
Nr. 1  31. årg. 2022    oplag: 8.500

Håndværk 
og stolte 

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

Strandby Kirkevej 118.

God stil 
til kvinder i 
alle aldre
  Markedets stærkeste brands

Find os på

Strandby Kirkevej 94 • 6705 Esbjerg Ø • Tlf. 75 12 60 33
www.rosen-green.dk • Parkering lige ved døren!
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Vi har mange 
faste kunder, 
vi ikke har 

mødt endnu!

Modeshow på 
Østerbycentret 

d. 20. april 
kl. 13.30

www.rosen-green.dk
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Torsdag d. 10. februar slog
Platformen dørene op for
årets første håndarbejdscafé.
Og snart kommer der også en
Repair Café på stedet, som
tilbyder borgere i lokalområ-
det at få fikset genstande,
som ellers skulle være smidt
ud. 

Samvær om sytøj
Det emmede af liv til årets
første håndarbejdscafé, hvor
kreative ildsjæle var mødt
talstærkt op for at tage del i
fællesskabet omkring nål og
tråd. 
Kunne du tænke dig at være
med? Til håndarbejdscafé
kan du komme med dit strik-
ketøj, broderiarbejde, sytøj
eller noget helt fjerde, du går
og sysler med. Det kan også
være, at du bare gerne vil i

Kreative ildsjæle på Platformen
gang med at lære at strikke,
og kunne bruge et fif eller to
fra et par garvede garnnøgler. 
Vigtigst af alt er, at du gerne
vil være en del af et hygge-
ligt fællesskab. 

Der er håndarbejdscafé hver
anden torsdag fra kl. 19.00-
21.00, og det er gratis at være
med. Det er muligt at købe
vand og/eller kaffe på stedet.
Næste café er torsdag d. 10.
marts. Ingen tilmelding nød-
vendig. Alle er velkomne! 

Repair café – nyt tiltag på
Platformen
Snart åbner Platformen en
Repair Café, der tilbyder en
hjælpende hånd med gen-
stande, der ellers skulle være
smidt ud. 
Er du fiks på fingrene, og vil
du gerne hjælpe andre med at
reparere deres ting? Så er det
dig, vi søger til at være frivil-
lig i den nye Repair Café på
Platformen.

Repair Café er et bæredygtigt
udviklingskoncept med afde-
linger i hele Danmark. En
Repair Café er ikke nødven-
digvis en café, men et non-
profit initiativ, hvor frivillige
ildsjæle mødes og tilbyder
lokale borgere at reparere de-
fekte genstande, som ellers
var blevet smidt ud. De giver
livet tilbage til din mobilop-

lader, syr flængen i din skjor-
te, får din brødrister til at ris-
te igen, eller trækker nye led-
ninger i din gamle lysekrone.
Og al hjælp er gratis!

Vi holder opstartsmøde på
Platformen d. 2. marts kl.
18.30 hvor alle, der har lyst
til at have indflydelse på Re-
pair Caféen kan møde op.
Læs mere om Repair Café på
deres hjemmeside: www.re-
paircafedanmark.dk

Vil du bruge Platformen?
Går du med en idé til en akti-
vitet, der mangler et rum? Så
kontakt Platformen! 
Vi skaber rum for aktiviteter
med fokus på fællesskab, kre -
a  ti vi tet og mangfoldighed.
Kontakt Thomas Abraham-
sen på thomas@platformen-
esbjerg.dk 

Du kan læse mere om Plat-
formen på vores hjemmeside:
www.platformen-esbjerg.dk 

Bål og snobrød, småkravl og
blomster, leg og fællesskab.
Det er nogle af ingredienser-

ne, når børn i alderen 7 til 12
år mødes en gang om ugen i
Red Barnets Naturklub i Es-
bjerg, som er et samarbejde
med Bydelsprojektet 3i1 og
Medvind i Østerbyen. 
Nu er der mulighed for som
frivillig også at blive en del
af klubben, der har et særligt
fokus på natur og udeliv.
Klubben genstarter i nye
rammer, nemlig i Platformen
i Esbjerg. Hertil er der brug
for 2-3 nye frivillige kluble-
dere som har lyst til at gen-
starte Naturklubben, samt
omkring 10 klubfrivillige
som har lyst til at gøre en for-
skel for lokale børn. 
Mikkel Fahlstrøm, der er for-
mand i Red Barnets lokalfor-

ening i Esbjerg-Ribe fortæl-
ler: 
– Det kan noget helt fantas-
tisk at være del af en Natur-
klub. Det giver børnene en
følelse af fællesskab, og det
kan være med til at lære dem
at samarbejde, at hjælpe hin-
anden og ikke mindst have
det sjovt – alt sammen egen-
skaber, de kan få gavn af i
fremtiden. Og det samme
gælder de frivillige.
Han forklarer, at man som
frivillig kan være med til at
give børnene et vigtigt ånde-
hul i hverdagen, og at frivilli-
ge vil blive sluset godt ind i
lokalforeningen og klædt på
til opgaven. Som frivillig del-
tager man fx i et Naturkur-

sus, som Red Barnet står for.
– Målet med klubben er at gi-
ve adgang til naturen for
børn, som måske ikke altid
får muligheden eller ved, mu-
ligheden er der. Naturen kan
noget helt særligt og kan væ-
re en god ramme for børne-
nes udvikling. Men det kræ-
ver frivillige – og vi mangler
gode hænder. Vi vægter over
alt, at vi kan give børnene et
fællesskab, hvor der er voks-
ne nok, og hvor de kan mær-
ke nærværet. Som frivillig be-
høver man ikke erfaring, blot
en lyst til at tilbringe tid
udendørs med en masse gla-
de børn og frivillige, siger
Mikkel Fahlstrøm. 
Børnene mødes en gang om

ugen sammen med Red Bar-
nets frivillige. Målet er at
mødes med ca. 12-20 børn
og et tilsvarende antal frivilli-

ge. Derudover mødes man en
gang om måneden, en dag i
weekenden, til en familiedag,
hvor børnenes forældre og
søskende inviteres med. 
Aktiviteterne sker i et sjovt,
trygt og inkluderende fælles-
skab, der styrker børnene og
øger deres trivsel. 
Red Barnet har Naturklubber
fordelt over hele landet, og
de drives i samarbejde med
boligsociale helhedsplaner.
Projektet er støttet af Ole
Kirk’s Fond, Nordea-fonden,
Lemvigh-Müller Fonden og
Friluftsrådet.

Hvis du er interesseret i at
høre mere om at blive frivil-
lig i Red Barnets Naturklub i
Esbjerg, kan du læse mere på
redbarnet.dk/vaer-med/ eller
kontakte:
hrlederesbjerg@redbarnet.dk 

Red Barnets Naturklub flytter til Platformen i Esbjerg og har brug for nye frivillige 
Hver uge mødes børn fra Esbjerg i Red Barnets Natur-
klub og får masser af gode og givende oplevelser i naturen
sammen. Det sker takket være frivillige. Lige nu er der
brug for nye frivillige, som har lyst til at være en del af
Naturklubben og skabe stærke fællesskaber for børn i na-
turen.
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Støt vore annoncører !
– de støtter os

Med støtte fra Lauritzen Fon-
den vil Skolens Venner starte
skolevenner op i 15 skole-
klasser i Esbjerg over det
næste 1,5 år. Frivillige skole-
venner tilføjer værdifulde re-
lationer, tid og overskud til
skoleområdet, hvor der end-
nu ikke er en udbredt tradi-
tion for inddragelse af frivil-
lige i klasserummet  
Trivsel i skolen har stor be-
tydning for børns muligheder
for en god skolegang. Des-
værre er det ikke alle børn,
der trives. Når trivselsproble-
merne starter allerede i ind-
skolingen, trækker det lange
spor, og det er derfor vigtigt
at sætte ind tidligt. Også fat-
tigdom er en faktor, der spil-
ler negativt ind ift. børns mu-
ligheder for at bestå 9. klas-
ses afgangseksamen. Frivilli-
ge skolevenner er en ekstra
støtte og hjælp til at give fle-
re børn en god skolegang. 
Lauritzen Fonden har valgt at
støtte opstarten af de frivilli-
ge skolevenner fordi ”Frivil-
lige foreninger er vigtige
partnere, hvis vi skal sikre, at
alle børn og unge i Esbjerg
får mulighed for mulighed
for at få år med masser af
gode skoledage. Frivillige
skolevenner er med helt inde
i klasseværelset, og er et op-
lagt supplement til triv-
selsindsatsen på skoleområ-
det, som vi forventer os me-
get af. Det er en måde at få
flere lokale ressourcer i spil i
skoletiden, og samtidig byg-
ge bro mellem skole og lokal-
samfund, som forhåbentlig
kan blive en ny, fast tradition
i skolerne i Esbjerg” siger
Inge Grønvold, der er direk-
tør i Lauritzen Fonden. 

Frivillige kan medvirke til
et stabilt trivselsniveau for
alle
En skoleven er et ekstra sæt
hænder og ører for klassen,
og betyder at der er en ekstra
voksen til at besvare spørgs-
mål, støtte læsning og opga-
veløsning, lægge ører til det,
eleverne er optaget af og
trøste en elev, der er ked af
det.  Skolevennerne kan også
være med i frikvarteret og
hjælpe i gang med lege.
En skoleven erstatter ikke
fagprofessionelt personale,
men indgår i lærerstyrede ak-
tiviteter som en støtte til ele-
verne. Det betyder, at læreren
får bedre tid til den enkelte
elev med en skoleven i klas-

325 skoleelever i Esbjerg får en frivillig skoleven  

sen, forklarer Trine Lade-
gaard, sekretariatsleder i
Skolens Venner.
”Skolevennen er til stede for
alle i klassen, og er, i mod-
sætningen til specialressour-
cer, ikke noget enkeltelever
først kan visiteres til, når de
virkelig har det skidt. Derfor
medvirker skolevenner til et
mere stabilt trivselsniveau,
fordi flere elever kan få hjælp
og omsorg, når de har brug
for det. Alle elever i klasse-
fællesskabet kan derfor have
glæde af en skoleven og i
skiftende grad nyde godt af
skolevennens tilstedevæ-
relse”, siger hun.
Eleverne giver selv udtryk
for, at det skolevennens tid
og nærvær, der gør en for-
skel. Skolevennerne har al-
drig travlt og er aldrig sure.
Lærerne lægger vægt på, at
skolevennerne indtager en
anden rolle i relationen til
eleverne, end de selv kan.
Begge dele medvirker til, at
flere elever føler sig set og
hørt i løbet af en skoledag.

At gøre en forskel
Skolevennerne selv er meget
begejstrede for deres frivilli-
ge arbejde. Det giver mange
gode oplevelser og et unikt
og givende indblik i børns
forunderlige verden. Det
allervigtigste er dog, at de
oplever at de kan få lov til at
gøre en stor forskel for rigtig
mange børn. 
Og eleverne – de er også gla-
de. ”Det gode ved en skole-
ven er, at man kan få hjælp -
men man kan også̊ sætte sig
ned og snakke med dem, hvis
man har haft en dårlig dag,
eller man bare har brug for
at snakke med en.” Sådan ly-
der det fra en elev i 2. klasse,
der har haft den samme sko-
leven i sin klasse i to år.

Skolens Venner
Det er foreningen Skolens
Venner, der står bag det stær-
ke koncept med frivillige
skolevenner. Foreningen sik-
rer et godt samarbejde
mellem skoler og skoleven-
ner, og lokalt er foreningen
også med til at skabe et godt
og sjovt netværk mellem de
frivillige. 
I første omgang er det elever
på Præstegårdsskolen og
Bakkeskolen i Østerbyen, der
får glæde af de frivillige sko-
levenner, men håbet er, at
skolevenstanken gradvist kan
spredes til flere skoler i Es-
bjerg og omegn. Det er også
planen at etablere en lokal-
forening, der kan være med
til at etablere og understøtte
indsatsen i hele Esbjerg. Der
er derfor også brug for lokale
frivillige, der synes, det kun-
ne være sjovt at være med til
at få en ny lokalforening
stablet på benene med hjælp
fra Skolens Venners lokale
projektkoordinator. 
Foreningen har skolevenner
på skoler i 23 forskellige
kommuner i landet, og altså
snart også i Esbjerg. For-
eningen er bl.a. støttet af
Danmarks Lærerforening og
Skolelederforeningen. 
Læsere, der har fået lyst til at
blive skoleven eller høre me-
re om opstart af lokalfor-
ening, kan kontakte Skolens
Venners projektkoordinator i
Esbjerg, Nikita Lund på
nl@skolensvenner.dk og læ-
se mere på www.skolensven-
ner.dk 

Informationsmøde
Vi er så småt startet op med
den første skoleven, og hun
vil rigtig gerne have nogle
flere frivillige kollegaer. Er
det måske dig? Kom til et
uforpligtende informations-

møde, og hør mere om livet
som skoleven.  
Vi kommer også til at tale
om, hvordan vi får flere med
i Esbjerg, og hvordan vi på
sigt kan hjælpes ad med at
organisere indsatsen lokalt
med frivillige og skoler. Hvis
du ikke selv har lyst til eller
mulighed for at blive skole-
ven, vil du måske være med
til at finde flere skolevenner,
koordinere med skolen eller
organisere lokale aktiviteter
for skolevenner? 
Foreningen Skolens Venner
og Frivillighuset Vindrosen

afholder i samarbejde infor-
mationsmøde onsdag d. 23.
marts kl. 16.00-17.00 i Frivil-
lighuset Vindrosen - Exners-
gade 4, 6700 Esbjerg, 

Af hensyn til forplejning vil
vi gerne vide, hvor mange vi
bliver, så meld tilbage til Ni-
kita på nl@skolensvenner.dk

Vil du væ
re sikker

 på eksp
ertise 

og erfari
ng, så be

søg….

Vi klipper mænd...
Vi klipper kvinder...
Vi klipper børn...
Vi klipper kort hår, langt hår, tykt hår,
tyndt hår – vi klarer det hele.

- Vi har naturligvis 4 års frisøruddannelse

Og husk: 
Corona eller ej – vi passer fortsat på dig!
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Nye veje i 
Østerbyen

I MedVind arbejder vi for at skabe endnu bed-
re vilkår for børn og unge i Østerbyen. Det gør vi 
gennem et bredt samarbejde mellem kommunale 
institutioner, erhvervslivet og civilsamfundsorganisa-
tioner. 

Sammen arbejder vi for den fælles målsætning: 
At alle børn og unge i Østerbyen skal være i 
uddannelse eller beskæftigelse i 2030. 

MedVind er et langsigtet initiativ igangsat af Esbjerg 
Kommune og Lauritzen Fonden.

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

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

MedVind i Østerbyen 
Gl. Novrupvej 14
6705 Esbjerg Ø

  
Sankt Nikolaj Skole  

barnet & skolen i centrum

 
  

  

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

Fakta:

Østerbynyt har været i kon-
takt med landskabsarkitekt
Karen Margrethe Bak, som
er projektchef på anlægget af
Spektrumparken.
I 2021 blev første etape af
Spektrumparken, hvor områ-
det i forbindelse med Præste-

Spektrumparken
gårdsskolen, startet op med
anlæg løbebane, skaterfacili-
teter, multibane, legetårn og
meget mere.
Når vejret tillader det, så vil
entreprenøren færdiggøre in-
stallationerne på såvel den
nedlagte Søndervangen og på

græsområdet. Esbjerg Kom-
mune har ikke afsat midler til
at igangsætte yderligere fy-
sisk arbejde på de kommende
etaper, men i løbet af foråret
vil der blive udarbejdet et
projektkommissorie for de
kommende faser og der vil
blive indkaldt til et møde
omkring forventningsafstem-
ning. 
Der vil derfor ikke blive op-
startet nye etaper af Spek-
trumparken i 2022, og man
må forvente, at borgerne vil
blive inddraget i planlæg-
ningen af disse etaper.
Østerbynyt er sikker på, at
især brugerne af hundesko-
ven vil være glade for at de-
res frirum er sikret indtil vi-
dere.  
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Vi holder nu Formiddags-ca-
fé, hvor vi drikker kaffe sam-
men og synger en morgen-
sang.
Alle er velkomne, men til-
meld jer på mobil 40 11 83
60 senest kl. 8.30 den pågæl-
dende dag.
Kirkebilen kører, men kun
efter aftale med Lisbet, så
ring på 40 11 83 60.

Ring venligst til Lisbet Knud -
sen for yderligere info.

Søndags-Café er et tilbud til
alle, der gerne vil have en
stille og hyggelig eftermid-
dag 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, kigge på
internettet, se en gammel
film, synge, få læst en histo-
rie eller 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 6. marts
Søndag den 15. maj
- BEMÆRK: Denne Søndags-
Café er fra kl. 10.00 – 13.30.
Søndag den 12. juni

Der er tilmelding til Lisbet
Knudsen senest onsdagen
før en Søndags-Café på mo-
bil 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 40 11
83 60 eller 
lisbet@grundt vigskirken.dk

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

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

Søndags-Caféen i Grundtvigskirken

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

Marie Sognstrup, sognepræst
ved Grundtvigskirken.

Tilmelding og yderligere in-
formation hos:
Sognepræst Jane Marie Sogn -
strup. Telefon 40 11 80 80 -
mail: JMS@KM.DK

I foråret 2022 mødes vi føl-
gende torsdage fra kl. 16.00
- 17.30:

20. januar
10. februar
3. marts
24. marts
21. april
5. maj
19. maj

Babysalmesang
Salmer, sang og rytmik 
Grundtvigskirken vil gerne
invitere jer til Babysalmesang,
hvor vi synger salmer, børne-
sange, danser og leger sang-
lege i samarbejde med mu-
sikpædagog, Kathrine Smits -
huysen, og kirke- og kultur-
medarbejder, Michelle, der
kan træffes på michelle@
grundtvigskirken.dk

Babysalmesang i Grundtvigs -
kirken er et gratis tilbud til
jer med spædbørn i alderen
0-12 måneder. 

Babysalmesang kræver ingen
tilmelding - du møder blot
op. Tidsrummet er 09.30 –
10.15, hvorefter der altid er
kaffe/the og frugt til dig, hvis
du har lyst.

Der er Babysalmesang følgen -
de tirsdage i foråret 2022:
22. februar
1. marts
8. marts
15. marts
22. marts
29. marts
5. april.

Vi håber, at nogle har lyst til
at bakke op om traditionen i
kirken og være med til at gi-
ve børnene nogle gode vær-
dier at vokse op med.
Når tilmeldingerne er afleve-
ret fra jeres side, sørger vi for
- at aftensmaden er serveret,

og at der er noget for både
store og små.

- at tidspunktet bliver mellem
kl. 17.00-19.00, så hele fa-
milien kan være med, og de
mindste må  gerne have nat-
tøj på.

Spaghettigudstjeneste i Grundtvigskirken
Torsdag den 24. februar, 24. marts, 29. april og 19. maj

- at alle får mulighed for at
lære nogle af de dejlige san -
ge og salmer for børn.

- at der bliver tid til hyggeligt
samvær med andre familier
i hverdagen – måske nye
venner. 

Bemærk ændret tilmelding -
tidspunkt:
Tilmelding til spisning skal
ske senest mandagen før kl.
12.30 til kirkekontoret på
tlf. 76 11 96 00 eller til kor-
degn, Jens Peter Kristensen,
via mail: JPK@ KM.DK

Sangeftermiddage i Grundtvigskirken kl. 14.30
følgende mandage:
2022
Mandag den 21. marts.
Mandag den 25. april.
Mandag den 23. maj.
Mandag den 20. juni.

Undervejs serveres der kaffe
med brød til 20 kr.
Vi synger fra højskolesang-
bogen, salmebogen og som-
metider efter medbragte tek-
ster.
Enhver er velkommen til en

eftermiddag, hvor humøret er
højt og sangglæden stor. 

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

Formiddags-Café
Følgende mandage er der
Formiddags-Café i foråret
2022:

21. februar 
25. april

Tirsdag den 8. marts kl. 17.00

Strikkekoncert
Så er det igen blevet tid til strikke-
koncert i Grundtvigskirken. Sæt dig
godt til rette med hækle- og strikke-
tøj og lad det smukke kirkerum, ord
og toner danne rammen om en ti-
mes håndarbejde. Undervejs byder
vi på en forårsforfriskning.

I vil møde Tina Horsbøl på tværfløj-
te, Jane Sognstrup, sognepræst, med
ord til eftertanke, og Helene Hersbo
ved orgel og flygel.

Fri entré.

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Vi spiser aftensmad, spiller
brætspil og har en dejlig af-
ten sammen.
Arrangementet begynder kl.
17.30 med en kort velkomst,
hvorefter vi spiser en lækker
aftensmad.
Efter maden er der brætspil
på programmet, og hele ar-
rangementet er således et so-
cialt tilbud til dig, der ønsker
at komme lidt ud, møde nog-
le mennesker og skabe nye
bekendtskaber.
Hele herligheden koster 35,-
kr. at deltage i og kræver til-
melding grundet madhåndte-
ring. 
Sidste tilmelding fredag før..
Maden er inklusiv én vand,
øvrige kan tilkøbes for 5,-kr.
Betaling foregår via Mobile-

Velkommen til Brætspilsaften i
Grundtvigskirken

pay eller kontant ved arran-
gementsstart. 

Tilmelding med navn til Mi-
chelle på mail: 
michelle@grundtvigskirken.dk

Jeg glæder mig til at se dig til
en hyggelig aften med god
mad, hyggeligt samvær og
brætspil på programmet.

Kirke- og kulturmedarbejder
Michelle 

Datoer i foråret 2022:
2. marts
20. april
11. maj
1. juni
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FAMILIEBOLIGER OG UNGDOMSBOLIGER TIL LEJE
Mangler du et godt sted at bo, nu eller senere

Så kontakt DAB, Storegade 33,1 – idet vi administrerer godt 7.600 almene boliger 
i Esbjerg, Oksbøl, Varde, Nr. Nebel m.fl.

Det kan være en god ide at skrive sig på venteliste allerede nu – så du kan 
oparbejde anciennitet. Du står derfor bedre stillet den dag du mangler en bolig, 

hvis du har en længere anciennitet. 
Det koster kun kr. 180 om året for at stå på venteliste. 

Du kan skrive dig op på www.dabbolig.dk – eller ved henvendelse 
til DAB, Storegade 33,1, Esbjerg.

Vi har også et stort udbud af studieboliger fordelt i mange afdelinger 
i Esbjerg og omegn, hvor det er gratis at komme på venteliste.

Midlertidige boliger
Endelig har vi et antal boliger som vi udlejer midlertidigt fra nu 

– og indtil 31.07.2022, hvor boligerne skal undergives en større renovering.

Hvis du er interesseret – så ring til 
Jane Bredahl v/ DAB, Storegade 33,1 - Tlf. 77 32 07 51

Hermed indkaldes til

Årsmøde i Lokalråd Esbjerg Øst
Tirsdag den 26. april 2022 kl. 19.00  

i IF92 Fodbolds klubhus, Sportsvej 15

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af lokalrådsmedlemmer samt suppleanter
6. Valg af revisor samt revisorsuppleant
7. Eventuelt

Forslag til lokalrådet skal være rådet i hænde 
senest 7 dage før årsmødets afholdelse.

Endelig dagsorden offentliggøres 
på rådets Facebookside herefter. 

Mødet vil blive afholdt under hensyntagen 
til gældende coronarestriktioner.

Med venlig hilsen
Lokalråd Esbjerg Øst

Bjarne Petersen, formand

Storegade 280

6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 12 43 45

www.esbjergplanteskole.dk

Åbningstider

Mandag - Fredag 9.00-17.00

Lørdag - Søndag 9.30-15.00

Helligdage 9.30-15.00

Mandag 28. februar mellem
kl. 19 og 21 indbyder Copen-
hagen Infrastructure Partners
(CIP) til informationsmøde
om deres planlagte PtX an-
læg til produktion af ammo-
niak, som de vil opføre i Må-
de. Placeringen skyldes be-
hovet for nærhed til havnen
af afskibningshensyn. Mødet
afholdes på Platformen, Gl.
Novrupvej 14. Dørene åbnes
kl. 18.45.
På Plan og Byudviklingsud-
valgets møde torsdag 24. fe-
bruar forventes det, at udval-
get beslutter at igangsætte lo-
kalplan for et ca. 57 hektar
stort område, som skal over-
føres til havneområde med
miljøklasse 7, som er forbe-
holdt for de mest risikobeto-
nede virksomheder. 57 ha
svarer til ca. 80 fodboldba-
ner. CIP ansøger om at få lov
til at opføre produktionsbyg-
ninger op til 50 meters højde
og bl.a. en 100 meter høj
skorsten, hvor der døgnet
rundt vil brænde en flamme,
som vil kunne ses vidt om-
kring. 
Anlægget, som CIP har døbt
Høst Esbjerg, vil blive Eur-
opas største PtX baserede
ammoniakproduktion, som
skal indgå i produktionen af
gødning og brændstoffer.
Driften skal baseres på brug
af grøn energi, som skal leve-
res fra den energiø, som
planlægges anlagt i Nordsø-
en. 
Projektet er stadig på udvi-
klingsstadiet, og en endelig
beslutning om igangsætning
af projektet forventes at ske i
løbet 2023, og i givet fald, vil
en igangsætning af driften
kunne ske i 2026. Foreløbig
forventes anlægsudgiften at
løbe op i omkring 1 milliard
euro, og skabe mellem 100
og 150 permanente job. Pro-
duktionen vil være omkring

600.000 tons grøn ammoni-
ak, og kunne reducere udled-
ningen af CO2 med ca. 1.5
millioner tons. CIP forventer
at overskudsvarmen fra pro-
duktionen afsættes til Din
Forsyning, og kan opvarme
ca. 15.000 husholdninger.
Flere store danske virksom-
heder, som f.eks. Danish
Crown, DLG, Arla, Mærsk
og DFDS, er involveret i pro-
jektet. 
CIP blev startet i 2012 af le-
dende medarbejdere fra ener-
gisektoren med fokus på
energioptimering og omstil-
ling fra sort til grøn energi. 
Borgere, der deltager i infor-
mationsmødet, bør huske, at
det er CIP, der afholder det,
så kritiske spørgsmål er selv-
følgelig også velkomne. Es-
bjerg Kommune arbejder
iflg. de oplysninger, som Øs-
terbynyt har modtaget, med
at stable et borgermøde på
benene, men avisen er i skri-
vende stund ikke bekendt
med en dato eller placering af
mødet.
Udover det PtX anlæg, som
CIP ønsker at anlægge, så
planlægges der også et PtX
anlæg, som skal producere
brint, og placeres i Veldbæk,
men selskabet bag det, H2

Energy Europe fra Schweiz,
har endnu ikke været synlige
i bybilledet, så det er svært at
forestille sig, at en igangsæt-
telse af produktion af brint i
2024, er realistisk. Levering
af grøn energi i den mængde,
som anlægget kræver, ser ik-
ke ud til at være til stede i
2024. 
Et af de store spørgsmål både
i forhold til produktionen af
ammoniak og af brint er sik-
kerheden for de ansatte og de
omkringboende borgere. På
det vælgermøde, der blev
holdt i Grundtvigskirken i
forbindelse med byrådsval-
get, udtalte både Jakob Lose
fra Venstre og Jacob Lykke
fra Socialdemokratiet, at der
skal være en sikkerhedsaf-
stand på 2-3 kilometer, og det
er ikke muligt med de plan-
lagte placeringer af anlægge-
ne. 
Der var ved offentliggørelsen
af ammoniakanlægget be-
kymringer for brandfaren,
men ammoniak er ikke sær-
ligt brandbart, men til gen-
gæld er det meget farligt at
indånde dampene. Til gen-
gæld er brint jo meget brand-
farligt, og kan eksplodere, så
sikkerhedsforholdene vil væ-
re af meget stor vigtighed.

Informationsmøde om PtX anlæg
Urbanskolen har længe været
kendt for sin kulturelle til-
gang, og det gør sig bestemt
også gældende i de nye tone-
de linjer på Præstegårdsko-
len.
Her vil elever – fra august
2022 - i 7. klasse og op få
muligheden for at dykke ned
i spændende emner som vi-
deo, redigering, Sociale Me-
dier, Musikproduktion og
grafisk design. Formålet med
de to tonede linjer er at tilby-
de elever undervisning, der i
høj grad baseres på nutidige
tendenser, idé- og samska-

belse, fællesskab og kulturel
dannelse. 
”Vi er meget spændte på at
sparke de to nye linjer i gang,
der skal være med til at
underbygge vores overordne-
de kulturindsats. Undervis-
ningen bliver i høj grad båret
af en fordybende og trendba-

seret tilgang, der er med til at
understøtte frihedsforsøget i
kommune.” – Anders Toft
Andersen, pædagogisk leder.  
Vil du høre nærmere omkring
de nye linjer, bedes du kon-
takte pædagogisk leder, An-
ders Toft Andersen –
ana30@esbjerg.dk

Kulturlinjer er kommet for at blive 
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Gør din virksomhed synlig 

- få dit budskab ud !

Annoncer i Østerby Nyt

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 og onsdag kl. 11.00-13.00.

Biblioteket:
Der er mulighed for at låne bøger på Bogdepotet ”Biblioteket kommer”.

Læs mere på esbjerg.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

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

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Line Søgaard Christensen,
Ungdomspræst, holder Yoga-
gudstjeneste.
Det er en time med yin-yoga
og afspænding i kirkerummet. 
Alle kan være med. 

Husk at medbringe din
egen yogamåtte og tæppe.

Tilmelding og booking af

gratis billet via begivenhed
på facebook –  (Line Ung-
domspræst & Grundt vigs kir -
ken).

Der er yoga-gudstjenester føl -
gende onsdage i foråret 2022:
9. marts
6. april
4. maj

Yoga-gudstjeneste 
ved Line Søgaard Christensen

Revysangens Gengklang be-
står af Birgitte Antonius og
John Skou, som startede du-
oen tilbage i 2018, hvor de
siden har turneret land og ri-
ge rundt med over 100 kon-
certer. 
Ved koncerten bliver I bragt
på en tidsrejse gennem revy-

visernes historie fra den søde
start i slutningen af 1800-tal-
let, over “Maggiduddi og jeg”
og “Før vi fik bil”. Der er
dog også et par numre fra vo-
res tid af Carl Erik Sørensen
og Niels Olsen.

Fri entré.

Søndag den 22. maj kl. 16.00

De gamle revyviser

Torsdag den 21. april kl. 14.00 

Sogneeftermiddag: Livet på Fanø
Som optakt til sogneudflug-
ten kommer Kjeld Nielsen,
tidligere menighedsrådsmed-
lem og menighedsrådsfor-
mand gennem mange år samt
borgmester på Fanø i en lang

årrække (16 år) og 40 år i lo-
kalpolitik, her til Esbjerg til
en sogneeftermiddag i Grundt -
 vigskirken og fortæller om
li vet på Fanø.

For at drive en frivillig for-
ening som Scleroseforening-
en, er det nødvendigt at have
en bestyrelse, og i Sclerose-
foreningens tilfælde, er det
bestemt i vedtægterne, at
mindst 2 af medlemmerne
skal have sygdommen. 
Østerbynyt har talt med to
bestyrelsesmedlemmer, der
blev valgt ind i 2021. Det er
Birgit Nørgaard, der er mor
til en datter med sclerose, og
Anne Marie Lindquist, der
lever med sclerose.
Birgit fortæller, at hun altid
har været frivillig i forskelli-
ge organisationer siden hun
var ung, bl.a. i HK Ungdom,
og er nu formand for beboer-
foreningen, hvor hun bor. Si-
den hendes datter for 11-12
år siden fik konstateret scle-
rose, og fandt ud af, hvor for-
skelligt personer med syg-
dommen blev behandlet fra
kommune til kommune. Hun
er klar over, at hun ikke kan
ændre dette forhold, men hun
undrer sig, og vil gerne være
med til at gøre opmærksom
på dette. Samtidig arbejder
hun for at skaffe penge til
forskning af sygdommen,
som – i hvert fald indtil vide-
re – ikke kan helbredes. 
Birgit er uddannet butiksslag-
ter, og siden skolelærer og
var i en periode friskoleleder,
men siden 1992 arbejdede
hun dels i kommuner dels i
Flygtningehjælpen, Sprogsko -
len og dels som selvstændig i
25 år sammen med en partner
i Koordineringscentret. 
Som frivillig i mange for-
skellige sammenhænge, har
hun også oplevet forskellige
kulturer omkring det at være

frivillig, men hun har aldrig
oplevet en bedre modtagelse
som frivillig som i Sclerose-
foreningens afdeling i Es-
bjerg.
Hun er derfor sammen med
Erik Sørensen i gang med at
starte cafémøder op for pårø-
rende. Disse møder vil blive
holdt på Restaurant Parken.
Hun er også blevet en af flere
indsamlingsledere for Scele-
roseforeningens landsind-
samling søndag 11. septem-
ber i Esbjerg Kommune. 
Anne Marie Lindquist har
haft sclerose siden 2006, men
i de første mange år var hun
ikke aktiv i foreningen, men
for et par år siden blev hun
lokket med til et cafémøde,
og blev klar over, at det for
deltagerne ikke var et møde-
sted for kun at snakke syg-
dom, men et sted, hvor man
snakkede om alt, hvad der
betyder noget i livet. Hun har
derfor siden deltaget i café-
møderne, der holdes 4 gange
om året på Spisestuen. 
Hun roser medlemmerne og
bestyrelsen for at være gode
til at alle yder det, de formår,
og den generelt positive
livsindstilling, som personer-
ne med sygdommen udviser.
Anne Marie arbejdede i Var-
de Bank i 10 år, hvorefter
hun blev bogholder i hendes
søsters firma indtil sygdom-
men gjorde det nødvendigt at
søge førtidspension, men da
hun fandt ud af, at yoga hjalp
hende til at få et bedre liv
med sygdommen, valgte hun
at uddanne sig til yogain-
struktør. Derudover har hun
været vinterbader i 3 år, og
det hjælper også for sætte

hendes følelsesforstyrrelser i
bero og giver hende energi.
Hun skal være indsamlings-
leder ved landsindsamlingen
for hele lokalafdelingens om-
råde.
Scleroseforeningen udgav for
noget tid siden en bog ”Af-
tryk”, der består af indlæg og
billeder fra foreningens med-
lemmer, og Anne Marie er
stolt over, at hendes indlæg
er en del af bogen.
Begge kvinder opfordrer til,
at hvis man har tid i overskud
11. sept. at bruge et par timer
på at samle ind til forskning-
en af en sygdom, som for
manges vedkommende ikke
kan ses i det daglige, men
kan mærkes i fysiske og psy-
kiske begrænsninger. 
Formand for Scleroseafde-
lingens lokalafdeling i Esbjerg/
Fanø, Steen Hansen, fortæl-
ler, at han synes det er fantas-
tisk at få et par frivillige som
Birgit og Anne Marie ind i
bestyrelsen. De kommer med
en frisk indstilling og stor
villighed til at gøre en forskel
i arbejdet for Sclerosefore -
ningen for vores medlemmer.
Mange ved det ikke, men an-
tallet af scleroseramte stiger
år for år, og netop nu er der
mere end 17.200 i Danmark,
som er ramt af sygdommen.
Man har gjort store frem-
skridt i forskningen i forhold
til medicin, men en pille, som
kan helbrede sygdommen, er
endnu ikke fundet.
Der er kun et at gøre, og det
er at støtte forskningen i
Danmark – kun igennem in-
tensiv forskning kan vi
knække koden og finde en
medicin, som kan helbrede
denne forfærdelige sygdom.
Derfor beder vi om, at man
melder sig som frivillig, såle-
des at foreningen kan komme
ud og udbrede kendskabet
samt samle midler ind til
forskning. Man kan arbejde
som frivillig i få timer – eller
fuldtid, det bestemmer man
selv. Især til vores husstands -
indsamling den 11. septem-
ber 2022 mangler vi mange,
som kan gå en tur med ind-
samlingsbøtten og samle
penge ind til forskning.

Scleroseforeningen
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For 25 år siden besluttede
Grundtvigskirken at der skul-
le ske lidt mere i sognet. 
Selv om det var en stor kirke
med søndagsgudstjenester,
barnedåb, bryllupper og be-
gravelser og et væld af andre
aktiviteter som f.eks. koncer-
ter, så manglede der lige den
sidste dimission. 
Derfor bliv der ansat en sog-
nemedhjælper som senere
kom til at hedde Kirke- og
kulturmedarbejder.
Lisbet Marie Knudsen blev
ansat den 1. april 1997 og i
de 25 år der er gået siden, har
hun været et stort aktiv for
Grundtvig Sogn og hun har
med stort engagement og på-
hitsomhed udviklet jobbet, så
der i dag er rigtig mange for-
skellige arrangementer for
kirkens brugere. Der er sket

rigtig meget i de 25 år og det
vi har bedt Lisbet selv fortæl-
le om:
”Så er der gået 25 år for mig
som først sognemedhjælper,
siden kirke-kulturmedarbej-
der i Grundtvigs sogn.
Når jeg sådan ser tilbage i
gamle mapper og tænker til-
bage, er det første der falder
mig ind, de mange, mange
mennesker jeg på den ene el-

ler anden måde har været i
forbindelse med.
I de første år kom der op mod
50 børn i legestuen, sam men
med deres voksne, hver man-
dag formiddag.
Dengang var det især arbej-
det for og med de yngste, der
fyldte.
I forsommeren 2002 var den
første kirke i København ude
at præsentere babysalmesang,
som en del af folkekirkens ar-
rangementer. Takket være et
ja fra det daværende menig-
hedsråd, kunne jeg gå i gang
med babysalmesang i Grundt -
vigskirken. Det blev en stor
succes; der kom forældre med
babyer både fra Varde og
Vejen og andre steder i områ-
det. I de første år havde vi
endda to hold pr uge. 
Der kom studerende fra År-
hus universitet, der ville stu-
dere fænomenet og flere
præster kom og var med hos
os for at se, hvordan jeg greb
det an. Vi har stadig babysal-
mesang men lige nu er lege-
stuen sat på pause.  
Udviklingen på arbejdsmar-
kedet og pasningsgarantien
gjorde, at legestuen ”skrum-
pede” ind. 
De små kom i dagpleje eller
vuggestue allerede i 8-10 må -
nedsalderen og var på den
måde væk fra mor og far.
Forældrene var til gengæld
på arbejde, så det gav sig
selv at de ikke også kunne
komme i legestuen hver man-
dag.
I de seneste mange år ændre-
de mine opgaver sig gradvist.
Jeg kom til at stå for de fleste
sogne-arrangementer, fore-
drag, udflugter og sangefter-
middage ligesom besøgstje-
nesten voksede og søndags-
caféerne begyndte at få flere
og flere deltagere.
Det er nu i høj grad de om-
sorgsprægede (i kirkesprog
hedder det de diakonale) op-
gaver, der fylder mine dage.
Igennem årene er jeg kommet
til at kende mange mennesker
og jeg er blevet kendt i sog-
net som ”Lisbet nede fra kir-
ken”. Det forpligter på den
gode måde, synes jeg, og jeg
forsøger på at være imøde-
kommende over for dem, der
henvender sig til mig.
Der har været både kedelige,
trælse og sorgfulde dage,
men overordnet set har alle
de mange år været gode år.
Alle de mange mennesker jeg
har mødt, har hver på sin
måde, sat et aftryk. 
Tak til alle i Grundtvigs sogn
for alle de dage der gik-------
-- Jeg glæder mig til alle de
dage der kommer”! 

Menighedsrådet ønsker Lis-
bet stort tillykke med de før-
ste 25 år, og vi glæder os til
det fremtidige samarbejde.
Lisbets varme og empati er
en kæmpe gave i de mange
arrangementer hvor især de
ældre borgere i Grundtvigs
sogn mærker det store enga-
gement.  

Stort tillykke med dagen.

På Menighedsrådets vegne
Johanne Gregersen 

25 års jubilæum i Grundtvigskirken
ETAC Rehabiliteringscen-
ter har modtaget et tilskud
fra Socialstyrelsen på i alt
338.000 til glæde for bru-
gerne af ETAC beliggende
Kvaglundparken 1. Formå-
let med tilskuddet er at ska-
be nogle gode og positive
oplevelser for de borgere,
der benytter sig af jeres til-
bud, og som har været sær-
ligt ramt af ensomhed og
isolation under nedlukning-
en som følge af COVID-19.

”Pengene falder på et rigtigt
godt tidspunkt nu, hvor Coro-
na restriktionerne forhåbent-
lig for evigt er en saga blot”
fortæller Syren Mortensen,
som er daglig leder på
ETAC.” Hun fortsætter ”vi er
alle herude på ETAC jublen-
de glade over dette uventede
tilskud og har allerede for nu -
værende iværksat aktiviteter
som eksempelvis fornyelig,

hvor vi inviterede Gert Rune
som foredragsholder. Gert er
om nogen et godt eksempel
på hvordan man, når verden
tager en 180 graders vending,
kommer videre ved at fokuse-

re på muligheder fremfor be-
grænsninger. Gert var den
første i Danmark som med ét
ben gennemførte en hel iron-
man.  Foredraget var blot en
i en række af aktiviteter og
arrangementer som vi vil la-
de midlerne arbejde for. Det
sker i et samarbejde med
støtteforeningen ETACs ven-
ner. 
ETAC er som en af de få in-
stitutioner lykkedes med at
holde åben under Corona re-
striktionerne, hvilket for man -
ge af brugerne har haft den
betydning at de følte sig mere
tryg ved opholdet her på
ETAC over dagen fremfor at
sidde derhjemme og ikke ha-
ve nogen social omgang med
andre ligestillede” slutter Sy-
ren.
Erik Sørensen som er for-
mand for ETACs venner sup-
plerer Syren” Det er bare så
dejligt at vi sammen med
medarbejderne og brugerne
lykkes med det her sammen.
Vi er sat i verden for at hjæl-
pe til med at gøre en forskel
og vi føler en stor glæde ved
at bidrage hertil. Særligt når
vi høster anerkendelse herfor
fra brugerne, som vi ofte op-
lever det. Vi bidrager med
midler til fællesspisning og
frivillige til afvikling af akti-
viteterne og vi vil arbejde vi-
dere for at hjælpe med til at
gøre en forskel for de mange
af brugerne som desværre set
i lyset af Corona har måttet
lide store afsavn heraf. slut-
ter Erik sørensen.

Fakta om ETAC Rehabili-
teringscenter:
Vores tilbud er til voksne med
funktionsnedsættelse, som i
kraft af eget initiativ og med-
arbejdernes motivering kan få
samme muligheder som øvri-
ge borgere for at leve et godt
liv.
Vi tilbyder, efter lov om soci-
al service, en lovpligtig yde -
lse til personer med et fysisk
handicap eller senhjerneska-
de efter §104.
Vi er en selvejende institu-
tion, med driftsoverenskomst
med Esbjerg kommune.

Vores mål
Målet med vores støtte er at
handle i overensstemmelse
med centrale værdier og ele-
menter i rehabiliteringen.
Indsatsen skal være med til at
forebygge og begrænse funk-
tionsnedsættelse i den enkel-
tes sociale og personlige
funktioner, således at dette
fremmer borgerens selvstæn-
dige og meningsfulde liv.

Vores kerneområder
Kerneområderne er fysiotera-
peutisk og ergoterapeutisk
ved ligeholdende træning,
samt pædagogisk og sund-
hedsfaglig indsats til fremme
af fysiske, psykiske, mentale
og sociale færdigheder. De-
rudover giver vi støtte til op-
byggelse af selvværdsfølelse
og netværksdannelse.

ETACs brugere får noget at juble over…

Storegade Sportsklinik & Fysioterapi
Foråret venter lige om hjør-
net. Det betyder, at vi bliver
mere aktive, og der stilles
større krav til vores krop.
Lad os derfor præsentere
nogle af vores træningstilbud
i din lokale fysioterapeutkli-
nik. Træningstilbud der kan
hjælpe dig på vej til et mere
aktivt forår.
Solid forskning understøtter
superviseret træning til per-
soner med kredsløbslidelser.
Nyere studier viser, at styrke-
træning beskytter mod hjerte-
karsygdomme, ligesom både
styrketræning og konditions-
træning er gavnlig for patien-
ter med diabetes-2, KOL el-
ler hjerte-kar sygdomme. Vi
vil i nærmeste fremtid opstar-
te et nyt kredsløbshold til
personer med kredsløbsli-
delser – det kunne være
KOL, hjerteproblemer, dia-
betes-2 mm. Vi træner tirsda-
ge og torsdage kl. 9-10 og
har plads til 10 personer på
holdet. Løbende opstart.
Vi tilbyder også mange andre
spændende hold. Fx GLAID-
hold til dig der har slidgigt i
hofte/knæ. GLAiD træning
er et specifikt uddannelses-
og træningsforløb til dig med
slidgigt. Formålet er gennem
superviseret træning og tileg-
net viden at forbedre dit akti-

vitetsniveau og reducere dine
smerter for at lette din dag-
ligdag. Træningen er indivi-
duelt tilpasset den enkelte og
under fysioterapeutisk vej-
ledning i minimum 6 uger.
Løbende opstart.
Vores BootCamp-forløb har
indtil nu været en bragende
succes. Træningen henvender
sig til dig, der vil investere i
din krop og dit sind, så du
kan komme i dit livs form og
få en sundere livsstil med
motion som en fast makker i
hverdagen. En livsstil med
mere energi og overskud til
at være dig selv. Forløbet
starter og slutter med en
kropsanalyse, og en styrke-
og udholdenhedsanalyse. De-
rudover trænes der 1 time 2x
ugentligt i 8 uger mandag og
onsdag aften. Nye hold før
sommerferien starter 28.
marts og 25. april. Tilmel-
dingen foregår på hjemmesi-
den.
Husk også at vi tilbyder en
træningsbrik til vores fitnes-
scenter, hvor man kan træne i
tidsrummet 5.00-23.00 på
tidspunkter, hvor fitnesscent-
ret ikke benyttes til holdtræ-
ning.
Vi glæder os til at tilbyde dig
vores hjælp.
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Kender du Børnehuset Bøndergårdsvej? 

Børnehuset Bøndergårdsvej er en helt ny daginstitution med fantastiske faciliteter både 
ude og inde. Vi tager del i lokalområdet, naturen og byens liv. Hos os er legen den vig-
tigste vej til dit barns læring og dannelse.

I vores hus vil dit barn og jeres familie opleve:  

En flot, nybygget daginstitution med legeplads,  
udekøkken, bålplads og have til hver stue.
Tæt samarbejde med dig som forælder.
Fokus på tryghed og nærvær.
Viden om børns sprog og udvikling.
Mødet med kunst og kultur.
Tæt samspil med lokalområdet – 
fx dagpleje og skole.

Få et indtryk af hverdagen hos os

Vil du vide mere om Børnehuset Bøndergårdsvej, 
så tag et kig på vores hjemmeside.

Du er også velkommen til at ringe og få en  
snak eller aftale et besøg med områdeleder  
Tine Kirkegaard på tlf. 20335053.

www.esbjerg.dk/børnehusetbøndergårdsvej

Børnehuset Bøndergårdsvej, 2, 6700 Esbjerg

Tæt samarbejde mellem Bakkeskolen Cosmos 
og Bydelens Børnehus 
Ifølge Stig Broström, der er
lektor og professor i små-
børnspædagogik ved Dan-
marks Pædagogiske Univer-
sitet, er overgangen fra bør-
nehave til skole en af de stør-
ste og mest betydningsfulde
overgange i et barns liv og
det er derfor vigtigt, at denne
overgang bliver så tryg som
mulig for det enkelte barn.  

Lene Gade, der er pædago-
gisk leder i Bydelens Børne-
hus, fortæller, at hun oplever,
at ”det tætte samarbejde der
er mellem skole og daginsti-
tution er altafgørende for at
skabe en god og tryg over-
gang til skole”. Hun fortæl-
ler, hvordan der i Bydelens
Børnehus bliver udlånt en
pædagog fra storgruppen til

Bakkeskolen i hele førskole-
perioden. Dette for at der i
overgangen er en genkende-
lig voksen fra børnenes hver-
dag, der kan give tryghed i
overgangen, når de starter på
Bakkeskolen Cosmos.  

Christian Varming, der er pæ-
dagogisk leder på Bakkesko-
len Cosmos fortæller endvi-
dere, at Bakkeskolen Cosmos
og Bydelens Børnehus har
indledt et nyt projekt sam-
men for at skabe endnu større
genkendelighed og tryghed i
overgangen. Det indebærer,
at der siden september 2021
og frem til førskolestart 1.
april 2022 har været og vil
være en fast pædagog fra
skolen tilknyttet storgruppen
i Bydelens Børnehus to
gange i ugen. Denne pæda-
gog sammensætter i fælles-
skab med pædagogerne i By-
delens Børnehus læringsfor-
løb, der har fokus på at skabe
sammenhæng i overgangen
mellem børnehave og skole. 
Det skaber sammenhæng i
overgangen, da der vil være
genkendelige aktiviteter, ruti-
ner og lege. Det betyder og-
så, at børnene ikke kun har
en genkendelig voksen med i

overgangen fra børnehave til
skole, men hele to genkende-
lige voksne, når de starter i
skole på Bakkeskolen Cos-
mos. 

Ligeledes har børnene i pe-
rioden fra september til før-
skolestart 1. april fået mulig-
heden for, at blive fortrolige
med Bakkeskolen Cosmos
rammer og dermed allerede
stiftet bekendtskab med
mange af skolens regler og
værdisæt. Endvidere har bør-
nene allerede inden skolestart
fået mulighed for at mærke,
hvordan det er at være på en
skole, i en idrætssal, i en
SFO, på et skolebibliotek og
meget andet. Denne viden og
genkendelighed gør, at den
usikkerhed som Stig Bros-
tröm beskriver, der kan være
forbundet ved at skulle starte
i skole reduceres og dermed
vil børnene have en større
tryghed i forbindelse med
skolestart. 

Christian Varming fortæller,
at projektet vil fortsætte efter
sommerferien. ”Det er klart
et projekt, der skal fortsætte,
da vi kan se, at børnene pro-
fiterer af det”. Lene Gade og

”En velfungerende motorik er en vigtig forudsætning for et
skoleliv med høj trivsel og læring. Derfor er motorisk udfol-
delse en vigtig del af hverdagen på Bakkeskolen Cosmos”,
fortæller Maria, der er skolepædagog på Bakkeskolen Cos-
mos. Kirsten, der er pædagog i Bydelens Børnehus, supplerer
og fortæller ”Her i Bydelens Børnehus arbejder vi ind under
”Aktive børn i Dagtilbud”, hvilket betyder, at vi er en bevæ-
gelsesinstitution og derfor tænker bevægelse ind i vores akti-
viteter med børnene”. 
De projekter Bakkeskolen og Bydelens Børnehus igangsætter
i fælleskab understøtter derfor læringsforløb med fokus på be-
vægelse, og børnene vil derfor blive fortrolig med de bevægel-
seslege, der er på skolen allerede inden de begynder i skole.

de engagerede pædagoger,
der arbejder i Storgruppen i
Bydelens Børnehus, fortæller
også, at de ser, at børnene
virker mere klar til overgang-
en fra daginstitution til skole.
Hun fortæller, at børnene
glæder sig og at de ikke i
samme grad som tidligere har
børn, der fortæller, at de er
utrygge ved den kommende
overgang til skole. 

At der er en større tryghed
blandt børnene, er også noget
af det Jon, der er far til en El-
sa i Storgruppen i Bydelens
Børnehus, fortæller. Han for-
tæller, hvordan samarbejdet
mellem børnehave og skole
har gjort en stor forskel for
hans datter, men også for
dem som forældre. Han for-
tæller, at han har oplevet at
hans datter er blevet meget
mere tryg omkring det at
skulle starte i skole efter at
have set skolen samt mødt
Maria fra Bakkeskolen Cos-
mos, der vil være fast tilknyt-
tet førskolen. Marshail, der er
mor til Aseel, fortæller ligele-
des, at samarbejdet mellem
skole og børnehave har gjort
en forskel for deres valg af
skole, da hun i særdeleshed
har oplevet en tryghed for
dem som forældre, da de på
baggrund af samarbejdet har
kendskab til skolen og til
Maria, der skal følge Aseel
over i førskolen. 

Kirsten der er pædagog i Bydelens Børnehus, og Maria der er
skolepædagog på Bakkeskolen Cosmos, glæder sig over det
tætte samarbejde, til gavn for de kommende skolestartere.
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Vi udfører blandt andet:

Døre/vinduer
Renoverings opgaver
Tagudskiftning
Gulve
Tilbygning
Køkkenmontering

Tømrervej 3
6710 Esbjerg 

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

SMEDE- OG VVS-FIRMA

Hovedsponsor for If92 Fodbold 

Træningstider 2022
Hold Årgang Dage Tidspunkt Sted

Småfødder 2017 Tirsdag Kl. 16.45 – 17.45 Skibhøj

U 6 / 7 2016-2015 Tirsdag & Torsdag Kl. 16.45 – 17.45 Skibhøj

U 8 / 9 2014/2013 Mandag & Onsdag Kl. 16.45 – 18.15 Skibhøj

U 10 2012 Mandag & Onsdag Kl. 17.00 – 18.30 Skibhøj

U 11 2011 Mandag & Onsdag Kl. 17.00 – 18.30 Skibhøj

U 12 2010 Tirsdag & Torsdag Kl. 17.00 – 18.30 Skibhøj

U 13 2009 Tirsdag & Torsdag Kl. 17.30 – 19.00 Skibhøj

U 15 2007 Tirsdag & Torsdag Kl. 17.30 – 19.00 Skibhøj

Målmand Træning Tirsdag Kl. 17.00 – 18.00 Skibhøj

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

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

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

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

Idrætsgrenen Padel Tennis er
en af de hurtigst voksende
idrætsgrene ikke blot i Dan-
mark, men i hele verden. 
I Østerbyen er det eneste
sted, hvor man kan dyrke
idrætten, som er en blanding
af tennis og squash, ved EFI-
Hallerne på Sportsvej 21,
hvor de anlagde 2 udendørs
baner i 2021.
EFI-Hallerne tilbyder mulig-
hed for såvel omklædning
som bad i forbindelse med
spil på banerne. Padel Tennis
skal helst spilles 2:2 af hen-
syn til intensiteten, men kan
også spilles 1:1.
Man kan se mere om bane-
leje, priser m.v. på www.es-
bjergpadel.dk eller man kan
kontakte EFI på telefon 2324
0470.

Esbjerg Firmaidræt arrange-
rer sammen med Esbjerg Ar-
chery Robin Hood, Run lør-
dag 23. april, som vel bedst
kan beskrives som skiskyd-

ning uden ski. Det består af
en blanding af løb og bues-
kydning på en bane i Mar-
bæk. Man kan deltage som
enten øvet eller begynder,
hvor de øvede medbringer
egen bue, men begyndere
kan låne en bue. Pilene står
til rådighed for alle deltagere.
Det er også åbent for delta-
gelse af såvel børn (9 til 14
år) som voksne. Løbet afvi-
kles mellem kl. 10 og 15, og
det er muligt at prøve bue -

skydning mellem kl. 08 og
09. Deltagelse for børn kos-
ter kr. 50, og for voksne kr.
75. Tilmelding skal ske se-
nest 8. april på 
www.esbjerg-firmaidraet.dk. 
Yderligere oplysninger kan
man få ved henvendelse til
info@esbjerg-firmaidraet.dk, 
De 12 bedste deltagere går i
en finalerunde, og der er præ-
mier til de tre bedste. Der er
medaljer til alle børn.

EFI
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MENTORNETVÆRK I ES-
BJERG/VARDE hjælper vo-
res internationale tilflyttere
gennem oprettelse af mentor-
ordninger med lokale frivilli-

Mentornetværk i Esbjerg / Varde
FORENINGEN KOM IGENNEM EFTERÅRETS ALVORLIGE ØKONOMISKE KRI-
SE takket være en helt fantastisk støtte fra lokale fonde, firmaer, privatpersoner, medier
og politikere. Du kan læse mere om sagen, og om vores frivillige forening her: www.men-
toresbjerg.dk

ge mennesker. Har du lyst til
at høre mere om mentorord-
ningen, så kontakt os på 21
49 74 59, info@mentores-
bjerg.dk hverdage 10-14.

En stor donation fra Tryg-
Fonden sikrer nye spænden-
de tilbud om fællesskaber på
tværs af etnicitet. Donationen
giver os mulighed for i løbet
af året at afholde forskellige
aktiviteter for hele familien,
bl.a. madlavning, kurser, op-
læg, og sociale arrangemen-
ter. Tilbuddene er for alle
internationale tilflyttere, samt
alle andre med interesse for
at skabe rammerne for en
hurtigere integration, herib-
landt vores lokale beboere.

Du kan holde dig opdateret
på vores Facebookside og
hjemmeside.

Ældresagen afholdte “nytårs-
taffel” torsdag 10. februar
med mad, drikke og musik
på Platformen. Der var invi-
teret 75 personer, der havde

følt sig ensomme under co-
ronanedlukningen. Ældresa-
gen havde søgt og fået midler
fra Staten til afholdelse af da-
gen.

Nytårstaffel
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Rum til fællesskaber
Platformen er et sprudlende og levende 
sted midt i hjertet af Østerbyen, der samler, 
udvikler, driver og muliggør fællesskaber på 
tværs af alder, etnicitet, interesser og lokale 
bydele i Esbjerg.

Med andre ord dit moderne kultur- og 
medborgerhus, hvor kreativitet, innovation, 
kultur og socialt liv vokser ud af fællesskaber 
og aktiviteter.

Så kom og vær med – vi har masser af rum, 
der leverer anderledes rammer og stimulerer 
til fællesskab.

thomas@platformen-esbjerg.dk 
Tlf.: 5129 5261

Gl. Novrupvej 14
6705 Esbjerg
www.platformen-esbjerg.dk

#platformen

En treårig pige sidder ved
bordet og smører en fransk-
brødsmad, tegner en streg i
smørret og siger til pædago-
gen: ”se, jeg har tegnet to
halve!”
Det er ét af de eksempler,
som områdeleder Tine Kirke-
gaard drager frem i fortæl-
lingen om Vi Lærer Sammen
(VLS) – en tidlig indsats, der
styrker børns sproglige, ma-
tematiske og emotionelle
kompetencer. ”Jeg tror ikke
børnene havde den opmærk-
somhed for fire måneder si-
den. Det er imponerende,”
siger Tine. 

Små ændringer, store for-
andringer
Bag indsatsen står TrygFon-
dens Børneforskningscenter,
som er under Aarhus Univer-
sitet. Konsulent ved forsk -
ningscentret, Nynne Thorup
Horn fortæller: ”Formålet
med Vi Lærer Sammen er at
udvikle metoder i dagtilbud,
som kan understøtte alle
børns læring og trivsel. Det
er afprøvet i en lang række
kommuner, hvor vi har set en
positiv effekt på børns læ-
ring. En af succeserne i Vi
Lærer Sammen er, at vi ikke
foretager en stor ændring i
praksis – det skal kunne lade
sig gøre i den hverdag, der
er.”
Og netop den pointe har haft
stor betydning for implemen-
teringen på daginstitutioner-
ne i Østerbyen: ”Personalet
har virkelig grebet det. Nogle
var skeptiske i starten, men
de kunne hurtigt se potentia-
let. Jeg kan se, at det lever og
de er godt i gang. Personalet
er virkelig dedikeret, og det
gør mig megastolt,” fortæller
Tine Kirkegaard.

Større ordforråd efter 20
uger
Forskning i VLS viser bl.a.,
at børnehavebørns udvikling
i ordforråd er 68% højere ef-
ter 20 uger. ”Rent forsknings -
mæssigt har det en positiv ef-
fekt på børns læring. De ryk-
ker sig på ordforråd og tal-
forståelse, og vi ser også en

positiv effekt på empati. Eva-
lueringer fra personale og
forældre viser, at de er glade
for indsatsen. Det rykker for
alle børn, uanset baggrund,”
fortæller Nynne Thorup Horn.

I dagsinstitutionerne i Øster-
byen er man gået skridtet vi-
dere. Her er VLS en perma-
nent indsats: ”Vi er i et om-
råde, hvor det sproglige altid
har været en udfordring. For
mig er det ikke bare et pro-
jekt, der går væk igen – det
er et kvalitetsløft til gavn for
børnene. Vi kommer til at ta-
le det samme sprog,” fortæl-
ler Tine Kirkegaard. 

Videreføres til skolen
De pædagogiske principper
videreføres nu også til før-
skolen for at fastholde de go-
de resultater. 
”Jeg er glad for at skolen vil
føre det videre. Det styrker
børnene, og det giver en
tryghed og genkendelighed –
og det har de brug for,” me-
ner Tine.

Også Nynne Thorup Horn ser
positivt på Esbjergs indsats:
”Jeg er glad for, at Esbjerg
tager hul på brobygningen.
Det er vigtigt at se på over-
gangen mellem dagsinstitu-
tion og skole. Vi kan se, at
der er effekter i de perioder,
vi laver indsatser. Men når

børnene kommer i skole, så
sker der et fade-out. Så det er
vigtigt at videreføre de gode
principper,” siger hun og for-
tæller, at TrygFondens Bør-
neforskningscenter i år påbe-
gynder en afprøvning af VLS
i indskolingen.

Større kreativitet
Tilbage i dagsinstitutionerne
er glæden ved den stigende
kreativitet til at tage at føle
på. ”Børnene opfatter det
som leg. Fx har der på én af
stuerne været en ventilator,
som børnene har kunnet bru-
ge til at forstå vind, og lade
blade og hår blæse i vinden.
Så den legende tilgang bliver
tænkt ind, og vi bliver langt
mere kreative – og det skaber
glæde,” mener Tine Kirke-
gaard.

Baggrund
Vi Lærer Sammen (VLS) er
en indsats, som giver det pæ-
dagogiske personale rammer,
viden og redskaber til at ar-
bejde systematisk med at
styrke læringsmiljøet i for-
hold til børnenes sproglige,
matematiske og kognitive ud -
vikling. Indsatsen kan anven-
des både i vuggestue, dag-
pleje og børnehave. De tre
dagsinstitutioner der medvir-
ker er Børnehuset Bønder-
gårdsvej, Børnehuset Nov-
rupvej og Tinghøjen.

Dagsinstitutioner sætter sprog på dagsordenen
Sproglige udfordringer i den tidlige barndom kan sætte spor resten af skoletiden. Derfor
har tre dagsinstitutioner i Østerbyen igangsat ’Vi Lærer Sammen’, der er en koordineret
sprogindsats for 0-6-årige. Og det har vist sig at have en positiv effekt. 

Tid til aktivitet og fællesskab efter Corona,
for foråret er på vej
Der er forår på vej, med
masser af aktiviteter hos
FDF 4. kreds, på Gammel-
by Fritidscenter.

Vi mødes hver:
• mandag kl. 19-20:30 hvis

du går i 5.- 8. klasse
• og onsdag kl. 18:30 - 20

hvis du går i 0. – 4. klasse
Vi holder til på Gammelby
”Skole” hvor FDF har sit
kredshus, det er Darumvej
110-112, 6700 Esbjerg.
Her møder du engagerede
voksne og nye kammerater
som har det sjovt og hvor
kammeratskab og fællesskab
er det vigtigste.
Oven på Corona trænger bå-
de vi og børnene, til at kom-

me ud igen, være på lejr og
møde en masse FDFere fra
hele landet. Og vi har helt
sikkert plads til flere børn og
unge mennesker som har lyst
til at komme på lejr eller lave
en masse fede udendørs akti-
viteter, lege og mad på bål og
masser af andre oplevelser,
sammen med os.
Vi er ved at gøre klar til som-
merlejr for de små i Kr. Him-
melfartsferien og for de store
ved Silkeborgsøerne i uge 28.
FDFs store landslejr er en hel
unik oplevelse med 10.000
nye kammerater. Men også
nær hed og fællesskab med de
tætteste kammerater og mas-
ser af anderledes og sjove op -
levelser. Det er det store sus.

Der er også plads til alle jer
børn og unge der har lyst til
at være med, så kom bare og
besøg os og vær med mandag
eller onsdag. Det er fedt.
FDF Esbjerg 4. kreds, i Gam-
melby, er også os der igen i
år, efter en ufrivillig pause
(codvid 19) igen i 2022 sør-
ger for at der er en forrygen-
de Sankt Hansfest ved Ler-
gravssøen, hvor hele byde-
len, ja hele Esbjerg er vel-
kommen til at se tømmerflå-
den med bålet på søen.
Det bliver stort igen et være
sammen til midsommer.

Vi ses
FDF Esbjerg 4. kreds

LOkaLråd ESBJErG ØST 
pr. 3. oktober 2021

Formand: Bjarne Petersen – tlf. 2512 1123 – bjarnep@bbsyd.dk

Næstformand: Finn Grahndin

Kasserer: Birthe Nygaard Guldager

Sekretær: Hanne Inger Jensen

Lokalrådsmedlemmer:
Merete Jensen

Claus Laugesen Jepsen

Henrik Thorø Jensen

Lisbeth Juhl Christensen

Christina Simonia Straarup

Lokalråd Esbjerg Øst kan kontaktes på mail: lokalraadet-oest.dk 
eller ved kontakt til formanden
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Sådan kan det ske selv med
en planlagt tur. Der sker æn-
dringer og udfordringer som
man må klare hen ad vejen.
Denne gang skulle turen går
til Paradis søerne på vores
cykel. Tinghøjens børn og
voksne var klar med vest og
cykelhjelm.
HELDIGVIS nåede vi ikke
langt før vi opdagede at cy-

klen var punkteret. Hvad
skulle vi? Vende om? NEJ!
En tur, er en tur og Tinghøj-
ens børn elsker at være ude
og går, øve motorikken, kig-
ge på og observere i naturen
og trafikken.  
Så de mindste kom i en klap-
vogn og de større på gåben
og af sted vi kom. 

På trods af udfordringen og
ændring af destinationen kom
vi af sted.
Vi fik en god tur, hvor vi kig-
gede på visne blade, snakke-
de om årstiderne og hvad der
var sket med bladene så de
var hel brune og tørre. Vi
kiggede efter tynde og tykke
grene og så fik vi øvet en hel
del balance og motorik i den
lille gryde.

Emina

Udflugt med udfordringer  
Krible, krable, kravletur vejen er lang… Og især med en punkteret cykel!

TINGHØJEN

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
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Som optakt til sæsonen 2021/
22 afholdte Kegleklubben
Esbjerg, i lighed med en lang
række af kegleklubber i Dan-
mark, et åbent hus arrange-
ment, hvor man indbød alle
interesserede til at besøge
klubben og prøve kræfter med
en teknisk udfordrende sport,
som næsten alle kan dyrke.
Man kan starte i sporten fra
omkring 8 års alderen og
man kan fortsætte indtil man
ikke længere kan løfte kug-
lerne.
Arrangementet kastede flere
spillere af sig, bl.a. et par tid-
ligere ungdomsspillere, som
nu har fået lyst til at starte op

igen, men også andre, som
ikke tidligere har keglet.
Generelt har det over hele
landet været en positiv ople-
velse for klubberne at åbne
dørene for nye mulige med-
lemmer. Keglesporten har de
senere år oplevet en med-
lemstilbagegang, og dette er
en af de initiativer, som Ke-
gleforbundet har taget for at
vende udviklingen.
Der vil i den kommende sæ-
son igen blive afholdt åbent
hus, men også andre initiati-
ver.
Som tidligere fortalt, så min -
der kegle en del om bowling,
men der er flere markante

forskelle, som gør kegle til
en mere udfordrende og tek -
nisk sværere sport.
Kegleklubben opfordrer alle,
som kunne tænke sig at prø-
ve kræfter med sporten, om
at kontakte enten formand
Jan Ehlers på telefon 2712
8634 eller kasserer Bjarne
Petersen på telefon 2512
1123 for at aftale en prøveti-
me. Eneste nødvendige ud-
styr er et par indendørs kon-
disko.
Kegleklubben Esbjerg holder
til i kælderen under EFI hal 2
på Sportsvej 21.

Kegleklubben Esbjerg
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  Dokken 10
6700 Esbjerg

88 20 85 50
midspar.dk/esbjerg

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 .

Ring direkte til Kent eller Lise� e, og 
 hør mere om, hvad vi kan gøre for dig 
og din økonomi. Du kan også læse mere 
på midspar.dk/blivkunde 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 .

Ring direkte til Kent eller Lise� e, og 
 hør mere om, hvad vi kan gøre for dig 
og din økonomi. Du kan også læse mere 

midspar.dk/blivkunde Kent Øgendahl, rådgiver, 88 20 85 61
Lise� e Bertram Krarup, rådgiver, 88 20 85 67

 Danmarks bedste 
fi nansimage for 
femte år i træk.

Vi støtter lokale 
aktiviteter og 
 foreninger.

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

En god opvækst er afgørende
for et godt børneliv. Og selv-
om langt de fleste børn vok-
ser op i trygge rammer, er der
stadig nogen, der har brug for
en ekstra håndsrækning. Red
Barnet har derfor søsat Små-
børnsklubberne, der skal give
familier i udsatte positioner
bedre forudsætninger for at
give deres barn en tryg start.
”Vi skylder alle børn en god
start på livet. Småbørnsklub-
berne er et fristed med leg,
læring og positivt samvær, og
hvor man kan udvikle en
stærkere tilknytning mellem
børn og forældre,” fortæller
projektleder i Red Barnet, Li-
ne Friborg Sanggaard, der
har været med til at få Små-
børnsklubberne etableret i
Esbjerg. 

To nye hold i foråret
Den første småbørnsklub i
Østerbyen startede op i efter-
året, hvor fem familier var
tilknyttet. Til marts starter to
nye småbørnsklubber op. Fa-
milierne møder ind to timer
hver uge til et oplæg med en
relevant fagperson, mens fri-
villige passer børnene. Heref-
ter spiser man aftensmad
sammen. ”Det har vist sig at
fungere supergodt. Den snak
man får over maden er meget
værdifuld, siger både frivilli-
ge og forældre. Man har kun-
net få svar på spørgsmål di-
rekte fra fagpersoner. Det
har nedbrudt barrierer i for-

hold til kontakt til kommu-
nen,” fortæller Line.

Frivillige spiller vigtig rolle
Ingen frivillige, ingen små-
børnsklub. For Red Barnet er
det helt afgørende at have et
solidt frivilligkorps, som bå-
de har de faglige og sociale
kompetencer til at kunne løf-
te den vigtige opgave i klub-
berne. ”De frivillige løfter en
kæmpe indsats. Det er impo-
nerende at have så dygtige
og engagerede frivillige, som
vi har,” fortæller Line. 

Baggrund
Småbørnsklubber er Red Bar -
nets frivillige sociale indsats
for småbørnsfamilier med
børn i alderen 0-6 år. Klub-

berne drives i et samspil
mellem frivillige og kommu-
nale fagprofessionelle og har
til formål at styrke livsdue-
lighed hos børn i udsatte po-
sitioner og støtte relationen
mellem børn og forældre.
Der starter to småbørnsklub-
ber op i foråret, som mødes
ugentligt på Platformen. Små -
børnsklubberne er et sam ar -
bejde mellem flere aktører i
MedVind, bl.a. bydelsprojekt
3i1, dagtilbud og Platformen.

Red Barnets småbørnsklub-
ber er støttet af Egmont Fon-
den og Lauritzen Fonden.
Læs mere her: https://redbar-
net.dk/vores-arbejde/fattig-
dom-i-danmark/ smaaboerns-
klubber/

Småbørnsklubber giver en tryg start på livet i Østerbyen
I efteråret startede Red Barnet den første småbørnsklub i Østerbyen for familier med
små børn. Det var med så stor succes, at der starter to nye hold op i foråret. Efter at have arbejdet en

menneskealder i det boligso-
ciale arbejde, og ikke mindst
som projektchef i Bydelspro-
jekt 3i1 siden starten i 2007,
havde Susanne Rønne valgt
at gå på efterløn fra 1. januar
2022. 
Hun havde derfor indbudt til
afskedsreception 30. novem-
ber 2021 i Krydset på Sten-
gårdsvej for omkring 200
indbudte gæster. Blandt gæs-
terne var både nuværende og
tidligere medarbejdere, sam-
arbejdspartnere, familie og
andre venner af huset. Blandt
gæsterne sås repræsentanter
for flere af byrådets partier,
de involverede boligfor-
eninger, skolerne i området,
Mosaikken, MedVind i Øs-
terbyen, Platformen, Mentor-
netværket, Vindrosen, nærpo-
litiet, Aktiv Fritid og SSP
Forebyggelse & Vejledning,
og beboere fra området.
Første taler i en længere ræk-
ke var Lisbeth Jacobsen, re-
præsentant fra de medvirken-

Afskedsreception for Susanne Rønne

de boligforeninger, og for-
mand for Bydelsprojekt 3i1.
Hun omtalte Susanne som en
meget positiv og lydhør per-
son, som trods hendes fysis-
ke størrelse, er en stor per-
sonlighed. Hun overrakte be-
styrelsens gave, som var en
Kay Bojesen abe. Susanne
afslørede, at hun altid havde
ønsket sig aben, men altid
været for nærig til selv at kø-
be den.

Fra Esbjerg Kommune takke-
de direktør for Borger & Ar-
bejdsmarked Lise Willer, for
det gode samarbejde, og ros-
te Susannes evner til at skabe
samarbejde mellem de
mange aktører, som arbejder
i området og etablere vel-
fungerende netværk til områ-
dets bedste, og sluttede af
med at fremhæve, at det bo-
ligsociale arbejde er vigtigere
end nogensinde, så Bydelpro-
jekt 3i1’s arbejde for de ud-
satte boligområder skal
understøttes mest muligt.
Personalet havde lavet en lil-
le hyldestvideo, og tidligere
formand for Ungdomsbo,
Tonny Nissen, takkede også
Susanne Rønne, og fortalte
historien bag Bydelsprojek-
tet. Han rettede også en tak
til politikerne i det daværen-
de byråd for at se perspekti-
verne i projektet. 
Som det hør og bør sig for en
reception i et multikulturelt
område, så afspejlede det sig
i maden, der blev serveret.  
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Vælg det  
medlemskab 

der passer 
til dig!

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

 

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
Padel

Squash  
Flexfodbold

Mountainbike, 
Friskøjtning indgang 

+ skøjteleje

Svømning  
1 gang/uge

Wellness 
1 gang/md

SENIOR PULS

129,-
MAX PULS

259,-LILLE PULS

129,-
NORMAL PULS

199,-
(06.00 – 14.00)

 
”Jeg har nu  

i et par år haft et  

MAX PULS medlemskab, 

og  bruger det til at få lidt  

motion ind i hverdagen.  

Jeg er på Aqua hold i Svømme-

Desuden er der mange andre 

muligheder på klippekortet. 

Kan kun anbefales herfra.“
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Materieludlejning 
-  N å r  d e t  p a s s e r  d i g !

Lej materiel direkte  
på vores hjemmeside 
www.24-7-rental.dk

Randersvej 30, 6700 Esbjerg  -  Tel. 33 247 247

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

  
      

 

Ekstra støttekroner det næste år
Vi tror på, at foreningsliv og fællesskaber giver energi til Danmarks lokal-
samfund. Og vi ved, at mange foreninger og klubber har været udfordrede 
af nedlukninger. Men vi går heldigvis mod lysere tider – og sammen med 
vores forhandlere giver vi 30 % ekstra i sponsorstøtte det kommende år, så 
din forening lidt hurtigere kan komme tilbage for fuld styrke.

Du kan støtte din lokale forening eller klub ved at få et gratis OK Benzinkort 
eller tanke med OK’s app. For jo mere du tanker, jo mere støtter du.

Se mere på ok.dk/30ekstra
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Efter 2 nedlukninger pga.
Corona er Esbjerg Bord-Ten-
nis Klub åbnet igen.
Heldigvis er langt de fleste
medlemmer vendt tilbage. Så
både hos +60 og seniorer er
vi næsten som før Corona.
Samtidig er der begyndt at
komme nye medlemmer i
begge grupper.

Senior 
Vores 1-hold er rykket op i 2.
division. De første kampe er
spillet, og det er gået rime-
ligt. Holdet spiller på hjem-
mebane, Skanderborgvej 10,
lørdag den 27. november
2021, hhv. kl.12.00 og 15.00.
Herudover har vi tilmeldt 7

seniorhold, 1 mere end sidste
år.
Vi har mange til træningsaf-
tenerne, på alle niveauer.

+60
Her er det kun alder, der pri-
mært har fået nogle til at
stoppe.
Her er der også kommet flere
nye.
Der er små 40 hver tirsdag og
torsdag formiddage.
Den nyligt overståede gene-
ralforsamling havde et frem-
møde på over 50.

Ungdom
Det er her, flest er stoppet.
Efter hver nedlukning har vi

ikke set mange af de nye
spillere, der var startet. Så vi
mangler dem, der burde være
vores øvede. Dog er der nu
ca. 20 nye spillere, der er
startet efter sommerferien.
De bedste spillere er vendt
tilbage i stor stil. De udvikler
sig pænt, bl.a. vandt Malik
og klubben hhv. sølv og
bronze i herredouble og mix-
double ved DM i drengeræk-
ken.
Vi har også fået et godt sam-
arbejde med flere af de lokale
skoler.
Vi har fået flere trænere, så
alle får en god introduktion
til spillet.

Siden Bydelsprojekt 3i1 blev
startet tilbage i 2007 har pro-
jektchefen heddet Susanne
Rønne, men i forbindelse med
at Susanne ønskede at gå på
efterløn med udgangen af
2021, blev der igangsat en pro -
ces med at finde en ny pro-
jektchef, og valget faldt på
Sofie Valbjørn.
Mange kender hende nok for
i perioden 2017 til 2021 som
borgmester på Fanø, men hun
havde bestemt sig for ikke at
genopstille til byrådet, og der -
for i en periode tænkt over,
hvad fremtiden skulle bringe,
og hun føler, at jobbet som
projektchef i Bydelsprojekt
3i1 var som at få en gave i
utide, da alt, hvad hun indtil
nu har beskæftiget med (mås-
ke med undtagelse af borg-
mesterjobbet?) har været mål -
rettet hen mod denne stilling.
Sofie er uddannet bachelor i
antropologi med fokus på et
studie i etniske minoriteter i
Danmark, og siden en kandi-
dat fra RUC i social viden-
skab og sprog og kulturmø-
destudier. Disse uddannelser
handler om mangfoldighed og
minoriteter. Dette er ikke kun
etniske minoriteter, men også
at være en minoritet på man -
ge andre måder.
Efter hendes uddannelse ar-
bejdede Sofie i et projekt,
som ligner Bydelsprojekt 3i1,
i Helsingør med fokus rettet
på kvinder og børn.
Sofie Valbjørn er fra Fanø,
og efter at have været væk
fra øen nogle år, flyttede hun

tilbage i 2013, og fik arbejde
ved Esbjerg Kommune, først
i familieområdet, og derefter
i Borger og Arbejdsmarked,
hvilket igen passede perfekt
ind i hendes uddannelse.
Med en ny projektchef, så vil
der meget naturligt også være
nye øjne, der kigger på ind-
satsen. Sofie ønsker ikke at
lave en paladsrevolution, for
det er der intet behov for, og
den helhedsplan, som blev
startet i 2021, skal selvfølge-
lig gennemføres. Hun vil dog
gerne arbejde med tanker om,
hvad der skal være Bydels-
projektets opgave fremadret-
tet og hun vil gerne skærpe
projektets profil og blive me-
re synlige, også udenfor de-
res opgaveområder, som er
Stengårdsvej, Præstebakken,
Syrenparken, Hedegårdene,
Hedelundparken og Skolepar -
ken.
Bydelsprojekt 3i1 er dygtige
til at skabe relationer, og vil
gerne være endnu bedre. De
fungerer som brobyggere med
de mange aktører i området,
som f.eks. Esbjerg Kommu-

ne, boligforeninger, erhvervs-
livet, foreningslivet, uddan-
nelsesinstitutioner m.fl.
De vil også fortsat understøt-
te private borgeres initiativer,
hvis og når en eller flere per-
soner kommer med en idé til
en aktivitet, der kan være
interessant for området. 
Sofie Valbjørn og de ansatte i
Bydelsprojekt 3i1 følger tæt
med i de ændringer, der skal
ske rent fysisk på Stengårds-
vej, selv om de ikke involve-
ret i selve processen. Der er
både positive og negative
kon sekvenser af at nogle ej-
endomme nedrives og at ikke
alle kan få lov at flytte ind i
området. F.eks. er det et me-
get enøjet krav om etnicitet,
som gør, at selv højtuddanne-
de med stor indkomst ikke
kan flytte ind i en lejelejlig-
hed, bare fordi de ikke har
dansk statsborgerskab. Selv-
om nogle af deres indsatsom-
råder er betegnet som ghetto-
er, så er flere af dem vil for-
håbentlig snart kunne tages
af listen, da kravene er tæt på
at blive opfyldt. 

Ny projektchef på Bydelsprojekt 3i1 ENDELIG er EBTK åbnet igen

I Tinghøjens Storegruppe var
vi i november så heldige, at
Esbjerg Skøjteklub inviterede
os til 3 ganges gratis skøjt-
ning. Skøjteklubben stillede
2 unge trænere til rådighed,
som hjalp os på isen.

Vi havde 3 dage med sjov,
grin og meget glat is! I star-
ten var det lidt svært at stå på
skøjterne, men vi øvede og
øvede, og til sidst kunne rig-
tig mange af børnene skøjte
uden stativ eller en tryg hånd
at holde i.

Tinghøjen
på glat-is

Sidenhen har en del af børne-
ne været med deres forældre
ude at skøjte, så vi har måske

fået sået et frø til eventuelt
kommende skøjtestjerner.
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Børnehaven Grønnegården er
en selvejende børnehave be-
liggende Grønnegade 57C
med plads til 68 børn. Institu-
tionen ligger lidt gemt væk
mellem boligblokke i Bagge-
sens Allé, institutionen i
Ringen og det øvrige bolig-
område, men har nu endelig
fået sat skilte op i Ringen og
i Grønnegade med henvis-
ning til børnehaven.
Som selvejende institution
har de en driftsaftale med Es-
bjerg Kommune, hvor de får
samme beløb pr. barn som de
kommunale institutioner til at
drive institutionen med, der
er metodefrihed til drift og
pædagogisk.
Grønnegården har valgt at
prioritere at de udelukkende
har pædagoger ansat, og skal
de have vikarer ind, så finder
de personer, der har det for-
nødne kendskab til at arbejde
med børnehavebørn. I alt er
der 7 pædagoger ansat, og så
er der som oftest en pæda-
gogstuderende og i perioder
pædagogiske assistent elever
i huset.
Institutionen er opdelt i 3 stu-
er Blå, Grøn og Gul stue,
hver med 2 pædagoger. Blå
stue er Storebørnsgruppen,
hvor der intenst arbejdes på
at gøre børnene skole parat.
Grøn og Gul stue er for de 3-
4 årige, og pædagogerne ar-
bejder tæt sammen og børne-
ne bliver ofte delt om i æld-

Børnehaven Grønnegården

ste og yngste for at arbejde
pædagogisk ud fra børnenes
nærmeste udviklingszone.
Grønnegården benytter den
anerkender tilgang, og har
stort fokus på børnenes
sprog, der er to pædagoger
der er uddannet tale- høre-
konsulenter. Grønnegården
har tidligere været en special-
børnehave med 8 special-
pladser til børn, der havde
høretab eller var døve. De se-
neste år blev pladserne fyldt
op med børn, som havde an-
dre diagnose - eller blev ud-
redt i den periode de var i
børnehaven. Esbjerg Kom-
mune valgte tilbage i 2014 at
ændre strukturen for områ-
det, så børn med disse diag-
noser blev samlet nogle få
steder i kommunen, og Grøn-
negården blev derfor
1.4.2014 en helt almindelig
børnehave med plads til 68

børn. Personalet er fortsat i
Grønnegården, og efterspør-
ges stadig af forældrene hvis
børn har særlige behov – der
er fortsat et godt samarbejde
med tværfaglige samarbejd-
spartnere, som f.eks. psyko-
loger, talepædagoger og
fysioterapeuter, der roser in-
stitutionens indsats for børne-
ne. Børnehaven bliver fortsat
opsøgt af forældre udenfor
lokalområdet, som har hørt
om pædagogernes special-
kompetencer.
Udendørs har de en mindre
legeplads, hvor der er tænkt
børnenes motoriske udfor-
dringer ind i indretningen,
indendørs er der et fælles-
rum, som tidligere var til fy-
sisk handicappede børn, men
som nu bruges af alle børn,
der trænes fortsat med børn
med særlige behov. 
Børnehaven Grønnegården er
en af Esbjergs ældste dagin-
stitutioner, som har rundet de
74 år. Under 2. verdenskrig
måtte flere og flere kvinder
tage arbejde udenfor hjem-
met, og så manglede der pas-
ningsmuligheder, så de to
menighedsråd i Vor Frelser
Sogn og Zions Sogn gik sam-
men om at samle penge ind
til en børnehave. I slutningen
af 1946 er der indsamlet kr.
37.000 i frivillige bidrag, og
kommunen vil stille Rør-
kjærsgade 69 til rådighed –

det var den tidligere dagar-
bejderskole. Tilbuddet træk-
kes dog tilbage, da der i ste-
det etableres lejligheder, og
derfor nævnes Hjertingvej 62
som en mulighed. 2. septem-
ber 1948 besluttes det at op-
rette en børnehave med 40
pladser til børn i alderen 2½
til 7 år. Tilbuddet var fortrins-
vis til enlige kvinder eller
hjem, hvor begge forældre
har arbejde udenfor hjemmet.
Børnehaven havde åbent fra
kl. 06.30 til 17.00 hver dag,
og prisen er kr. 4 pr. barn
ugentligt, hvor børnene hver
dag fik et måltid varm mad. 
Børnehaven starter i januar
1949, og der var 2 uddannede
og 2 uudannede samt 1 ren-
gøring. Officiel indvielse af
børnehaven var den 1. marts
1949.
I 1953 vedtages det at tilbyde
børn med spastisk lammelse

og døve børn optagelse i bør-
nehaven. I 1983 udvides bør-
nehaven med 10 pladser til
hørehæmmede børn og bør-
nehaven indleder samarbejde
med Fredericia Hørecenter,
hvor pædagogerne tilbydes
efteruddannelse.
Den 1. august 1997 flyttes
børnehaven til den nuværen-
de adresse – Grønnegade

57C, hvor navnet samtidig
ændres fra Menighedsbørne-
haven til Menighedsbørneha-
ven Grønnegården. Senere
igen ændres navnet til Børne-
haven Grønnegården. I 2014
nedlægges Grønnegården
som specialbørnehave, men
samtidig opnormeres den
med 18 pladser til 68 pladser. 
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Kirkegårdsgrus kr. 300,-

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

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

2022

Stabilgrus kr. 150,-

125,-

2 m3 bark/træflisleveret i Esbjerg
KUN kr. 1000,-

Kunderne i Spar butikken på
Bøndergårdsvej har oplevet
en del gener i den senere tid,
da de i butikken er i fuld gang
med den ombygning, som
blev resultatet, da overvej-
elserne i stedet for gik i ret-
ning af nedrivning, men hel-
digvis endte med den noget
lykkeligere beslutning om at
renovere butikken, så borger-
ne i området kunne beholde
deres nærbutik.
Købmand Hans Boel Laurid-
sen starter vores snak med at
undskylde for det byggerod,
som kunderne har været og
skal være udsat for, i nogle
uger endnu.
Hans fortæller, at de er færdi-
ge med vindfang og flaske-
rummet, og i uge 5 og 6 blev
der lagt nyt gulv i det meste
af butikken. Andre håndvær-
kere, som f.eks. elektrikere
og malere, kan bedre give
plads til kunderne, men gulv-

læggerne skal bare have gul-
vet frit, så det har været nød-
vendigt, at flytte rundt på in-
ventar og varer. I uge 7 kom-
mer der en ny vinafdeling og
til specialøl. I uge 8 bliver
der sat ny mælkekøler ind i
den gamle slagterafdeling og
i uge 10 er det kassesluserne,
der står for tur. I uge 11 er det
så udskiftning af al gulvin-
ventar, der står for tur, og til
slut i uge 13 er det et nyt
kioskområde med nye diske
og kølere, der gerne skulle
afslutte den indvendige reno-
vering. Hele ombygningen
vil give en bedre logistik i
vareflow, kundebetjening og
pakkeområde, som allerede er
på plads. Pakkeområdet har
fået dobbelt så meget plads,
og det vil gøre det nem mere
og hurtigere for personalet at
udlevere pakker, da de nu kan
opbevares tæt på diskene. 
Butikkens gamle mælkekøler
opgraderes til vand og ølkøler,
og der vil være endnu mere
fokus på conviniencemad.
Både ind- og udvendigt vil
der ske en udskiftning af de-
korationer og markeringer,

som vil være meget anderle-
des end de hidtidige.  
Kunderne vil opleve, at prak-
tisk talt alt inde i butikken vil
få ny placering, men Hans
Boel Lauridsen håber og tror
på, at de vil opleve en butik,
der lever op til de krav, som
kunder har til en moderne
butik. Renoveringen beløber
sig til ca. 1,5 millioner kro-
ner, hvor KFI giver et til-
skud, Vestjysk Bank yder et
lån og Dagrofa bidrager med
leasingaftaler. 
Det er stadig Ungdomsbo,
der ejer bygningen, og de står
for den udvendige renove-
ring, som foregår i tæt samar-
bejde med Hans og hans
partnere.  

Spar Bøndergårdsvej
Peter Heine Nielsen
Dansk Stormester i Skak

Foredrag og simultan
6. marts
I anledning af Esbjerg Skak-
forenings 100 års jubilæum
har Peter Heine Nielsen fun-
det tid i sin kalender til at be-
søge os søndag den 6.marts
på HTX kl. 14:00. 
Peter vil starte med at holde
et foredrag, hvor han sikkert
vil vise nogle analyser og
komme ind på sin funktion
som træner for verdensmes-
teren Magnus Carlsen. 

Skak i Esbjerg

Ellers vil der blive mulighed
for at stille spørgsmål, så-
fremt man ønsker noget op-
klaret. Ved 16-tiden vil han

efterfølgende spille simultan
mod alle interesserede.
Arrangementet er åbent og
gratis for deltagerne, idet Es-
bjerg Skak Union også støtter
økonomisk op om det.
Tilmelding er dog nødvendig.
Man kan tilmelde sig  til for -
mand Jesper Lahn Rasmussen
på JR@varde-gym.dk
eller 
Lars Wilton på telefon 2823
7842.

Der vil være mulighed for at
købe lidt mad og drikkevarer
på spillestedet.

Igennem flere år har Lokal-
råd Esbjerg Øst presset på for
at Esbjerg Kommune ville
sørge for oprydning på Måde
Strand.

Lokalrådet konstaterede i sin
tid, at Esbjerg Kommune i
flere år ikke havde overholdt
tilsynspligten, og derfor ladet
stranden blive brugt til aflæs-
ningsplads. I forbindelse med
nedtagning af gamle vind-
møller i området, havde møl-
leejer ikke overholdt aftale
om at fundamenter skulle
fjernes til 2 meter under ni-
veau samt at der var efterladt
ganske meget andet affald fra
møllerne.
Esbjerg Kommune har sørget
for at mølleejer har ryddet op
efter sig, og andet affald,
hvor det har været muligt at
finde de ansvarlige for affal-
det, har de fået det fjernet.
Det menneskeskabte affald
som ligger tilbage på stran-
den, og som ikke kan place-

res ved en ansvarlig, er Es-
bjerg Kommunes ansvar at
fjerne. Man kan ved selvsyn
konstatere, at det vil være en
meget stor opgave, men det
er jo fortidens synder, der nu
indhenter kommunen. 
Måde Strand skal og kan ik-
ke benyttes som badestrand,
men p.t. er det ikke engang
muligt at gå en tur rundt om
bakkerne, uden at skulle ned
for at få i sandet, da det hjul-
spor, som starter ved mølle 4
slutter halvvejs rundt om
bakkerne. 
Efter at have presset på i fle-
re år, er der nu aftalt en
strandvandring med Esbjerg
Kommune 16. marts, hvor
Lokalrådet også håber på at
få mere at vide om en samlet
plan for udvikling af områ-
det. Vi er oplyst, at Esbjerg
Kommune har afsat kr.
500.000 til udvikling af plan
for området, men vi har en
forventning om at lokalrådet
og lokale borgere vil blive
inddraget i processen. 
Der er tanker om et stiforbin-
delse mod Tjæreborg og Da-
rum, som vil skabe sammen-
hæng med det stisystem, der
strækker sig helt til grænsen.
Esbjerg Kommune arbejder
også med at skabe forbin-
delse igennem Esbjerg by til
stisystemet mod vest, så man
kan nå helt til Varde Å.
Et af de spørgsmål, som na-
turligt trænger sig på, er ad-

gangen til Måde Strand og
Bakker. Kommunen har pla-
ner om at fjerne den bynære
adgang til området, hvilket
kun vil efterlade adgang ved
mølle 4 (længst væk fra by-
en), og hvad sker der med
adgangsforholdene, når det
planlagte PtX anlæg skal lig-
ge i området?
Vil planerne også give mulig-
hed for at få sammenhæng
med de tanker, Esbjerg Kom-
mune gør sig for ”slambak-
kerne”, hvor det er tanken, at
der skal anlægges stier, kla-
trebaner, søer, udsigtshøj og
mødesteder.
Strandområdet benyttes af
mange borgere til en frisk
spadseretur, måske kombine-
ret med hundeluftning, men
som man kan se, så bliver
området måske også brugt til
andet, for man kan da speku-
lere på, om der er et par, der
har holdt deres bryllupsnat i
shelteret ved siden af bålhyt-
ten. Der er i hvert fald efter-
ladt madrasser, ”gardiner”,
en flagstang samt en grill på
pladsen.

Måde Strand og Bakker



Vindmøllen, som er en afde-
ling af Esbjerg Kommunes
jobcenter og placeret på Plat-
formen på Gl. Novrupvej, af-
holder fredag 22. april
mellem kl. 15 og 17 en fritid-
sjobmesse, hvor 1500 unge
fra Esbjergs 8. og 9. klasse
inviteres til at møde en lang
række arbejdsgivere, der
efterspørger ung arbejdskraft. 
Messen afholdes på Platfor-
men, Gl. Novrupvej 14, og i
skrivende stund (14.02) har
13 arbejdsgivere tilmeldt sig,
og Vindmøllen er ved at kon-
takte andre arbejdsgivere,
som kunne have behov for at
finde unge til et fritidsjob og
muligt senere uddannelses-
forløb. De arbejdsgivere,
som er tilmeldt allerede nu,
er typisk firmaer, som har
mange unge ansat, men
Vindmøllen er også interesse-
ret i firmaer, som måske kun
har brug for en eller to unge.
En fritidsjobansættelse er of-
te første skridt til en er-

hvervsuddannelse, og mange
af disse unge fortsætter i an-
dre funktioner i det firma,
som gav dem deres første
chance for at prøve kræfter
med arbejdsmarkedet. For ar-
bejdsgivere kan deltagelse på
jobmessen også være et an-
sigt udadtil, hvor de kan for-
tælle om deres erhverv, og
måske skabe interesse for
den unge at kigge nærmere
på den jobretning.
Mange, og måske for mange,
unge prioriterer en studenter-
eksamen, ofte uden at vide
hvad de vil bruge den til, og
måske er det slet ikke den
rette vej for dem, hvor en er-
hvervsuddannelse vil være et
bedre valg for dem. 
Vindmøllen er et tilbud, hvor
den enkelte unge kan få vej-
ledning og hjælp med alt fra
hvordan man laver en ansøg-
ning for at få et job til hvor-
dan man forventes at opføre
sig på en arbejdsplads til
hvad man gør, hvis der er

problemer. De ansatte på
Vindmøllen kan jo ikke ga-
rantere, at den enkelte unge
får et job, men de kan give en
stor hjælp. Vindmøllen hjæl-
per i hele Esbjerg Kommune,
men er fysisk tilstede på 7
skoler en gang i ugen. I det
østlige Esbjerg drejer det sig
om Kvaglund Skole, Bakke-
skolen, Præstegårdsskolen og
Rørkjær Skole. Derudover
drejer det sig om Danmarks-
gade Skole samt Ansgar Sko-
le og Vittenbergskolen i Ri-
be. Der holder åben vejled-
ning for alle elever fra 7. til
9. klassetrin. Tilbuddet på
Vindmøllen er også for alle
fra 16 til 18 år, hvor de ansat-
te tager en samtale med den
pågældende, og vurderer be-
hovet for hjælp. 
Mange af de unge, der kon-
takter Vindmøllen direkte, er
henvist fra andre indsatser,
der arbejder med unge, som
f.eks. Bydelsprojekt 3i1. 
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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

Klinisk Tandtekniker · Henrik Kirkeby

Norgesgade 10, 6700 Esbjerg
www.infotand.dk · Tlf. 75 12 98 33

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
Klinik ved fodterapi ved Stine B. Kristensen

�

Skolebakken 137 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 21 43 13 83

Stine Birkeholm Kristensen Pia Thorenfeldt Birgitte Bjørnshave Karen Jepsen Camilla Nørlund

Fritidsjobmesse

Peter Heine Nielsen
Dansk Stormester i Skak

Foredrag og simultan

6. marts
I anledning af Esbjerg Skak-
forenings 100 års jubilæum
har Peter Heine Nielsen fun-
det tid i sin kalender til at be-
søge os søndag den 6.marts
på HTX kl. 14:00. 
Peter vil starte med at holde
et foredrag, hvor han sikkert

vil vise nogle analyser og
komme ind på sin funktion
som træner for verdensmes-
teren Magnus Carlsen. 
Ellers vil der blive mulighed
for at stille spørgsmål, så-
fremt man ønsker noget op-
klaret. Ved 16-tiden vil han
efterfølgende spille simultan
mod alle interesserede.
Arrangementet er åbent og
gratis for deltagerne, idet Es-
bjerg Skak Union også støtter

økonomisk op om det.
Tilmelding er dog nødvendig.
Man kan tilmelde sig  til for -
mand Jesper Lahn Rasmus-
sen på JR@varde-gym.dk
eller 
Lars Wilton på telefon 2823
7842.

Der vil være mulighed for at
købe lidt mad og drikkevarer
på spillestedet.

Skak i Esbjerg
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De to formænd for klubber-
ne, Steen Tonnesen fra Jerne
IF og Flemming Lund Søren-
sen fra IF92, havde en snak
om forholdene for seniorfod-
bold i Østerbyen, og kunne
hurtigt blive enige om, at der
var basis for en nærmere
snak med deres respektive
bestyrelser, som også kunne
se fornuften i at lave et sam-
arbejde.
Efter at begge klubber for
blot nogle få år siden, havde
hhv. 4 og 3 seniorhold, var
det gået tilbage med medlem-
stallet, og faktisk kunne IF92
ikke stille et 11 mands hold i
efteråret 2021. Efter at besty-
relserne var blevet enige om,
at de i 2022 ville lave et sam-
arbejde, så flyttede de sidste
seniorspillere i IF92 til Jerne
IF i efteråret 2021, hvor de
kunne forstærke spillertrup-
pen.
Hen over efteråret og vinte-
ren har de to klubber gjort et

stort stykke arbejde, både
med at gøre reklame for sam-
arbejdet, samt at stable en
stærk organisation på benene
med repræsentanter fra de to
klubber. Styregruppen består
af 2 medlemmer fra hver be-
styrelse, og seniorudvalget
består af 5 personer fra klub-
berne. 
Til at lede træningen har man
Jesper Høy og Nicolai Jør-
gensen, der stod for træning-
en i Jerne IF til Serie 3 hol-
det, og Freddy ”Fessor” Han-
sen og Jonas Martzak, der
står for Serie 5 holdet. Der er
også tilknyttet en målmand-
stræner, Simon Pedersen, og
en teknisk træner, Frederik
Willumsen. Folk med kend-
skab til de to klubber, vil se,
at der er mange tråde til både
Jerne IF og IF92. Trænersta-
ben er meget glade for den
opbakning, de har fået fra
begge de to moderklubbers
hjælpere, som f.eks. holdle-

dere, rengørings- og vaske-
folk m.fl. 
Jesper Høy udtaler, at de har
en målsætning om at Serie 3
holdet skal være med i top-
pen af serien, og for Serie 5
holdet forventer man at de
gerne skal rykke op. 
Allerede ved de frivillige
træninger inden den officielle
opstart 29. januar, var der
mange spillere, såvel kendte
som nye ansigter, og ved den
første træning, var der mødt
24 spillere og, og trænerne
havde modtaget 14 afbud
p.g.a. corona og arbejde, så
der er stor forventning om, at
målsætningerne nok skal bli-
ve opfyldt. Trænerne har et
håb og forventning om, at der

vil dukke flere nye spillere
op, så der vil kunne tilmeldes
endnu et Serie 5 hold.
Stammen af spillere er selv-
følgelig Jerne IF’s senioraf-
deling, men det er også lyk-
kedes at få flere tidligere
IF92 spillere til at vende til-
bage, så trænerne kigger alle-
rede nu på en meget stærk
trup, hvor der vil være kamp
om pladserne. De to klubber
har også en række talentfulde
ungdomsspillere, hvor de for-
venter at søge dobbeltlicens
på nogle af dem, så de kan
spille både ungdoms- og se-
niorfodbold. I det hele taget,
så råder trænerne over en for-
holdsvis ung trup med mas-
ser af gejst og mod på at spil-
le.
Indtil 31. marts trænes der
tirsdage fra 19.00 til 20.30 på

kunstgræsbanen på Gl. Var-
devej, og om torsdag på sam-
me tid i Veldtofte. Fra 1. april
vil træningen foregå i Veld-
tofte, og kampe vil i foråret
som udgangspunkt blive spil-
let på Jerne Stadion, og i
efteråret spilles hjemmekam-
pe i Skibhøj, men kampene
kan flyttes mellem de to sta-
dions, hvis det bliver nød-
vendigt.
Trænerne har et stærkt ønske

om, at få klubfølelse ind i al-
le spillere, så man undgår
spillere, der kun dukker op til
kampe, og sætter sig selv
over holdet, og det er ned-
skrevet i samarbejdets poli-
tik, at man vil slå hårdt ned
på upassende optræden, og
alkohol og rusmidler ikke vil
blive tolereret i forbindelse
med træning og kamp, og at
doping naturligvis heller ikke
på nogen måde kan accepte-
res, og overtrædelse af re-
glerne vil medføre øjeblikke-
lig bortvisning. Trænerne slår
fast, at der vil være plads til
alle, og klubben er for alle.
Der vil blive arbejdet hårdt,
ikke bare med træning og
kamp, men også med at ska-
be et fællesskab, hvor alle
overholder både de skrevne
som de uskrevne regler, der
gælder for en fodboldklub.
Holdene vil på hjemmebane
spille i rød og hvid stribede
trøjer med røde bukser og
strømper. På udebane vil de
spille i hvid og sort stribede
trøjer med sorte bukser og
strømper. 
Begge hold vil i den kom-
mende tid spille en række
træningskampe. Man kan føl-
ge med på klubbens hjemme-
side: www.fcesbjergost.dk

FC Esbjerg Øst
er et klubsamarbejde på seniorplan for de to fodboldklub-
ber i det østlige Esbjerg Jerne IF og IF92 Fodbold.

På en blæsende dag, var der opstart i FC Esbjerg Øst, som er et samarbejde mellem Esbjerg
IF92 og Jerne IF, på senior plan. Der mødte 24 spiller op og der var afbud fra ca 14 spiller, på
grund af Corona og arbejde. 
Bagefter var der informationsmøde i klubhus med lidt spisning. Træner Jesper Høj, fortalte
hvordan klubben skal opbygges med fællesskab, ligesom det kræver opbakning fra alle, uanset
hvilket hold man evt kommer på fra start. Derud over blev spillertøj vist og generelt var op-
bakning stor og der er stor tro til det nye samarbejde. Der har de sidste 2 uger været 30 spiller
til frivillig træning på kunst på Gl. Vardevej



Side 22                                                                                                                    ØSTERBY NYT                                                                                                                        2022

TIpS & LOTTO  

Billig vareudbringning i Esbjerg 
og Omegn

Brød 
fra 

Tarp Bageri

Den lille købmand

Kvaglundvej 45 · Tlf. 75 12 15 34

Vi er blev
et 

GLS-pakk
eshop

–
Vi har og

så 

ud- og in
dlevering

 

af PostDa
nmark 

pakker

Tilbage i 2016 startede tidli-
gere landsholdsspiller i hånd-
bold Rikke Nielsen et hold
for unge med et fysisk eller
psykisk handicap, da hendes
datter Magda, der er født med
Downs Syndrom, ikke kunne
spille på et hold. 
Straks fra start viste behovet
sig, for allerede første gang
mødte der 20 børn og foræl-
dre op, og så var Lykkeliga i
gang, og har nu spredt sig ik-
ke blot i Danmark, men også
til andre lande.
I Esbjerg startede Team Es-
bjerg og IF 92 Håndbold et
samarbejde i foråret 2020 om
at stable et lokalt hold op. De
træner hver torsdag mellem
kl. 18 og 19 i Rørkjær Hal-
len, og lige nu er der 12 børn
mellem 7 og 18 år, der ivrige
møder op hver gang, og de
håber, at endnu flere vil kom-
me og være med. Træningen
forestås af 9 trænere, som er
en blanding af unge hånd-
boldpiger og nogle rutinerede
kræfter, og man kan ikke
undgå at blive i godt humør,

Lykkeliga

hvis man overværer en træ-
ning, da der er smil og latter
ved såvel spillere som træne-
re. Håndbolden er med til at
fremme børnenes motorik og
psykiske udvikling.
Efter at været ramt af corona-
restriktionerne, så er der igen
fuld fart på ikke blot træning,
men også stævner, for børne-
ne er blevet virkelig dygtige
til håndbold. I slutningen af
2021 var de til julestævne i
Åbenrå, og tidligere har de
været til Lykkeliga Cup i
Herning, hvor de blev over-
rasket af et besøg af borg-
mester Jesper Frost Rasmus-
sen. Igen i år skal børnene,
forældre og trænere afsted til
Lykkeliga Cup, som afvikles
4. juni i Herning. Stævnet af-
sluttes med gallafest. Kirsten
Kenne, som er en af tovhol-
derne på holdet, fortæller, at
der løbende bliver lavet ar-
rangementer, men vil ikke af-
sløre nærmere, da det skal
være en overraskelse. 
Børnene oplever, at de bliver
en del af fællesskab, og får
nye venskaber på tværs af
forskelligheder. De får suc-
cesoplevelser, og opdager, at
de har nogle evner, som de
måske ikke var klar over. 

Lykkeligaen har nok Dan-
marks største landshold, da
landstræneren for Lykkeliga-
landsholdet, Nikolaj Jacob-
sen, som også er landstræner
for herrelandsholdet, har ud-
nævnt samtlige Lykkeliga-
spillere til landsholdet, da han
ikke kunne udvælge nogle få.
Det er ikke blot børnene, der
nyder godt af træningsaftner-
ne i Rørkjær Hallen, men og-
så deres forældre, der samles
i forhallen, hvor de hygger
og udveksler minder og erfa-
ringer.  
I løbet af sommeren, skal to
af spillerne i klubben –
Christian og Sarah – sammen
med deres forældre med til
Færøerne, hvor spillerne fra
Lykkeliga skal møde hold fra
Færøerne.
Holdet er døbt Esbjerg Ener-
gibasser, og man kan følge
dem på Facebook: Esbjerg
Energibasser.

Hvis man besøger Paradissø-
erne en grå hverdagsformid-
dag, kan man godt få det ind-
tryk, at det er et område, der
ikke benyttes, men det er ik-
ke sandheden om det smukke
område. Det benyttes af man -
ge borgere til f.eks. hunde-
luftning, en rask spadseretur,
en grillaften eller blot at hyg-
ge med venner og familie.
For det er der muligheder for.
Der står ganske mange bæn-

kesæt, hvoraf mange har mu-
lighed for at placere en grill i,
og der står også en bålhytte
til fri afbenyttelse.
Paradissøerne er, iflg. Esbjerg
Kommunes skilt ved en af
indgangene til området, op-
stået som et levn fra Esbjergs
pionertid, hvor gravning efter
ler og brænding af tegl, var
det første industrieventyr. Den
østre lergrav er opstået efter
Gammelby Teglværk, som
brændte i 1967, og den vestre
lergrav fra udgravning af ler
til Carl Lunds Teglværk. 
I dag bruges søerne til bl.a.
afvanding af området om-
kring Præstebakken og Præs-
tegårdsbækken. 
Paradissøerne indgår som eta -

pe i anlæg af Spektrumpar-
ken, men hvornår projektet
når dertil, vides ikke i øje-
blikket. Der er anlagt stier
rundt om den vestlige sø,
men på en strækning ved den
østlige sø, er det ikke muligt
at passere, og man kan håbe
på, at det vil blive etableret i
forbindelse med udviklingen
af området.  

Paradissøerne – Østerbyens g(l)emte åndehul?
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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

Lørdag 29. januar startede
de ældste ungdomsafdelin -
ger i IF92 Fodbold den
udendørs træning.

Selv om vejret ikke ligefrem
artede sig, som man kunne
have håbet på, så var der
pænt fremmøde, som dog,
som så meget andet er i disse

tider, en del afbud p.g.a. co-
rona og arbejde.
U12 til U15 træner nu tirsdag
og torsdag fra kl. 17.30 til kl.
19.00 i Skibhøj, og såvel
”gamle” som nye spillere er
altid velkomne.
De øvrige ungdomsafdeling-
er vil starte op på udendørs
træning i den kommende tid. 

Opstart U12-U15 i Skibhøj

Generalforsamling IF92 Fodbold

IF92 - Fodbold

Senior
FC Esbjerg Øst
(Jerne IF/IF92)

Forår
Sæsonen starter med første
kamp
Lørdag 26. Marts 
kl. 16.15 - Jerne Stadion
Mod Skovlund IF

Program for Serie 5 endnu
ikke offentligtgjort.

Træning foregår pt. 
hver tirsdag kl.19-20.30
Kunstgræsbanen
Gl. Vardevej og
hver torsdag  kl. 19-20.30
Veldtofte Idr. park.

IF92 - Fodbold

Covid-19 
restriktioner 
Fodbolden har de sidste to år
været mere eller mindre væ-
ret sat på pause.

En rigtigt vanskelig tid for
foreningerne at virke under.
Så har vi været lukket ned,
for igen at starte op. Bedst
som man derved fik gang i
det igen blev der lukket ned.

Restriktionerne er nu faldet
helt bort, og udsigterne til en
mere fast rytme er igen i sig-
te til glæde for os alle.

IF92 - Fodbold
To gamle kæmper i klubben
faldet bort i februar måned.

Kaj Pedersen.

I starten af februar måned
faldt Kaj Pedersen (bedre
kendt som Lunde-Kaj) bort
89 år.

Finn Sørensen.

Fornyligt faldt Finn Sørensen
bort 71 år.
Begge to ihærdige kæmpere
gennem mange år i henholds-
vis B47 og ØB.
Finn Sørensen også mange-
årigt 1. holdspiller i ØB med
311 kampe.

Æret været Deres minde.

IF92 - Fodbold
Følgende hold i Sæsonen
Forår 2022

Senior:
FC Esbjerg Øst
Serie 3 og Serie 5 (Træning
Veldtofte)

Senior C-hold (7 mds)
(Veldtofte)

Old-Boys
(Veldtofte)

Veteraner
(Skibhøj)

Damer: 
Kvinder C-Hold
(Skibhøj)

Ungdom
Skibhøj
U15: 
1 hold, 11 mands i liga 4 
1 hold C-række 8 mds

U13: 
1 hold C-række 8 mds

U12: 
2 hold 8 mds 
Et hold i A1 og et i B.

U11/10: 
1 hold B 8 mds og et hold 5
mds i C.

U9: 
2 hold 5 mds i A og C.

U8: 
1 hold 5 mds.  

U6/7:
2 hold 3 mds 

Støtteforeningen for Esbjerg IF92 - Fodbold

Indkaldelse til 
Ordinær Generalforsamling 2022
Kommende årlig Ordinær Generalforsamling finder sted 

Fredag 25. marts 2022 kl. 19.30 
i Klubhuset Veldtofte, Sportsvej 15

Dagsorden iflg. lovene.

Spisning
Der vil være spisning inden i Klubhuset fra kl. 18.00. 

Pris pr. kuvert kr.100,00 

Tilmelding hertil: 
Finn Overgaard 

mail: finn@if92fodbold.dk - mobil 2212 2880
(Senest tirsdag den 22.03.)

Bestyrelsen

Den årlige generalforsamling
i IF92 Fodbold blev afholdt
tirsdag 22. februar 2022 med
deltagelse af ca. 30 personer.
Vanligt tro blev aftenen ind-
ledt med skipperlabskovs fra
Restaurant Parken.
Bjarne Petersen blev valgt til
aftenens dirigent, og efter at
forsamlingen havde minde-
des de to afdøde hjælpere
Lunde-Kaj Pedersen og Finn
Sørensen, aflagde formand
Flemming Lund Sørensen.
2021 har været et svært år,
bl.a. med de allestedsværen-
de coronarestriktioner, som
gjorde at der ikke kunne af-
holdes trænes og spilles fod-
bold, bagagerumsmarkeder,
nytårskur o.s.v.
Lederfesten blev afholdt, men
desværre ikke med den store
tilslutning, og det vil blive
overvejet, om hvordan den
skal afholdes fremadrettet. 
Desværre mistede klubben en
del seniorspillere, både op til
foråret og til efteråret, hvilket
umuliggjorde at stille 11
mandshold i efteråret. Der er
derfor indledt et samarbejde
med Jerne IF, og etableret et
samarbejde under navnet FC
Esbjerg Øst. Der vil blive
spillet kampe på Jerne Sta-
dion i foråret, og i Skibhøj i
efteråret. Der trænes i Veld-
tofte.
I ungdom har der været ar-
bejdet godt, men det var ikke
muligt at fastholde spillerne
fra U17 holdet, og derfor var
der heller ikke der mulighed
for at hente spillere til senior-
afdelingen. I de yngre afde-
linger bliver der arbejdet
godt, og det viser sig til træ-
ning og kamp. I løbet af 2021

har flere trænere været på
kurser, hvilket igen gerne
skulle være med til at hæve
niveauet.
I damesenior har der været
god opbakning og de funge-
rer godt både på og udenfor
banen. I foråret spillede de
for første gang 11 mands fod-
bold, men måtte konstatere,
at det nok var for stor en
mundfuld, så i efteråret gik
man tilbage til 7 mands.
Formanden sluttede af med at
rette en stor tak til de 2 støt-
teforeninger fra B47s Venner
og ØBs Venner for stor støtte
gennem mange år. Også tak
til store og små sponsorer, le-
dere, trænere, medhjælpere
samt Skibhøjbanden. Også
en stor tak til bestyrelsen for
arbejdet gennem 2021. 
Formandens beretning blev
godkendt.
Kassereren aflagde årets
regnskab, der viste et over-
skud på ca. 74.000. Han gjor-
de dog opmærksom på, at
han forventede at skulle til -
bagebetale ca. kr. 40.000 til

Esbjerg Kommune i for me-
get modtaget lokaletilskud.
Regnskabet blev også vedta-
get.
Der var ikke indkommet for-
slag, så derfor gik man til
valg af kasserer, hvor Finn
Overgaard blev genvalgt. Der
var også genvalg til Carsten
Hille, Matias Strøm og Mads
Snitgaard til bestyrelsen.
Som bestyrelsessuppleanter
blev Lise Udesen og Lise
Ankersø Hansen valgt. Willy
Frederiksen og Svend Han-
sen blev genvalgt til revisorer
og Helmer Jensen til revisor-
suppleant.
Under eventuelt blev der rejst
spørgsmål til at klubben
mangler en strategi for hvor-
dan man får vendt den udvik-
ling, som klubben har ople-
vet de sidste år. Der er ingen
tvivl om, at klubben er under
pres fra mange forskellige si-
der, og der skal afklares, hvil-
ken retning klubben bør gå,
for at også der findes IF 92
Fodbold i fremtiden. 
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Der er mulighed for en kon-
certoplevelse af de helt usæd-
vanlige, når 60 sangere og 30
musikere fra Friedrich-Schil-
ler Universitetet i Jena gæster
Grundtvigskirken søndag den
10. april kl. 16.00 og opfører
J.S. Bachs storslåede ”Johan-
nespassionen.”
Som optakt til opførelsen af
dette storslåede værk får vi til
Sogneaftenen besøg af mag.
art., Jens Rasmussen, torsdag
den 7. april kl. 19.00.
Han vil give os en grundig
indføring i det store værk og
dets mange sammenhængen-
de facetter, og det hele bliver
perspektiveret i forhold til
Bachs øvrige produktion og
virke. Vinklen er først og
fremmest musikhistorisk, men

Jens Rasmussen går også i
dybden med forholdet mel -
lem tekst og musik og der-
med med Bachs forståelse,
fortolkning og formidling af
Johannesevangeliet. 
Undervejs inddrages flere ud -
drag af musikken.
Kaffe og kage koster 25 kr.

Torsdag den 7. april kl. 19.00: 

Sogneaften
Jens Rasmussen indfører os i Johannes-passionen

sat som dirigent med start i
januar 2019.  

Birgitte Næslund Madsen er
samtidig lektor i musik og
engelsk på Egå Gymnasium,
og hun er desuden tilknyttet
Den Jyske Operas talentpro-
gram, Talent U.
Ved siden af sit virke som
musiklærer og dirigent har
Birgitte selv haft et mange-
årigt virke som sanger i en
række veletablerede kor, her-
under Concert Clemens.
Landskorets koncept er, at
sangerne ankommer til kon-
certkirken fredag 
kl. 18.00. Der øves intenst
gennem hele weekenden ind-
til koncerten søndag over
middag. 
Læs mere om Landskoret og
hør dem synge på: 
www.landskoret.dk og Face-
book.com/Landskoret. 

Eller allerbedst: Oplev dem
live i Grundtvigskirken.
Der er fri entré. 
Alle er velkomne.

Semjon Kalinowsky.

Ved koncerten i Grundtvigs-
kirken vil man dog også mø-
de musik af kendte kompo-
nister som f.eks. Buxtehude
og Händel. Men fælles for
musikken og komponisterne
er, at værkerne på den ene el-
ler anden vis er tæt knyttet til
det rige ånds-og kulturliv fra
hansestædernes storhedstid.
Så er det længe siden, du har
været udenlands, er her en
mulighed for at opleve en
musikalsk rejse gennem han-
sestæderne med to virtuose
musikere som rejseførere.

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

Grundlovsdag og pinsedag
fal der i år på den samme da-
to.
Derfor fejrer vi begge dage
ved at begynde med en fest-
lig gudstjeneste i kirken med
de flotte salmer, der hører til
denne store dag samt noget
ekstra flot musik.
Efter gudstjenesten bliver der
kirkefrokost og foredrag ved
forfatter og journalist, Char-
lotte Rørth.

Charlotte Rørth debuterede i
2015 med bogen ”Jeg mødte

pinse- og Grundlovsfest
i Grundtvigskirken den 5. juni kl. 10.00

Jesus”, som blev en bestsel-
ler i flere lande. Senere kom
bøgerne ”Gud, du er jo lige
her” og ”Med rank ryg” til.
Det er netop hendes seneste
bog ”Med rank ryg”, vi skal
høre om den 5. juni.
I uddrag fra bogen hedder
det: ”Jeg skal ikke tie, fordi
jeg er kvinde, fordi jeg ikke
kunne holde min søn i live,
fordi jeg er kristen, fordi jeg
har brugt for meget tid på mit
arbejde, fordi jeg ikke er per-
fekt, fordi jeg er mig. Jeg
skal netop tale og fortælle, at
der er styrke og anerkendelse
at hente et for mig helt uven-
tet sted: I kristendommen.” 

Pris: 100 kr. for deltagelse
fra kl. 10.00 til ca. 15.00

Af hensyn til køkkenet er det
nødvendigt med tilmelding
til frokost og grundlovsfej-
ringen senest den 30. maj kl.
13.00 til Lisbet Knudsen på
4011 8360 eller lisbet@grundt
vigskirken.dk

Vi ved ikke, om I husker, da
vi havde besøg af to meget
dygtige piger, der fortalte
om, hvordan de rejste rundt i
Danmark på Ø-hop fra den
ene danske ø til den anden. 

Kjeld Nielsen.

Vi er blevet inspireret til at
gøre det samme, dog besøger
vi kun én ø - nemlig Fanø. 
Vi har været så heldige at al-

Onsdag den 18. maj 2022

Sogneudflugt: Ø-hop
liere os med én, der kender
Fanø som sin egen bukse-
lomme, tidligere menigheds-
rådsmedlem og menigheds-
rådsformand gennem mange
år og som borgmester på Fa-
nø i en lang årrække (16 år)
og 40 år i lokalpolitik, Kjeld
Nielsen.

Billetsalg til sogneudflugten
hos Lisbet Knudsen:

Torsdag den 12. maj 
kl. 08.30 – 09.30 for 
Grundtvigs sogns beboere.

Torsdag den 12. maj 
kl. 09.30 - 10.30 for andre.

Billetterne koster 400 kr. pr
stk.

Du kan maksimalt købe to
billetter.

I et rigt varieret koncertpro-
gram møder tilhøreren de to
berejste herrer, Michael Ma-
ges, organist ved Sct. Nicolai
Kirke i Flensburg, og brats-
chisten, Semjon Kalinowsky,
Lübeck. 

Michael Mages.

Sidstnævnte har en stor for-
kærlighed for at opspore
gamle nodemanuskripter
rundt omkring på europæiske
musikbiblioteker, og det har
givet sig udslag i en ny og
usædvanlig programsammen-
sætning med sjælden barok-
musik og musik fra roman-
tikken.

Søndag 27. februar kl. 16.00: 

Vestjysk Orgelfestival: 
”The spirit of Hanse”

I Grundtvigskirken gives der
en sjælden mulighed for en
helt særlig oplevelse, når 60
sangere og 30 musikere fra
Friedrich-Schiller-universite -
tet i Tyskland gæster Dan-
mark og opfører J.S. Bachs
storslåede ”Johannespassion.” 
Som optakt til denne store
satsning indbyder vi til en
indføring i musikken og tek-
sten torsdag den 7. april kl.
19.00 ved en Sogneaften. 
Koncerten varer lidt over to

timer, og derfor er der en
pau se undervejs, hvor der ser -
veres et glas vin og et stykke
kage. 
Kom og oplev denne enestå-
ende mulighed for at høre
fantastisk musik, der kommer
ud i alle kroge af det følelses-
mæssige spektrum. Koncerten
er gratis, så mange kan få mu -
ligheden for at komme ind og
se det. Stort velkommen til
alle.   

Søndag den 10. april kl. 16.00

Koncert: Johannes-passionen

Der bliver budt på musik i
forskellige genrer og fra for-
skellige tidsaldre - noget
komponeret specielt til brass
band og andet kendt fra de
klassiske koncertsale. 

Fra barok til impressionisme
og fra march til traditional. 

Bizets ”Carmen,” Rossinis
”La Danza” og Saint-Saens
”Svanen” vil være på pro-
grammet sammen med vær-
ker af Langford, Sparke og
Gregson. 
Repertoiret spænder vidt. 

Vi glæder os til at se jer.

Tirsdag den 29. marts kl. 19.30: 
Esbjerg Brass Band byder til klassisk koncert

KLASSISK for BRASS BAND

Når Grundtvigskirken slår
dørene op og byder velkom-
men til koncert denne dag,
venter der publikum en gan-
ske særlig oplevelse. 
Landskoret er et elitekor, der
består af ca. 22 dygtige kor-
sangere i alderen 12 - 22 år
fra hele Danmark!
Her optages de bedste sange-
re fra landets kirke- og mu-
sikskoler, gymnasie- og sko-
lekor. 
Koret vandt fem guldmedal-
jer og et europamesterskab
for ”lige stemmer” ved The
2. European Choir games i
Magdeburg i sommeren
2015. Koret ledes af Birgitte
Næslund Madsen, der er an-

Søndag den 1. maj kl. 14.00

Korkoncert med Landskoret

JAZZ MED TO spiller gode,
gamle og kendte melodier
med energi, spilleglæde og
en anekdote eller to, som
binder numrene sammen. På
klaver, klarinet og sang er

Brian Svendsen klar til at
spille sammen med Søren
Peter Frøsig på trompet og
sang. De to har hver mere
end 20 års erfaring fra den
traditionelle jazzscene, og

Torsdag den 5. maj kl.19.00: 

Jazzkoncert: ”Stemningsmelodier” 

spiller med glæde, engage-
ment og et smil på læben,
som helt sikkert bringer hu-
møret et par grader i vejret.
Siden duoen opstod i starten
af 2021, er der spillet godt
100 koncerter rundt i hele
Danmark.
”Stemningsmelodier” er led i
en koncertrække, der bliver
afsluttet med revy, jazz, viser
og monologer i lange baner i
showet ”GLEMMER DU –
SÅ HUSKER VI …” i Mu-
sikhuset Esbjergs Foyer med
et seks mand stort ensemble.

Men i første omgang byder
vi her i Grundtvigskirken vel -
kommen til en velspillet og
humørfyldt Jazz-oplevelse
med Søren Peter Frøsig og
Brian Svendsen.


