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Håndværk
og stolte
traditioner
Østerbyens lokale bager — Friskbagt
hele dagen. Vi glæder os til at se dig i
Strandby Kirkevej 118.
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www.rosen-green.dk

Find os på
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Markedets stærkeste brands
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God stil
til kvinder i
alle aldre

Vi har mange
faste kunder,
vi ikke har
mødt endnu!

Parkering lige foran døren
Strandby Kirkevej 94 • 6705 Esbjerg Ø • Tlf. 75 12 60 33
www.rosen-green.dk • Parkering lige ved døren!
ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. 10-17.30 • Lørdag kl. 10-13
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Spar Bøndergårdsvej
Den 7. april markerede købmand Hans Boel Lauridsen
og hans personale, at de var
så langt i renoveringen af butikken og området udenfor
butikken, at det var tid til at
fejre det, og takke deres trofaste kunder for tålmodigheden med de gener, som en renovering altid medfører.
Der havde været med problemer med levering af inventar
til kioskområdet, og da Øs-

terbynyt var på besøg i butikken, så var malerne i gang
med at male loftet, men ellers
var alt på plads, og både personale og kunder kunne glæde sig over en butik, hvor
næsten alt er nyt og indretningen har givet en flot og
overskuelig butik.
Torsdag 7.april blev den røde
løber rullet ud og ballonportalen sat op. Jakob Lose fra
Esbjerg Byråd og beboer i

Østerbyen mødte op for at
klippe snoren sammen med
tidligere medarbejder Bo
Brejnrod. Der blev serveret
kaffe og rundstykker til de
morgenfriske og fredag var
Theilgaards pølsevogn på
plads mellem kl. 14 og 17.
På de 3 timer udleverede de
746 pølser, som svarer til en
pølse hver 15. sekund, og allerede efter 45 minutter måtte
en medarbejder af sted efter
nye forsyninger. I teltet ved
siden af udleverede Hans og
medarbejderne drikkevarer,
så stemningen var høj. De
fleste kunder nåede også en
tur i butikken, og gav efterfølgende mange roser til den

”nye” butik. Renoveringen er
sket i tæt samarbejde med
KFI Erhvervsdrivende Fond,
som var meget involveret i
rådgivning og i at yde økonomisk tilskud, og Hans Boel
Lauridsen understreger, at
uden KFI havde det ikke været muligt med den store renovering. Hans havde selv
afsat et beløb til renovering,
men uden tilskuddet fra KFI,
som hovedsagelig er givet til
kasse/kiosvinafdelingen,
kområdet, indgangspartiet og
flaskeautomaten samt facadedekorationerne udenfor og
indenfor. De har også givet
tilskud til at butikken kunne
opfylde de lovmæssige krav

2022
til sikkerheden bag facaden
omkring mælkekøleren. Sluttelig gav KFI også et tilskud
til markedsføringen af genåbningen.
KFI er en erhvervsdrivende
fond, som Frie Købmænd i
Danmark kan søge til f.eks,
energioptimering, grøn omstilling og moderniseringer.
Hans Boel Lauridsen forventer i samarbejde med KFI at
få lavet en yderligere gennemgang af butikken med
henblik på at få optimeret
energiforbruget. I forbindelse

med renoveringen har det
været muligt at slukke 7 ældre kompressorer og i stedet
kun skulle tænde 3 nye. Dette
har givet en energibesparelse
på omrking 2500 kilowatt pr.
måned. Desværre er energipriserne så steget voldsomt i
den senere tid, så butikken
har endnu ikke kunnet hente
en gevinst ved forbedringerne i kroner og ører, men kun i
bevidstheden om at de har givet et lille bidrag til den
grønne omstilling.

Scleroseforeningen: svært at få armene ned

LÆS OM:

Søndag d. 1. maj afholdt Scleroseforeningen landet over indsamling i form af eventen ”YOU GO” ’2022.
Eventen bestod i at få så indsamlet 465.952,00 kr.
Spar Bøndergårdsvej
mange tilmeldte som muligt Scleroseforeningens lokalafScleroseforeningen: svært at få armene ned
med ud på en af 3 forskellige deling Esbjerg/Fanø lykkedes
Esbjerg Kommunes første Fritidsjobmesse
ruter af 1, 3, eller 5 km’s med at slå alle rekorder. 53
længde med det ene mål for indsamlere blev det til, hvilGuldægget
øje, at bidrage med et beløb ket var det størst antal tilAktiviteter i Grundtvigskirken
ved deltagelsen herfor. I lo- meldte deltagere målt lokalt
Nye kulturlinjer på Præstegårdsskolen URBAN
kalafdeling Esbjerg/Fanø hav- på landsplan. Ialt formåede
TINGHØJEN bruger kroppen
de 3 tovholdere Tina Säll- de at indsamle hele 16.182
berg, Simone Pehrson og An- kr. i Esbjerg,
Handicap er ingen hindring
ne Marie Lindquist sat sig Grundtvigskirken donerede
Årsmøde i
det mål for øje at blive det kaffe og te, som Lisbet sørgeLokalråd Esbjerg Øst
sted i landet, hvor flest mulig de for i rigelige mængder.
deltog. Det lykkedes til fulde Guldbageren donerede lækFlere er positive over for Østerbyen
med hele 53 deltagende som ker kage og vi fik vand fra
Nyt fra Storegade Sportsklinik & Fysioterapi
søndag var mødt op ved Ler- Rema 1000 i Exnersgade".
Grønnegården
gravssøen. Herfra begav alle
Bagagerumsmarked i Veldtofte
sig ud på en af ruterne efter Fakta:
opvarmning og udlevering af YOU GO er et unikt velgøKram og high fives til alle børn
en flaske vand. Vel I mål var renhedsevent d. 1. maj, hvor
Recovery Bulls
der rigelige mængder kaffe, alle deltagere går for en verFDF Esbjerg 4. kreds
kage og saftevand klar til den uden sclerose. Vi går
17.747 skridt - et for hver
BLOK BEATS
indtagelse.
dansker med sclerose.
Alt
i
alt
blev
der
på
landsplan
FDF landslejr
Hver dag lever 17.747 danEid mubarak!
skere med sygdommen. ScleEsbjerg IF 92 pige afdeling
rose er en uhelbredelig sygdom, der rammer hjerne og
Brandkadetter stemte dørklokker på Stengårdsvej
krop, og sygdommen påvirMåde Strand
ker både dem, der diagnostiEsbjerg Øst Dartklub
ceres, men også deres pårørende.
Skak i Esbjerg
Selvom vi opfordrer til at gå
NF Academy
et skridt for hver af de
Kegleklubben Esbjerg
17.747, der er diagnosticeret,
Små Fødder og U6/7
er det helt op til hver enkelt
deltager, hvor langt de vil gå.
Nyt fra IF92
17 skridt, 177 skridt, 1.774
skridt - Alt tæller i kampen
for en verden uden sclerose.
Alle indsamlingers formål er
at samle afgørende midler
ind til forskning i sclerose.
Simone Pehrson, Anne Marie Lindquist og Tina Sällberg.
Avisen husstandsomdeles 4 gange årligt til alle private husstande i hele Østerbyen
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De unge strømmede til Esbjerg Kommunes første Fritidsjobmesse
De første fritidsjob er landet efter Jobcentrets første
Fritidsjobmesse i fredags,
hvor over 30 arbejdsgivere
fik mulighed for at vise de
unge, hvor mange forskellige typer fritidsjob, der
findes i kommunen.
Højt humør, masser af små
speed-jobsamtaler og 300
friske unge fyldte godt op på
Esbjerg Kommunes første
Fritidsjobmesse fredag eftermiddag. De første fritidsjobkontaktrater er da også
allerede underskrevet, og derfor har arrangørerne, Fritid-

Mette Winther Lauridsen fra
Kids-world er imponeret over,
hvor mange jobansøgninger
Fritidsjobmessen har ført med
sig. Foto: Esbjerg Kommune
sjob i Esbjerg Kommune, også svært ved at få armene ned:
”Vi er helt høje endnu. Det
gik bare over al forventning.
Der var rigtig god stemning,
salen var fyldt, og vi kunne
næsten ikke have været flere.
Arbejdsgiverne fik virkelig
mulighed for at få en snak
med en masse søde, unge
mennesker,” fortæller Pernille Madsen, projektleder hos
Fritidsjob i Esbjerg Kommune.
Kids-world var en af de virksomheder, der havde en stand
på Fritidsjobmessen, og her
er de helt enige i, at den
første Fritidsjobmesse i Esbjerg Kommune nogensinde
var en stor succes:

Der var masser af gode snakke mellem de unge og arbejdsgiverne ved Fritidsjobmessen. Foto: Esbjerg Kommune.
”Vi fik rigtig mange gode
snakke med en masse friske
unge mennesker, der gerne
vil have et arbejde. Mandag
morgen lå der allerede en
bunke cv’er og ansøgninger i
vores indbakke, det er vi meget taknemmelige for,” fortæller Mette Winther Lauridsen, HR-koordinator hos
Kids-world og fortsætter:
Håber på at gentage succesen
”Vi vil rigtig gerne være med
til give de unge en fed oplevelse med deres første job.
Derfor var det oplagt for os
at være med til Fritidsjobmessen. Det er bare en rigtig
god måde at vise de unge,
hvilke jobs vi kan tilbyde
dem her i Esbjerg, og så var
det simpelthen bare sådan en

god eftermiddag, så vi er
selvfølgelig klar igen, hvis
der kommer en ny Fritidsjobmesse,” smiler hun.
Fritidsjobmessen blev holdt i
FAKTA
Om Fritidsjob i Esbjerg
Kommune
Fritidsjob i Esbjerg Kommune er en del af Jobcenter
Esbjerg. Hos Fritidsjob kan
unge få hjælp til at finde et
fritids- eller studiejob.
Virksomheder kan få hjælp
til at finde unge fritidsjobbere. Ligesom og skoler og
andre samarbejdspartnere
kan få mere viden om fritidsjob.
Vil du vide mere, så følg
med på Fritidsjob i Esbjerg
Kommunes Facebookside

hallen ved Platformen på Gl.
Novrupvej i Esbjerg Ø, hvor
Fritidsjob i Esbjerg Kommune holder til på Vindmøllen. Kommunens 8. og 9.
klasses elever var inviteret
med. Det var første gang, at
kommunen holdt en Fritidsjobmesse, men det behøver
bestemt ikke være den sidste:
”Vi skal selvfølgelig evaluere
nu her efterfølgende med arbejdsgiverne og de unge, men
vi er meget positive overfor
en gentagelse,” siger projektleder Pernille Madsen.

300 unge, nogle med deres forældre, besøgte Fritidsjob i Esbjerg Kommunes første Fritidsjobmesse, hvor de unge kunne se
og tale med over 30 af de arbejdsgivere, der søger fritidsjobbere. Foto: Esbjerg Kommune
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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!

Kathrinelund Gårdbutiks stand var flittig besøgt på Fritidsjobmessen. Foto: Esbjerg Kommune

De deltog på den første Fritidsjobmessen
H&M, REMA1000, Bilka, Burger King, Lidl, Kvickly, Den lille Maler, Esbjerg Street food
+ boder, Fakta, Fiskehjørnet, Føtex, Jem & Fix, Jysk, Kids-world, King Bubble Tea, Orient
Tæpper, McDonald’s, Meny, Asian Shop, Netto, Nordisk film Biografer Esbjerg, Normal,
Plejehjem i Esbjerg Kommune, Daarbak Redoffice, Fashionbystrand, Søstrene Grene, Sunset Boulevard, FK Distribution, WestWind, Kiosken Midt-i, Katrinelund Gårdbutik, Fritidsjob i Esbjerg Kommune (info om fritidsjob), Vestjysk Bank, Esbjerg Kommunes erhvervsplaymaker, FH Sydvestjylland og HK.

Støt vore annoncører !
– de støtter os
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Guldægget

BANKO BA
BANKO
ANKO BA
BANKO
NKO BA
BANKO
NKO
IF 92 FODBOLD
FODBOLD sspiller
piller banko
banko hver
hhver torsdag
torsdag i
Klubhuset
Sportsvej
Klubhuset S
portsveej 15 kl.
kl. 19.00.
Dørene
Døreene ååbnes
bnes kl.
kl. 17.30
17.3
30
Vi
Vi sspiller
piller 14 runder
runder
100
10
00 -200 – 300 kr.
Vi
ogsåå
Vi spiller
spiller ogs
Opvarmningblad
Opvarmning- bl
lad – pause
pause – bingo
binggo – Go
Go ‘Nat
‘Natt

Torsdag 5. maj kl. 06.00 slår
Guldægget dørene op for
endnu en afdeling af den hurtigtvoksende bagerkæde på
Strandby Kirkevej 256. Tidligere har der i bygningen været Netto butik og cykelhandler, men nu er det friskbagte
rundstykker og lækre kager,
der møder øjet, når man træder ind i butikken.
Faktisk behøver man ikke
træde ind i butikken, da der
også er indrettet drive-in, så
man kan blive siddende i bilen, men det friske personale
pakker ens bestilling, men
det vil næsten være at snyde
sig selv for den skønne duft
af nybagt bagerbrød.

Mark Mikkelsen fortæller, at
der 20 ansatte i butikken,
hvor flere dog er på deltid, 6
konditorer samt 9 i bageriet.
Butikken holder åbent fra kl.
06.00 til 17.30 på hverdage,

Kortpris
Kortpris 10 kr. øvrige
øvrige spil
spil 10 kr.
kr. bingo
bingo 5 kr.
Der
mulighed
D
er er
er m
uligghhed for
for at
at købe pølser
ppøllser & brød
Kaffe, sodavand
sodavand og kildevand
kildeevand
Der
vill være mulighed
gebyr
D
er vi
mulighed for
for betaling
betaling med
med MobilePay
MobilePay ge
byr 1 kr.

Udover den nye afdeling på
Strandby Kirkevej 256, driver Mark Mikkelsen også café og bageri på Torvet, i Kongensgade, i Meny i Hjerting
og Guldægget Bakery i Jerne.

Buslinje
kørerr til
Bus
linje 6C
6 & 7C køre
til døren.
døren.
Velmødt
V
elmødt hos IF 92
Hovedsponsor
Hovedsponsor for
for IIf92
f92 Fodbold.
F o d b o ld .

Hovedsponsor for If92 Fodbold.
Hovedsponsor for If92 Fodbold.

og fra 07.00 til 16.00 i weekenderne.
Udover de mange valgmuligheder blandt brød, sandwich,
kaffe, juice og kager, så har
man indgået aftaler med Thise Mejeri, Slagter Christiansen fra Fanø, og så vil der
også være en mulighed for at
snuppe en flaske vin med, da
der vil være et lille udvalg af
vine fra Sigurd Müller Vin.
Mark forventer, at i løbet af
kort tid, vil de også forhandle
produkter fra Hr. Skov i Blåvand.

Nye veje i
Østerbyen
I MedVind arbejder vi for at skabe endnu bedre vilkår for børn og unge i Østerbyen. Det gør vi
gennem et bredt samarbejde mellem kommunale
institutioner, erhvervslivet og civilsamfundsorganisationer.

Sankt Nikolaj Skole
barnet & skolen i centrum

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

,QGVNULYQLQJNDQÀQGHVWHGO¡EHQGH

.RPLQGRJEHV¡JRV
HOOHUULQJIRUPHUHLQIRUPDWLRQ

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

Fakta:
6DQNW1LNRODM6NROH
HUHQSULYDWVNROH
VRPLEOHYJUXQGODJWDI
GHQNDWROVNHPHQLJKHGL(VEMHUJ
,GDJHUVNROHQHQPRGHUQH
IULJUXQGVNROHPHGNODVVHU
IUDWLONODVVHWULQVDPW
HQ6)2DIGHOLQJ

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

MedVind i Østerbyen
Gl. Novrupvej 14
6705 Esbjerg Ø
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Se mere på www.grundtvigskirken.dk
Søndags-Café den 4. september kl. 14.00-17.00
Søndags-Café er et tilbud til
alle, der gerne vil have en
stille og hyggelig eftermiddag sammen med andre.

Sangeftermiddage i Grundtvigskirken kl. 14.30
følgende mandage resten af foråret:
Mandag den 20. juni.
Undervejs serveres der kaffe
med brød til 20 kr.
Vi synger fra højskolesangbogen, salmebogen og som-

metider efter medbragte tekster.
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.

Sogneeftermiddag
Torsdag den 31. aug. kl. 14.00:
Sogneeftermiddag ved sognepræst Uffe Vestergaard, Vejrup
Som en fortsættelse af vores
lille ø-hop-tur i Vadehavet er
vi nu kommet til Mandø.
Den lille ø ud for Vester Vedsted. Dertil kan man kun
komme med traktorbus ved
lavvande, med mindre man
er lokal og selv kan transportere sig.
Uffe Vestergaard var præst på
Mandø i 20 år, men boede i
præstegården i Vester Vedsted. Det gav udfordringer af

alle slags, og vi kommer til at
høre om dem og om livet og
menneskene på øen. Vi skal
også høre om det gamle
Mandø - om kirken, der vist
nok ligger under havet derude - man kan i hvert fald
høre kirkeklokker på vindstille aftner. Vi får fortællinger om dronningens besøg ad
flere omgange på øen og om
de særlige skikke, man er
nødt til at leve efter, når man

af og til er isoleret fra fastlandet.
Velkommen til et spændende
foredrag om et sted i afstand
ikke langt fra Esbjerg, men i
levemåde og livsbetingelser
er milevidt fra os.
Kaffe: 25 kr.
Tilmelding til Lisbet på 40 11
83 60 senest tirsdag den 29.
august kl. 12.00.

Vi begynder med gudstjeneste i kirken og fejrer derefter
Dronning Margrethes 50-års
regentjubilæum med stort
kaffebord.
Pris: 35 kr.

Søndags-Café
den 12. juni
Søndags-Café er et tilbud til
alle, der gerne vil have en
stille og hyggelig eftermiddag sammen med andre.
Vi begynder kl. 14.30 med at
drikke kaffe. Så finder vi ud
af, hvad vi skal lave. Det kan
være blot at snakke videre,
lave håndarbejde, kigge på
internettet, se en gammel
film, synge, få læst en historie eller noget helt andet.

kulturmedarbejder
Lisbet
Marie Knudsen på mobil 40
11 83 60 eller lisbet@grundtvigskirken.dk

Der er tilmelding til Lisbet
Knudsen senest onsdagen
før en Søndags-Café på
mobil 40 11 83 60.
Har du ikke selv mulighed
for at komme til kirken, kan
du blive hentet og kørt hjem
med kirkebilen.
Dette aftales med kirke- og
En gang imellem er der en
koncert i kirken, som vi er inviteret til at overvære, eller vi
får besøg af en god fortæller.
Man bestemmer selv, hvad
man vil deltage i.
Hver gang læses søndagens
tekst, og vi beder Fadervor.
Vi spiser aftensmad sammen
kl. 17.00.
Søndags-Café er åben fra kl.
14.30 til kl. 18.00, hvis ikke
andet er nævnt under datoen.

Det koster 20 kr. for kaffebord og 30 kr. for aftensmad.
Der er tilmelding til Lisbet
Knudsen senest onsdagen
før en Søndags-Café på
mobil 40 11 83 60.
Har du ikke selv mulighed
for at komme til kirken, kan
du blive hentet og kørt hjem
med kirkebilen.
Dette aftales med kirke- og
kulturmedarbejder
Lisbet
Marie Knudsen på mobil 40
11 83 60 eller lisbet@grundtvigskirken.dk

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 hinanden 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 inspirere
hinanden til at finde vej i en
svær tid. Vi lægger vægt på,
at det sker i en tryg og omsorgsfuld atmosfære.

Gruppen er for voksne, der
har mistet. Den ledes af Jane
Marie Sognstrup, sognepræst
ved Grundtvigskirken.
Tilmelding og yderligere information hos:
Sognepræst Jane Marie
Sognstrup. Telefon 4011 8080
- mail: JMS@KM.DK
I resten af foråret 2022 mødes vi følgende datoer fra kl.
16.00 - 17.30:
Torsdag den 9. juni
Tirsdag den 21. juni

Barsels-Café i
Grundtvigskirken
Kaffen er på kanden og vi
hygger i uformelle rammer
med salmer, sang og musik.
Her er plads til leg og aktivitet for de små, hvorefter det
vil blive serveret lune boller
og lidt godt.

Spaghettigudstjeneste
Torsdag den 28. august kl. 17.00
Vi skal riste skumfiduser / popcorn på bålet /
grillen efter aftensmaden.
Tilmelding senest tirsdag den 26. august kl.

12.30 til kirkekontoret på 76 11 96 00 eller
via mail til kordegn, Jens Peter Kristensen, på
JPK@KM.DK

Følgende fredage fra kl.
09.30-12.30:
3. juni
10. juni
17. juni
24. juni
1. juli

Kalender med gudstjenester
Gudstjeneste på Ribegade 223 torsdage kl. 10.30:
Torsdag den 2/6
Torsdag den 1/9
Gudstjeneste på Østerby-Centret torsdage kl. 14.30:
Torsdag den 2/6
Torsdag den 1/9
Gudstjenester hver søndag klokken 10.00
ved én af Grundtvigskirkens præster,
Willy Christiansen eller Jane Marie Sognstrup.

Brætspilsaften i Grundtvigskirken
Onsdagene den 1. juni og
24. august kl. 17.30: Brætspilsaften.
Velkommen til Brætspilsaften
i Grundtvigskirken
Vi spiser aftensmad, spiller
brætspil og har en dejlig aften 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 arrangementet er således et socialt tilbud til dig, der ønsker
at komme lidt ud, møde nogle mennesker og skabe nye
bekendtskaber.¨
Hele herligheden koster 35,kr. at deltage i og kræver tilmelding grundet madhåndtering.
Sidste tilmelding fredag før..
Maden er inklusiv én vand,
øvrige kan tilkøbes for 5,-kr.

Betaling foregår via Mobilepay eller kontant ved arrangementsstart.
Tilmelding med navn til
Michelle 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 Føns Staal.
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Nye kulturlinjer på Præstegårdsskolen URBAN
Fra august 2022 starter tre
helt nye Kultur Plus linjer
på Præstegårdsskolen, hvor
elever i 7. klasse og op kan
vælge imellem dans, video
og sociale medier.
Visionen er klar - Esbjerg
skal have et stærkt, udviklende og mangfoldigt kulturmiljø. Det gælder de store festivaler og de små lokale arrangementer, hvor kulturen kan

spire. I forlængelse af denne
vision danner Præstegårdsskolen Urban nye kulturlinjer, hvor eleverne dykker ned
i forskellige grene af kulturmiljøet. Dermed er de med til
at danne det fremtidige fundament for at kulturmiljøet i
Esbjerg kan spire.
Urbanskolen har længe været
kendt for sin kulturelle tilgang, og det gør sig også
gældende i de tre nye tonede

linjer på Præstegårdsskolen
Urban.
Her vil udskolingselever fra
august 2022 få mulighed for
at dykke ned i spændende
emner som dans, video, sociale medier, musikproduktion
og grafisk design.
Formålet med de tre tonede
linjer er at tilbyde elever
undervisning, der i høj grad
baseres på nutidige tendenser, idé- og samskabelse, fællesskab og kulturel dannelse.
Movie Makers
På Movie Makers-linjen lærer eleverne blandt andet:
• at lave storyboards
• at producere film
• at filme, klippe og sætte lys
• om filmhistorie, filmmusik
og filmteori
• at arbejde med fotografi og
billedbehandling
Derudover er der et grafisk
element på holdet, hvor de
også lærer:

• at lave plakater
• at udarbejde grafiske udtryk, der passer til historien
• at arbejde med skrifttyper,
logo og design
Underviser: Michael Iversen
Storytellers
På Storytellers-linjen lærer
eleverne blandt andet om:
• Sociale medier - platforme
og koncepter
• Kommunikation og journalistik
• Content creation

BØR
RNEDAG på Jerne
n Stadion
o

• Engagement og community
• Storytelling som genre
Derudover vil der være et
musikalsk element på holdet,
hvor de også lærer:
• musik og sampling-historik
• at scratche, mixe og producere musik til film og SoMe
Underviser: Alireza Lavasani
Performance Class
På Performance Class linjen
lærer eleverne blandt andet:
• forskellige stilarter indenfor
dans
• at arbejde med danseteknikker
• om rytme og bevægelse
• at performe til foto og video
shoots
• at arbejde med forskellige
koreografier
Derudover vil der være nogle
forventninger til eleverne, og
de vil blive udtaget såfremt:
• de har passion for bevægelse
• de har erfaring indenfor rytmisk bevægelse og dans
• de har et brændende ønske
om at udvikle sig
Underviser: Caroline Sander
Jepsen

”Vi er meget spændte på at
sparke de tre nye linjer i gang,
der skal være med til at underbygge vores overordnede
kulturindsats. De tre undervisere har i mange år været dybt
engageret i hver deres disciplin, hvorfor de er nøje udvalgt til at dele ud af deres viden. Undervisningen bliver i
høj grad båret af en fordybende og trendbaseret tilgang,
der er med til at understøtte
frihedsforsøget i Esbjerg Kommune.” – Anders Toft Andersen, pædagogisk leder.
Ansøg om optagelse
Går dit barn i 6. eller 7. klasse og kunne de tænke dig at
starte på én eller flere af linjerne? Så skal du ansøge om
optagelse via dette link:
https://skoler.esbjerg.dk/allefolkeskoler/praestegaardsskolen-urban/profilklasserog-tonede-linjer/kultur-plusklasserne
Ønsker du yderligere oplysninger vedrørende de tre linjer, bedes du kontakte pædagogisk leder, Anders Toft Andersen på mail ana30@esbjerg.dk

Kom til Børnedag
B
på Jern
ne Stadion
Efter et par års pause pga Corona, er vi glade for
igen at kunne in
nvitere til Børnedag på Jerne
Stadion. Det afholdes lørdag d. 13. august 2022
kl. 10.00 - 16.00

TINGHØJEN bruger kroppen

Alle børn i alle aldre er velkomne. Alle aktiviteter
er gratis, på nær tombola og fiskedam.

Hele ugen er der gang i den
på legepladsen, men fredage
i Tinghøjen er noget helt særligt, formiddagen stå i festens
tegn. Der er dans med høj
musik og fredags løb, det
sker at vores naboer står og
klapper med fra deres altaner
og så giver vi gerne et ekstra
dansenummer.
Formiddagen afsluttes med
fælles løb, hvor både vuggestue, børnehavebørnene og
personalet deltager.
Vi få styrket vores motoriske
færdigheder, sociale kompe-

Aktiviteteer
Waterr Balls
Turboslide
Hoppeborge
Pilekast
Glidebane (Du bliver våd -)
Snobrød, popco
c rn,
Skumfiduser over bål
Ansigtsmaling
Fiskedam og Tom
T bola mm

Kiosken er åben under hele arrange
ementet

Følg m
med på www.jerneif.dk
og på Facebook og Instagram

tencer og ikke mindst konkurrence lyst, når vi løber
rundt om Mooncarbanen og
der bliver talt omgange.
Måske er der et par fremtidige racerkører eller OL deltager iblandt :).
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Handicap er ingen hindring for en tur op i trætoppene...
fessionelt personale. Lars roser det gode sammenhold
mellem brugerne af ETAC og
de venskaber, der opstår, når
man mødes og ofte står overfor de samme udfordringer.

På ETAC Rehabiliteringscenter udfordrer man brugerne
med Sjov motion ude i haven
under navnet Ude rehabilitering. Det sker i et samarbejde
med Dit Friluftsliv ved Willi
Squindo, som står for gennemførelsen af de større aktiviteter d. 18. maj i tidsrummet 10.00-15.00.
”Et handicap er ingen hindring for at give vores brugere en ekstraordinær oplevelse
med en tur op i trætoppene
herude i parken bag ETAC
Rehabiliteringscenter” for-

Lidt om ETAC
ETAC Rehabiliteringscenter
er en selvejende institution,
med driftsoverenskomst med
Esbjerg kommune. Organisatorisk hører vi til i Social
Barn- Ung -Voksen / CFS.
Målgruppen er borgere over
18 år, med et fysisk handicap
eller en senhjerneskade som i
kraft af eget initiativ og medarbejdernes motivering, kan
få samme muligheder som
øvrige borgere for at leve et
godt liv. Der er 140 pladser.
Kerneopgave:
”at voksne med et fysisk handicap og/eller en senhjerneskade gennem læring og deltagelse i aktiviteter, samværstilbud og træning, mestrer
eget liv så selvstændigt og
meningsfuldt, som det er muligt”
På ETAC arbejdes der tværfagligt, således at vi sikrer et
kvalificeret og nuanceret tilbud til brugeren. Der arbejdes ud fra en neuropædagogisk tilgang, således at der tages hensyn til den enkelte
brugers muligheder og begrænsninger.
Den tværfaglige personalegruppe består af socialpædagoger, SOSU- assistenter,
Pædagogisk assistent, fysioterapeuter,
ergoterapeuter,
køkken- og ernæringsassistent og adm. medarbejder.
Der arbejdes med kreative,
sociale, fysiske og kognitive
metoder / aktiviteter, for at
styrke den enkelte brugers

tæller Syren Mortensen, daglig leder på centeret. Hun fortæller videre ” Det er en dag,
hvor alle kan deltage uanset
funktionsniveau og udfordringer. Der vil være forskellige muligheder for aktiviteter på dagen. Blandt andet en
svævebane i 4 meters højde,
en stor gynge i trækronerne,
aktiviteter omkring bålet, bueskydning samt mulighed for
at prøve en offroad bane (for
alle - også kørestolsbrugere).
Derudover vil der være hygge og andre aktiviteter i haven. Alt sammen er det kun
muligt ved hjælp af en del af
udmøntningen af de midler vi
fik fra Socialstyrelsen til at
lave forskellige oplevelser og
kulturaktiviteter
her
på
ETAC” slutter Syren Mortensen.
Østerbynyt talte med den 61-

årige Lars Bent Hansen, som
efter en arbejdsskade, hvor
han fik ødelagt ryggen, de
sidste 12 år har været tilknyttet ETAC, og de sidste 10 år

færdigheder og sikre at aktiviteten er overførbar til dagligdagen udenfor ETAC.

www.etac.esbjergkommune.d
k for yderligere information
ETAC.

ETAC har et kreativt værksted, træningskøkken, café,
udekøkken, fitnesscenter og
træningsrum.
Endvidere er der i forbindelse med caféen et køkken,
som dagligt tilbereder morgenmad, varm mad, salat,
smørrebrød
m.m.,
som
ETACs brugere har mulighed
for at købe.

Hvad er vi stolte af:
• Vi skaber trygge, lærende
og udviklende rum til hver
enkelt bruger
• Vi møder brugerne i et
anerkendende perspektiv
og tager udgangspunkt der
hvor den enkelte er i sit liv
på trods af livets udfordringer.
• Vi støtter den enkelte i at
mestre mest muligt i eget
liv, med udgangspunkt i
egne ressourcer (det vi kan
selv, skal vi selv)
• Den enkelte bruger støttes i
at sætte nye mål for egen
udvikling og mestring.
• Fokus for aktiviteterne er
at læringen skal være overfør bar til hverdagen uden
for ETAC
• Vi sikrer stor variation i
aktiviteter og samværs muligheder for alle brugere.
• Personalegruppen
er
sammensat af flere faggrupper og arbejder tæt
sammen på tværs af fag og
kompetencer.
• Vi arbejder med fysisk,
kognitiv og mental træning
med neuropædagogisk afsæt.
• Vi samarbejder tæt med
andre fagpersoner og pårørende i borgerens liv.
• Vi har en støtteforening,
der arrangerer mange forskellige aktiviteter, kulturoplevelser og fester i samarbejde med en større
gruppe frivillige.

Formålet er, at brugerne får
mulighed for at spise et sundt
måltid mad. Denne aktivitet
udnyttes således også til social træning sammen med andre i trygge rammer.
Køkkenet er åbent, og brugerne kan følge med i tilberedningen og få stimuleret
forskellige sanser (duft, hørelse, syn).
Flere af ETACs brugere bor
alene og har begrænset netværk. At komme i ETACs café udgør således en stor del
af deres liv.
ETAC har en del frivillige tilknyttet, der i høj grad er med
til, at brugerne også får andre
oplevelser og aktiviteter i
hverdagen
Praktisk information
Kvaglundparken 1 st., 6705
Esbjerg Ø, Telefon: 76 16 36
90 (bedst mellem kl. 9-14)
etac@esbjergkommune.dk
Åbningstider: Mandag - torsdag 8.00-16.00/Fredag 8.0014.00 (holdaktiviteter primært mellem kl. 9.30-14.30)

boet i Kvaglundparken 1.
Lars blev visiteret til ETAC
for at genoptræne ryggen.
Han er blevet opereret 5
gange og har nu også udviklet en dropfod. Han var tilknyttet en smerteklinik i Kolding, som fik ham ud af
hovedparten af det vanedannende medicinforbrug, han
var endt i, med hjælp fra læger, psykologer og andet pro-

Lars er medlem af brugerrådet, som er med til at planlægge og gennemføre aktiviteter samt fremfører brugernes ønsker.
Fakta:
ETAC Rehabiliteringscenter
holder til på adressen Kvaglundparken 1.
ETAC Rehabiliteringscenters
tilbud er til voksne med
funktionsnedsættelse, som i
kraft af eget initiativ og medarbejdernes motivering kan
få samme muligheder som
øvrige borgere for at leve et
godt liv.
ETAC tilbyder, efter lov om
social service, en lovpligtig
ydelse til personer med et fysisk handicap eller senhjerneskade efter §104. Vi er en
selvejende institution, med
driftsoverenskomst med Esbjerg kommune.
Der er p.t. tilknyttet ca. 150
brugere til centeret.

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

CENTRET-Værkstederne: Åbningstid: Alle hverdage kl. 8.00-15.00
Alle pensionister og efterlønnere kan deltage i aktiviteter og arrangementer,
arbejde i værkstederne og bruge centret efter egne ønsker og behov.

Billet-Caféen:
Åben mandag 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

Gør din virksomhed synlig
- få dit budskab ud !
Annoncer i Østerby Nyt
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ÅRSMØDE I
LOKALRÅD ESBJERG ØST
Lokalråd Esbjerg Øst havde indkaldt til ordinært årsmøde tirsdag 26. april i
IF92’s klubhus på Sportsvej.
Efter et par år, hvor årsmøderne har været flyttet på
grund af coronarestriktioner,
så blev det i år afholdt i henhold til vedtægterne.
Lokalrådet foreslog Harry
Olander som dirigent, og han
modtog valget, og kunne
konstatere, at årsmødet var
lovligt varslet.
Formand Bjarne Petersen
fremlagde derefter formandsberetning, hvor han omtalte
de kommende P2X anlæg,
der planlægges anlagt i Måde
og Veldbæk. Østerbyens borgere har jo gennem de senere
år været udsat for mange planer om anlæg, der støjer, lugter og medfører andre gener.
Lokalrådet forventer, at begge bygherrer og Esbjerg
Kommune vil være åbne omkring opførelsen, og CIP,
som står bag at skaffe den
nødvendige kapital til ammoniakanlægget, afholdte et informationsmøde på Platformen 28. februar. På dette møde blev der lovet at de ville
afholde yderligere informationsmøder samt et borgermøde i løbet af andet kvartal
i 2022. Bygherren på brintanlægget – H2Energy, som er
bosiddende i Schweiz, er desværre ikke endnu synlig, men
Lokalrådet håber de snart vil
være tilgængelige for informationer om deres anlæg.
Formanden nævnte også havnestøj, som plager nogle beboere i den sydlige del af området, og man frygter, at det
kan blive mere udpræget, når
havnen i løbet af nogle år
rykker tættere på. Lokalrådet
er dog i god dialog med havnen, som er deres naboskab
bevidst.
Esbjerg Kommune arbejder
med planer for at udvikle de
rekreative områder i Måde
Bakker og Strand samt
”Slambakkerne”. Der arbej-

des også med planer om at
udvikle en Vestkystforbindelse fra Ribe i syd til Varde Å,
og Lokalrådet anbefaler Esbjerg Kommune at kigge
overordnet på hele området,
så der skabes en sammenhæng, så borgerne kan benytte sig af hele området, uden
at skulle transportere sig
mellem områderne.
Spektrumparken er også et
område, som Lokalrådet har
brugt en del tid på, og i et
møde med projektlederen blev
det oplyst, at i 2022 vil kun
1. etape ved Præstegårdsskolen blive færdiggjort og
indviet. Der er ikke afsat
midler til at starte de næste
etaper op. Lokalrådet forventer, at Esbjerg Kommune indbyder ikke blot Lokalrådet,
men også andre interesserede
til at deltage i arbejdet med
planlægning af de næste etaper.
Formandens beretning blev
godkendt, hvorefter regnskabet for Lokalrådet blev fremlagt. Esbjerg Kommune havde givet et yderligere engangstilskud på kr. 5.000 til
hvert lokalråd i kommunen,
så det vil være muligt for Lokalrådet at støtte spændende
projekter økonomisk. Der arbejdes bl.a. med at genoplive
Jernedagen, som vil være en
oplagt mulighed for Lokalrådet. Regnskabet blev også
vedtaget.
Lokalrådet fremlagde to forslag til ændring af vedtægterne, hvor det blev præciseret,
hvornår Lokalrådet kan betegnes som fuldtalligt, samt
at fremtidige årsmøder flyttes
til november. Ønsket om at
flytte datoen var begrundet i
sammenfald med møder med
de politiske udvalg, som altid
foregår i foråret. De to forslag blev godkendt af forsamlingen.
5 ud af Lokalrådets 8 medlemmer havde ønsket at udtræde, hvorfor der skulle vælges mindst 4 nye. Christina
Simonia Straarup, Finn

Følg IF92 Fodbold
på Facebook

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

Grahndin og Birthe Guldager
ønskede at fortsætte, så der
var nyvalg til Lokalrådet af
Brian Toft Svendsen, Thyge
Kristensen, Kristian Staal og
Rasmus Dahlberg.
Harry Olander blev genvalgt
som revisor.
Under eventuelt blev der
spurgt til opkørslerne i Baggesens Allé, men det er ikke
muligt for Lokalrådet at give
et svar på om det er dårligt
arbejde fra entreprenøren eller et ønske fra Esbjerg Kommune om at nedsætte hastigheden mest muligt. Der blev
også spurgt til cykelsti på
Darumvej, men desværre
måtte Lokalrådet meddele, at
Esbjerg Kommune ikke havde valgt at prioritere den i
denne omgang. Det blev også
foreslået at ændre Lokalrådets Facebookgruppe til en
Facebookside.
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Flere er positive
over for Østerbyen

Det spektakulære legetårn i Spektrumparken. Parken indvies officielt d. 11. juni 2022.
Flere har en oplevelse af, at
Østerbyen er en bydel i udvikling med nye spændende
aktiviteter og muligheder.
Det fastslår en ny rapport,
der evaluerer de første fire år
af MedVind i Østerbyen – en
alliance, der på tværs af sektorer samarbejder om at skabe bedre børne- og ungeliv i
Østerbyen. Rapporten peger
på, at MedVind har bidraget
til den positive udvikling.
”Vi er glade for at se tegn på
positive forandringer i Øster-

byen. Der har gennem de sidste fire år været igangsat en
lang række initiativer, som
har haft fokus på at skabe bedre vilkår for Østerbyens
børn og ung, som fx Spektrumparken, tandsundhed og
fokus på sprogudvikling. Vi
ser frem til at fortsætte det
gode samarbejde, som er til
gavn for børn, unge og hele
området,”
fortæller Claus Blomgreen,
der er leder af MedVind-sekretariatet.

Baggrund
MedVind i Østerbyen er en
12-årig indsats, igangsat af
Esbjerg Kommune og Lauritzen Fonden.
Alliancen består af en lang
række aktører på tværs af offentlige, private og civilsamfundsaktører.
Visionen er, at alle børn og
unge finder vej gennem uddannelse og ind i beskæftigelse i 2030.

ØSTERBY NYT
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Grønnegården

Nyt fra Storegade Sportsklinik & Fysioterapi
Balancehold
Falder du, eller er du nervøs
for at falde? Har du en pårørende der har haft faldepisoder eller problemer med
balancen? - Så er dette hold
noget for dig!
Sundhedsstyrelsen anbefaler
superviseret træning af styrke
og balance, for at forebygge
fald. 30% af hjemmeboende
ældre falder mindst en gang
årligt. Dette kan medvirke
væsentlige helbredsmæssige
konsekvenser, i form af brud
på hofte eller skulder, samt
hjernerystelse.

Vi tilbyder:
1x ugentlig træning med
kompetent fysioterapeut.
Test af balance og funktion
ved opstart, samt løbende, for
at følge din fremgang.
Teknikker til at komme op
fra gulv ved fald.
Træning består af balance,
styrke og konditionstræning
Max 8 deltagere på holdet af
gangen
Vi starter hold løbende - næste gang tirsdag den 24. maj.
fysstoregade.dk/balancehold
BootCamp
Vores BootCamp forløb har

været over alt forventning. Vi
fortsætter nye hold efter sommerferien - første gang mandag den 29. august. fysstoregade.dk/bootcamp
Nye ansigter
Fra Juni 22 får klinikken igen
glæde af Stefan Møller kompetencer. Stefan har tidligere
været ansat på klinikken men
stoppede i 2017, da han siden
har været tilknyttet fod/ankel
afsnittet i diagnostisk team
på Kolding Sygehus i tæt
samarbejde med speciallægerne og skal snarest igang
med sin PhD. Stefan er på

klinikken på deltid primært
sent eftermiddage. Vi glæder
os til at kunne tilbyde hans
kompetencer.
Massage
Vi tilbyder byens bedste priser, og Bente Reimer står som
altid klar til at give dig en
god omgang massage for at
løsne de spændinger du måtte
opleve. I kan som noget nyt
booke tiden direkte fra vores
hjemmeside.
Vi ønsker alle vores klienter
og samarbejdspartnere en
rigtig god sommer :)

Så har 21 sikre cyklister forladt børnehaven Grønnegården for at starte deres kommende liv som skolebørn.
At kunne cykle, er for danske
børn meget givtigt i deres
dagligdag. I Grønnegården er
cyklen en integreret del af
pædagogikken.
Hver stue har en ugentlig cykeldag, altså en dag hvor børnene har deres egne cykler
med.
De mindste børn har deres
løbecykler med, og de ældre
børn deres tohjulede cykler. –
Skulle nogen glemme cyklen
bruges børnehavens løbecykler.
Det at cykle indebærer mange ting.
I Grønnegården arbejdes ud
fra et koncept der hedder Cykel-leg.
Flere i personalegruppen har
taget kurser i dette tema.
Cykelleg bygger på, at sikkerheden på cykel indlæres
via leg. Der laves en masse
legeaktiviteter, der langsomt
øger børnenes sikkerhed på
cyklerne.

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 vigtigste vej til dit barns læring og dannelse.

I vores hus vil dit barn og jeres familie opleve:
x En flot, nybygget daginstitution med legeplads,
udekøkken, bålplads og have til hver stue.
x Tæt samarbejde med dig som forælder.
x Fokus på tryghed og nærvær.
x Viden om børns sprog og udvikling.
x Mødet med kunst og kultur.
x 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

Et vigtigt tema i cykel leg er
også at kende sin cykel. –
Altså kigges der på cykler,
hvad er kæde, sadel, styr osv.
Hvor høj skal en cykel være
for at den passer, og hvorfor
bør alle store som små køre
med en cykelhjelm der passer
korrekt.
Der laves cykelleg på legepladsen, ved et nærliggende
garage anlæg, og der cykles
omkring børnehaven.
Inden børnene har sidste dag
i Grønnegården kommer et
stort højdepunkt, nemlig at
cykle omkring Lergravs søen.
I år var der i alt 21 sikre cyklister, der i mindre grupper
cyklede flere gange rundt om
søen sammen med deres pædagoger. Børnene er meget
stolte over at klare denne aktivitet, og de oplever at folk
der går langs søen kommenterer hvor dygtige de er.
Turen sluttes med at alle får
tildelt et cykeldiplom, som
stolt fremvises til alle interesserede.
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ønsker alle
en god sommer!

Bagagerumsmarked i Veldtofte
Når solen kommer længere
op på himlen, og temperaturerne begynder at stige, så
starter sæsonen for bagagerumsmarkeder i Veldtofte.
Første marked var 1. maj, og
fra første færd, så var markedet velbesøgt, både med stadeholdere og med nysgerrige
på jagt efter en god handel.
Markedet er forbeholdt private stadeholdere, hvor de kan
sælge egne brugte ejendele
og danske husflidsarbejder.
Det giver en mulighed for at
få tømt pulterrum, garager,
kældre, skuffer og skabe og
få tjent en skilling.

Det er Ole Rask, der står bag
markedet, som er inde i dens
17. sæson. Han driver også
en række markeder i andre
byer i Jylland.
Der afholdes yderligere 4
udendørs markeder i 2022,
og det foregår som altid på ppladsen ved IF92 Fodbolds
klubhus, hvor der også er
mulighed for en pause fra turen rundt til de mange stader.
I og foran klubhuset er der
mulighed for at købe pølser,
kaffe, øl, brød og meget andet.
Markederne afholdes 1. søndag i måneden, og de øvrige

datoer i år er 5. juni, 3. juli, 7.
august og 4. september.
Skulle man være interesseret
i en stadeplads, så kan man
kontakte Ole Rask på telefon
2834 4878 mandag mellem
15 og 20, tirsdag mellem 15
og 16, onsdag mellem 18 og
19 eller torsdag mellem 17
og 20.
En stadeplads koster pr. gang
kr. 325 og måler 5 x 5 meter.
Hvordan man udstiller sine
varer bestemmer man selv.

Følg IF92 Fodbold på Facebook

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

Åbningstider
Mandag - Fredag
9.00-17.00
Lørdag - Søndag
9.30-15.00
Helligdage
9.30-15.00

#platformen

Storegade 280
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 12 43 45
www.esbjergplanteskole.dk

Tømrervej 3
6710 Esbjerg
Tlf. 75 12 96 22
E-mail: info@ic-nielsen.dk
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Fodboldskole 2022
For drenge og piger født i årgang 2006-2016
Afholdes i uge 29, dvs. 18-22. juli 2022.

DBU Get2sport Fodboldskole
Fodboldskolen afvikles i år for 10. gang. Det er et samarbejde imellem DBU,
Get2sport, Esbjerg IF 92/Kvaglund IF Fodbold og Bydelsprojekt 3i1.
Fodboldskolen er for børn/unge der bor i følgende bolig-områder: Præstebakken,
Tinghøjen, Skolebakken, Stengårdsvej, Skoleparken, Lykkegårdsparken og Kvaglund,
eller er medlem i Esbjerg IF 92 Fodbold og Kvaglund IF Fodbold.

Kram og high fives til alle børn
Børn fra Børnehuset Bøndergårdsvej fik besøg af den
store lilla Bamseven og løb
sammen mod mobning i
Børnestafet 2022.
Den store Bamseven har haft
en travl uge i Esbjerg. Den
har nemlig delt kram og high
fives ud til alle de børn, der
løb med i Børnestafetten
2022.
Område Midt- og Østerbyen
deltog i Fri for Mobberis løb,
som Mary Fonden og Red

Barnet står bag, hvor børnene
fra bl.a. Børnehuset Bøndergårdsvej tog en tur for de gode børnefællesskaber. Det
gjorde de sammen med tusindvis af andre børn i Danmark, hvor Fri for Mobberi
hele ugen har sat ekstra fokus
på at skabe trivsel og forebygge mobning.
”Foruden Børnestafetten har
vi i ugens løb haft andre aktiviteter omkring Fri for Mobberi, som vi også har delt
med forældrene, og vi har

brugt ugen på at tale om og
arbejde med Fri for Mobberis
fire værdier, som er tolerance, respekt, omsorg og mod –
selvfølgelig i børnehøjde.
Ugen har været en succes, og
vi er klar igen til næste år,”
siger områdeleder Tine Kirkegaard.
I Østerbyen arbejdes der generelt målrettet med børnenes trivsel, hvor MedVind i
Østerbyen på tværs af aktører
skaber de bedste betingelser
for børn og unge.

Aldersgrænser
Fodboldskolen er målrettet børn født årgang 2006 - 2016.
Varighed
Fodboldskolen er uden overnatning, og børnene skal afleveres inden kl. 9.00
og afhentes kl. 15.00 hver dag fra mandag til fredag i afviklingsugen.
Som de andre år, vil det være muligt for børnene at få morgenmad fra kl. 08.00 – 08.30.
Træningen foregår på Skibhøj Anlæg Lykkegårdsvej 11.
Pris
kr. 100.- kr. betaling ved tilmelding (Kun selve fodboldskolen)
Mad på fodboldskolen betales ekstra, se bagsiden.
Tilmelding
Tilmelding afleveres hos Bydelsprojekt 3i1, Skolebakken 62
Sidste tilmelding fredag d. 10. juni 2022 kl. 11.00

Tilmelding til Fodboldskole 2022
Navn:
Adresse:
Fødselsdag:
Forældres navn:
Forældres tlf. nr.:
Tøjstørrelse:
Str. 116 - 128
Str. 140 - 152
Str. 164 - 176
Str. S (voksen)
Str. L (voksen)







Strømper:
Str. 31 - 35
Str. 36 - 40
Str. 41 - 45
Str. M (voksen)
Str. XL (voksen)







Forældre - Underskrift:

Vi ses i uge 29
Kontaktperson
Carsten Hille Rasmussen
Tlf. 2429 3274

Madbestilling - Fodboldskole 2022

Pris pr. dag kr. 70,- inkl. 1/2 l. vand, pr. dag. Sommerens tilbud alle 5 dage kr. 300,Kuponen afleveres sammen med tilmeldingen.
Betaling vedrørende mad skal ske ved tilmelding, kontant eller mobil pay 81123.
Navn: ________________________________________

Side 12

ØSTERBY NYT

2022

Recovery Bulls
Tilbage i 2015 stiftede Even
Ramsland sammen med nogle kammerater idrætsfællesskabet Recovery Bulls. De
kom alle med en baggrund i
misbrug og kriminalitet, men
ønskede en vej ud, og de troede på, at idræt kunne være
vejen. De startede med at
spille fodbold sammen, og
hurtigt opdagede de, at de ikke var de eneste, så gruppen
voksede. Idrætsfællesskabet
bygger på samhørighed, frivillighed og kærlighed.
Even fandt hurtigt ud af, at
det var en fordel at stifte en
forening, da det gjorde det
meget nemmere at navigere i
det kommunale system.
I starten var det fodbold, der
var samlingspunktet, men
efterhånden kom der medlemmer, der havde lyst til andre idrætsgrene, og fra start
har det været en præmis, at
nye idrætter skal drives af
medlemmerne selv. Der står
ingen pædagog, og styrer aktiviteten. Hvis et eller flere
medlemmer ønsker at dyrke
en idræt, skal de selv stå for
den daglige drift. Tanken har
jo været, at det er medlemmernes interesse, der skal
drive aktiviteten, og ikke en
pædagog, der synes, det kunne være interessant. Det gør
også, at det eller de medlemmer, der står for ansvaret,
vokser og får selvtillid. Mange af medlemmerne kommer
med komplekse problemer,
og har måske isoleret sig
uden ret meget kontakt til an-

dre mennesker, så at de pludselig står med ansvar for sig
selv og andre, får dem til
vokse og få selvtillid.
I dag er mange af medlemmerne enten i job eller under
uddannelse, og Even Ramsland, som nu er stifter og direktør for Recovery Bulls,
nævner et medlem – Kasper
– som af det kommunale system var anbefalet til førtidspension, da han lider af flere
diagnoser, nu er blevet voksenlærling ved Bjerrum Nielsen i Bramming. Kasper
kom på kursus som overflademaler ved AMU Esbjerg,
og viste så gode evner, at han
fik tilbudt lærlingplads. Kasper er i dag en stærk rollemodel i Recovery Bulls Esbjerg,
hvor flere af medlemmerne
er på vej fra bruger til frivillig til job eller uddannelse.
Meget af arbejdet med at
finde job eller uddannelse,
sker i tæt samarbejde med
3F’s afdelinger.
Formanden for 3F Transport i
Esbjerg, Jakob Lykke, udtaler: 3F er Danmarks ubetinget største og stærkeste fagforening - det forpligter naturligvis - at hjælpe dem som
har det svært eller er udsat på
den ene eller anden måde, det
er ganske enkelt en 3F kerneværdi - fokus på fællesskabet.
Et stærkt fællesskab som Recovery Bulls er klart noget vi
vil bidrage til i form af sponsorater og faglig assistance
således at medlemmerne kan
til komme videre i deres ar-

Storegade 36, 6700, Esbjerg
bejdsliv. Vi er stolte over som
fagforening at kunne være
med til at gøre en forskel ikke kun på det praktiske plan i
forhold til Udsatteligaen,
men samtidig på det menneskelige plan.
I afdelingen i Esbjerg, som
var den første afdeling i Danmark, sker der til stadighed
nye tiltag, og blandt dem er
padeltennis, som er måske
den hurtigst voksende sportsgren i Danmark, og discgolf,
men samtidig er det vigtigt
for afdelingen, at holde fast i
de etablerede sportsgrene
samt idrætscaféen i Strandbygade 30.
Recovery Bulls har for længst
spredt sig udover kommunegrænsen, og er nu repræsenteret i 14 byer i Danmark og
flere er på vej, og i skrivende
stund har de ca. 1400 medlemmer. Det er ambitionen,
at indenfor de næste 4 år,
skal de være repræsenteret i
30 kommuner.
Udover de rent fysiske aktiviteter, er Recovery Bulls
startet op med at lave podcasts, som kan høres på Spotify. Foreløbig er der lavet 3
podcasts, hvor stærke medlemmer af foreningen fortæller deres historie. De håber at
producere 1 podcast hver måned. Even fortæller, at – udover en podcast med ham
selv – er der udsendt 1 med
Peter fra Slagelse og Charlotte fra Esbjerg. Vært på udsendelserne er Annette Mukuha.

tlf. 7512 4943
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Vi forhandler og servicere alle typer
af cykler, knallerter og el-køretøjer

Fælles Om.
Økonomien
Middelfart Sparekasse i Esbjerg er med dig, når de
største økonomiske beslutninger i livet skal træffes.
Det kræver tillid.
Hos os får du en personlig rådgiver, som
kender dig og din økonomi, og er til at få fat
S§ 'H EHGVWH OºVQLQJHU ĆQGHU YL QHPOLJ L
fællesskab.
Ring direkte til Kent eller Lisette, og hør
mere om, hvad vi kan gøre for dig og
din økonomi. Du kan også læse mere på
midspar.dk/6700

TIlfredse kunder 
og godt omdømme

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

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

Vi støtter lokale
aktiviteter og
foreninger.

Dokken 10
6700 Esbjerg
88 20 85 50
midspar.dk/esbjerg
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FDF Esbjerg 4. kreds
I 1971 fik et par ledere i FDF
4. kreds efter et besøg i Århus en idé om at arrangere
Skt. Hans Fest i Lergravsparken for at fejre Skt. Hans,
synliggøre FDF i området og
tjene penge til kredsens arbejde.
I år kan de derfor fejre 50 års
jubilæum, og i alle årene er
det Thomas Staal, der har
stået for arbejdet med planlægning og afvikling af arrangementet. Thomas har
været med i kredsen i 62 år,
og er næstformand.
I de første år var der kun et
par boder og lidt underholdning, som helst skulle være
uden betaling til aktørerne,
bl.a. havde man selv et godt
tamburkorps, som selvfølgelig medvirkede hvert år. I
starten var der bål og æbleskiver, og hvor de har beholdt
bålet, er det nu meget andet
man kan købe og eks. selv lave popcorn over bålet.

.

(

Skt. Hans festen var fra start
en succes, hvor der kom mere end 1000 gæster, og med
årene har kredsen udviklet
med telte, borde, stole m.m.
Et fast indslag på aftenen er
en båltale, som ofte er leveret
af borgmestre og lokale politikere, som f.eks. Henning
Rasmussen, Flemming Bay,
A.K. Nielsen, Johnny Søtrup
og Jesper Frost Rasmussen
og regionsformand Stefanie
Lose, men også landspolitikere som Per Hækkerup har
været blandt talerne. I år er
det folketingsmedlem Anders
Kronborg, der har fået æren
og fornøjelsen.
Underholdning har altid været en vigtig del af aftenen,
og der har været mange artister i starten af deres karrierer,
som f.eks. Lasse og Matilde,
Trine Gadeberg og Country
Lise. Nogle år har man også
haft et samarbejde med 7kanten i Varde, som har op-

vate ikke blot fra Østerbyen,
men også fra andre dele af
byen.
Thomas kan selvfølgelig ikke
klare opgaven alene, så han
har 8-9 personer, som er
medansvarlige, og på dagen
er der omkring 60 mennesker, der yder en stor indsats.
Thomas fortæller om hjælp
fra såvel nuværende som tid-

trådt som optakt til deres
sommerspil, og man har også
haft besøg af forskellige musikkorps samt helikopterbesøg og faldskærmsudspring. I
år kommer Vardegarden samt
”Charlotte Mai Band”, som
spiller nogle af Kim Larsens
mange hitnumre. Som sædvanligt er der også underholdning for børn og barnlige
sjæle med tryllerier af Poul
Oslo.

ligere medlemmer af kredsen, som altid hjælper. Nogle
sørger endda for at deres
vagtplaner passer, så de kan
hjælpe. Skt. Hans Festen er
blevet en del af Esbjerg
sommerunderKommune
holdning, og vil derfor også
blive annonceret på kommunens hjemmeside.

En uundværlig del af en Skt.
Hans Fest er jo bålet, og da
arrangementet jo holdes i
Lergravsparken, så lavede
firmaet IRAS for mange år
siden en tømmerflåde, og det
må siges at det gjorde de
godt, for den bruges stadig,
når bålet trækkes ud på søen.
I det hele taget, så er Thomas
og resten af kredsen taknemmelige for den støtte som de
får fra såvel firmaer som pri-
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BLOK BEATS FDF landslejr

- Gennem musik, mad og dialog nedbryder vi fordomme om Stengårdsvej
Den 25. juni 2022 vælter vi
hegnet for en ny urban festival med beliggenhed i den
østlige del af Esbjerg. Blok
Beats er en festival for alle
unge i Esbjerg med fokus på
urban/hiphop musik, mad fra
hele verden, workshops og
talks. Festivalen skal gennem
mad, musik og dialog være
med til at vise de positive gevinster ved kulturel diversitet, nedbryde fordomme om
Stengårdsvej og forene unge
i Esbjerg i musik og kultur.
Festivalen er en del af projektet 6705+Statens Kunstfond, som er et projektpartnerskab mellem Esbjerg
Kommune og Statens Kunstfond i samarbejde med Tobakken og lokale unge fra
Stengårdsvej.
Gennem samarbejde med lokale unge fra området omkring Stengårdsvej opstod idéen om en urban festival i lokalområdet. BLOK BEATS

blev født. Efter over et års
planlægning kan vi nu endelig løfte sløret, for det der bliver Esbjergs nye festival for
urban og hiphop musik. Det
bliver en hyldest til kulturel
diversitet, møder på tværs og
good vibes.
Endagsfestivalen er opdelt i
to dele. Fra kl. 15.00-18.00 er
der mulighed for at deltage i
workshops og talks. GAME
Streetmekka Esbjerg byder på
drop-in basket ball og en
streetdance workshop, foreningen Rapolitics byder på
en rap workshop og en storyteller workshop og to lokale
kunstnere afholder en graffiti
workshop. Der vil desuden
også være en kreativ merchandise workshop, hvor man
kan trykke sin egen mulepose
eller t-shirt.
Den anden del af festivalen
løber fra kl. 18.30-00.00. Her
vil man kunne opleve nogle
af tidens største navne inden
for dansk hiphop, nemlig

Branco, Fouli, ICEKIID, Jimilian og Amina.
Foruden musikken og aktiviteterne, byder BLOK BEATS
festival på mad fra lokale beboere. I stedet for burgere og
hotdogs, har en gruppe lokale
beboere fra Stengårdsvejsområdet nemlig meldt sig til
at holde madboderne. Man
vil derfor kunne smage falafler, samosaer og mad fra både det somaliske og vietnamesiske køkken.
Vi prøver noget nyt, og kører
festivalen uden salg af alkohol. Der vil i stedet være fokus på oplevelser.
I forbindelse med BLOK
BEATS afholder vi den 2805-2022 et pre-event på Huset Esbjerg, hvor det nyetablerede KANTEN spiller op
med DJ, vi vil afholde konkurrencer, der kommer foodtruck, ligesom der vil være
smagsprøver på blandt andet
streetdance workshoppen vi
afholder på festivalen.

FDF’s store landslejr afvikles
i år fra 6. juli til 15. juli i Ry,
og 4. kreds har tilmeldt 20
deltagere til landslejren. Der
er tilmeldt mere end 10.000
FDF’ere, og 4. kreds kommer til at bo i et område sammen med FDF’ere fra Bramming, Darum, 1. kreds Sædding, 2. kreds Midtby, 3.
kreds Jerne, 7. kreds Kvaglund, Hjertingkredsen, Tjæreborgkredsen og Vejen kredsen, som alle skal bo i Labyrinthia. Temaet for landslejren 2022 er mod, fordi det
kræver mod at udforske, udfordre og udfolde sit ståsted i
livet. På landslejren skal alle
afsted på en eventyrlig opdagelsesrejse til et uopdaget
kontinent, der hedder ”Coratia”. Dette særlige kontinent
består af syv landskaber, der
tilsammen udgør det fantastiske fantasi-kontinent, som
der rejses til i luftballon.

Fortællingen starter med en
FDF pige, der finder sin bedstefars gamle logbog, hvor
han fortæller om hans mange
opdagelsesrejser, og han har,
som det første menneske, opdaget Coratia. Hun beslutter
derfor at samle en ekspedition, og drage på opdagelsesrejse til Coratia.
På lejren skal der opstilles
flere telte og kredsens egen
store runde ”tipi” telt, så en
række frivillige kører i weekenden inden landslejren op
for at opstille disse, så de er
klar, når kredsen kommer.
Landslejren er for kredsens
medlemmer fra ca. 11 år og
opefter, men for at de yngre
medlemmer af kredsen også
skal opleve en lejr, så holdes
der en mini-sommerlejr, som
afvikles i Vester Vedsted ved
Ribe fra 26. maj til 29. maj.
FDF 4. kreds er en velfungerende kreds med mange dyg-
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tige og passionerede ledere,
men de lider under, at der i
disse år mangler børn i området, så de håber at flere skulle
få lyst til at prøve at være
FDF’er, så kontakt Berit West
Pedersen enten på telefon
2812 2176 eller på mail bwp
@bbsyd.dk. Man kan også
følge med og læse mere om
FDF 4. kreds på deres Facebookside FDF-Esbjerg 4.
kreds.

At være FDF’er er ikke kun
landslejr. I løbet af året foregår der mange aktiviteter,
hvor de arbejder med tovværk, bål og andet spejdermæssigt, men også f.eks. affaldsindsamling, brætspilsaftener og familiedage, hvor
hele familien kan deltage.

Følg IF92 Fodbold
på Facebook

Fra venstre: Anab og Mai.

Materieludlejning

2

- Når det passer dig!

Lej materiel direkte
på vores hjemmeside

www.24-7-rental.dk
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Eid mubarak!

Søndag den 1. maj 2022 sluttede ramadanen. Det markeres med Eid ul-Fitr, den lille
fest, som er en fejring af fastens afslutning. For at fejre
det afholdte frivillige beboere
fra Stengårdsvej, Mosaikken
og Bydelsprojekt 3i1 i samarbejde en lille festival tirsdag
den 3. maj 2022. Der var aktiviteter for alle aldre og man
kunne i boderne købe mad
fra den lokale Al-Assli, kaffe
og kage. Det var en dag med
højt solskin og flagring for
mange lande. De mindste fik
popcorn og greb flødeboller
fra flødebollekatapulten og
andre nøjedes med at nyde
solskinnet på tæpper i græsset. Imens festlig musik spillede opstod der hurtigt kø til
madboden, der serverede varme retter. Godt besøgt var
tæppet med ansigtsmaling,
hvor børn gik fra med ansigtsmaling i alverdens motiver. Under opløbet til festen
fik de mange frivillige pladsen til at summe af aktivitet

allerede før beboere begyndte at komme kl 15. Med så
stor tilslutning er håbet at
gentage succesen næste år,

og gøre fejringen til en tradition. Tak til alle, der hjalp til
og deltog og på gensyn.

Esbjerg IF 92 pige afdeling
Sommeren er på vej, og fodbold sæsonen er i gang igen,
Esbjerg if 92 har i 2022
valgt, at starte pige afdelingen op, hvor alle piger i alderen 5-15 år kan komme og
spille fodbold hver onsdag.
Miljø
For temaet omkring, er det
rigtigt vigtigt at skabe et godt
fodboldmiljø, som bl.a. skabes ved at have fokus på
tryghed, trivsel og fælleskab.
Det vil man skabe ved at
spillerne er i centrum, give
plads til alle uanset niveau,
samt at have fokus på træning som skal være inspirerende, sjovt og lærerigt.
Sociale
Igennem sociale aktiviteter
vil man sørge for at pigerne,
teamet omkring, samt forældre oplever et godt fællesskab. Man vil derfor sætte
nogle initiativer i gang, som
vil styrke sammenholdet.
Bl.a. tilbyder man pigeraketten d 8/5 på Skibhøj anlæg,

en gratis samt sjov fodbolddag med aktiviteter
Af andre tiltag vil der blive
tilbudt forældremøder, fælles
spisning,
fodboldstævner,
træningskampe, samt tivoli
fodbolddag, hvor man kan tage en veninde med.
Alle piger i alderen 5-15 år er
velkommen. Vi glæder os til
at se jer. Træningen er onsdag mellem kl. 17.00 og
18.00. Hvis du vil vide mere,
så kan du kontakte leder Lise
Ankersø Hansen på telefon
2819 3112, på mail: liseahansen@hotmail.com. Du kan

også kontakte holdleder Jannie Uldahl Thomsen på telefon 2814 5579 eller på mail:
juldahlthomsen@gmail.com
eller holdleder Helle Vinter
på telefon 3119 8232, mail:
hvinter76@gmail.com. Du er
også velkommen til at bare at
dukke op i klubben på Lykkegårdsvej 11 på en træningsdag.
Pigeraketten
Søndag 8. maj affyrede if92
Pigeraketten i Skibhøj, hvor
der var dukket omkring 37
piger op for at opleve en sjov
og spændende dag med masser af fodboldleg. Nogle af
pigerne var godt kendt med
at spille fodbold, mens andre
var nye. Målet med Pigeraketten er at introducere piger
til fodbold, hvor man selvfølgelig håber på at få flere piger til at spille fodbold. Dagen var velsignet med godt
vejr, masser af glade piger og
dygtige trænere, der var med
til at gøre dagen sjov og
spændende.
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Brandkadetter stemte dørklokker på Stengårdsvej
Røgalarmer redder liv. Alligevel har knap hver fjerde
dansker ikke opsat en røgalarm i hjemmet. To lørdage i
marts og en onsdag aften
stemte brandkadetter fra Esbjerg dørklokker. De tilbød at
hjælpe med brandsikkerheden i hjemmet og opsætte en
gratis røgalarm hos borgere
på Stengårdsvej.

• 22 brandkadetkorps fra hele landet deltager i projektet hen over de næste tre år
• 4.400 røgalarmer opsættes
i private hjem i løbet af
projektperioden
• 13.200 husstande får viden
om brandforebyggelse og
brandsikkerhed enten på
hjemmebesøget eller via
materiale om brandforebyggelse og brandsikkerhed i
postkassen

- Hej, vi kommer fra beredskabet. Må vi opsætte en røgalarm hos dig?
Den sætning blev en lang
række borgere på Stengårdsvej mødt med i løbet af marts
måned. Som en del af projektet ’Beredskabet banker på’
var unge brandkadetter fra
det lokale brandvæsen nemlig rundt og tilbød at opsætte
en gratis røgalarm hos borgere, som endnu ikke har en installeret i hjemmet. I år skete
det i samarbejde med Ungdomsbo og Bydelsprojekt 3i1
på Stengårdsvej.
De unge brandkadetter stemte ca. 500 dørklokker og langt
de fleste lukkede op. Der
blev opsat godt 200 røgalarmer på de 3 dage.
Lokal tryghed
- Vores brandkadetter var glade for at være ambassadører
for beredskabet og bidrage til
at øge trygheden i lokalområdet gennem direkte oplysning
om brandforebyggelse og
brandsikkerhed til den enkelte beboer. Gennem deres
brandkadetuddannelse har de
tilegnet sig en stor viden om
brandforebyggelse, og den
viden ville de rigtig gerne dele med andre, siger Morten
List Christensen, der er SSP-

konsulent og projektleder for
brandkadetterne i Esbjerg.
Brandkadetterne er mellem
13-17 år og bliver undervist
af professionelle brandfolk
sammen med ungdomsbrandkorpset én aften om ugen.
Men uddannelsen handler om
meget mere end at slukke ildebrande.
- De unge bliver en del af et
fællesskab hvor alle er afhængige af hinanden, og
hvor ingen er stærkere end
det svageste led. De kommer
igennem en modningsproces,
hvor de lærer helt utroligt
meget om sig selv, fortæller
Morten List Christensen.
Behov for øget sikkerhed
De sidste 10 år har mere end
90 procent af alle dødsbrande
fundet sted i private hjem.
Årsagerne til dødsbrande i
private hjem kan være mange, men blandt de mest hyppige er rygning, madlavning
og levende lys.
- Vi ved, at røgalarmer er
utrolig effektive til at advare
om brand i hjemmet, men
desværre er der stadig en del
borgere, som ikke har en rø-

galarm derhjemme. Vores
projekt havde fokus på at
skabe dialog mellem borgere
og beredskabet for at øge bevidstheden om brandsikkerhed dér, hvor risikoen for
dødsbrande er størst; nemlig i
hjemmet, siger projektchef i
Unge i Beredskabet, Maria
Wiktoria Karolini.
Brandkadetterne stemte dørklokker på Stengårdsvej lørdag d. 5. og lørdag d. 12.
marts mellem kl. 10.00-14.00
og onsdag aften d. 16. marts
sammen med medarbejdere
fra Ungdomsbo og Bydelsprojekt 3i1.
Projektet er blevet en stor
succes og det gode samarbejde mellem brandkadetterne,
Ungdomsbo og 3 i 1 har dannet baggrund for en forhåbentlig gentagelse i løbet af
et ars tid.
Fakta
Projektet ’Beredskabet banker på’ er udviklet af Unge i
Beredskabet i samarbejde
med Brandsikker Bolig og
med støtte fra TrygFonden i
perioden 2021-2024. Kon-

ceptet er inspireret af West
Midland Fireservices’ (England) succesprojekt ’Safe and
Well’, hvor de med 25.000
årlige besøg hos borgere forebygger brand og ulykker i
hjemmet.
Tal fra Beredskabsstyrelsen
og TrygFondens undersøgelser: 'Dødsbrande i Danmark 2019' og 'Brand og røgalarmer i danske hjem
2020’ viser, at:
• Mere end 90 % af dødsbrande de sidste 10 år har
fundet sted i private hjem
• 45 % af dødsbrandene i perioden 2014-2019 forekom
i etageejendom
• 23 % af danskere har ikke
opsat en røgalarm i hjemmet, heraf bor de fleste i
lejlighed
• Kun i 26 % af de boliger,
hvor der i 2016-2019 var
dødsbrande, var der opsat
en røgalarm
• Af disse røgalarmer var det
kun 15 % af dem, der reelt
fungerede

Om Unge i Beredskabet
Unge i Beredskabet er en
landsorganisation, som samler og varetager arbejdet med
alle børn og unge med interesse for brand og redning.
Unge i Beredskabet er et inkluderende socialt fællesskab
af brandkadet-, ungdoms- og
juniorbrandkorps på tværs af
landet, der tilbyder børn og
unge viden, oplevelser og
kompetencer inden for brand
og redning.
I projekt ’Beredskabet banker på’ vil korpsenes brandkadetter, med deres faglige
viden i rygsækken, agere de
udførende brandforebyggere,
der opsætter røgalarmer i
borgernes hjem og skaber dialog omkring brand og
brandforebyggelse med ud-

gangspunkt i materiale fra
Brandsikker Bolig.
Brandsikker Bolig, som er
samarbejdspartner i projektet, er udviklet af Beredskabsstyrelsen og er et brandforebyggelseskoncept med
gennemarbejdet materiale,
der blandt andet har fokus på
brandforebyggelse i borgerens hjem og korrekt opsætning af røgalarmer.
Brandkadetterne er lokalt
støttet af: Lauritzen Fonden,
TrygFonden, Lida og Oskar
Nielsens Fond, Claus Sørensens Fond, Østifterne, Viking, Medvind i Østerbyen,
Esbjerg og Fanø Kommuner,
Ungdomsskolen i Esbjerg,
SSP Forebyggelse og Vejledning, Unge i Beredskabet,
Sydvestjysk
Brandvæsen
m.fl.
Danske Beredskaber, Falck
og Beredskabsforbundet står
bag Unge i Beredskabet med
støtte fra Forsvarsministeriet
og VELUX FONDEN. Se
www.ungeiberedskabet.dk og
www.danskeberedskaber.dk
for yderligere informationer
om henholdsvis Unge i Beredskabet og Danske Beredskaber.

Projekt ’Beredskabet banker
på’ har en målsætning om, at
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Måde
Strand
Lokalråd Esbjerg Øst har i
flere år arbejdet for at Esbjerg Kommune ville sørge
for at der blev ryddet op på
Måde Strand efter at European Energy havde nedtaget
flere gamle møller.
5. maj var der derfor arrangeret en strandvandring med repræsentanter fra Esbjerg
Kommune og Lokalrådet,
hvor det foreløbige resultat
blev vurderet.
European Energy er næsten
færdige med at fjerne fundamenter og andet affald fra
nedtagningen, og den sidste
oprydning vil snart være gennemført.
Der er også foretaget en
strandrensning, men problemet er, at på en strand, der er
udsat for elementerne, vil der
jævnligt blive enten skyllet
nyt affald op på stranden el-

om møllerne, uden at skulle
gå på selve stranden.
Lokalrådet havde også et ønske om at der opsættes skraldespande i området, og at
området jævnligt tjekkes for
skrald og uhensigtsmæssigheder. Der ligger smidt affald
flere steder i området, og lokalrådet efterlyser en oprydning. Projektlederen har oplyst, at disse ønsker er
videregivet til ”Entreprenøren”, som står for disse opgaver.
Under strandvandringen langs

kysten blev de efterladte materialer og oprydningen diskuteret.
Projektlederen på Måde
Strand arbejdet lovede at Esbjerg Kommune tager alle
ønsker med i deres overvejelser omkring områdets udvikling, og lader dem indgå i
lokalplanlægningen for de
enkelte projekter, og den
fremtidige indsats. De enkelte planer kommer i offentlig
høring, hvor det vil være muligt at afgive høringssvar.

Oversigt over eksisterende veje i området
ler afsløret gammelt affald,
der har ligget begravet i sandet. Det er Esbjerg Kommunes forventning, at kysten
vokser til med græsser og
strandengplanter, så man vil

få et mere grønt udtryk.
I foråret 2023 vil der blive
foretaget kystsikring, hvor
den oplagrede klæg og de
større kampesten vil blive
fordelt ved mølle 4, så stran-

den vil være bedre beskyttet.
Måde Strand er ikke tænkt
som en badestrand, men som
en del af et rekreativt område. Østerbyen har et stort ønske om at adgangen til kysten
bevares, og gerne forbedres
samt adgangsvejene gjort
mere cykelvenlige, både for
almindelige cykler som ladcykler. Desuden ønskes at det
bliver muligt at gå hele vejen
ovenpå kystsikringen rundt

Oversigt over skrald i området.

Oversigt over arealanvendelsen i kommuneplanforslag 22-34.

LOkaLråd ESBJErG ØST
pr. 26. april 2022
Formand: Christina Simonia Straarup – tlf. 2891 2227 – stemsimonia@yesbjerg.dk
Øvrige medlemmer:
Finn Grahndin
Birthe Nygaard Guldager
Brian Toft Svendsen
Thyge Kristensen
Rasmus Dahlberg
Kristian Staal
Lokalråd Esbjerg Øst kan kontaktes på mail: lokalraadet-oest.dk
eller ved kontakt til formanden
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Esbjerg Øst Dartklub
Træningstider 2022
Hold

Årgang

Dage

Tidspunkt

Sted

Småfødder

2017

Tirsdag

Kl. 16.45 – 17.45

Skibhøj

U6/7

2016-2015

Tirsdag & Torsdag

Kl. 16.45 – 17.45

Skibhøj

U8/9

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.

Hovedsponsor for If92 Fodbold

2 m 3 bark
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sbjerg
KUN kr.
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Flis / bark (ca. 350 ltr.)
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kr.

200,300,300,-

Stabilgrus
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150,-

2 0 22
ÅBNINGSTIDER HVERDAG 14-17 LØRDAG 9-13 MARTS - SEPTEMBER

har i den senere tid oplevet et
positivt problem, nemlig at
de har haft masser af tilgang
af nye medlemmer, så de nu
er mere end 60 medlemmer.
Det har skabt pladsproblemer, både på banerne og
udenfor, så de har lejet 100
kvm i forbindelse med de
200 kvm, de hidtil har rådet
over på deres adresse på
Thomsens Allé 1. Som en sidegevinst får de eksponering
ud mod Storegade, så endnu
flere kan blive klar over, at
der ligger en dartklub i gården.
Det er klubbens egne medlemmer, der står for renoveringen, som vil give 8 baner
mere, så de i fremtiden råder
over 19 baner i alt. I de nye
lokaler bliver de typiske
kridttavler, hvor scoren noteres erstattet med tablets, så
det bliver nemmere for medlemmerne at føre et korrekt
regnskab.
Dartklubben har i denne sæson 4 hold tilmeldt turneringen, og de spiller i hhv. 3. division og kvalifikationsrækken. Derudover har de 2 old
boys hold og et damehold,
hvilket er første gang i mange år. Esbjerg Øst Dartklub
forventer, at i næste sæson vil
der blive tilmeldt flere hold,
så alle har mulighed for at
komme ud og spille turnering.
Da Østerbynyt besøger klubben, er der samlet mange af
klubbens medlemmer, for bestyrelsen har indbudt til spisning, hvor de vil fortælle
spændende nyt. Klubben indgik tidligere i år en sponsoraftale med Sydbank og fra 1.
juni har man indgået en aftale
med Royal Unibrew for 3 år.
Royal Unibrew vil levere drikkevarer til klubben, men vil
også støtte klubben økonomisk og andet.
Esbjerg Øst Dartklub er i
dartkredse kendt for at være
dygtige til at klargøre baner
til kampe, og de gjorde banerne klar i Dokken til Denmark Open, som havde deltagelse af både danske som
udenlandske topspillere. Ved
den turnering opnåede klubbens egen spiller, Martina
Mortensen, en 32. plads. De
skal også gøre banerne klar
til DM i Ålborg fra 24. juni.
Klubbens bestyrelse fremhæver det gode sammenhold

Martina Mortensen og Charlotte Madsen.
blandt medlemmerne, hvor
det gør det nemt at finde frivillige til de opgaver, der findes i en forening, både i selve
klubben, men også de opgaver, som man påtager sig, for
at tjene penge til klubben.
Dartklubben har tidligere været meget mandsdomineret,
men over de senest år, er der
kommet stadig flere kvinder
ind i klubben, hvilket har været med til at ændre tonen,
som nok er meget bramfri,
men også med masser af kærligt drilleri.

Avisen talte med to af de
kvindelige medlemmer, Martina Mortensen og Charlotte
Madsen, om hvorfor de spiller dart. De fortæller samstemmende, at de faktisk
startede, fordi deres nu eksmænd spillede, så de kunne
have noget sammen. Charlotte startede for 3 år siden, og
Martina for ca. 6 måneder siden. Begge blev hurtigt bidt
af sporten, og ikke mindst det
sociale element af sporten og
klubben. De træner mindst 2
gange i ugen, og har endda
dartskiver derhjemme. De
understreger, at dart er for alle lag i samfundet, og for alle
aldre. Selv om klubben nu
har ca. 10 kvinder, ser de gerne endnu flere kvinder i
klubben, og de anbefaler alle,
de taler med, om at komme
med i klubben og prøve sporten. De roser også klubbens
medlemmer for at altid at ta-

ge godt imod nye medlemmer, som altid kan få hjælp
og instruktion. Udover 32.
pladsen ved Denmark Open,
så fik Martina en 3. plads ved
Hejnsvig Open, som også er
en stor dartturnering. Charlotte er allerede efter 6 måneder klubmester i damerækken.
De to piger kendte ikke hinanden inden de mødtes i dartklubben, men de klikkede
straks, og har nu et stærkt
venskab.
Alle dartspillere har deres egne pile, for der er stor forskel
fra person til person om,
hvordan man kaster og står.
Pile vejer mellem 18 og 30
gram, og der er også forskel
på skaftets længde og tykkelse. Følelsen af grebet på
pilen er også individuelt, og
altafgørende for hvilke pile
man spiller med. Der kan også være forskel på standardflights (styrefjerene), men det
er nok mest på udsmykning,
men kan også være udformningen. Der er selvfølgelig
også stor forskel prismæssigt,
og for nogen er det en hobby
med mange forskellige sæt pile, men andre finder det perfekte sæt pile, og holder sig
til dem.
Klubben har åben for træning
tirsdag og torsdag mellem kl.
18.00 og 23.00, men hvis man
ønsker at træne på andre tider, så benytter man blot
klubbens Facebookside. Søndag mellem 11 og 14 er der
træning for børn. Klubben har
forsøgt at få startet et ungdomshold op, men har haft
nogle opstartsproblemer, men
regner med, at de vil forsøge
igen i løbet af 2022. Som
nævnt er dart for alle aldersgrupper, og klubbens for tiden ældste medlem er 67 år.
Esbjerg Øst Dartklub er Danmarks 2. ældste dartklub.
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Skak i Esbjerg

Hvis du ikke er millionær
- SÅ FÅ DIN BIL LAVET
VED KNUD KJÆR...
· Reparation til syn
· Dæk
· Rust reparationer
· Køb og salg af brugte biler

Tilbud gi
ves

Esbjerg Skakforening
Sæsonen 2021/22
Speciel afslutning på en underlig sæson!
Af Torsten Lindestrøm
Den 13/3 blev 7. og sidste
runde af holdskak sæsonen
spillet.
Det blev en speciel afslutning
på en underlig sæson! Vores
modstander i denne afsluttende runde var Nørresundby,
og det viste sig hurtigt, at de
var fredeligt indstillet. Efter
55 minutter var matchen slut
med resultatet 4-4 efter 8
hurtige remis'er!
Det samlede resultat blev
præget af, at vi undervejs

tabte 0-8 uden kamp til Herning, da holdet midt i den
værste corona ikke ønskede
at spille ude mod Herning.
Herning ville ikke gå med til
at flytte matchen, og turneringslederen ville ikke bakke
op om ny dato, da DSUs ledelse ikke havde meldt noget
ud. En anke til først turneringskomiteen og derefter
skaknævnet hjalp ikke noget,
og dermed stod de 0-8 ved
magt.
Man kan jo spekulere i, om
vi havde haft chance for at
rykke op, hvis matchen mod
Herning var blevet spillet. En
sejr på ca. 6-2 havde ikke
været urealistisk.

Hvis og hvis... vi kan ikke
bruge det til noget, men må
trøste os med, at vi på trods
af det famøse nederlag til
Herning uden kamp, alligevel
aldrig reelt var i nedrykningsfare.
Men alt i alt en ærgerlig sæson for Esbjerg Skakforenings 1. hold i Divisionen.
Har vi samme hold næste år
og knap så mange afbud, tror
jeg vi kan være med i kampen om oprykning til skakligaen!
Topscorer blev Ole Bønnelykke med 4,5/6 efterfulgt af
John Rødgaard med 4/6 og
Hans Buus Pedersen med
3,5/6. Stærkt!

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

Følg IF92 Fodbold

Tlf. 40 17 11 11

på Facebook

www.kjaerjensenauto.dk

KLINIK FOR FODTERAPI
Klinik ved fodterapi ved Stine B. Kristensen
❖
Skolebakken 137 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 21 43 13 83

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

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

Stine Birkeholm Kristensen

Pia Thorenfeldt

Birgitte Bjørnshave

Karen Jepsen

Camilla Nørlund
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NF Academy

Kegleklubben Esbjerg

Igen i år lægger IF92 Fodbold faciliteter og hjælpetrænere til NF Academy, som afvikles i Skibhøj fra 1. til 3.
juli.
NF Academy er åben for både piger og drenge i årgangene 2006 til 2013. De yngste
årgange træner de 3 dage
mellem kl. 08.45 og 12.30,
mens de ældste årgange træner mellem kl. 13.00 og
17.00.
Træningen forestås af meget
kompetente portugisiske trænere med baggrund i de bedste fodboldakademier i Portugal.
Tidligere års akademier har
vist, at de unge, som deltager
i akademierne oplever en stor
fodboldmæssig
udvikling,
hvor de bliver udfordret på
deres eget niveau.
Trænerne udvælger 2 spillere
fra hver årgang til at deltage i
NF Elite Qualification Camp,
som afvikles i slutningen af
sommeren, hvor de vil træne
med udvalgte spillere fra
nogle af de andre 30 steder i
Skandinavien, hvor de afholder akademier. På denne
camp vil der være mulighed

For Kegleklubben Esbjerg er
sæsonen 2021/22 slut, og på
det sportslige plan blev det
absolut en sæson på det
jævne. Klubben var sæsonen
igennem ramt af skader og
afbud af forskellige årsager,
som gjorde det umuligt at
stille i stærkeste opstilling i
mange kampe.
Til gengæld har klubben set
en tilgang af både voksne
som unge spillere, hvilket giver håb for fremtiden. I forbindelse med åben hus arrangement i august 2021 startede flere tidligere spillere op
igen, og der kom også tilgang
af helt nye ansigter.
Da kegle er en teknisk svær
sport, kræver det lidt længere
tid, at finde den rigtige spillestil, men de nye medlemmer
arbejder hver eneste uge med
at forbedre teknikken, og
klubben håber at kunne give
flere af dem debut i den kommende sæson.
Selvom klubben har fået denne tilgang, og dermed som sidegevinst et genoplivet klubliv, hvor der før og efter
træning hygges, så er der
plads til mange flere spillere.
Hvorvidt man har ambitioner
om at spille turnering eller
man ”blot” vil have noget
motion og hygge, så er der
plads i klubben.
Kegle er en sport, som man
kan start med at dyrke fra 8
års alderen, og man kan blive
ved, så længe man kan løfte
en keglekugle.

for at blive udtaget til en
uges træning hos Sporting
CP’s akademi i Portugal.

Prisen for de 3 dage er kr.
1.490,00 og man kan tilmelde sig på www.nfacademy.dk

BANKO BA
BANKO
ANKO BA
BANKO
NKO BA
BANKO
NKO
IF 92 FODBOLD
FODBOLD sspiller
piller banko
banko hver
h r torsdag
hve
torsdag i
Klubhuset
Klubhuset S
Sportsvej
portsveej 15 kl.
kl. 19.00.
Døreene ååbnes
bnes kl.
kl. 17.30
17.3
30
Dørene
Vi
Vi spiller
spiller 14 runder
runder
100
1000 -200 – 300 kr.
Vi spiller
spiller ogs
Vi
ogsåå
Opvarmning- bl
lad – pause
pause – bingo
binggo – Go
Go ‘Nat
‘Natt
Opvarmningblad
Kortpris 10 kr. øvrige
øvrige spil
spil 10 kr.
kr. bingo
bingo 5 kr.
Kortpris
Der er
er m
uligghhed for
for at
at købe pølser
ppøllser & brød
Der
mulighed
sodavand og kildevand
kildeevand
Kaffe, sodavand
D
er vi
mulighed for
for betaling
betaling med
med MobilePay
MobilePay ge
byr 1 kr.
Der
vill være mulighed
gebyr
Bus
linje 6C
6 & 7C køre
til døren.
døren.
Buslinje
kørerr til
Velmødt hos IF 92
Velmødt

Hovedsponsor
Hovedsponsor for
for IIf92
f92 Fodbold.
F o d b o ld .

Hovedsponsor for If92 Fodbold.

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

Hvad er så kegle, vil mange
sikkert spørge? For at give
udefrakommende en idé, så
plejer vi at sige, at det ligner
bowling, da det drejer sig om
at kaste en kugle ned ad en

bane for at vælte nogle kegler, men derfra, så er det helt
anden sport. Kuglen vejer enten ca. 2.5 eller 1.5 kg, der er
ingen huller at sætte fingrene
ned i, der er 9 kegler at vælte
(i bowling er der 10) og antal
væltede kegler tælles efter
hvert kast.
En bowlingbane er af plastic
og helt plan, hvor en keglebane er lavet af træ, og har en
hulning på ca. 4.5 mm. Det

lyder ikke af meget, men det
gør en stor forskel, når man
spiller. Banen er også kun ca.
halv så bred som en bowlingbane, så det er nødvendigt
med masser af koncentration,
når man spiller.
Lyder det skræmmende eller
spændende? Uanset hvad
man synes, så opfordrer
klubben alle interesserede i at
kontakte enten formand Jan
Ehler på telefon 2712 8634
eller kasserer Bjarne Petersen
på telefon 2512 1123 for at få
en gratis prøvetime. Og hvad
skal man bruge? Blot et par
indendørssko, og gerne et par
shorts og en t-shirt. Klubben
har fast træningsaften på
torsdage kl. 19, men har man
lyst til at spille på et andet
tidspunkt, så er det absolut en
mulighed.
I løbet af sommeren deltager
klubben i Esbjerg Kommunes sommerferieaktiviteter
for skolebørn i uge 30, og i
Pulsskolen, der afvikles i
Veldtoftehallen, tirsdag 5. juli.
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Små Fødder og U6/7
Tirsdag 17. maj holdt Små
Fødder og U6/7 afdelingerne
fællestræning, men ikke
mindst efterfølgende fællesspisning.
Ca. 70 spillere, forældre og
søskende deltog i dagens arrangement, hvor en række
forældre havde været kreative, så der blev serveret et
stort udvalg af forskellig mad.
Der blev serveret lasagne, 2
slags pizza, frikadeller med
kartoffelsalat, hotwings, chili
con carne og spaghetti med
kødsovs, så der var sikkerhed
for, at alle deltagere kunne

tage hjem efter en dejlig
eftermiddag med fyldte
maver.

FC Esbjerg Øst - Serie 3

FC Esbjerg Øst
(Fodboldsamarbejde i Senior
mellem IF92-Fodbold og Jerne IF)
Sidste Nyt….
Serie 3
En vigtig kamp for holdet blev spillet fredag aften 20.5. på
Jerne Stadion mod Billund IF.
Holdet bestræbelser for at redde livet i Serie 3 strammer til.
Det viste sig at Billund IF fysiske styrke blev en for stor
mundfuld for holdets mange unge spillere.
Indtil Billund IF fik scoret deres første føringsmål var kampen
meget lige.
Men Billund IF scorede stille roligt til både 2-0 og 3-0 og
kampen helt tabt for holdet. Billund IF vinder kampen 5-1.
Vi må tro på en redning så længe der er muligheder. Men omvendt må vi tage en nedrykning til Serie 4 med oprejst pande
og tage denne udfordring i Efterår 2022.

FC Esbjerg Øst - Serie 5,1

eve t
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FC Esbjerg Øst
(Fodboldsamarbejde i Senior
mellem IF92-Fodbold og Jerne IF)

Serie 5,2
Holdet deltager i nedrykningsspilet i Serie 5. Nu
kan holdet ikke rykke ned i
Serie 6, da denne række ikke
eksisterer mere.

FC Esbjerg Øst deltager med
tre seniorhold i sæsonen Forår 2022.
Serie 3
Holdet ligger halvvejs i turneringen næstsidst og dermed på en nedrykningsplads
til Serie 4.
En stærk slutspurt af holdet
skal til for fortsat at kunne
blive i Serie 3 til Sæson
Efterår 2022.
Følgende slut kampe:
Fredag 20. Maj kl. 19
FC Esbjerg Øst-Billund IF
Jerne Stadion
Torsdag 26. Maj kl. 15
Sædding/G-FC Esbjerg Øst
Guldager Idr.Center
Mandag 6. Juni kl. 12
Hjerting IF-FC Esbjerg Øst
Hjerting Stadion

Serie 5,1
Holdet deltager i oprykningsspillet i Serie 5.
Holdet har spillet deres første
kamp mod EfB med en sejr
på 3-2.
Følgende slut kampe:
Lørdag 21. Maj kl. 15
Esbjerg Fremad-FC Esbjerg
Øst
EGF Hallen
Lørdag 28. Maj kl. 14
FC Esbjerg Øst-Sønderris SK
Jerne Stadion
Mandag 6. Juni kl. 18
EfB-FC Esbjerg Øst
Esbjerg Stadion

Lørdag 11. Juni kl. 13
HTS-FC Esbjerg Øst
Sig Stadion
Lørdag 18. Juni kl. 13,30
Varde IF-FC Esbjerg Øst
Varde Fritidscenter

Lørdag 18. Juni kl. 13
Sønderris SK-FC Esbjerg Øst
Sønderris skole

Søndag 12. Juni kl. 15
FC Esbjerg Øst-Esbjerg
Fremad
Jerne Stadion

Sydbank Pokalen
Serie 3 har de sidste tre tirsdage spillet runder i Sydbank
Pokalen.
Først
mod
Esbjerg
Fremad(S5) på udebane. To
mål i det sidste kvarter reddede en sejr 2-1.
Næste kamp mod Tjæreborg
IF(S2) på Skibhøj Anlæg.
Holdet spillede godt og vandt
5-2.
Sidste kamp i Pokalen blev
tabt til Spangsbjerg IF(S2)
2-1 på Skibhøj Anlæg. En
fremragende målmand hos
Spangsbjerg IF gjorde udfaldet. Utallige chancer blev
desværre misbrugt især i 2.
halvleg.
Stadion
I foråret har FC Esbjerg Øst
spillet hjemmekampene på
Jerne Stadion.
Pokalkampene på Skibhøj
Anlæg
I efteråret flytter vi kampene
til Skibhøj Anlæg.

Støtteforeningen

OK Benzin

Støtteforeningen for IF92Fodbold afholdt Ordinær
Generalforsamling 2022
fredag aften 25. 3. i Klubhuset Veldtofte. 23 støttere
deltog.
Inden generalforsamlingen
var der arrangeret spisning.
Formanden oplyste at der i
2021 var der 112 betalende
Støttere. Der var tegnet 11
nye medlemmer. VI holder
os over 100 betalende Støttere, som vi er glade for.
I 2021 har vi støttet IF92
Fodbold med kr. 10.000.
Klubbens interne klubmesterskab i Ungdom i Juni måned.
Kasseren oplyste, at der var
indskud frivilligt af IF92
Støttere kr. 20.800. Et over-

Sponsoraftale 2021 har givet
en indbetaling til klubben på
kr. 15.517. Det er vi rigtigt
glade for, og vi sender en stor
tak til OK Benzin og til alle
dem der støtter klubben gennem OK Benzin.
Sponsoraftale med OK Benzin 2021
Klubben har modtaget sponsorafregning for det seneste
år – opgjort pr. medio marts
2022.
Et flot resultatet. 42 nye kort
og kr. 11.936,28 :
Klubben har nu 233 kort tilsluttet aftalen.
MEN: OK GIVER 30% EXTRA I SPONSORSTØTTE.
Dette beløb udgør kr.

skud på kr. 8.500. Foreningens egenkapital anløb nu kr.
297.221.
Valg af to best. medlemmer
for to år
(på valg Finn Overgaard og
Palle Jørgensen)
Genvalgt.
Valg en en suppleant for et år
(på valg Hanne Husted)
Genvalgt
Valg af revisor for et år
(på valg Leif Thygesen)
Genvalgt
Valg af en revisorsuppleant
(på valg Helmer Jensen)
Genvalgt.
Indkomne forslag ingen

IF92-Fodbold

Ungdom
Østerbyløbet – vi løber
sammen.
20. august 2022
Som et nyt tiltag i IF92-Fodbold Ungdom, vil vi på tværs
af alle afdelinger afholde et
sponsorløb, hvor vi løber
penge ind til Ungdomsafdelingen i IF 92-Fodbold – sæt
derfor allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 20. august
2022 fra kl.10-12 på Skibhøj
Anlæg.
Mere info på hjemmesiden og
Facebook følger….
IF92-Fodbold
Ungdom
Skibhøj Anlæg
Deltager i Sæson Forår 2022
med følgende hold:
U13 Drenge C 8mands
U12 Drenge A2 8Mands
U12 Drenge B 8Mands
U11 Drenge C 8Mands
U11 Drenge 5Mands
U10 Drenge C 5Mands
U9 Drenge A 5Mands
U9 Drenge C 5 Mands
U8 Drenge C 5 Mands
U7 Drenge 3Mands

U15 Drenge
Desværre har vi måttet trække vores U15 Drenge liga 4
ud af turneringen i Forår
2022.
Spillerne havde fundet andre
boldspil i løbet af vinteren.
Dermed røg vores 11 mands
hold i Ungdom.
Kurser
Klubben har i samarbejde
med andre klubber i april arrangeret kurser for vores trænere i Ungdom i foråret.
Vigtigt at vi formår at få vores trænere på kursus.
Seks IF92 trænere har deltaget.

Stor tak til alle der gennem
OK Benzin støtter klubben.
Og en stor tak til OK Benzin
for et godt samarbejde. De
møder beredvilligt op til ar-

Pigeafdeling træner hver onsdag på Skibhøj Anlæg, Lykkegaardsvej 11, hver onsdag
kl. 17-18. Kontakt Lise Ankersø Hansen tlf. 28193112
og Helle Vinter tlf. 31198232
I den forbindelse har klubben
arrangeret en propaganda dag
Pigeraketten en søndag i maj.
Hele 35 Piger mødte op på
Skibhøj Anlæg i rigtigt flot
vejr.
Privat Stævne
I Juni måned deltager U11 og
U12 Drenge i Limfjordscup
2022 i Lemvig.
Tre 8 mandshold deltager.
Klubmester-skaber
i Ungdom
Lørdag 18. juni afvikler klubben årlig Klubmesterskaber
for afdelingerne på vores mini kunstgræsbane.

To hold
Derudover på Skibhøj Anlæg
Kvinder C3 7Mands
Old Boys 11 Mands
Veteraner 11 Mands
3.580,88, så der udbetales kr.
15.517,16 – SÅDAN!!!

Pigeraketten
Klubben har forsøgt at starte
en Pigeafdeling op.

rangementer, f.eks. til Bagagerumsmarked i Veldtofte
første søndag i maj, juni, juli,
august og september, for at
hjælpe med at tegne nye kort
til klubben.

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
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Se mere på www.grundtvigskirken.dk
pinse- og Grundlovsfest
i Grundtvigskirken den 5. juni kl. 10.00
Grundlovsdag og pinsedag
falder i år på den samme dato.
Derfor fejrer vi begge dage
ved at begynde med en festlig 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, Charlotte Rørth.

Jesus”, som blev en bestseller 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 perfekt, fordi jeg er mig. Jeg
skal netop tale og fortælle, at
der er styrke og anerkendelse
at hente et for mig helt uventet sted: I kristendommen.”
Pris: 100 kr. for deltagelse
fra kl. 10.00 til ca. 15.00

Charlotte Rørth debuterede i
2015 med bogen ”Jeg mødte

Tirsdag den 6. september kl. 17.00:

Koncert: Sensommerstrik
Du indbydes endnu en gang
til at mødes med andre strikkere og hånd-arbejdere i
Grundtvigskirkens smukke
rum. Vi mødes til strik, kaffe
og musik til arbejdet.
Jane Sognstrup læser ord til
eftertanke, og Tina Horsbøl,

fløjte, og Helene Hersbo, klaver og orgel, spiller dejlig og
stemningsfuld musik undervejs.
Der er gratis adgang, og
strikkekoncerten varer cirka
en time.
Velkommen.

Yoga-gudstjeneste
Onsdag den 17. august
kl. 17.00:
Festuge-Yoga-gudstjeneste
ved Line Søgaard Christensen.

Alle kan være med.

Line Søgaard Christensen,
Ungdomspræst, holder Yogagudstjeneste.
Det er en time med yin-yoga
og afspænding i kirkerummet.

Tilmelding og booking af
gratis billet via begivenhed
på facebook –
(Line Ungdomspræst &
Grundtvigskirken).

Husk at medbringe din
egen yogamåtte og tæppe.

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

Lørdag den 13. august kl. 14.00:

Festugekoncert: Musikalas – korkoncert med unge sangere

Fredag den 12. august kl. 17.00:

Festugekoncert med
Jaroslaw Kalas og
Jens Præstegaard Nielsen
De unge, talentfulde Esbjergdrenge, Jens Nielsen, klaver,
og Jaroslaw Kalas, sang,
underholder med skøn sangog klavermusik i anledning
af Esbjerg Festuge. Jaroslaw
Kalas er netop blevet optaget
på Det Kongelige Danske
Musikkonservatorium
på
sangstudiet, så koncerten afholdes, lige inden han stiger
på toget til København. Men
det er helt sikkert ikke sidste
gang, vi hører noget til den
talentfulde duo.
Duoen startede ud, da de to
gymnasiekammerater i efteråret 2021 gik sammen om at
spille en mindre håndfuld
satser ifm. Kulturens Døgn
2021. Siden da har de arbejdet primært med romantisk

og moderne musik fra Art
song- og Liedrepetoiret med
komponister såsom Wolf,
Schumann og Vaughan Williams. Jens har spillet på klaver i ni år og har fået undervisning gennem Kulturskolen
Esbjerg og Klaverskolen
Gradus i Aarhus. Jaroslaw
har de seneste to år gået på
MGK Esbjerg og starter til
august på DKDM i København. Til koncerten vil publikum blive budt på et repertoire bestående af bl.a. Britten,
Wolf, Quilter og mange flere.
Kom forbi til en lille times
god musik efter fyraften.
Grundtvigskirken er vært og
der er fri entré

Grundtvigskirken inviterer til
Festugekoncert med et meget
dygtigt kor af unge sangere
fra Esbjerg. Ungdomskoret
debuterede første gang under
julekoncerten i Ribe domkirke tilbage i 2019 i samarbejde med Esbjerg Ensemble og
Treenighedskirkens Drengekor og Konservatoriets Pige-

kor. Siden denne koncert har
koret optrådt i forskellige
sammenhænge både med egne koncerter, men også fælles
koncerter med kantorier og
kor fra Esbjerg og omegn. I
dag består koret af 15 medlemmer, der i fællesskab arbejder løbende på at stable et
spændende repertoire på be-

nene, som kobler ældre, klassisk musik med nye satser
skrevet af nulevende komponister. Koret ledes af Jaroslaw Kalas.
Musikalas er et pionér-kor,
der er startet af unge, dygtige
sangkræfter fra Esbjerg. Niveauet er højt, og musikken
er en blanding af gammel og

helt ny, amerikansk og engelsk kormusik. Så der er en
stor oplevelse i vente til koncerten.
Grundtvigskirken er vært og
der er fri entre.

Se mere på
www.grundtvigskirken.dk

