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Spar Bøndergårdsvej
Købmand Hans Boel Lauridsen og Dagrofa er i dialog
med Ungdomsbo omkring
den renovering af købmandsbutikken og bygningen, som
de to parter er enige om er
tiltrængt.
Selvom dialogen langt fra er
færdig, så er de første skridt
taget, og i de seneste uger har
man været i gang med at udskifte klimaanlægget, og allerede inden installationen er
afsluttet, kan de ansatte og
kunderne mærke en væsentlig forbedring af indeklimaet.
Det nye anlæg er bedre i
stand til at rense luften og
styre varmen i lokalet.
I løbet af efteråret og vinteren er det planen, at der skal
installeres et nyt mælkekølerum, nye kassesluser, køl og
frost kølere, og nyt inventar.
Der planlægges også at flytte
vægge til den gamle slagterafdeling, så det kan inddrages

i salgsområdet. De mange udskiftninger vil både bringe
forretningen up-to-date, men
også gøre det muligt med
store besparelser på el og
varme.
I første omgang bliver der
udskiftninger af de udvendige SPAR dekorationer, men
det er i skrivende stund ikke
afklaret, hvad der ellers skal
ske af renoveringer udvendigt.
Hans fortæller, at Dagrofa
tror så meget på fremtiden
for butikken på Bøndergårdsvej, at de muligvis vil indgå i
et tættere samarbejde, hvor
de overtager en del af ejerskabet, men det er stadig på
forhandlingsbordet.
Dagrofa er også villige til at
stille en huslejegaranti for det
beløb, som Ungdomsbo vil
bruge på modernisering af
bygningen.
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By Lene
Lene Dissing, som står bag
dametøjsforretningen
By
Lene, startede for år tilbage
en webshop op hjemme i
privaten, og da den hurtigt
blev en succes, åbnede hun
en fysisk forretning i Storegade, men selv efter at hun
havde udvidet butiksarealet,
var der stadig ikke plads til
at præsentere tøjet på den
bedst mulige måde.
Lene valgte derfor fra 1. juli
i år, at flytte forretningen ind
i et lokale i Kongensgade
Midt-I, og da Østerbynyt
snakker med hende, fortæller hun, at flytningen er gået
over al forventning. Flere af
butikkens faste kunder var i
tvivl om de ville finde vej
ind i bymidten, men det har
de gjort, og så har butikken
pludselig fået noget, som de
ikke havde før, nemlig
strøgkunder og turister. Avisen snakker med Lene en

fredag formiddag lige efter at
butikken er åbnet, og straks
er der interesserede inde og
snuse rundt. Butikken har fået dobbelt så meget plads, så
de kan præsentere tøjet, som
er i størrelser fra 36 til 54, på
en overskuelig måde. By Lene har holdt fast i deres koncept om tøj med god pasform

og til priser, hvor alle kan
være med, og de har holdt
fast i de mærker, som kunderne kan lide: Karostar, Only Carmakona, Free/Quent,
Ofelia, Soya Concept, Paris
og Casseiopeia, og så er der
kommet et enkelt nyt mærke:
Liberté, som er et spændende
dansk mærke, som tilbyder

alt indenfor bukser, bluser og
kjoler i god pasform og til
fornuftige priser. Lene udtrykker stor taknemmelighed
både overfor de ”gamle”
kunder, som er flyttet med
ind i Kongensgade, som til
de mange nye, som har fået
øjnene op for butikken, men
også selve modtagelsen af
butikken i bymidten fra samarbejdspartnere og naboer.
By Lene beskæftiger 4 medarbejdere.
En del af den service, som
By Lene altid har budt på, er
at der altid er kaffe på kanden, og et sted at placere
manden, mens der kigges og
prøves tøj.
By Lene følger åbningstiderne i Kongensgade, så der er
rig mulighed for at kigge
indenfor, og se udvalget.
Hvis man medbringer By
Lenes annonce på forsiden,
vil man i uge 35 kunne få
25% rabat på 1 valgfri vare
i butikken.

Generationer dystede i kærlig kamp
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gende, som har været meget
positive over at være med.
Og som tilmed har fået sig et
par nye venner fra den ældre
generation: ”Det har været
vildt sjovt. Vi kendte ikke
Jette og Erik før, men nu har
vi inviteret dem på kaffe. Vi
vil så gerne høre flere af deres historier fra gamle dage,”
fortæller de. Udover de to
unge piger deltog også to
unge drenge, Kalle og Malthe, der begge går på Esbjerg
Gymnasium.

Alle pladser var booket til
showet, Battle of the Generations, i Krydsets festsal på
Stengårdsvej i Esbjerg, der
løb af stablen torsdag d. 10.
juni. Her dystede generation
20+ mod generation 60+ i en
hjertevarm og underholdende
dyst, der bød på masser af
grin, dans og standup.
Underholdningsshow med
lokale beboere
Showet med titlen, Battle of
the Generations, tog publikum og deltagere med på en
rejse i vores fordomme om
både unge og ældre, pakket
ind i et quiz-show, hvor syv
modige deltagere både skulle
udstille deres viden og uvidenhed om hinanden. Showet
blev styret på underholdende
vis af teatergruppen bag, der
har været i området ad flere
omgange for at finde deltagere. ”Det kræver altid lidt arbejde at finde deltagere til sådan et setup. Men vi kunne
ikke have ønsket os et bedre
hold, og folkene i Krydset
har været utroligt hjælpsomme. Vi har virkelig fundet nogle fantastiske unge og
ældre mennesker, der har givet både hinanden og os en
masse energi,” fortæller Adelaide Bentzon fra teatergrup-

pen Liminal, der har udviklet
konceptet sammen med Erik
Pold. Teatergruppen og de
syv deltagere har arbejdet intensivt med forestillingen i
tre dage op til showstart.
Generationskløft blev udlignet
Der udbrød jubel og klapsalver i salen, da generation 60+,
bestående af Erik, Jette og
Naser, underholdt med standup og dans. De kunne da

heller ikke dy sig, og bød den
unge generation op til dans,
selvom de dystede mod hinanden. Til publikums store
begejstring.
De to generationer kæmpede
en tæt kamp, der dog endte
med, at de unge løb med sejren. Men trods sejrsglæde,
blev der udvist respekt for
modstanderen: ”Vi synes faktisk, at de ældre skulle have
vundet. De var så seje,” siger
Ilham og Khadija efterføl-

Baggrund
Battle of the Generations er
udviklet af teatergruppen, Liminal. Forestillingen er en
del af 6705+Statens Kunstfond, der er et samarbejde
mellem Esbjerg Kommune
og Statens Kunstfond om at
skabe kunstoplevelser for alle borgere på og omkring
Stengårdsvej. Showet blev
streamet live, hvor mere end
100 så med.
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Reception Listefabrikken
Fredag 25. juni havde brødrene Knud og Bent Nielsen
indbudt til reception i forbindelse med at de har besluttet
at gå på pension, og lukke
deres fælles firma Listefabrikken med udgangen af
2021.
Brødrene havde bedt om at
deltagere tilmeldte sig, og
mere end 160 personer ville
gerne sige farvel og tak for
de mere end 75 år, hvor firmaet har leveret løsninger til
næsten alle dele af dansk industri. Blandt gæsterne sås
forretningsforbindelser, familie, venner af huset, naboer
og tidligere ansatte.
Fra starten var receptionen
velbesøgt, og hurtigt var det
nødvendigt at tage gaverbord
nr. 2 i brug. Der er ingen fare
for at nogen af brødrene kommer til at mangle vin, chokolade eller andre godter resten
af deres levetid.
Når en reception afholdes i et
snedkerværksted, så er duften
af træ jo gennemtrængende,
men brødrene forsikrede, at
de havde brugt den sidste
uges tid inden, til at rydde op.
Knud og Bent bød velkommen med et tilbageblik af de
mere end 75 år, hvor deres
far flyttede til Esbjerg fra
Lolland, hvor han var yngste
barn ud af en børneflok på
13. En af hans brødre var karetmager i Esbjerg, og det trak
faderen til Esbjerg, hvor han
kom i snedkerlære. Han købte så et eksisterende tømrerfirma, og for at undgå navne-

forvirring, så blev det omdøbt til Esbjerg Listefabrik.
Gennem årene har de lavet
inventar til mange butikker i
hele Danmark, lavet mange
speciallister til f.eks. Skejby
Sygehus og gennem de sidste
mange år løsninger til offshore industrien, hvor der ofte
stilles store krav fra ordregiverne. Som et kuriosum kan
det også nævnes, at de restaurerede Årre Kirke.
Hvorfor stoppe? Jo, de har
forgæves ledt efter nogen til
at afløse dem, men uden
held, så derfor lukker de ned.

Det gør de uden vemod, for
selv om arbejdet har været
lig med hobby for dem, så vil
de også gerne nå andet i livet.
Brødrene har en fælles interesse i veteranbiler og Nimbus
motorcykler, og flere af deltagerne i receptionen var
mødt frem med deres egne
veteranbiler og -cykler, så der
var en flot ”udstilling” af ældre køretøjer.
Til receptionen havde brødrene selv fremstillet madkasser,
hvor der var pindemadder,
søm, skruer og træstammer
samt plads til et glas, så man

stadig kunne have en hånd
fri, når man hilste på andre af
gæsterne. Som det hører sig
til ved en reception, så var
gang i grillen, hvor der blev
ristet mange pølser til de mange sultne gæster. Receptionen
startede kl. 11.00, men der
blev hygget i en sådan grad,
at de sidste gæster først forlod firmaet ved 20 tiden. Til
at underholde gæsterne var
orkesteret Kupmagerne hyret
ind for at spille musikken fra
60’erne og 70’erne især.
Hvad skal der så ske med
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arealet? Brødrene håber at
det vil være muligt at etablere et seniorfællesskab med
fokus på teknik og mekanik,
måske især for mænd, der er
blevet alene i en voksen alder, og mangler et fællesskab.
På grunden vil der – udover
ca. 45 boliger – også kunne
laves værksteder, fællesarea-
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Hermed indkaldes til

Årsmøde i Lokalråd Esbjerg Øst
Tirsdag 28. september 2021 kl. 19.30
på Platformen, Gl. Novrupvej 14.
Dagsorden i.h.t. vedtægterne.
Mødet vil blive afholdt under hensyntagen
til gældende coronarestriktioner.
Med venlig hilsen
Lokalråd Esbjerg Øst
Bjarne Petersen, formand

ler og en idrætshal, men det
har endnu ikke været muligt
at finde en investor.
Resten af året vil brødrene
færdiggøre de sidste ordrer
og sælge ud af maskiner og
varelager, så de stille og roligt kan gå ned i tid, inden de
helt lukker ved udgang af
året.
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Hendes Majestæt Dronningen besøger Bakkeskolen Cosmos
Når Kongeskibet Dannebrog anløber Esbjerg Havn
den 31. august venter der
Hendes Majestæt Dronningen et alsidigt program, som
blandt andet indeholder et
besøg på Bakkeskolen Cosmos.
Kl. 10 tirsdag den 31. august
danner Dokhavnen ramme
om modtagelsen af Kongeskibet Dannebrog. Efter en
festlig velkomst skal Dronningen køre i karet fra havnen til Esbjerg Rådhus, herfra går turen videre rundt til
forskellige besøgssteder i Esbjerg. Bakkeskolen Cosmos
er et af dem.
”Esbjerg trækker i festtøjet,
og hele byen er klar til at byde Dronningen velkommen.
Besøget er et tiltrængt højdepunkt, og vi er mange som
glæder os til at gøre dagen til
en fest for alle, som har lyst
til at være med til at hylde
Dronningen”, siger borgmester Jesper Frost Rasmussen.
På Bakkeskolen Cosmos, skal
Dronningen blandt høre om,
hvordan skolen igennem et
tæt samarbejde med Statens
Kunstfond er lykkedes med
at skabe, nogle unikke og inspirerende fysiske rammer på
skolen, hvor kunsten og kulturen er integreret, således at
skolens elever møder unik
kunst af højeste kvalitet i deres hverdag på skolen. Dron-

velkommen på Bakkeskolen
Cosmos. Vi er også meget
stolte over vores elever. Jeg
glæder mig over, at de nu får
mulighed for at møde Dronningen. Vi vil selvfølgelig
sørge for, at alle skolens elever oplever at være en del af
Dronningens besøg” siger
pædagogisk leder på Bakkeskolen Cosmos Christian Høj
Varming.
”Vi er også stolte af skolens
lærere og pædagoger, som i
den grad har biddraget til, at
skolen har udviklet sig så positivt. De fortjener stor anerkendelse for deres indsats og
for den glæde og det engagement, som de møder eleverne
med i det daglige. Uden dem
og deres indsats var vi ikke,
hvor vi er i dag” afslutter
Christian.
Sådan så det ud, da Kongeskibet Dannebrog i 2008 lagde vejen forbi Esbjerg.
ningen vil møde elever på
skolen, der vil fortælle Dronningen om kunsten og betydningen af denne i skolens
hverdag.
Da Dronningen fyldte 80 år
lavede 5.A på skolen en collage til Dronningen på vegne
af Esbjerg Kommune. Denne
collage indgik i en fælles gave fra alle skolebørn i alle
kommuner i Danmark. Under
Dronningens besøg, vil elever fra 5.A fortælle Dronningen om deres arbejde med
den collage de har lavet til

hende.
Under besøget skal Dronningen også høre om den
forvandling Bakkeskoen har
været igennem de seneste år.
En forvandling der betyder,
at flere familier med etnisk
dansk baggrund igen søger
skolen, hvilket har positive
effekter både på skolen og i
Jerne sogn. I 2017 havde 98%
af eleverne på Bakkeskolen
Cosmos en anden etnisk baggrund end dansk. I dag er
denne fordeling ca. 60% med
anden etnisk baggrund og

40% med etnisk dansk baggrund. Bakkeskolen Cosmos
arbejder vedholdende med at
blive hele Jernes lokale skole.
Dronningens besøg afsluttes
med en energisk opvisning i
skolegården, hvor mange af
Bakkeskolens Cosmos fantastiske elever vil deltage.
Blandt andet TeamGym gymnaster fra skolens TeamGymlinje, fodboldspillere fra skolens Brasilianske Fodbold-line, samt elever fra skolens
almene klasser og specialklasser.
”Vi er naturligvis helt vildt
stolte over at kunne byde
Hendes Majestæt Dronningen

Pædagogisk leder Christian Varming glæder sig sammen med
skolens medarbejdere og elever til, at byde Hendes Majestæt
Dronningen velkommen på Bakkeskolen Cosmos.

Nye horisonter i
Esbjergs Østerby
Sankt Nikolaj Skole
barnet & skolen i centrum
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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

Fakta:
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MedVind i Østerbyen
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6700 Esbjerg
www.medvind-oesterbyen.dk
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Livet skal da leves fuldt ud siger de på ETAC...
På ETAC Rehabiliteringscenter i Kvaglund ser man
på muligheder fremfor begrænsninger.
Livet er jo dejligt og det skal
leves fuldt ud siger man på
ETAC. Det bakker Støtteforeningen ETACs venner op
om i samarbejde med brugerrådet, frivillige og medarbejdere tilknyttet centeret.
”Et af initiativerne herfor
bragte vi i spil i form af en
sommerfest med helstegt pattegris og alt hvad nu hører
med dertil” fortæller Erik Sørensen formand for ETACs
venner. Erik fortæller videre
”Tidligt på morgenen d. 24
juni, var vi nogle morgenfriske frivillige, som sammen
med René vores grillmester
og eventkok fra Billum og
hans svend Niels Vind gik i
gang med at tænde grillen op
for at tilberede pattegrisen så
den var klar på slaget 12.
Det hele klappede til perfektion og rigtigt mange forventningsfulde brugere og medlemmer af ETACs venner fik
stillet sulten og tørsten, akkompagneret af ETACs mu-

siker Ole som det fremgår af
billederne.
Det er jo dejligt når det hele
lykkes og det gør det for os

på ETAC, hvor vi altid lykkes med arrangementerne i et
flot samarbejde med Brugerrådet, frivillige og medarbejdere.
Vi har mange flere gode arrangementer i støbeskeen i
nær fremtid. Lad mig blot
nævne 3 af dem her:
D. 25. august går turen med
bus til Glad zoo, d. 14. september gentager vi succesen
med ETAC løbet fra i fjor og
d. 22. september går turen til
Varde fritidscenter med bowling og efterfølgende indtagelse af god mad og dejlig
socialt samvær” slutter Erik.

2021

2 lokale ildsjæle har et nødråb
Tina Sällberg og Carsten Frydendall, som begge har sclerose tæt inde på livet, deles
om posten som indsamlingsleder for postnummer 6705.
D. 12. september fra kl. 1016 afholder Scleroseforeningen husstandsindsamling, så
der fortsat kan forskes i sygdommen.
6705 er et geografisk stort
område. Det har tidligere år
været et af de sværeste områder at få indsamlere på ga-

den. Men Tina og Carsten,
som begge selv bor i området, håber at det mønster kan
brydes. ”Lad os vise resten af
Esbjerg kommune, at vi også
kan stå sammen og få indsamlet vigtige midler til
forskning” lyder det fra Carsten.
Der er virkelig brug for alle
kræfter, kan man klare en
halv rute er det bedre end ingenting. Det er også muligt at
stå foran en butik. Tina slår

fast, at de er taknemmelige
for hjælpen lille som stor.
REMA 1000 på Strandby
Kirkevej, hvor billedet er taget støtter op om Scleroseforeningens indsamling.
Gå ind på www.sammenmodsclerose.dk og vælg hvilken rute du vil tage.
Er du ikke helt dus med
internet, så kan du kontakte
Tina Sällberg på mobil: 2627
6923.

På billedet ses fra venstre direktør Rene Thomsen REMA 1000, Strandby kirkevej sammen med
Carsten Frydendall og Tina Söllberg.

ØSTERBY NYT
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10-årigs kunstværk skal oplyse Stengårdsvej
En realitet: En 10-årig pige
har skabt udgangspunktet for
et kunstværk, som bliver opført på Stengårdsvej til efteråret.
Værket er skabt af tekstildesigner Tina Ratzer, der har
afholdt en række kunstworkshops med Stengårdsvejs beboere, med fokus på at indsamle farver og former fra
området, som nu indgår i lysværket. Værket opføres på en
gavlvæg, og er skabt i samarbejde med bl.a. Statens
Kunstfond og med støtte fra
Johan Hoffmann Fonden.
Imponerende proces
I løbet af de mange workshops er der, i tæt dialog med
Stengårdsvejs beboere, kommet rigtig gode bud på, hvordan områdets farver og former kan udtrykkes gennem

ver og former fra Stengårdsvej er blevet sammensat på
kryds og tværs i forskellige
udtryk. Nu bliver ét af dem
altså til et gavlværk på Stengårdsvej, der vil lyse op og
kunne ses fra Idræts- og Læringsanlægget i parken og helt
over til Degnevej ved UC
Syd.

kunsten. Noget der har imponeret tekstildesigner Tina
Ratzer: ”Det er det mest
spændende forløb i min praksis indtil videre. Det er udviklende i en helt anden skala,”
fortæller hun.
En lysende portal
Det kommende lysværk har

fået titlen ’PORTAL’, da det
netop forestiller en portal. Tina Ratzer fortæller: ”Det er et
meget stærkt værk. Det er
dragende. Der er en balance
og energi i kompositionen.”
Værket er skabt på én af Tina
Ratzers workshops i Ungdomsklubben på Stengårdsvej, hvor de indsamlede far-

I de næste par måneder skal
værket opføres, og det forventes at stå klar til indvielse
15. oktober 2021. Værket er
blevet realiseret i et samarbejde mellem Johan Hoffmann
Fonden, Statens Kunstfond,
Esbjerg kommune og Ungdomsbo.
Baggrund
Tekstildesigner Tina Ratzer
har sammen med beboere fra
Stengårdsvej indsamlet farver fra området og taget dem
med hjem til tegnebordet.
Gennem workshops har beboerne nærstuderet de udvalgte farver og genskabt dem
på papir ved at blande grundfarverne, og dermed skabt en
farvepalet for Stengårdsvej.
Farverne har været udgangspunktet for hele forløbet, og
indgår i det endelige værk.
Tina Ratzers workshops er en
del af projekt 6705+Statens
Kunstfond, der arbejder for
at skabe gode kunstoplevelser i hverdagen for alle på
og omkring Stengårdsvej.

Ringetoner
I slutningen af maj måned
præsenterede elever fra 4A
klassen på Bakkeskolen Cosmos deres skolekammerater
for 4 nye ringetoner, som
fremover skal ringe ind og ud
til timer.
Idéen til nye ringetoner kom
faktisk fra Johanna Lassenius
fra Statens Kunstfond, som
under et besøg på skolen syntes, at det var på tide at få afløst den ringetone, som siden
skolens start har lydt på skolen.
4A blev udvalgt til – i samarbejde med Jeanette Frederiksen fra Strøm til Børn – at lave 4 nye ringetoner, der skulle illustrere de 4 årstider, og
resultatet var 4 meget forskellige ringetoner.
Ved præsentationen 26. maj

fortalte den enkelte gruppe,
hvad der havde inspireret
dem, og det var tydeligt, at
hver enkelt gruppe havde
gjort sig mange tanker om,
hvordan deres toner skulle
lyde.
Ved præsentationen kunne
der, af hensyn til coronarestriktionerne, kun deltage elever fra 2A, 3A og 4A, og alle
var meget glade for de nye
afløsertoner, men en næsten
lige så stor glæde vakte besøget af HjemIs bilen, der kom
med is til eleverne.
Næste projekt i 6705+Statens
Kunstfonds arbejde omkring
Stengårdsvejområdet, er tre
fortællevandringer, der bliver
afviklet 8., 9. og 10. oktober
med start fra Krydset på
Stengårdsvej.

www.if92.dk

Materieludlejning

2

- Når det passer dig!

Lej materiel direkte
på vores hjemmeside

www.24-7-rental.dk
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Svømmeklubben Vikingerne Esbjerg Padel
Svømmeklubben Vikingerne
blev stiftet tilbage 1. oktober
1976, mens Viking stadig
havde en boblehal ved deres
adresse i Sædding, hvor nok
mange nu lidt ældre esbjergensere boltrede sig lystigt.
Hallen var opsat af Viking til
at teste deres flåder, men blev
også åbnet for offentligheden
og klubber, men blev lukket i
1991. Hallen var kun opvarmet af vandet i bassinet og
der var 2 kun brusere til fælles afvaskning før og efter turen i bassinet, men der var en
sauna, som blev flittigt brugt.
Klubben fik lavet en aftale
med Viking om at de, efter de
havde været i vandet onsdag
morgen mellem kl. 7 og 8,
kunne benytte Vikings kantine til fælles morgenmad.
Da Vikingerne efter lukningen var nødt til at flytte, fandt
de et nyt hjem på UCVs
svømmehal (det tidligere Seminarium) på Skolebakken
171, og der holder de stadig
til, og de svømmer stadig
onsdag morgen, og indtager
morgenmad i UCVs kantine.
Klubben er udelukkende for

mænd i den voksne alder, og
har for tiden godt 30 medlemmer, og nu vil de gerne
have lidt tilgang til klubben.
Interesserede kan kontakte
høvdingen
Niels-Christian
Lilleøre på telefon 4082 9093
eller møde op onsdag morgen
i svømmehallen.

Klubben er jo en klub, hvor
det sociale står over alt andet,
så det sociale samvær, svømning og vandpoloen foregår
på et niveau, hvor alle kan
være med. Klubben skal, for
at overholde Esbjerg Kommunes krav, have 2 livreddere for at få adgang til svømmehallen.
Eneste optagelseskrav – udover at være en mand – er at
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man deltager i aktiviteterne
med godt humør, og husker,
at alle er lige, når de står i badebukser.
Udover svømningen, så arrangerer klubben et sommertogt, som i år gik til Filsø,
hvor man efter morgenmad,
fik en tur med naturvejleder,
og afslutning med spisning af
helstegt pattegris. Derudover
et efterårstogt og en julefrokost. Ved disse lejligheder er
medlemmernes bedre halvdele inviteret med.
Høvding Niels-Christian fortæller, at valg til bestyrelse
foregår ved rafling på klubbens generalforsamling i januar, hvor der findes 3 personer til at lede klubben – en
høvding, en bademester og
en væbner. Derudover er der
en skriverkarl, som også fungerer som kasserer. Der vælges nye personer hvert år, og
efter 1 år i bestyrelsen, kan
man ikke genvælges igen i de
efterfølgende 2 år. Det halvårlige kontingent er kr. 500.

En af de hurtigst voksende
sportsgrene i Danmark (og
verden) er padel, men hvis du
endnu ikke ved, hvad det er,
så er det en blanding af tennis og squash.
Det spilles på en lukket bane,
hvor sider og endevægge er
af glas, og må bruges i spillet. Det skal helst spilles 2:2,
da det giver den bedste intensitet.
Esbjerg Firmaidræt har etableret de foreløbig eneste baner i Esbjerg Øst på et areal
bag Hal 2, hvor der tidligere
var petanquebaner, og den
30. juni var der indvielse af
banerne.

Banerne er etableret med
støtte fra Norlys Vækstpulje,
Sydbank, CS Electric, Esbjerg Ugeavis Fond og Dansk
Firmaidrætsforbund.
Under overværelse af ca. 25
personer, takkede kasserer
Joan Neder-Helman for hjælpen til at få etableret banerne
og generalsekretær for Dansk
Firma Idræt, Mette Mandrup
holdt åbningstalen og klippede det røde bånd for at markere, at banerne nu var i brug.
Repræsentanterne fra hhv.
Norlys Vækstpulje og Esbjerg Ugeavis Fond udtrykte
også glæde over at have været medvirkende til etable-

ringen af banerne. Efter at
flere af de tilstedeværende
havde prøvet kræfter med
sporten, bød EFI på lidt vådt
og tørt.
Esbjerg Firma Idræt står for
driften af de 2 baner, hvor
booking skal ske på www.Esbjergpadel.dk, og det er muligt såvel at booke en enkelt
tid eller en fast tid, så man
kan spille samme tid hver
uge.
Efter booking modtager man
en kode på ens mobiltelefon,
så man kan få adgang til banerne, og der er også mulighed for omklædning og bad i
forbindelse med banerne. Banerne er åbne fra kl. 06 til 23
alle dage i ugen.

”SKIBET SæTTER SEjL”

37 nye rækkehuse i Grønlandsparken
Boligforeningen B’32 er i
gang med opførelse af 37 nye
rækkehuse beliggende Grønlandsparken 284-292, Esbjerg
N. Der er tale om en nyopført
afdeling, hvor grunden har
udformning som et skib, hvorfor afdelingen er blevet døbt
”Skibet”. Den samlede anskaffelsessum for byggeriet
beløber sig til ca. 76. millioner kroner. Byggeriet opføres, hvor der tidligere lå en af
Esbjerg Kommunes institutioner.
Der bliver afviklet åbent hus
lørdag den 21. august mellem
kl. 11-14, hvor der vil være
mulighed for at se et antal af
de nye boliger som kan være
færdige denne dag. Skulle
man ikke have mulighed for
at deltage på dagen kan man

altid kontakte DAB, Storegade 32,2, da det er DAB som
administrerer udlejningen for
Boligforeningen B 32.
Der er tale om 10 stk. 2-rums
boliger på 85 m2, 12 stk. 3-4
rums boliger på 103 m2 og
endelig 14 stk. 3 rumsboliger
på 114 m2 i to plan. Alle 2
etagers blokke er opført som
3 rums boliger – men forberedt til 4 rum. Beboeren kan
eventuelt selv etablere en væg,
så der kommer et værelse
ekstra. Huslejeniveauet ligger
mellem kr. 6.814 og kr. 7.827
pr. måned, hvortil kommer
forbrug til el, vand og varme.
Indskud udgør mellem kr.
36.435 og kr. 44.101.
Boligerne forventes klar til
udlejning pr. 01. nov. 2021.
Boligerne er opført med ma-

ximalt lysindfald – samtidig
med at der er tænkt på de
grønne fællesarealer, så der
er skabt et godt og trygt miljø. Lofterne er lyse hvide
gipslofter – og væggene er
med filt og malerbehandlet i
lyse farver. Gulvene er slidstærke vinylgulve med træstruktur. Boligerne er ældrevenlige og med en lille have
– ligesom der opføres 22 carporte som kan lejes mod et
mindre tillæg. Der er skure til
samtlige boliger og gode mulighed for parkering. Der er
forberedt stilk til antenne og
internet.
Boligerne ligger i nærhed af
Nørreskoven, hvor der er mulighed for et besøg i skoven
hvor der – efter sigende - er
tamme rådyr. Desuden er der

mulighed for at se fodbold,
håndbold, ishockey m.v. på
højeste niveau indenfor kort
afstand. Skole, børneinstitutioner og indkøbsmuligheder
ligger i umiddelbar nærhed.
Blandt andet kan nævnes Bilka og Esbjerg Storcenter.+
Vi har efterhånden glædet os
et stykke tid til, at boligerne
bliver færdige, så vi kan begynde at få dem lejet ud. Vi
har foreløbig fået en del henvendelser på interesserede
lejere, hvorfor vi har stor forhåbning om, at få alle boligerne udlejet fra start udtaler
formand Ole Bak.
Nedenstående er vist et rids
af den nye boligafdeling
”Skibet” som den tager sig
ud.
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Sociale mursten i Østerbyen

Opstart:

Ny Naturklub skal styrke børns
forhold til naturen
Det er ikke nogen nyhed, at
børn bliver glade af at være
ude i naturen. De har det
sjovt, og lærer noget nyt om
naturen og sig selv.
Nu får børn fra Østerbyens
boligsociale områder mulighed for at komme helt tæt på
naturen. Red Barnet opstarter
nemlig en Naturklub med naturaktiviteter i det grønne
bælte, tæt på Præstegårdsskolen. Naturklubben er for børn
i alderen 6-12 år og deres familier, og sker i samarbejde
med Bydelsprojekt 3i1 og
Medvind i Østerbyen.
Børnene i Naturklubben skal
mødes én gang om ugen med

en gruppe frivillige fra Red
Barnet og lave sjove og hyggelige ting i naturen. De lærer for eksempel at lave mad
over bål, fange fisk eller bygge en drage. Én gang hver
måned inviteres forældre med
på familietur.
Udover at give børn og deres
familier gode oplevelser i naturen, så er der også fokus på
at skabe et godt fællesskab
mellem børnene og deres familier. ”Udover at naturoplevelser kan styrke den mentale
og fysiske sundhed hos børn,
så giver Naturklubberne børn
og deres familier mulighed
for at være en del af et fælles-
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Der skal bygges en ny varmestue til byens udsatte i Ribegade 5-7. Lige rundt om hjørnet
for den eksisterende i Exnersgade 39.

skab,” fortæller Claus Blomgreen fra MedVind i Østerbyen. Naturklubben har opstart
d. 13. september 2021.
Har du lyst til at være med?
Kontakt Anders Janken fra
Bydelsprojekt 3i1, hvis du og
dit barn er interesserede i at
være med i Naturklubben, på
mail: AJA6@b3i1.dk
Hvis du har lyst til at være
frivillig i Naturklubben, så er
du også meget velkommen til
at tage kontakt. Du kan læse
mere på www.redbarnet.dk.
Naturklubben er støttet af
Nordea-fonden.

Varmestuen har til huse i et
efterhånden gammelt og nedslidt byhus. Varmestuen har
charme og hjerterum, men lader meget tilbage at ønske
for såvel brugere som personale og frivillige.
Den nye varmestue ventes at
kunne tages i brug i efteråret
2022 og bygges som et projekt under ”sociale mursten”,
som er et partnerskab mellem
den A.P. Møllerske støttefond, Realdania og Kirkens
Korshær.
Sociale mursten dækker over
en måde at bygge og indrette
væresteder, bosteder og psykiatriske afdelinger på for at
forbedre forholdene for udsatte mennesker gennem de
fysiske rammer.
Der bygges 3 steder i Danmark, udover i Esbjerg er det
i Holbæk og Nykøbing Falster.
Det er Zeni Arkitekter der i
samarbejde med brugerrepræsentanter og medarbejdere
har tegnet og indrettet stedet.
Den nye varmestue bliver i 2

plan, det centrale rum bliver
caféen i stueplan, hvor der
kan nydes et sundt måltid
mad. Der skabes mulighed
for at udfolde sig kreativt, se
TV, hvile sig i rum indrettet
hertil, konsultere socialsygeplejersken i sundhedsrummet,
have møde/ aftaler med eksterne samarbejdspartnere mv.
Uderummet er der også
tænkt på, der vil være et
gårdmiljø med plads til brugernes hunde, samt et orangeri.
Kirkens Korshær har 38 varmestuer rundt om i landet.

Her er der tale om åbne tilbud, hvor socialt udsatte
hverken skal lave aftaler eller
planer, men bare kan dukke
op. Her kan hjemløse og andre socialt udsatte finde ro, få
et måltid mad, rent tøj eller
bare samvær, hvis det er det,
de ønsker.
Der er også mulighed for at
få hjælp og støtte til konkrete
problemer, så som kontakt til
sundhedsvæsenet eller sagsbehandleren, boligsøgning eller hjælp til at forstå post fra
det offentlige.
Varmestuen er praktiksted for
kommende Social- og Sundhedsassistenter.
Varmestuen samarbejder også med kriminalforsorgen om
samfundstjeneste og jobcentret om jobprøvningsforløb og
jobstøtteordninger.
Kort sagt et mangfoldigt og
spændende sted at være.
Spændingen og glæden er
stor og det altoverskyggende
mål er, at brugerne også
kommer til at føle sig trygge
og hjemme i den nye varmestue.

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

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

#

#

!
"#
$ %
&
#

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

%'

#

Billet-Caféen:
Åben mandag-onsdag kl. 11.00-14.00.
Cafeteriet:
Åben hver dag ml. kl. 12.00–12.45 for
afhentning af forudbestilt mad.

#
'
#
)

#
%'

%
*+,$ +-**

Biblioteket:
Der er mulighed for at låne bøger på
Bogdepotet ”Biblioteket 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 weekenden, aftales dette med kliniksygeplejerskerne.
For at komme i klinikkerne:
- Skal man være visiteret til sygepleje
- Have aftalt en tid med kliniksygeplejerskerne
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.
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Træningstider - 2021
Årgang

Dage

Tidspunkt

Sted

Små Fødder 2017

Tirsdag

16.45-17.45

Skibhøj

U6 - U7

2016-2015

Tirsdag/Torsdag

16.45-17.45

Skibhøj

U8 – U9

2014-2013

Mandag/Onsdag

16.45-18.15

Skibhøj

U10

2012

Mandag/Onsdag

17.00-18.30

Skibhøj

U11

2011

Mandag/Onsdag

17.00-18.30

Skibhøj

U12

2010

Tirsdag/Torsdag

17.00-19.00

Skibhøj

U13

2009

Tirsdag/Torsdag

17.30-18.30

Skibhøj

U15

2007

Tirsdag/Torsdag

17.30-19.00

Skibhøj

Målmandstræning

Tirsdag

17.00-18.00

Skibhøj

DAME Sen.

Mandag/Onsdag

18.30-20.00

Skibhøj

Hold

2002+

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.

5. september optræder Nordsøpigerne til bagagerumsmarked.

Bagagerumsmarked
I mere end et år har det ikke
været muligt at afholde bagagerumsmarkeder på grund
af coronarestriktionerne, men
nu er der igen kommet gang i
markederne.
Første marked blev afholdt 4.
juli under hensyntagen til de
gældende restriktionerne, men
allerede ved markedet 1. august var de fleste af restrik-

tionerne ophævet, og efter
planerne så er de sidste restriktioner væk, når årets sidste bagagerumsmarked afvikles 5. september.
Da Østerbynyt besøgte markedet 1. august på Sportsvej
ved IF92’s klubhus, var det
tydeligt, at markederne har
været savnet, for besøgstallet
var ganske som før corona,

og handlen var også i fuld
gang.
Til årets sidste bagagerumsmarked 5. sept. vil Nordsøpigerne optræde kl. 11.00. Dette sponseres af B47’s Venner.
Stadepladser til årets sidste
bagagerumsmarked kan bestilles ved Ole Rask på telefon 2834 4878.

Hovedsponsor for If92 Fodbold

Flis / bark (ca. 350 ltr.)
Kirkegårdsgrus

kr.

125,80,100,150,125,-

kr.

200,300,300,-

Stabilgrus

kr.

150,-

Vi udfører blandt andet:
Døre/vinduer
Renoverings opgaver
Tagudskiftning
Gulve
Tilbygning
Køkkenmontering

2021
ÅBNINGSTIDER HVERDAG 14-17 LØRDAG 9-13 MARTS - SEPTEMBER

Tømrervej 3
6710 Esbjerg
Tlf. 75 12 96 22
E-mail: info@ic-nielsen.dk

SMEDE- OG VVS-FIRMA
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DBU Get2fodboldskole 2021

For niende gang blev der i år
afholdt DBU Get2fodboldskole hos Esbjerg IF 92, hvor
drenge og piger i alderen 8 til
15 år i en uge deltager i
spændende og lærerig undervisning i fodboldspillets mange detaljer.
I Esbjerg er det et samarbejde
imellem DBU, Get2sport,
Esbjerg IF 92 Fodbold, Kvaglund IF Fodbold og Bydelsprojekti3i1.
Fodboldskolen tilbydes til de
børn / unge der bor i vores
boligområde, Præstebakken,
Tinghøjen, Skolebakken, Stengårdsvej, Lykkegårdsparken
og Kvaglund, eller er medlem i Esbjerg IF 92 Fodbold
eller Kvaglund IF Fodbold.
DBU Get2fodboldskolen er
en ganske almindelig DBU
fodboldskole, som er lagt ud
i et udsat boligområde.
Igen var fodboldskolen blevet flyttet til IF92’s anlæg
Skibhøj, hvor der var lækre
faciliteter til rådighed for del-

tagerne. Til skolen var knyttet
6 trænere og 5 trænerassistenter fra IF92 Fodbold og
andre fodboldklubber i Østerbyen.
Der deltog 72 børn og unge
mellem 8 og 15 år på skolen.

Fodboldskolen blev holdt
mandag til fredag fra kl. 9 til
15, frivillige fra IF 92 sørgede for morgenmad alle dagene, ligesom børnene havde
mulighed købe mad i klubhuset, således de kunne slippe
for at have madpakke med.
Heller ikke i år kunne vi få
besøg af spillere fra EFB,
denne gang på grund af corona og opstart af 1. division.
Da der til november 2021 afholdes kommunalvalg, havde
vi derfor arrangeret en showkamp imellem blå og rød
blok. Spillerne fra blå blok
var Søren Heide Rasmussen,
Tommy Noer, Emil Pedersen,
Jan Lagoni, Annemette Andersen og Christina Simonia
og fra rød blok Jakob Lykke,
Nini Oken, René Christiansen, Mads Lustrup Johansen
og Simon Dahl Verner.
Kampen endte 4-4 efter ordinær spilletid. Da der skulle
være en vinder, blev det afgjort på straffespark. Den
blev vundet af rød blok med
2-1. Tak til Torben Joensen
for at speake kampen.
Om fredagen fik deltagerne, i
lighed med deltagerne på
DBU’s fodboldskoler, en gave bestående af et DBU fodboldskolesæt med T-shirt,
shorts og strømper, drikkedunk og en Select fodbold.
Carsten Hille Rasmussen
Aflastende medarbejder
Get2sport Esbjerg /
Bydelsprojekt 3i1
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AL SERVICE
INKLUDERET

2

FAST BELØB HVER
MÅNED I 36 MDR.

3

NY CYKEL HVERT 2. ÅR
Fri BikeSmart - cyklen købes retur,
når du køber en ny over 36 mdr.
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DYRK SENIORIDRÆT
I EFI-HALLERNE
Esbjerg Firmaidræt byder på et væld af aktiviteter
for seniorer. Dyrk sammenholdet, få smil på læben
og sved på panden.
Skydning
Fredage kl. 10-12. (Lige uger)

Indendørs krolf

Idræt om dagen –
sport i fællesskaber
Torsdage kl. 10-12.

Onsdage kl. 10-12.

Badminton i hal 2

Petanque

Mandage kl. 9-11 og torsdage kl. 9-11 +
Ældre Sagen, tirsdage kl. 8-12.

Når du kan og vil – henvendelse på kontoret.

Billard
Når du kan og vil – henvendelse på kontoret.

Kegler
Fredage kl. 9-11.

Senior padel

FOR MERE INFORMATION,
PRISER OG TILMELDING,
KONTAKT
Esbjerg Firmaidræt,
Sportsvej 21, 6705 Esbjerg, 23 24 04 70
– eller besøg:
www.esbjerg-firmaidraet.dk.

Onsdage kl. 10-12.

Find os på Facebook:
Søg på Esbjerg Firmaidræt

Læs mere på

www.esbjerg-firmaidraet.dk

ESBJERG
FIRMAIDRÆT

2021

ØSTERBY NYT
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Fritidsbutikken

Som omtalt i sidste nummer
af Østerbynyt har Fritidsbutikken, som er beliggende i
EFI Hal 1 på Sportsvej, fået
en donation på kr. 250.000
fra Salling Fondene til indkøb af en lang række forskellige lege- og idrætsfaciliteter.
Den 22. juni blev der holdt
indvielse af faciliteterne med
mere end 100 deltagere, som
var en blanding af fagpersoner og borgere fra især nærområdet.
Da der senere på dagen skulle spilles høvdingebold, blev
dagen indledt af høvding Jesper Schwartz, der bød velkommen. Formand for EFI,
Jens Lykke, bød også velkommen på vegne af EFI,
der lægger gulv til aktiviteterne. Det har været muligt at
få indkøbt klatrevæg, hoppepude, airtrack, gulvcurling,
stangtennis, bordfodbold, bobspil og meget andet.
Det er Karin Hansen-Schwartz
fra Aktiv Fritid, der har været

STIL SKARPT OG DELTAG I VINTERSKYDNING HOS EFI - PÅ MODERNE
15 METER-BANER

tovholder på projektet, og hun
medbragte en videohilsen fra
en uartig dreng Pelle i skikkelse af skuespiller Trine Gadeberg, som ønskede alle god
fornøjelse med de mange faciliteter.
Efter at borgmester Jesper
Frost Rasmussen og varehuschef Henrik Mogensen havde
klippet den røde snor som
tegn på at nu var den af corona forsinkede indvielse foretaget og børn og unge nu frit
kunne benytte de mange mu-

ligheder, blev der gjort klar
til en omgang høvdingebold
med deltagelse af 4 hold fra
Fritidsbutikken, politikere fra
Esbjerg Kommune, Bilka og
DGI.
Efter et par spændende indledende kampe, blev det afgjort
i en finale mellem politikerne
og Fritidsbutikken, hvor sidstnævnte trak sig sejrrigt ud efter forlænget spilletid.
Faciliteterne vil bl.a. blive
brugt i løbet af sommeren til
Aktiv Fritid/Fritidsbutikkens
sommersjov, og efter sommerferien til Familieidræt, som
startes op igen i EFI Hal 1.

Dyrk sammenholdet - du og hele familien kan være med

DYRK
VANDGYMNASTIK

Eget våben - eller lån af os

Sted

Vi skyder med både riffel og pistol, og har du ikke
selv et våben, har vi 10 rifler samt 4 pistoler til
udlån.

EFI-hallerne - Sportsvej 21, 6705 Esbjerg Ø.
Find os i kælderen under hal 1.

Kom i form på en anderledes og effektiv måde med træning i vand.

Der er ingen aldersgrænse for at skyde med riffel,
men for at skyde med pistol skal man være fyldt
18 år.

Nybegynder? Du kan også deltage!
Har du ikke dyrket skydning før, skal du ikke holde
dig tilbage. Vi gør vores allerbedste for at instruere
dig og hjælpe dig godt i gang.
Det kræver kun én ting for at kunne dyrke skydning
– nemlig at du er medlem af Esbjerg Firmaidræt.
Deltag trygt - vi har håndspritten klar og styr på
rammerne.

Dag og tid

Sæsonstart
Mandag den 4. oktober 2021

Pris
Voksne:
Børn:
Pris for patroner:

350,- kr.
75,- kr. (u/14)
25 stk.: 25,00 kr.

Ingen forhåndstilmelding
- bare mød op
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os i Esbjerg Firmaidræt på tlf. 23 24 04 70 eller på
mail: info@esbjerg-firmaidaet.dk

Pris for sæsonen er 200,- kr.
Mobilepay 73840 Esbjerg Firmaidræt –
Vandgymnastik.

Mere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til
Esbjerg Firmaidræt på 23 24 04 70.

Tid
Sted
På Urbanskolen, Søndervangen 18, 6700 Esbjerg.

Sæsonstart
August – december.

Find os på Facebook:
Søg på Esbjerg Firmaidræt

www.esbjerg-firmaidraet.dk

Træning i vand er en sund og sjov bevægelsesform,
som løsner op for spændinger. Vandet gør dig nærmest vægtløs, og du får rørt alle muskler. Vi træner
kondition, smidighed og styrke og laver bl.a. øvelser
for mave, ryg og skuldre. Alle kan være med – og der
er intet krav om tilknytning til et firma.

Pris

Onsdage kl. 18.00-19.00.

Mere information

Mandag og onsdag kl. 18.30.

Læs mere på

Få bedre kondition, styrke
og smidighed

Mød
o
elle p på h
old
rs
info
e
@es n m end os et
bjer ail p
å
g- f i
rma
idra
et.d
k

Find os på Facebook:
Søg på Esbjerg Firmaidræt

ESBJERG
FIRMAIDRÆT

Læs mere på

www.esbjerg-firmaidraet.dk

ESBJERG
FIRMAIDRÆT
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Den Grønne Ring – etape 1
Esbjerg Kommune har iværksat etableringen af etape 1 af
Spektrumparken, som omhandler det grønne område
mellem Randersvej og Søndervangen.
Præstegårdsskolen har hovedsageligt brugt området til
boldspil, og hvor der for et
par år siden blev etableret et
”lounge” område, som især
eleverne har brugt i deres fritid.
Hede Danmark vandt entreprisen, og er startet på anlægsarbejdet, hvor de er startet i den nordlige ende. Hovedparten af boldspilsområdet bibeholdes, men der anlægges en løbebane og en legeplads.
I sommerferien blev den nye
bro over regnvandskanalen
etableret, men fordi stien hen
til broen først bliver udført i
skolens efterårsferie, kan man
ikke benytte broen endnu.
Under arbejdet i den nordlige
ende vil der adgang til skolen
fra Randersvej og langs bevoksningen og regnvandskanalen, og der er selvfølgelig
adgang ad Søndervangen ind-

til senere på året. Det nordlige område er planlagt til at
være færdigt omkring efterårsferien. Legepladsen i det
sydlige område er stort set
åbent, så legepladsen kan benyttes.

Omkring efterårsferien ”byttes rundt”, så det nordlige
område bliver taget i brug og
det sydlige bliver arbejdsplads. I den etape nedlægges
Søndervangen og omdannes
til aktivitets-gade. I gaden
kommer der et boldskur med

udstyr til basketball og andre
boldspil. Der bliver et område med skaktern, som kan
bruges som en slags scene eller dansegulv, eller man kan
spille spil på det. Der bliver
også et miljø med forskellige
ramper, pukler og bølgede
baner, som kan bruges på løbehjul eller skateboard.
I uge 33 begynder KOMPAN
at forberede fundamentet til
det store CUBE-tårn, som
bliver monteret i uge 37. Tårnet bliver 9 meter højt, og består af 4 stablede kuber/kasser, som man kommer ind i
ved at bevæge sig indvendigt
op igennem kuberne. Hver
kube indeholder et legemiljø,
hvor man kan ”blive hængende” eller man kan gå videre op til næste kube. Der er to
udgange til nogle lukkede
rutsjebaner, hvorfra man
kommer ned i området med
faldsand. Man kan også gå
ned indvendigt. Tårnet er det
første af sin slags i Europa –
indtil videre findes der kun et
i Australien/New Zealand og
et i USA – og så snart dette i
Østerbyen. Det skal under-

Entreprenøren har adgangsvej fra Skolebakken overfor Bøndergårdsvej, og de har også deres
materialepladsen inde på arealet. De udfører den nordlige del af projektet først (den med løbebanen og legepladsen), og arbejdsområdet bliver afspærret hurtigst muligt. I denne etape vil
der være adgang til skolen fra Randersvej og langs bevoksningen og regnvandskanalen, markeret med den gule streg på udklippet herover. Der er også adgang ad Søndervangen, indtil
senere på året, hvor der skal arbejdes i det område.
streges, at alt er lukket, så der
er ikke fare for at falde ned.
Esbjerg Kommune beder om
at forældre vil hjælpe deres

børn med at forstå, at de ikke
må gå ind på de indhegnede
arbejdsområder, da det kan
være forbundet med fare.

I sommerferien blev den nye bro over regnvandskanalen etableret. Broen er markeret med den gule oval på udklippet
herover.

OPLEV FRIHEDEN
EL-SCOOTERE
LEO

ORION
PRO

COLIBRI

Fra

17.989
1
7.989

28.500

UDSTILLING
Åben, når du har
brug for det

11.089
1
1.089

HOS DIG
Gratis fremvisning
fremvisning
hjemme hos dig

WEBSHOP
Tjek også tilbehør
og reservedele
reservedele

 Eksperter i
el-kør
etøjer
el-køretøjer
T
Topklasse
opklasse serv
service
vice
og kvalitet
 Blandt de stør
største
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leverandør
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t
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ffentlige
fentlige
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MED I PRISEN:

TRYGHEDSPAKKE
TR
Y
YGHEDSP
PAKKE
Klarg
Klargøring
gøring inden levering
Gra
atis 1 års og 2 års
Gratis
eftersyn
Brugte
el-scootere
el-scootere
Fra 10.000

Ndr. Stavskærvej 70, Horne,
6800 V
Varde,
Var
arde, Tlf. 75 26 02
2 07
www.jydskhandiservice.dk
www
.jydskhandiservice.dk




Følg os på Facebook
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GRUNDTVIGSKIRKEN

”Kaffedame” m/k
Grundtvigskirkens menighedsråd søger, til tiltrædelse snarest, en person der vil
stå for at lave kaffe, borddækning mv, ved arrangementer i kirken/menighedslokalerne, samt sørge for rengøring af bl.a køkken.
Vi forventer:
• at du er venlig og imødekommende over for kirkens brugere
• at du vil indgå i et godt samarbejde med kirkens øvrige ansatte
• at du kan arbejde selvstændigt og kan samarbejde med fødevaremyndighederne
• at du selvstændigt kan planlægge og fortage indkøb til arrangementerne
• at du er fleksibel med hensyn til arbejdsopgaver og arbejdstider
• at du har et godt overblik og også kan stå for større arrangementer, hvor der
skal serveres frokost og/eller varm mad mv.
Vi kan ikke garantere noget fast ugentligt- eller månedligt timetal. Der er størst
aktivitet i vinterhalvåret, medens sommerperioden kan give megen frihed,
men vi forventer at arbejdet vil udgøre 3- 400 timer i alt om året.
Skriftlig ansøgning, mærket ”Kaffedame m/k” sendes hurtigst muligt,
på mail til: grundtvigs.sogn@km.dk
eller afleveres skriftligt i kirkens postkasse, senest samme dato,
på adressen: Grundtvigskirken i Esbjerg Ribegade 74 6700 Esbjerg
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås
ved henvendelse til
menighedsrådsformand,
Johanne Gregersen,
på tlf. 4098 0597
Menighedsrådet

Fælles Om.
Økonomien
Middelfart Sparekasse i Esbjerg er med dig, når de
største økonomiske beslutninger i livet skal
træﬀes. 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 ﬁnder vi
nemlig i fællesskab.
Ring direkte til Kent eller Lisette, og
hør mere om, hvad vi kan gøre for dig
og din økonomi. Du kan også læse mere
på midspar.dk/blivkunde

Danmarks bedste
fi nansimage for
femte år i træk.

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

Kent Øgendahl, rådgiver, 88 20 85 61
Lisette Bertram Krarup, rådgiver, 88 20 85 67

Vi støtter lokale
aktiviteter og
foreninger.

Dokken 10
6700 Esbjerg
88 20 85 50
midspar.dk/esbjerg
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Østerbydag
Lørdag d. 11. september 2021
Kl. 11.00 - 15.00
På P-pladsen ved Spar Esbjerg
på Bøndergårdsvej
Loppemarked – Få ryddet op i kælderen,
kom og opstil din egen bod GRATIS.
Af hensyn til plads SKAL du tilmelde dig
senest d. 1. september 2021.
Tilmelding skal ske i Bydelshus Østerbyen, Skolebakken 62
eller til Carsten Hille Rasmussen - tlf. 2429 3274.
Underholdning og masser af børneaktiviteter
• Fodboldturnering • Taekwondo opvisning
• Line dance
• Mulighed for sundhedstjek
• Madboder
• Ansigtsmaling
... og meget andet.
Kom og være med til at gøre denne dag rigtig hyggelig,
vi ses d. 11. september 2021 kl. 11.00
Arrangør: Bydelsprojekt 3i1, Ungdomsbo, B’32, Fremad, EAB, lokale foreninger og institutioner.
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EBTK efter corona

Skakken i Esbjerg
Esbjerg Skakforeningen
Klubben startet op 17. august
med Juniortræning og Simultan skak. Tirsdag 24. August
lynskak for alle medlemmer
og Tirsdag aften 31. August
kl. 19,30 med afholdelse af
Ordinær Generalforsamling.
Herefter går Klub- turneringen i gang hver Ttirsdag aften
kl.19 på Rybners Tekniske
Gymnasium, Sp. Møllevej 72.
Skakforeningen.dk

jerne Skakklub
Sidste nyt fra formanden
Hej til alle vennerne i Jerne
Skakklub
Nu håber vi på , at vi er ved at
være på den anden side af
Corona epidemien. Den huserer endnu og vi vil selvfølgelig hele tiden være opmærksom på om vi kan tillade os
at mødes i skakklubben.
Vi har i bestyrelsen besluttet
at vi starter op tirsdag d. 7
September med lidt hygge

Side 19

skak. Det er ikke helt på
plads hvor vi kan være, men
vi arbejder på at komme tilbage til Hedelund Plejehjem.
Dette vil vi meddele Jer 14
dage forinden.
Vi håber på at alle er friske
på at starte op igen, så vi både kan få gang i det sociale
samvær og naturligvis få
spillet skak.
Husk tirsdag d. 7. september
kl. 19.00 starter vi igen.
jerneskakklub.dk

Vi er nu i gang igen efter nedlukningen.
Folk havde savnet at komme
i gang igen. Men åbningen
kom, da vi normalt går ned i
gear.
Så hen over sommeren har vi
kørt i lavt aktivitetsniveau.
Vi har dog været så heldige
at alle vore seniorspillere er
startet op igen, og enkelte
nye har været forbi og prøvet
spillet. Så det lover godt for
den kommende sæson.
I pensionistafdelingen har

der også været et pænt fremmøde. Her er der altid et naturligt fravalg. Alder og sygdom koster lidt hvert år. Men
også her ser det positivt ud.
I ungdomsafdelingen har vi
desværre tabt flere af de
mange nye vi havde fået ind i
løbet af efteråret. Men mon
ikke flere kan lokkes tilbage
og nye vil prøve verdens sjoveste spil.
Generelt ser vi positivt på si-

tuationen og forventer at vi
som minimum skal have de
samme hold til efteråret, som
sidste år.
Som prikken over i er vores 1
hold rykket op i 2 division.
John Littau
EBTK

Velkommen til en ny sæson
i Esbjerg Bord-Tennis Klub
TRÆNINGSTIDER:

Esbjerg Billard Club
Esbjerg Billard Club serie 2
hold i keglebillard til fast distance 300. Først blev de puljevinder, derefter skulle de til
Arden og spille regionsfinale

og vandt, så skulle de til Korsør og spille om DM, de
vandt og blev derfor Danmarks mester i serie 2, det
var rigtig flot.

Fra venstre mod højre er det:
Johnny Rasmussen, Roald
Olesen, Johnny Riisberg og
Swen Jønsson.
Jens Bay, formand EBC.

Støtteforeningen for IF92 Fodbold
Støtteforeningen for IF92
Fodbold afholdte deres årlige
generalforsamling 22. juni i
klubhuset i Veldtofte med ca.
20 deltagere.
Poul Lauridsen blev valgt
som dirigent, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og derfor beslutningsdygtig.
Poul overlod ordet til formand Jørn Mortensen, som
kunne berette om et år, som
på grund af coronasituationen, havde været forholdsvis
stille. Der er i øjeblikket ca.
104 betalende støtter.

Kasserer Finn Overgaard
fremlagde regnskabet, som
udviste et overskud på kr.
12.103 efter at foreningen
havde givet et beløb til indkøb af fodbolde i ungdomsafdelingen i IF92. Ved udgangen af 2020 havde foreningen
en kapital på kr. 288.709.
Både formandens og kassererens beretninger blev godkendt af forsamlingen.
Da der ikke var indkommet
forslag til generalforsamlingen, kunne man gå over til
valg, hvor Jørn Mortensen,
Hanne Husted, Leif Thyge-

sen og Helmer Jensen alle
blev genvalgt til deres poster.
Under eventuelt blev det
foreslået, at bestyrelsen kiggede på muligheden for at afholde et sommerarrangement, som f.eks. en grillaften. Dette ville der blive arbejdet videre med.
Der blev opfordret til, at alle
kiggede på muligheder for at
øge antallet af støtter. Et
medlemskab koster kun kr.
100 pr. år, så det vil de fleste
nok have mulighed for at tegne.

LOkaLråd ESBJErG ØST
pr. 15. september 2020

Ungdom:

Begyndere: Mandag og onsdag
Øvede: Mandag og Onsdag
Fri træning: Torsdag
Seniorer:
Tirsdag + torsdag
Pensionister: Tirsdag + torsdag

16.30 - 18.00
17.00 - 20.00
17.00 - 18.30
19.00 - 21.00
08.00 - 11.00

Kontaktpersoner:
Ungdom:

Lars Jørgensen

• Tlf. 6018 3322

kinesiskbtf@gmail.com

Seniorer:

John Littau

• Tlf. 2020 1074

Johnlittau.esbjerg@gmail.com

Pensionister:

Arne Hede Jensen

• Tlf. 2279 5302

arnehedej@gmail.com

Kontingent:
Ungdom
Seniorer
Pensionister
Studerende
Motionister

kr. 700,kr. 1.100,kr. 700,kr. 700,kr. 1.000,-

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

Gør din virksomhed synlig
- få dit budskab ud !
Annoncer i Østerby Nyt
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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 gi
ves

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

Tlf. 40 17 11 11

Følg IF92 Fodbold

www.kjaerjensenauto.dk

på Facebook

KLINIK FOR FODTERAPI
v/ Stine Birkeholm Kristensen, Pia Thorenfeldt og Birgitte Bjørnshave
❖
Skolebakken 137 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 45 13 83

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

Klinisk Tandtekniker · Henrik Kirkeby
Norgesgade 10, 6700 Esbjerg
www.infotand.dk · Tlf. 75 12 98 33

Stine Birkeholm Kristensen

Pia Thorenfeldt

Birgitte Bjørnshave
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jerne Station forpladsindvielse NF Academy
BaneDanmark indviede Jerne
Station 13. december 2020,
og den er en del af Esbjerg
Nærbane mellem Varde, Esbjerg og Ribe, og betjenes af
2 regionale tog i timen i hver
retning. BaneDanmark har en
forventning om at mellem
600 og 800 passagerer vil
bruge stationen dagligt.
Efter færdiggørelsen af stationen, har Esbjerg Kommune arbejdet med at gøre forpladsen klar til brug. Da stationen er tænkt som en nærstation, så er der ikke etableret yderligere langtidsparkeringspladser, udover nogle få
i den første parkeringslomme
på Præstebakken.
Det forventes at de fleste brugere vil ankomme eller forlade stationen enten til fods, på
cykel eller med bus. Der er et
kys-og-kør område. Indvielsen af forpladsen blev foretaget af udvalgsformand Søren

For tredje gang afholder NF Academy i samarbejde med IF92 Fodbold en tredages fodboldcamp fra 2. til 4. august i Skibhøj.

Heide Lambertsen 14. juli,
hvor han takkede entreprenøren for det flotte arbejde, og
gjorde opmærksom på, at i
løbet af efteråret ville området blive begrønnet.
Der forestår også et renoveringsarbejde på Skolebakken
af de skader den tunge trafik

i forbindelse med etablering
af stationen har medført.
Samtidig anlægges der hævede flader i krydset Skolebakken og Præstebakken samt
Skolebakken og Mellemvangs Allé og indføres 30 km
hastighedzoner i forbindelse
hermed.

NF Academy er en privat organisation med udgangspunkt i Portugal, men der afholdes camp over det meste
af Europa. I Danmark er der
afholdt en række camps i løbet af sommeren, og efter
camp’en i Esbjerg afholdes
den sidste camp i Odense.
I Esbjerg deltog 34 drenge og
piger, som blev trænet af 3
trænere fra Portugal og 3
hjælpetrænere fra IF92 Fodbold. Luis, Gonzalo og Diogo er fuldtidstrænere i Portugal med tilknytning til ungdomsakademierne i Sporting
Lissabon og Braga. Luis og
Gonzalo står for træningen af
markspillere og Diogo af
målmændene.
De 34 deltagere var opdelt
efter alder, hvor de yngste
(årgang 2009 – 2012) trænede mellem 08.45 og 13.00 og
de ældste (årgang 2005 –

Klubmesterskab i IF92 Fodbold
Det efterhånden traditionelle
klubmesterskab i ungdomsafdelingen i IF92 Fodbold blev
afviklet lørdag 26. juni.
Det havde været nødvendigt
at udskyde afviklingen af
mesterskabet ind i skolernes
sommerferie, og det påvirkede desværre antallet af deltagende spillere, men for de
deltagende spillere blev det
stadig en sjov og hyggelig
dag.
Om formiddagen var det spillere fra U6 til U9, der spillede på blandede hold, der blev
navngivet efter kendte klubber, og i finalen vandt Barcelona med 2-1 over Manchester United. Kampene blev
spillet på klubbens kunstgræsbane med mange forældre og bedsteforældre på
plads rundt om banen, så der
blev skabt en hyggelig atmosfære, mens der blev kæmpet
hårdt inde på banen.
Efter stævnet blev der budt
på madpandekager med fyld
og saft, som fik megen ros.

Maden var sponseret af Rema1000 i Storegade.
Om eftermiddagen var det
spillere fra U10 til U14, der

spillede i kampe a’ 8 minutter
– igen med blandede hold.
Her var de opkaldt efter forskellige store fodboldlande i

Europa, Portugal, Danmark,
Frankrig, Spanien og England, som endte med at vinde
turneringen.
Undervejs var der gevinster
for forskellige fine fodboldmæssige detaljer, som flotte
mål, gode redninger osv. fra
Sportmaster og Get2Sport.
Til alle deltagere var der en
sponseret fodbold.
Arrangørerne vil gerne takke
alle sponsorer, samt IF92
Fodbold Støtteforening, som
gjorde det muligt at afvikle
dagen.

2008) blev trænet mellem
13.15 og 17.00.
Ved afslutning af hver camp,
udpeges 2 som ”player of the
camp”, som samles til en NF
Elite Qualification Camp i
Nyborg.
IF92 Fodbold’s formand,
Flemming Lund Sørensen,
var overbevist om, at såvel
de tre trænere som de spillere
fra klubben, der deltog på
camp’en, ville have stort ud-

bytte af den træning, som
foregik på et meget højt niveau.
De tre portugisiske trænere
fortalte, at som sædvanlig,
når de træner i Danmark, så
er såvel spillerne, hjælpetrænerne som faciliteterne af
meget høj kvalitet, og de håber, at de som noget nyt kan
lave en camp igen i uge 42 i
Esbjerg.
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IF92-Fodbold

IF92-Fodbold

Ungdom

Senior

Serie 2 og Serie 5
Efterår 2021

Skibhøj Anlæg

Grundet flere omstændigheder såsom afgang af spillere
til uddannelse i Århus og
Odense og ”afgang” af spillere til andre klubber i byen,
har vi ikke set os i stand til at
klare at stille spillere til de to
hold.
Derfor er det med stor sorg,
at vi har trukket de to hold til
sæsonen Efterår 2021.
Vi spiller i efterår 2021 med
et Veteran hold, Old Boys
hold og et 7-mandshold.

Deltager i Sæson Efterår 2021 med følgende hold:
U15 Drenge liga 4/11 mands
U15 Drenge C 8mands
U13 Drenge C 8Mands
U12 Drenge A2 8Mands
U12 Drenge B 8Mands
U11 Drenge C 8Mands
U11 Drenge 5Mands
U10 Drenge C 5Mands

U9 Drenge A 5Mands
U9 Drenge C
5 Mands
U7 Drenge 3Mands
To hold
Derudover på Skibhøj Anlæg
Kvinder C1 7Mands

Støt vore annoncører! – de støtter os!

TELEFONNØGLE 2021
Esbjerg IF 92 – Fodboldafdeling
Klubtelefon
Formand Fl. Sørensen - tlf. 40 17 69 20
Kasserer Finn Overgaard - tlf. 22 12 28 80

Rema1000 Cup
For andet år i træk, har dameafdelingen i IF92 Fodbold afholdt Rema1000
Cup. Det foregik på anlægget i Skibhøj 10. juli med
deltagelse af 10 hold.
Ved det første stævne i 2020
deltog 6 hold, og arrangørerne har planer om at stævnet
skal udvikles, og med tiden
gerne med deltagelse af udenlandske hold.
Der spilles 7 ”mands” fodbold og holdene var opdelt i
2 puljer, som bestod af:
Pulje 1: Nørre Nebel,
KIF92-1, MOT G&U, Rødding og Harte.
Pulje 2: Taulov/Skærbæk,

Starup/Agerbæk, Høm/Seem,
KIF92-2 og Oksbøl.
I forhold til 2020 var der af
naturlige grunde flere nye
hold, men også gengangere.
På banerne blev der vist god
fodbold og en dejlig stemning. Fra de forskellige hold
blev der udtrykt glæde over
stævnet, hvor der var sørget
for både vådt og tørt til deltagerne.
I lighed med sidste år havde
man en række sponsorer, som
også var gengangere fra 2020,
nemlig Rema1000, Brødboxen, Spar Esbjerg, Lakridsboxen og IF92 Fodbold. Der
var store præmier til de 3 før-

ste pladser, som blev besat af
Nørre Nebel, som vandt finalen over Taulov/Skærbæk
samt IF92, som vandt kampen om 3. pladsen over Høm/
Seem.
IF92 dameafdeling har fra
starten af 2021 indgået et
samarbejde med Kvaglund
IF’s damejuniorafdeling, hvor
de yngste spillere i IF92 kan
spille med Kvaglunds juniorer, og de ældste spillere fra
Kvaglund kan spille med
IF92’s damesenior. Dette har
givet endnu større glæde ved
spillerne, og det afspejler sig
i antallet af spillere.

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
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NYT FRA IF92 · NYT FRA IF92 · NYT FRA IF92
IF92-Fodbold

Arbejde med arrangement
PostNord Cykelløb i Esbjerg

IF92 påtog sig arbejdet med
at sætte hegn op mandag aften og nedtagning tirsdag efter opløbet på begge sider af
Havnegade.

Vi fik stor hjælp af Svømmeklubben Vikinger.
Hårdt arbejde men vi kom
gennem med det.

IF92-Fodbold

Sydv. Fodbold Samarbejde
Marcus Hansen debut på 1. div. holdet 15.5.2021
Som tidligere IF92 Ung- miekampen i søndags i 1.
domsspiller er der som en af div. mod Vendsyssel for at
goderne ved vores klubsam- modtage beløbet.
arbejde et honorar kr. 20.000 Tillykke til Marcus Hansen
til klubben.
med debut på EfB 1. div.
IF92 formand Fl. Sørensen og hold.
Ungdomskoordinator Mogens En rigtigt god dag for EsHusted var inviteret til pre- bjerg IF92-Fodbold.

Ny Sportschef i ungdomsafdelingen i IF92 Fodbold
Siden IF92 Fodbold for nogle
år siden besluttede at et større
fokus var nødvendigt på arbejdet i ungdomsafdelingen,
har man haft en sportschef til
at stå med det sportslige ansvar.
De første år var det Anders
Brynaa, og i en kortere tid
var det Henning Fries, men
fra 1. juli overtager Matias
Strøm ansvaret. Det øgede
fokus på ungdomsafdelingen
har givet bedre stemning, bedre resultater og dygtigere
trænere, der hele tiden udfordres til at blive endnu dygtigere, og Matias skal sørge
for, at det arbejde fortsættes.
Matias er 30 år, og har i en
årrække spillet på klubbens
1. hold, hvor han har nået
161 kampe og scoret 46 mål.
Matias kommer oprindeligt
fra Lemvig for at studere,
hvor han læste cand. merc.
Sport- & Eventmanagement,
og er nu ansat som marketing- og eventkoordinator ved
Business Esbjerg. Han arbejder med markedsføring på de
sociale medier, hvor målet er
at tiltrække nye borgere til
Esbjerg. Han står også for

events rettet mod studerende
på videregående uddannelser
for at fastholde dem i Esbjerg
efter endt uddannelse. Disse
events kan f.eks. ske i samarbejde med elitesportsklubberne i Esbjerg Kommune.
I de seneste 3 år har han væ-

ret træner for klubbens U16U17 hold, hvor man for et års
tid siden valgte at indgå i et
samarbejde med Kvaglund
IF, og det har ført afdelingens
1. hold fra Liga 4 til Liga 2,
hvilket også har betydet, at 5
spillere fra afdelingen har få-

et debut på klubbens 1. hold i
senior.
Matias håber at kunne skabe
en fødekæde til seniorafdelingen, ikke kun 1. holdet,
men også til klubbens øvrige
seniorhold. Han kan se, at
fodbold, som mange andre
holdsport, er presset af mange alternative idrætsaktiviteter, men han er overbevist
om, at hvis tilbuddet i klubben er spændende nok, så
skal spillerne nok komme.
Det er vigtigt for Matias, at
spillere, forældre, ledere og
trænere respekterer klubbens
værdier, og at den linie, som
de tidligere sportschefer har
indført omkring klubbens værdisæt – såvel på som udenfor
banen – fortsættes. Det er især
et stort ønske at forældre ikke
blot støtter om deres børn,
men også lederne.
Det glæder Matias, at lederstaben til den kommende sæson stort set er på plads, og
han ser frem til at komme
rundt og lære spillere og ledere bedre at kende. Han vil
bruge den kommende tid til
at observere og snakke med
trænere og ledere.

Generalforsamling IF92 Fodbold - 16. juni 2021
Som så meget andet, så var
IF92 Fodbolds generalforsamling blevet udsat fra februar på grund af coronarestriktionerne til juni.
Om det var det, der gjorde, at
fremmødet var noget lavere
end normalt – nemlig ca. 30
personer – skal være usagt.
Palle Jørgensen blev valgt
som dirigent, og han kunne
konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet,
og derfor beslutningsdygtigt.
Han overgav ordet til klubbens formand, Flemming
Lund Sørensen, der inden
han skulle aflægge formandsberetning, bad forsamlingen
rejse sig, og mindes afdøde
Aksel Munk, der over årene
bl.a. har været formand for
ØB, IF92 og ØB’s Venner.
I hans beretning kom Flemming ind på de udfordringer,
som 2020 gav klubben, både
på det sportslige som det
økonomiske område. Klubbens træning og kampe blev
aflyst af flere omgange, så
det var svært at en god hverdag til at fungere. Samtidig
blev klubben ramt af spillerafgang, da flere spillere valgte at fortsætte deres uddannelse udenbys og flere spillere var langtidsskadet, hvilket
til slut betød, at klubbens 1.
hold måtte rykke ned i Serie

2. Klubbens 2. hold spiller nu
i Serie 4. Dameafdelingen
har oplevet stor tilgang af
spillere, og arbejder mod at
stille 11 mands hold i den
kommende sæson.
I ungdomsafdelingen ser man
nu resultatet af en målrettet
indsats fra klub, sportslig ledelse og trænere og ledere,
som har givet fremgang i antal af medlemmer, der udviser en god træningskultur og
flere hold spiller på et højere
niveau. Klubben har 5-6 spillere med i DBU’s topcenter.
Flemming rettede en stor tak
til de sponsorer, som har bakket loyalt op om klubben
samt de nye sponsorer, der er
kommet til, bl.a. at klubben
har indgået en 3 årig aftale

med 3F, og Spar Esbjerg/
Dagrofa ydede et tilskud på
kr. 40.000.
Coronarestriktionerne betød,
at man havde været nødt til at
aflyse lederfesten og nytårskuren. Samtidig var bagagerumsmarkederne blevet aflyst, og de har stor betydning
for omsætningen i klubbens
cafeteria. Formandens beretning blev godkendt efter et
par spørgsmål fra salen, bl.a.
om hvilke tanker klubben gør
sig, for at tiltrække nye seniorspillere.
Kasserer i klubben, Finn
Overgaard, gennemgik regnskabet, der udviste et underskud på kr. 33.704. Under de
givne forhold, var det et acceptabelt resultat, og regn-

skabet blev godkendt af forsamlingen.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen,
og derfor kunne man straks
gå over til valg, hvor Flemming Lund Sørensen, blev
genvalgt til formand. Der
skulle også vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, hvor Mogens Husted blev genvalgt,
og Helle Vinter Pultz, som
blev valgt i stedet for Jonny
Jørgensen, som ikke ønskede
genvalg.
Der var genvalg til bestyrelsessuppleanter, revisorer og
revisorsuppleant.
Under eventuelt blev Jan
Vinter og Brian Jensen (ikke
til stede) hædret for 10 års arbejde i klubben, og Lise Udesen og Svend Hansen for 15
års arbejde.
Finn Overgaard og Palle Jørgensen fik i løbet af året tildelt Børge prisen, som blev
oprettet efter Børge Kristensens død.
Klubben arbejder på at finde
ny sportschef i ungdomsafdelingen, da Henning Fries har
valgt at forfølge hans trænerdrømme i EfB. Man kan se
interview med hans afløser
andetsteds i avisen.
Generalforsamlingen blev –
som altid – afsluttet med et
trefoldigt leve for klubben.

Følg IF92 Fodbold på Facebook
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Se mere på www.grundtvigskirken.dk
Konfirmationsdatoer 2022 ved Grundtvigskirken Sogneaktiviteter efterår 2021
Konfirmationerne ligger, som de har gjort i
mange mange år: 1.søndag efter påske og Bededag. Der vil være to konfirmationer per dag
(hvis ikke coronarestriktioner tilsiger noget
andet). Der er almindeligvis konfirmation
klokken 9.30 og klokken 11.00.
Den tidligere 6.a bliver konfirmeret 1. søndag
efter påske klokken 9.30, og klokken 11.00
konfirmeres elever fra kulturklassen. 1. søndag efter påske falder den 24. april 2022
Bededag er det den tidligere 6.b, der konfirmeres klokken 9.30, og den tidligere 6.c, der
konfirmeres klokken 11.00. Bededag er fredag den 13. maj 2022
I forbindelse med indskrivningen kan man
ønske, hvilken dag man vil konfirmeres (og
eventuelt også tidspunktet, men de enkelte
konfirmandhold må ikke blive for store, så vi
forbeholder os ret til at tilpasse holdstørrelserne). Der vil blive afholdt forældremøder. Indbydelsen kommer i forbindelse med
undervisningen.
Information vedrørende konfirmandundervisningen sæson 2021-2022
Rørkjær skole er knapt færdig med lægge
skoleskemaet, så vi afventer udmelding med

hensyn til tidspunktet for konfirmandundervisningen ved Grundtvigskirken.
Indskrivning:
Der vil være indskrivning tirsdag den 31. august klokken 16.15 til 17.30 i uge 35, hvor
præsterne fysisk vil være tilstede i Grundtvigskirken, og hvor konfirmanderne kan
skrives op. Vi lægger et indskrivningsskema
her på hjemmesiden, som enten kan skrives
ud og medbringes, eller man kan sende den
digitalt til os. Det er også muligt at aflevere
indskrivningsblanketten i underskrevet stand i
kirkens fysiske postkasse ud til Ribegade 74
ved indgang A.
Undervisning:
Undervisningen begynder i uge 38 (det er
ugen fra den 20. september til den 24. september). Der bliver 4 hold, to per dag, og de
undervises af sognepræsterne, Jane Marie
Sognstrup og Willy Ole Christiansen. Undervisningen fortsætter indtil ugen før Palmesøndag 2022, det er uge 14 (som går fra mandag
den 4. april til fredag den 7. april). Efter påske vil der ikke længere være undervisning.

Aktiviteter i Grundtvigskirken
Datoer for spaghettigudstjenester i efteråret:
26.8 – 30.9 – 28.10 – 25.11
Datoer for sorggruppe:
2.9 – 23.9 – 14.10 – 18.11
Yoga-gudstjeneste i Grundtvigskirken
ved Line Søgaard Christensen, Ungdomspræst
En time med yin-yoga og afspænding i kirkerummet. Alle kan være med.

Husk at medbringe din egen yogamåtte og
tæppe.
Flg. onsdage:
18. august - 8. september - 6. oktober - 10.
november - 1. december
Tilmelding og booking af gratis billet via
begivenhed på facebook.

Sangeftermiddage i Grundtvigskirken
Mandag den 9. august,
Mandag den 13. september,
Mandag den 11. oktober,
Mandag den 15. november,
Mandag den 13. december.
Hver gang fra kl. 14.30 til 16.00
Undervejs serveres der kaffe
med brød til 20 kr.
Vi synger fra højskolesangbogen og salmebogen og
sommetider efter medbragte
tekster.

Enhver er velkommen til en
eftermiddag, hvor humøret er
højt og sangglæden stor.
På grund af den særlige situation vi har været i længe, er
det stadigvæk nødvendigt
med tilmelding til mig senest
mellem kl. 12.00 og 13.00 på
dagen.
Vel mødt og hilsen
Lisbet Knudsen,
kirke og kulturmedarbejder
Tlf. 40 11 83 60

Tirsdag den 7. september
kl. 19.00-21.00 tager vi hul
på vore sogneaftner igen.
Det bliver vores nye menighedsrådsformand
Johanne
Gregersen, der åbner rækken
af foredrag, med at fortælle
om sin netop udkomne bog
”Ildsjæle, der sætter spor.”

Johanne er vokset op i Østerbyen og har, via sit meget
spændende arbejdsliv og store engagement, lært en masse
mennesker at kende fra fagbevægelsernes Esbjerg. I bogen præsenterer hun en række af helt almindelige arbejderfamiliers børn, der har
haft og har, et liv i arbejderbevægelsen, og som, via deres handlekraft og evne til at
sætte sig selv til side for fæl-

lesskabet, har skabt et spændende liv og fine resultater.
Alle er, som Johanne selv,
børn af Esbjergs arbejderkvarter i Østerbyen og den
særlige kultur, der har hersket her.
Der er uden tvivl mennesker
iblandt, som DU kender, så
velkommen til en fantastisk
aften i selskab med fantastiske mennesker….
Der serveres kaffe/te med
brød til 20 kr.
Husk venligst tilmelding til
Lisbet på 40 11 83 60 eller
lisbet@grundtvigskirken.dk
senest torsdag den 2. september kl. 13.00
Torsdag den 7. oktober kl.
14.00 holder vi igen sogneeftermiddag.
Tidligere sognepræst Flemming Rishøj fortæller om
Livets Stjernestunder
Stjernestunder vil for de flestes vedkommende være oplevelser – “stunder”, som man
tænker tilbage på med stor
taknemmelighed og glæde.
Oplevelser der varmer og
gjorde én glad.
Men stjernestunder kan også

være oplevelser – “stunder”,
som man tænker tilbage på
med stor ydmyghed – endda
med fortvivlelse, og alligevel
blev det en stjernestund, som
satte dybe spor af taknemmelighed i ens sind.
Dette foredrag, som underbygges af billeder og fællessang på powerpoint vil prøve
at belyse, hvorfor vi som
mennesker har brug for både
de lyse såvel som de mindre
lyse stjernestunder i livet.
Hjertelig velkommen til en
fornøjelig eftermiddag med
indhold!
Kaffebord til 20 kr.
Tilmelding til Lisbet på
4011 8360 senest den
4. oktober kl. 13.00

Søndags-Caféen i Grundtvigskirken
Caféen er et tilbud til alle,
der gerne vil have en stille og
hyggelig eftermiddag sammen med andre.
Vi begynder kl. 14.30 med at
drikke kaffe. Så finder vi ud
af, hvad vi skal lave. Det kan
være blot at snakke videre,
lave håndarbejde, kikke på
internettet, se en gammel
film, synge, få læst en historie eller noget helt andet.
En gang imellem er der en
koncert i kirken, som vi er inviteret 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.
Caféen er åben fra kl. 14.30
til kl. 18.00, hvis ikke andet
er nævnt under datoen.

Husk tilmelding til Lisbet
på 40 11 83 60 senest onsdagen før en café-søndag.

Det koster 20 kr. for kaffebord og 30 kr. for aftensmad.

Har man ikke selv mulighed
for at komme til kirken, kan
man blive hentet og kørt
hjem med kirkebilen.
Dette aftales med kirke og
kulturmedarbejder Lisbet Marie Knudsen på tlf. 40118360
eller lisbet@grundtvigskirken.dk

Søndag den 5. september
Søndag den 3. oktober
ALLE HELGENS SØNDAG
den 7. november fra kl. 15.0019.00.

Babysalmesang i Grundtvigskirken - Efterår 2021
Tirsdag den 7., 14., 21., 28. september,
den 5., 12., 26. oktober,
den 2., 9., og 16. november.
Alle dage kl. 10.30.
Musikpædagog Kathrine Smidtshoysen og
organist Helene Hersbo.
Tilmelding og info:
Kirke og kulturmedarbejder Lisbet Knudsen,
40 11 83 60 eller lisbet@grundtvigskirken senest dagen før kl. 12.00.
Vel mødt!

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

INVITATION TIL
FEST
Du er inviteret til høstfest i GRUNDTVIGSKIRKEN!
Festen begynder med GUDSTJENESTE i den smukt pyntede kirke.
FDF og De grønne Pigespejdere deltager med faner.
Derefter frokost og hyggeligt samvær i menighedslokalerne.

SØNDAG D. 26. september kl. 10.00
Ribegade 74, Esbjerg.

Pris for deltagelse i frokosten: 30 kr. for personer fra 15 år.
S.U. TIL: Lisbet Knudsen på 40118360
senest den 22. september kl. 13.00

