17.00-18.45 Skibhøj

U15 2007/2006 Tirsdag/torsdag 17.00-18.45 Skibhøj

U17 2005/2004 Tirsdag/torsdag 17.00-18.30 Veldtofte

DAME/PIGER 2004+ Torsdag 18.00-19.00 EFI Hal 1

DAME/PIGER 2004+ Mandag 18.30-20.00 Skibhøj

HERRER 2001+ Tirsdag/torsdag 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. 

Som de fleste idrætsklubber,
så lider Kegleklubben Es-
bjerg også under coronares-
triktionerne. Da Mette Frede-
riksen lukkede Danmark ned
i marts måned 2020, var
klubben i fuld gang med at
afvikle turneringen for deres
to hold.

For klubbens 2. hold betød
den resterende del af turne-
ringen ikke så meget, da det
var placeret på en betryggen-
de midterplads uden risiko
for nedrykning eller mulig-
hed for oprykning, men af
hensyn til en sportslig afvik-
ling, deltog holdet selvfølge-
lig i de sidste kampe i sæso-
nen 2019/20.

For 1. holdets vedkommende
var der til gengæld en mulig
oprykning på spil, da de lå på
en delt førsteplads i deres se-
rie. Desværre glippede op-
rykningen i den sidste kamp,
men som følge af en ny tur-
neringsstruktur, så spiller 1.
holdet i denne sæson i Serie
1 og 2. holdet i Serie 2.

I de senere år er turneringen
afviklet ved at 4 hold møder
hinanden i hver turnerings-
kamp. Dette skyldtes et øn-
ske om et større socialt sam-
vær, som er en væsentlig del
af sporten. Da sæson 2020/21
blev startet op, måtte man

mødes 10 personer, så det var
nødvendigt, at gå tilbage til
at kun 2 hold mødes, og at
kampene skulle afvikles uden
tilskuere. Derved var der
maximalt 10 personer til ste-
de ved en kamp. 

Desværre er forsamlingsfor-
buddet jo blevet strammet, så
al indendørs idræt er aflyst,
og det gælder også for Ke-
gleklubben, at såvel træning
som kampe ikke er muligt.
Denne nedlukning kom for
klubben på et meget uheldigt
tidspunkt, da den, efter nogle
år med medlemstilbagegang,
havde fået tilgang af nogle
nye spillere, både voksne og
unge, men de valgte at se ti-
den an om en eventuel gen-
start i klubben. Heldigvis har
klubben stadig den samme
stamme af spillere, og fået
tilkendegivelse fra personer,
at de vil starte op, når det bli-
ver muligt igen.

Selvom træning og kampe
ligger stille for tiden, så fore-
går der stadig arbejde i kulis-
serne. Dansk Kegleforbund
arbejder med planer for at
holde åbent hus arrangemen-
ter mange steder i Danmark
29. august, og vi håber i Ke-
gleklubben Esbjerg, at være
en del af dette arrangement,
da vi oplever, at rigtig mange
i Esbjerg ikke har noget

kendskab til keglesporten, og
det vil vi gerne ændre på. 

Keglesporten er en rigtig fa-
miliesport, hvor man kan
starte fra 8 års alderen og
fortsætte indtil man ikke
længere kan løfte kuglerne.
For tiden er det yngste med-
lem af klubben 9 år, og æld-
ste er midt i 70’erne. Man
behøver ikke nødvendigvis at
blive turneringsspiller, men
det er også muligt at spille
for fornøjelsens skyld. Klub-
ben lægger også lokaler til en
gruppe ældre borgere, der
spiller en gang i ugen, hvor
hyggen er i højsædet. Det er
muligt for hele familien at
dyrke sporten sammen, så
man kan være fælles om op-
levelserne. 

Skulle man have fået lyst til
at prøve sporten, når det igen
bliver muligt, så kan man
kontakte formand Jan Ehlers
på telefon 2712 8634 eller
kasserer Bjarne Petersen på
telefon 2512 1123.  

Kegleklubben Esbjerg

LOkaLråd ESBJErG ØST 
pr. 15. september 2020

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

Næstformand:  Finn Grahndin - Borgervalgt

Kasserer:  Peter Bloch - Borgervalgt

Lokalrådsmedlemmer
Claus Jepsen - Gammelby Borgerforening

Henrik Thorø Jensen - Borgervalgt

Merete Jensen - Borgervalgt

Lokalråd Esbjerg Øst kan kontaktes på mail@lokalraadet-oest.dk
eller ved kontakt til formanden

Cykelstien Baggesensallé/ År -
husvej nærmer sig med hasti-
ge skridt klubbens Anlæg
Skibhøj.
Lige nu lægger parkerings-

pladsen plads til brosten m.m.
Der bliver en forandring når
cykelstien er færdig, ingen
biler kan køre igennem som
det er muligt nu.

Klubbens parkeringsplads på
græstæppet op til klubbens
nye bane vil fortsat være mu-
ligt at benytte for klubben.

Cykelsti Skibhøj
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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

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
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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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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

Igennem længere tid har Lo-
kalråd Esbjerg Øst været i
kontakt med Esbjerg Kom-
mune om oprydning af Måde
Strand. Gennem årene er
stranden blevet brugt til at
smide forskelligt industriaf-
fald, som f.eks. tegl, beton
o.lign. Samtidig var der man -
ge efterladenskaber fra ned-
tagne vindmøller.
Esbjerg Kommune har er-
kendt, at de står for opryd-
ningen af hovedparten af det
affald, der findes på stranden,
da det ikke er muligt at pla-
cere, hvem der har efterladt
det. De har været i kontakt
med bl.a. European Energy,
som har fjernet det, som kun-
ne henføres til vindmøllerne.
Der er også fjernet andet af-

fald, bl.a. to rækker beton -
klodser, som noget umotive-
ret stod på stranden, men der
mangler stadig den del af op-
rydningen, som Esbjerg Kom -
mune er ansvarlig for at gen-
nemføre.
Lokalrådet har et ønske om
at få etableret en sti, så det vil
være muligt for lokale borge-
re at gå en tur langs vandet.
Der er en kørevej på en del af
området, men den er ikke ført
igennem. Esbjerg Kommune
har i deres plan for Den
Grønne Ring peget på, at der
skal være adgang til stran-
den, men hvorvidt det kolli-
derer med Esbjerg Havns øn-
sker om udvidelser, vides ik-
ke i skrivende stund.

MÅDE 
STRAND

Gør din virksomhed synlig 

- få dit budskab ud !

Annoncer i Østerby Nyt
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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

Klinisk Tandtekniker · Henrik Kirkeby
Norgesgade 10, 6700 Esbjerg

www.infotand.dk · Tlf. 75 12 98 33
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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

Mentornetværk i Esbjerg/
Varde er en frivillig for-
ening. Vi hjælper nydan-
skere i Esbjerg og Varde
kommuner med at falde be-
dre til. Med nydanskere tæn-
ker vi på flygtninge og deres
familier, udenlandske immi-
granter, som søger job i Dan-
mark eller er blevet dansk
gift, eller en medfølgende
partner til en udlænding, som
arbejder her. Derudover hjæl-
per vi to andre målgrupper;
internationale studerende og
unge i Danmark, som vokser
op med to sprog og kulturer
at forholde sig til. 

Næsten alle vores nydanske-
re har to ting til fælles: 
1) De vil gerne blive dygtige-
re til at tale og forstå dansk
og vores kultur
2) De vil gerne lære en lokal
person bedre at kende

I sekretariatet finder vi frivil-
lige mentorer. Vi gør os stor
umage med at matche hver
mentor med en nydansker i
par, som har et godt udgangs-
punkt for at få et vellykket
samarbejde op at stå. 
Efterspørgslen efter mento-
rer er stor, så har du 2+ ti-
mer i overskud om måne-
den, taler flydende dansk og
har tålmodighed og overskud

til at være noget for et andet
menneske fra et andet land,
hører vi meget gerne fra dig. 

Her kommer vores kontakt-
data: 
M: 21 49 74 59, 
E: info@mentoresbjerg.dk,
W: www.mentoresbjerg.dk 
F: facebook.com/mentor

esbjerg
A: Exnersgade 4, 2. sal, 

6700 Esbjerg
Å:  Esbjerg: ma, ti, on, fre

10-14, to 14-19 og efter
aftale. 
Varde: efter aftale 

Vi er selvfølgelig underlagt
Corona restriktionerne, som
vi naturligvis efterlever. 

Her kommer lidt mere infor-
mation om de forskellige til-
bud, vi normalt tilbyder:

Mentorordning
Vi hjælper først og fremmest
gennem vores mentorord-
ning, hvor vi matcher mente-
es (dvs. nydanskere) med fri-
villige mentorer, som er so-
lidt forankret i det danske
samfund.
Hvert mentorpar mødes i et
dynamisk fællesskab på
tværs af kultur og nationalitet
for at lære fra hinanden og
derved skabe noget sammen.
Hvis du er nydansker, så har
vi frivillige mentorer, der
gerne vil lære dig om det
danske sprog, den danske
kultur, danskernes sociale liv,
samt støtte dig i forbindelse
med uddannelse og jobsøg-
ning.

Vi har tilbud som sprogcafe-
er, kurser/workshops, ara-
bisk modersmålsundervis-

ning i Varde, og oplægshol-
dere. Vi afholder sprogcafé
flere gange ugentligt i Es-
bjerg og Varde, vi afholder
kurser med forskellige tema-
er efterspurgt af vores fantas-
tiske mentees, mentorer og
alle andre frivillige i vores
netværk. 

Debatcafé
Vi har desværre været nødt til
at aflyse vores debatcaféer
indtil videre, men vi følger
situationen, og håber vi snart
kan lukke op igen. Debatca-
fèen har til formål at skabe
netværk, kulturforståelse i
samfundet og på arbejdsmar-
kedet, demokratisk indsigt,
dialog og aktiv social delta-
gelse; med andre ord at skabe
grobund for et aktivt fælles-
skab. Temaerne er mange, og
altid med udgangspunkt i de
nydanskere, som deltager. Vi
har haft fokus på sundhed,
børneopdragelse, kulturen på
arbejdsmarkedet, hvad en
fagforening er, og hvordan

den kan hjælpe, på Nem-ID,
digital signatur i forbindelse
med kontakt til offentlige in-
stitutioner, og meget mere.
Alle er velkomne, og vi by-
der på kaffe, te og lidt mund-
godt.

Andre arrangementer
Derudover arrangerer vi soci-
ale arrangementer, som
skal skabe netværk på tværs
af kulturer, som f.eks. Mad

og Hygge, hvor vi i fælles-
skab laver mad, 1. Maj,
Grundlovsdag, deltagelse i
Vestkystløbet m.m.

Du kan stadig følge Mentor-
netværk i Esbjerg/Varde på
vores hjemmeside eller Face-
bookside. Du er også velkom -
men til at kontakte os på 2149
7459 eller sende os en mail
på: info@mentoresbjerg.dk,
og vi vil så kontakte dig
inden 2 dage. 

Vi glæder os til at møde dig.
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TIpS & LOTTO  

Billig vareudbringning i Esbjerg 
og Omegn

Brød 
fra 

Tarp Bageri

Den lille købmand

Kvaglundvej 45 · Tlf. 75 12 15 34

Vi er blevet 

GLS-pakkeshop

–
Vi har også 

ud- og indlevering 

af PostDanmark 

pakker

TELEFONNØGLE 2021
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

For lokalrådet er der ingen
tvivl om, at Østerbyen er det
område i Esbjerg Kommune,
der har de fleste udfordringer
m.h.t. støj fra mange forskel-
lige kilder, skyggekast og rø-
de lysblink fra vindmøllerne.
Siden Esbjerg begyndte at bli -
ve udbygget, har der været
tra dition for, at alle virksom-
heder, der svinede og larme-
de blev placeret i Østerbyen,
men når kommunen havde
penge til at forskønne byen,
så blev der kigget i andre ret-
ninger.
Det er dog lokalrådets opfat-

telse, at der i de senere år er
sket visse forbedringer. Nog-
le er lovreguleret, og andre er
en erkendelse fra kommunen
om, at Østerbyen har været
overset i en årrække. Når det
er sagt, så må alle også er-
kende, at der stadig er lang
vej til at få forholdene i by-
delen ændret i et sådant om-
fang, at alle kan leve uden
gener. Lokalrådet anerkender,
at Esbjerg er en havneby,
som støjer, men det glemmes
ofte i argumentationen, at by-
delen var der før end at Øst-
havnen blev anlagt, og der-

ved kom havnestøjen meget
tættere på. 
Vi har for nylig set de første
skibe blive tilkoblet land-
strøm, og det er et skridt på
vejen til at fjerne en del hav-
nestøj, men der er jo også an-
dre former for støj fra arbej-
det, bl.a. rampestøj, når der
losses og lastes trailere. Vi
ved, at der også arbejdes med
at reducere disse støjkilder.
En anden støjkilde er hav-
vindmøllerne i Måde, der og-
så generer borgerne. Udover
vingestøj, så generes borger-
ne af skyggekast, når vinger-

ne drejer rundt, og røde blink
fra mølletårnene, der starter
ved mørkets frembrud og
blinker indtil om morgenen.
Det er aftalt, at der højst må
forekomme skyggekast i 10
timer om året, og det tal er
allerede nu overskredet, så
lokalrådet vil tale med politi-
kerne i Teknik og Byggeud-
valget om hvordan Esbjerg
Kommune vil kontrollere, at
møllerne standses, når antal-
let af timer overskrides. Vi
vil også gerne høre, om der
kan gøres noget ved blinkly-
sene, og også støjen fra ving-
erne. I forbindelse med at
møllerne i Tjæreborg blev
standset, blev disse punkter
diskuteret, og det er lokalrå-
dets opfattelse, at Vestas ville
arbejde videre med at forsøge
at løse disse problemer.
Lokalrådet har også et ønske
om at tale med politikerne
om en helhedsplan for Gam-
melbyområdet, så det i højere
grad vil hænge sammen med
de planer, som Esbjerg Kom-
mune arbejder med for Rør-
kjær området. I området om-
kring Darumvej er der sket

store arealopkøb, og lokalrå-
det vil gerne sammen med
Esbjerg Kommune sikre at
der kommer en overordnet
plan for området, så for
mange ”vildskud” forhindres.
Vi er i tvivl om, hvad Esbjerg
Kommune vil med området,
enten en bynær landsby eller
et erhvervsområde. 
Supercykelstien i Baggesens
Allé/Århusvej/Skibhøj er næ -
sten klar, og lokalrådet har
aftalt med Esbjerg Kommu-
ne, at vi sammen går en tur,
da vi synes, at arbejdet i eta-
pe 2 ikke er af samme stan-
dard, som etape 1. Vi forstår
ikke, at Esbjerg Kommune
vælger at fordele arbejdet
med en cykelsti på 3 forskel-
lige entreprenører. 
Esbjerg Kommune sætter
snart gang i 1. etape af Spek-
TrumParken, som strækker
sig fra skolegården på Præs-
tegårdsskolen og det grønne
område ved skolen til Sønder -
vangen, som lukkes for gen-
nemgående trafik. Lokalrådet
ønsker at, planerne for etape
2, som er et område syd for
Søndervangen, indeholder en

bevaring af hundeskoven el-
ler en løsning, som kan til-
fredsstille brugerne.
Lokalrådet har også involve-
ret sig i planerne for Remi -
separken, hvor der i efteråret
og vinteren er foretaget op-
rydning af området, der har
ligget hen i en årrække uden
pleje, samt at der kørt ren jord
ovenpå den jord, som var for-
urenet af det arbejde, der fo -
regik på den tidligere remise.
Vi håber at være med til at
området udlægges til bl.a.
skovhave og i det hele taget et
område, hvor flora og fauna
kan få et fristed. Lokalrådet
bakker op om Esbjerg Kom-
munes ønske om at hjælpe
naturen til bedre vilkår. 
Som nævnt i starten, så er der
mange udfordringer i områ-
det, og lokalrådet håber, at de
lokale borgere fortsat vil støt-
te op om deres arbejde. Vi er
meget stolte over, at næsten
600 borgere har valgt at følge
lokalrådets Facebookside, og
vi vil meget gerne have end-
nu flere, da det er den hurtig-
ste vej til at fortælle borgerne
om nyheder fra området.

LOKALRÅD ESBJERG ØST
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Følg IF92 Fodbold 

på Facebook

IF92 – Fodbold

Ordinær 
Generalforsamling 2021

Klubbens ordinære Generalforsamling 2021 
var fastsat til tirsdag 23. februar.

Men med baggrund i restriktioner i denne Covid-19 tid 
ikke muligt at afholde Generalforsamlingen denne dato.
Bestyrelsen har besluttet at se tiden an til ”bedre tider” 

for afholdelsen.

Der vil på sædvanligvis blive bekendtgjort en ny dato 
i god tid.

Der vil på den kommende Generalforsamling være valg 
af formand (Fl. Sørensen) og valg af øvrige best.medlemmer

(Mogens Husted og Jonny Jørgensen). 

Bestyrelsen

Senior:
Serie 1 og Serie 4 (Veldtofte)
Senior C-hold (7 mds)
(Veldtofte)

Old-Boys
Veteraner (Skibhøj)

Damer: 
1 hold i 11 mands laveste
række. (Skibhøj)

Ungdom
U17: 
2 hold, 11 mands i liga 2 og
et i laveste række. (Veldtofte)

Skibhøj
U13: 
2 hold, et 11 mands i laveste
række og et 8 mands laveste
række.
U11: 
2 hold, Et hold i A1 og et i B.

U10: 
2 hold, Et hold i B og et i C.
U9: 
1 hold i C.
U8: 
2 hold, 
Et hold i A og et hold i laves-
te række.
U6-7: 
2 hold i u6 helst i samme
række.

IF92 – Fodbold

Følgende hold i Sæsonen Forår 2021

Hvordan skaber vi et godt
fodbold miljø i vores dame
afdeling, og hvad gør vi, for
at skabe attraktive rammer
for vores dame senior hold. 

Esbjerg IF92 et damehold
hvor der er plads til alle uan-
set niveau. Hvor holdet sam-
men har en opgave, hvor alle
har en rolle at spille - alene
og sammen.   
Samtidig har man i IF92 sør-
get for fodbold faglige dygti-
ge trænere og en organisa-
tion, som formår at få alt om-
kring holdet til at fungere.
Man holder fokus på med -
inddragelse af spillerne, hvor
man løbende lytter til spiller-
nes oplevelser og meninger,
det kan være i forhold til
kampene, træningen, omgi-
velserne mm. Samtidigt er
man god til at kigge på ni-
veauer, og tilrette tingene ef-
ter disse, så man for mulig-
hed og lov til at udvikle sig
spillermæssigt på ens egne
og holdets præmisser. Træ-
ningen er udfordrende, lære-
rig og sjov.
På damesenior holdet bliver
man en del af et fælleskab,
der har det godt sammen bå-
de på og uden for banen. Vi
vægter trivsel højt. Og arran-
gere bl.a. sociale aktiviteter,
såsom fællesspisning, team-
building øvelser mm. 
Ligeledes skal holdet for før-
ste gang på træningsophold,
en aktivitet som man tænker
skal være en tilbagevendende

begivenhed hvert år, sammen
med vores Rema 1000 dame
cup som i 2020 blev afholdt
med succes, hvor de gæsten-
de hold alle var friske på at
møde op igen i 2021. 
Østerbynyt har mødt et par af
spillerne til en lille snak om-
kring at spille fodbold i IF92:
Sarah Walther er med sine
15 år yngste spiller i truppen,
og har altid spillet i IF92.
Hun startede med at spille
som 7 årig. Sarah går i 9.
klas se på Rørkjær Skole, og
arbejder i weekenden ved
Guld bageren i Nørregade. 
Stine Harbo er 23 år og hun
har også spillet fodbold siden
7 års alderen. Stine har spillet
i forskellige klubber i Esbjerg,
men efter en skadespause,
valgte hun at starte i IF92, da
hun havde hørt om det gode
sammenhold og sociale liv i
klubben og afdelingen.

For begge pigers vedkom-
mende, er det glæden ved at
være en del af en spillertrup,
der har det godt sammen bå-
de på og udenfor banen, der
holder dem i gang med fod-
bolden, og de glæder sig til at
de forhåbentlig snart kan kom -
me på græs igen. Samtidig
har de kunnet se, at de gode
trænere og en velfungerende
organisation udenfor banen,
trækker flere og flere spillere
til klubben, så det i stadig
højere grad er muligt at nive-
audele træningen, så alle får
det bedste resultat af en træ-
ningsaften. 
Afdelingen består efterhån-
den af mellem 25 og 30 spil-
lere fra 15 år og opefter, så
afdelingen arbejder med pla-
ner om fremover – udover 7
mands fodbold – også at til-
melde et 11 mands hold.

IF92 Damefodboldafdeling

I forbindelse med nedlæg-
gelsen af Østerbyens Borger-
forening blev det på den sid-
ste generalforsamling 1. sept.
2020 besluttet at overskuddet
i foreningen skul le gå til den
lokale håndboldklub IF92
Håndbold. 
Den 1. december kunne Tho-
mas Barrett, Hanne Beck,
Henrik Lykke Jensen og Car-
sten Friis fra Østerbyens Bor-
gerforening møde op i Rør-
kjær Hallen, hvor de overrak-
te en check på kr. 6.728,38 til
formand Jonas Jørgensen og
bestyrelsesmedlem Hermann
Reichle fra IF92 Håndbold.
Formanden for IF92 Hånd-
bold, Jonas Jørgensen, takke-

de for donationen og var glad
for, at Østerbyens Borgerfor-
ening havde valgt at støtte
dem. Specielt i denne Covid-
19 tid er det en svær økono-
misk tid for de små idrætsfor-
eninger, og klubben vil bruge
pengene til at støtte op om ar-
bejdet i klubben.
IF92 Håndbold har ønske om
at kunne gøre mere opmærk-
som på dem i lokalområdet,
og har tanker om at kunne
opstille flagstænger med logo
udenfor hallen. Det er f.eks.
ikke muligt at få lov til at
sætte skilte op på hallens vin-
duer mod Ringen, da det er
en kommunal bygning, som
andre også bruger, hvilket gi-

ver en stort slid på hallen.
Klubben håber at kunne ind-
gå i en dialog med Esbjerg
Kommune om muligheden
for bedre at kunne gøre op-
mærksom på IF92 Håndbold
som en lokal og velfungeren-
de idrætsforening i Østerby-
en, hvilket også vil være en
støtte til Esbjerg Kommunes
ønske om en positiv udvik-
ling i bydelen.

Klubben vil også gerne ind-
rette et klublokale på 1. sal i
hallen, men igen render man
hovedet imod den kommuna-
le administration, som gør
det økonomisk umuligt at
klare.

Donation til IF92 Håndbold 
fra Østerbyens Borgerforening



Vi begynder kl. 14.30 med at
drikke kaffe. Så finder vi ud
af, hvad vi skal lave. Det kan
være blot at snakke videre,
lave håndarbejde, kigge på
internettet, se en gammel film,
synge, få læst en historie el-
ler noget helt andet.

En gang imellem er der en
koncert i kirken, som vi er in-
viteret til at overvære, eller vi
får besøg af en god fortæller.

Man bestemmer selv, hvad
man vil deltage i. 

Hver gang læses søndagens
tekst, og vi beder Fadervor.

Vi spiser aftensmad sammen
kl. 17.00.

Søndags-Café er åben fra kl.
14.30 til kl. 18.00, hvis ikke
andet er nævnt under datoen.

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

Søndag den 21. marts
Søndag den 9. maj
Søndag den 13. juni

På grund af den særlige si-
tuation, vi er i lige nu, er det
nødvendigt med tilmelding
til Lisbet Knudsen senest
onsdagen før en Søndags-
Café på mobil 40 11 83 60.

Har du ikke selv mulighed
for at komme til kirken, kan
du blive hentet og kørt hjem
med kirkebilen.
Dette aftales med kirke- og
kulturmedarbejder Lisbet Ma-
rie Knudsen på mobil 4011
8360 eller 
lisbet@grundtvigskirken.dk
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Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Kalender med diverse
Gudstjenester hver søndag klokken 10.00 ved én af
Grundtvigskirkens præster, 
Willy Christiansen eller Jane Marie Sognstrup.

2021
Mandag den 15. marts,
Mandag den 19. april,
Mandag den 17. maj,
Mandag den 21. juni.

Undervejs serveres der kaffe med brød til 20 kr.
Vi synger fra højskolesangbogen, salmebogen og sommetider efter medbragte tekster.

Enhver er velkommen til en eftermiddag, hvor humøret er højt og sangglæden stor. 

Corona: 
På grund af den særlige situation, vi er i lige nu, er det nødvendigt med tilmelding til 

Lisbet Knudsen senest mellem kl. 12.00 og 13.00 på dagen på mobil 40 11 83 60.

Sangeftermiddage i Grundtvigskirken kl. 14.30 
følgende mandage:

Vlado Kobas Lentz har gen-
nem 10 år medvirket i pro-
grammet ”Politijagt” på Ka-
nal 5, og han bliver ofte stop-
pet på gaden af folk, der ken-
der ham fra TV:
”Det giver mig mulighed for
at tale med mennesker, jeg
ellers aldrig ville være kom-
met i snak med, og nogle
gange opstår der en situation,
hvor jeg kan fortælle dem om
min tro. Det er - tror jeg helt
sikkert - en del af Guds plan
for mit liv,” siger Vlado. 
Vlado Kobas Lentz er vokset
op som katolik, men da hans
mor døde, holdt han op med
at gå i kirke. Omkring 30 år
senere blev en campingferie i
regnvejr et afgørende vende-
punkt for færdselsbetjenten
fra Kanal 5’s “Politijagt.”
”Denne bog er tilegnet dig.
Gud længes efter, at du skal
leve det liv, han har bestemt
for dig, inden du blev født.”
Ordene gav genlyd i mig. Det
var en dag i sommerferien

for syv år siden. Min hustru
og jeg var på ferie i vores
campingvogn, vejret var
elendigt, og jeg vidste ikke,
hvad jeg skulle få tiden til at
gå med. 

Så jeg greb ud efter en bog,
som min hustru havde taget
med: ”Det målrettede liv” af
den amerikanske præst, Rick
Warren. 
På første side mødte jeg en
påstand om, at Gud havde en
mening med mit liv, og at

han havde planlagt netop det
øjeblik. 
På den ene side syntes jeg, at
det lød fjollet. Jeg er normalt
ret skeptisk og har altid været
ret kritisk over for folks be-
retninger om en åndelig vir-
kelighed, mirakuløse helbre-
delser og personlige møder
med Jesus. 
På den anden side gjorde or-
dene indtryk. Jeg var med ét
overbevist om, at det ikke var
nogen tilfældighed, at jeg sad
der med den bog i hånden,
men at det var Guds plan, at
jeg skulle få øjnene op for
den åndelige virkelighed. Det
var et vendepunkt. Derfra gik
det stærkt.

Kom og hør Vlados beretning
og om, hvordan hans kristne
tro og den danske kultur har
stor indflydelse på den måde,
hvorpå han møder andre
mennesker såvel som politi-
mand og som privatperson.

Grundlovsfest i Grundtvigskirken 
Lørdag den 5. juni kl. 14.30 – kl. 17.00:

Kl. 14.30: Koncert – oplyses senere.
Kl. 15.30: Vin, ost og vand i menighedslokalerne.
Kl. 16.00: Foredrag ved Vlado Lentz, politibetjent.

Entre: 100 kroner for hele Grundlovsarrangementet.
Betaling foregår ved indgangen.

Færdselsbetjent fra TV: Jesus ændrede alt i mit liv

Søndags-Café
Søndags-Café er et tilbud til alle, der gerne vil have en 
stille og hyggelig eftermiddag sammen med andre.

En del af det byfornyelses-
projekt, som Esbjerg Kom-
mune i samarbejde med Øs-
terbyens borgere, var for-
skønnelse af del af Ribegade
ud for Grundtvigskirken. Det -
te projekt blev i første om-
gang droppet, da der ikke
kunne findes finansiering for
det, men det er lykkedes Es-
bjerg Kommune at få yderli-
gere midler fra den statslige
pulje, så projektet er i gang
med at blive realiseret.
Det ny projekt består af en
indsnævring af vejbanen og
etablering af en hævet flade
mellem kirken og Lergrav-
sparken, samt plantning af

træer i rabatten. Hastigheden
på strækningen bliver sat ned
til 30 km i timen. Der etable-
res en ny rabat og der opsæt-
tes nye lamper i Ribegade.
Med i projektet er en stifor-
bindelse fra Grundtvigskir-
kens forplads over græsset til
den hævede flade. Tanken er
at skabe større sammenhæng
mellem parken og kirken.
Arbejdet blev startet i starten
af 2021, og skulle efter pla-
nerne have været færdig med
udgangen af februar, men det
hårde vintervejr har forsinket
arbejdet, så nu forventes det,
at arbejdet kan afsluttes i
midten af marts.

Niels Gregersen, der er kirke-
værge for Grundtvigskirken,

roser det gode samarbejde
med Esbjerg Kommune og
entreprenøren, Nørgaard An-
læg, der undervejs har taget
hensyn til de kirkelige hand-
linger, som har fundet i deres
arbejdstid.
Niels fortæller, at kirken er
ved at kigge på, om de kan
finde penge til at udskifte de
nuværende parklamper, som
efterhånden har en del år på
bagen, til at opsætte nye lam-
per, som svarer til de lamper,
der er opsat i Lergravspar-
ken, så der skabes endnu me-
re sammenhæng mellem par-
ken og kirken. 
Den hævede flade har også
været et stort ønske fra kir-

Byfornyelse i Ribegade ken, da mange brudepar ger-
ne vil fotograferes i parken
efter deres vielse. Det er
selvfølgelig også med til at
øge sikkerheden for alle de
andre borgere, der benytter
Lergravsparken.
Oprindeligt lavede en lokal
bor ger, efter et alvorligt tra-
fikuheld, et forslag til at for-
bedre trafiksikkerheden i kryd -
set ved Ribegade og Grund-
tvigs Allé, og nu føres tanker-
ne ud i livet, men hvis den
hævede flade også skal tæn-
kes som et trafiksikkerheds-
fremmende tiltag, så kunne
man godt ønske sig hævede
flader i Grundtvigs Allé.


