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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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Find os på
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Markedets stærkeste brands

Modeshow
d. 20. sept. kl. 13.30,
billetter sælges
fra d. 22. august,
kr. 100,00

ÅR

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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Mathilde fra Bakkeskolen vandt fornem essay konkurrence
udskrevet af den britiske ambassade
I år har den britiske ambassade i Danmark blandt andet
fokus på, at der i dag er for få
kvinder i internationalt diplomati og at kvinder langt fra
er ligestillet i politik og erhverv. For at sætte ekstra spot
på denne problemstilling udskrev ambassaden i foråret en
essay konkurrence, hvor de
opfordrede piger fra 8. og 9.
klasser på landets skoler, til
at skrive på engelsk om forskelsbehandling, og om hvad
man kan gøre for at stoppe
forskelsbehandling.
Ud af de mange indkomne
essays blev netop Mathildes
valgt ud som et vinder-essay.
Det betød, at Mathilde blev
tilbudt en plads på Ambassador for a Day holdet på den
Britiske ambassade sammen
med 19 andre unge kvinder.

Formålet med Ambassador
for a Day er, at inspirere unge
kvinder til at blive fremtidens
ledere og fortalere for forandring.
Mathilde fortæller, at det var
en helt særlig skoledag for
hende, den dag hun modtog
mailen fra ambassaden med

LÆS OM:
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Glimt fra en fantastisk International dag
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Østerbyhygge
NF Academy
Østerbydag 2022
Går efter ny rekordindsamling…
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Førstehjælp på Præstegaards skolen
Rema1000 Cup
Skakken i Esbjerg
Sponsorløb
Klubmesterskab i IF92 Fodbold
DBU Get2 fodboldskole 2022
Nyt fra IF92

beskeden om, at hun var en
af vinderne. Jeg var helt utrolig glad, og alle mine lærere
var selvfølgelig også meget
stolte.
Mathilde har allerede været
til sit første møde på den britiske ambassade sammen med
de andre vindere, og hun er
meget glad og taknemmelig
for alle de muligheder hun
får igennem Ambassador for
a Day.
”Første gang jeg besøgte ambassaden, overnattede jeg i
en diplomatlejlighed på ambassaden, det var en vild oplevelse. Under besøgte blev
jeg introduceret til en masse
seje kvinder, som gør karriere i erhvervslivet eller indenfor diplomati og politik. Det
var helt utroligt inspirerende”
fortæller Mathilde.
”Igennem Ambassador for a
Day får jeg styrket mit netværk helt vildt. Jeg er sikker
på, at det kan bringe mig tættere på min drøm om at blive
journalist, for jeg kan da helt

På ETAC sætter de pris på
socialt samvær. Derfor var
der atter fuld hus da menuen
i forbindelse med den årlige
sommerfest igen stod på helstegt pattegris og underholdning på højt plan.
Klokken var kun 4 om morgenen d. 23. juli da der steg
røg op fra parken beliggende
bag ETAC Rehabiliteringscenter og nej der var ikke tale om bål og brand. ”Det var
dog med et godt formål for
øje” fortæller Erik Sørensen
formand for støtteforeningen
ETACs venner. Erik Fortsætter ” Det var såmænd den årlige tradition med optænding
af grillen for tilberedning af
den helstegte pattegris, som
var sat i værk. For at grisen
blev perfekt måtte vi starte
op tidligt og det affødte da
også mange sjove snakke
med forbipasserende som
blev tiltrukket af den liflige
duft fra grillen. Alt klappede
til perfektion med hjælp fra
Nisses BBQ i Billum, som
stod for tilberedningen af gri-

Avisen husstandsomdeles 4 gange årligt til alle private husstande i hele Østerbyen
(oplag 8.000 eksemplarer)
IF92 Fodbold
Bjarne Petersen
PORS TRYK ApS, Esbjerg
Jysk Fynske Medier
IF92 Fodbold
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ler om entreprenørskab”
fortæller Mathilde.
På spørgsmålet om, hvad det
vigtigste Mathilde har lært
indtil nu via Ambassador for
a Day, falder svaret klart og
tydeligt.
”Det er vigtigt, at man aldrig
giver op på sine drømme, også selv om det er svært”

Mathilde afsluttede før sommerferien 9. klasse på Bakkeskolen Cosmos. Her har
Mathilde gået i skole siden 0.
klasse. Nu går turen så videre
til Esbjerg Gymnasium, som
Mathilde netop er begyndt
på.

fra start til slut. Alle var vi
tryllebundet af hendes optræden som var muliggjort af
udmøntningsmidler tildelt fra
Social og ældreministeriet.
Med disse midler var det også muligt tidligere at invitere
bl.a. Hjerne Madsen, Mette
Blomsterberg, Michael Kamper og mange andre gode tiltag til glæde for vores brugere på ETAC” slutter Syren
Mortensen.

Vi er en selvejende institution, med driftsoverenskomst
med Esbjerg kommune.

Sommerfest på ETAC med gris
på gaflen og underholdning…
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klart mærke, at jeg allerede
nu lærer en masse ved at være med i Ambassador for a
Day” fortæller Mathilde videre.
”Jeg har fået den norske ambassadør i Danmark som mentor. Hende skal jeg til et
awardshow sammen med i
september. Awardshowet hand-

Omdeling
25.02 – 06.03
27.05 – 05.06
26.08 – 04.09
11.11 – 20.11

Kontakt til avisen vedrørende artikler og annoncer skal ske til Bjarne Petersen på
telefon 2512 1123 eller på mail: bjarnep@bbsyd.dk

sen med tilbehør. Der var ikke nogen som efterfølgende
ikke havde fået stillet sulten.
At vi hver gang lykkes med
at komme i mål med vores
arrangementer skyldes ikke
mindst også det perfekte
samarbejde vi altid har med
ETACs medarbejdere og frivillige tilknyttet ETAC Rehabiliteringscenter” slutter Erik
Sørensen.
Daglig leder på ETAC Syren
Mortensen fortæller ”udover
pattegrisen var der underholdning på programmet. Til
det formål havde vi inviteret
sangerinde Mathilde Falch
datter af sanger Michael
Falch. Mathildes optræden
var præget af hendes personlige fortællinger, spilleglæde,
nærvær, humor og høj energi

Fakta:
ETACs 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.
Vi tilbyder, efter lov om social service, en lovpligtig ydelse til personer med et fysisk
handicap eller senhjerneskade efter §104.

Vores mål
Målet med vores støtte er at
handle i overensstemmelse
med centrale værdier og elementer i rehabiliteringen.
Indsatsten skal være med til
at forebygge og begrænse
funktionsnedsættelse i den
enkeltes sociale og personlige funktioner, således at dette
fremmer borgerens selvstændige og meningsfulde liv.
Vores kerneområder
Kerneområderne er fysioterapeutisk og ergoterapeutisk
vedligeholdende
træning,
samt pædagogisk og sundhedsfaglig indsats til fremme
af fysiske, psykiske, mentale
og sociale færdigheder. Derudover giver vi støtte til opbyggelse af selvværdsfølelse
og netværksdannelse.
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veres mad og drikke fra en
serveringsvogn. Pladsen vil
kunne bespise til 60-70 gæster. Der er også planer om at
opføre et drivhus, som bl.a.
kan bruges som mødelokale

Platformen
Tilbage i 2019 købte Lauritzen Fonden den nedlagte Bieringhus Efterskole for at omdanne den til et moderne kultur- og medborgerhus.
Siden da har området gennemgået en løbende renovering og ombygning, og det er
slet ikke slut.
I bygningerne er der etableret
Vindmøllen, som er en del af
Jobcenter Esbjerg, der er
målrettet mod unge, der ikke
har fundet deres plads på arbejdsmarkedet, Riggen, som
er et iværksætterhus og Platformens Madhus, hvor såvel
de daglige brugere af Platfor-

men og borgerne i øvrigt har
mulighed for at købe et godt
måltid mad til en meget fornuftig pris.
Udenfor har der ikke været
gjort så meget, og Sletten,
som de har kaldt græsplænen
ud mod Storegade og Jernevej, har ligget næsten ubrugt
hen. Hvis man de sidste måneder er kommet forbi, har
man kunnet se, at der nu er
ved at ske store forandringer
af området. Allerede for et
par år siden, blev en række
træer, som tog indsigten til
området, fældet. Platformen
har et meget stort ønske om

at inddrage nærområdet i
brugen af både de indendørs
som udendørs faciliteter.

Side 3
og en bålhytte, der fx kan benyttes af områdets institutioner og foreninger.
Platformen indbyder alle til
at komme med input til udnyttelse af området, da det er
brugerne, der skal skabe liv
til området.

Adspurgt i øvrigt til aktiviteterne på Platformen, fortæller
Thomas Abrahamsen, at deres kapacitet er udnyttet næsten 100 %, men man er altid
velkommen til at tage kontakt, hvis man har en idé til
en aktivitet.

e
kspertis
e
å
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søg….
ære sik
Vil du verfaring, så be
og

De har igangsat et projekt,
som forventes at løbe over de
næste 2 til 3 år. Som man har
kunnet se, så er der gravet en
større mængde jord, som er
blevet placeret rundt i kanten
af området, og skal fungere
som lydmur. Der vil nemlig
blive etableret scener, hvor
der vil blive afholdt mindre
koncerter og teaterforestillinger. I skrivende stund er de
ved at etablere gangstier,
hvor der kommer en sti fra
Storegade, en fra lyskrydset
og en fra Jernevej. Disse stier
forventes at være etableret i
efteråret 2022. Thomas Abrahamsen, der er leder af Platformen, fortæller begejstret
om alle de muligheder, de ser
i planerne, hvor det vil være
muligt at lave mange forskellige events. Der laves udgang
fra køkkenet, så der kan ser-

Støt vore annoncører !
– de støtter os

Vi klipper mænd...
Vi klipper kvinder...
Vi klipper børn...
Vi klipper kort hår, langt hår, tykt hår,
tyndt hår – vi klarer det hele.
- Vi har naturligvis 4 års frisøruddannelse
Og husk:
Corona eller ej – vi passer fortsat på dig!
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Hvem gav Østerbydagen kulør
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

Det gjorde de børn og barnlige sjæle, der hyggede sig
ved Tinghøjens Tegne bod.
Her blev der tegnet og farvelagt fine tegninger, børnene
besluttede selv om de ville
have kunstværkerne med
hjem eller de skulle blive og
pynte, mange blev hængt op
med tøjklemmer hele vejen
rund om pavillonen, så alle
der kom forbi Østerbydagen

kunne beundre de farverige
resultater.

Hele dagen summede af liv,
glade mennesker, fine aktiviteter, loppemarked, boldspil,
dans/musik, taekwondo opvisning og god mad, stemningen var i top selv vejret
var på Østerbydagens side.
Vi i Tinghøjen glæder os allerede til næste år, hvor vi ses
igen ved Østerbydagen.

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
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.
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.

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

Tinghøjen
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Se mere på www.grundtvigskirken.dk
Søndags-Café
Søndags-Café
den 2. oktober kl. 10.00:
Gudstjeneste ved Jane Marie
Sognstrup og efterfølgende
Søndags-Café.

Sangeftermiddage i Grundtvigskirken kl. 14.30
følgende mandage i efteråret 2022
Mandag den 12. september.
Mandag den 3. oktober.
Mandag den 14. november.
Mandag den 12. december.
Undervejs serveres der kaffe
med brød til 20 kr.

Vi synger fra højskolesangbogen, salmebogen og sommetider efter medbragte tekster.
Enhver er velkommen til en
eftermiddag, hvor humøret er
højt og sangglæden stor.

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

Torsdag den 13. oktober kl. 14.00:
Sogneeftermiddag med Jørgen Bruun: Alle veje fører til Rom
Motivationen for turen var et
ønske om få Europas historie
ind på kroppen. Et ønske om
at vandre igennem alle de
områder, hvor de mange begivenheder i Europas historie
har udspillet sig – et ønske
om at kunne sætte sig ned på
stederne for at studere og
fantasere.
Hør om oplevelserne fra turen og om bevæggrundene
for at vandre. Hør om et utal
af vandreture, som Jørgen
Bruun har foretaget såvel alene som sammen med sin hustru eller sammen med sine
børn.

Tilmelding til Lisbet Knudsen senest den 6. oktober kl.
13.00 på 40 11 83 60

En hyggelig aften i selskab
med andre børn, unge og familier.
Vi starter ud i kirken med en
kort børnegudstjeneste kl.
17.00.
Herefter er vi i kirkens tilstødende lokaler, hvor vi spiser
aftensmad og laver aktiviteter
for børnene.
Deltagelse i Spaghettigudstjeneste kræver tilmelding.
Tilmelding til spisning skal
ske senest tirsdagen før kl.
12.30 til kirkekontoret på tlf.
76 11 96 00 eller til kordegn,
Jens Peter Kristensen, via
mail: JPK@KM.DK

Vi glæder os til at se jer til en
hyggelig aften.

24. november
– børnene laver deres egen
juledekoration

Velkommen til Brætspilsaften

På grund af manglende tilslutning aflyses gudstjenesterne på Østerby-Centret
midlertidigt.
Man kan få kirkebil til gudstjeneste i Grundtvigskirken.
Det aftales med kirke- og kul-

Brætspilsaften med aftensmad i Grundtvigskirken
Onsdagene den 14/9, 26/10,
9/11 og 7/12

turmedarbejder, Lisbet Knudsen, på 40 11 83 60.
Gudstjenesterne i Ribegade
223 fortsætter.
Hilsen
Vennerne og
Grundtvigskirken

Vi spiser aftensmad, spiller
brætspil og har en dejlig aften sammen.

Gudstjeneste i Ribegade 223
1. september
6. oktober
3. november

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.
Tilmelding og yderligere information hos sognepræst,
Jane Marie Sognstrup, på
telefon 40 11 80 80
Mail: JMS@KM.DK
I efteråret 2022 mødes vi følgende torsdage fra kl. 16.00 17.30.

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.
Ved spørgsmål – kontakt kirke- og kulturmedarbejder,
Michelle, på følgende mail:
michelle@grundtvigskirken.dk
Alternativt kirkekontoret på
telefon 7611 9600 – mandag
– fredag kl. 09.00 – 12.30.
Der er Barsels-Café følgende fredage i efteråret 2022:
9. september
23. september
7. oktober
4. november
18. november
2. december

Arrangementet begynder kl.
17:30 med en kort velkomst,
hvorefter vi spiser en lækker
aftensmad.

27. oktober
– vi fejrer Halloween

Følgende torsdage kl. 17.00:
29. september
– vi laver Stjerneløb

Børn under 15 år spiser gratis. Voksne betaler 30,- kr. for
maden, som betales via Mobilepay eller kontant ved arrangementsstart.

Kaffe: 25 kr.

Sorggruppe i Grundtvigskirken

Efter
Mindegudstjenesten
spiser vi aftensmad og slutter
kl. 19.00.
Pris: 60 kr.

Søndags-Café
den 6. november kl. 15.00:
Vi indleder med kaffebord,

Gudstjeneste på Østerby-Centret

Gudstjeneste i Ribegade
223 følgende datoer i efteråret 2022:

hvorefter vi deltager i Alle
Helgens-mindegudstjenesten.

Spaghettigudstjeneste

Sogneeftermiddag
Gårdejer, Jørgen Bruun, Holsted, vandrede i efteråret
2018 ad pilgrimsruterne Hærvejen, Via Roma Germanica
og Via Francigena til Peterspladsen i Rom.
Turen er gået tværs ned gennem Tyskland og videre gennem Østrig, Lichtenstein,
Schweiz og over Alperne til
Italien.
På blot tre måneder har han
tilbagelagt omkring 3.000 km
ned over det europæiske fastland.
Fra herberg til herberg og fra
kloster til kloster har han
krydset kontinentet for til
sidst at komme i audiens hos
Pave Frans i Vatikanet.

Esbjerg-evangeliet som
billedtæppe
Umiddelbart efter gudstjenesten vil Britta Bakkensen
fortælle om billedtæppet, som
omfatter dele af hele det 140
m2 store væg-maleri, kaldet
Esbjerg-evangeliet, som har
til huse på UC syd.

Kunstværket er udført af Erik
Hagens og er en fortolkning
af bibelen i billeder og tekst i
moderne sprog på både en
skræmmende, provokerende
og humoristisk måde.
Efter fortællingen inviteres
menigheden på varm middagsmad i Søndags-Café-en
til 35 kroner pr person.
Dagen slutter kl. 13.30.

Sidste tilmelding er fredagen
forinden.
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 følgende 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
Ved spørgsmål – kontakt kirke- og kulturmedarbejder,
Michelle, på følgende mail:
michelle@grundtvigskirken.
dk
Alternativt kirkekontoret på
telefon 7611 9600 – mandag
– fredag kl. 09.00 – 12.30.

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.

Kalender med gudstjenester
Gudstjenester hver søndag klokken 10.00
ved én af Grundtvigskirkens præster,
Willy Christiansen eller Jane Marie Sognstrup.
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Recovery Bulls
Recovery Bulls er et idrætsfællesskab for udsatte borgere, der gennem forskellige
idrætsaktiviteter får mulighed
for samhørighed, fællesskab
og frivillighed, som kan løfte
livsglæden ved medlemmerne af foreningen.
Udsatte borgere har ofte en
historie med misbrug, men
ofte tænkes i den sammenhæng på alkohol eller stoffer,
men der findes jo mange andre former for misbrug, som
f.eks. spil, sex, shopping osv.
For en person med et misbrug, er det første og sværeste trin at erkende misbruget
og derefter at spørge om
hjælp, for kun meget få er i
stand til at kæmpe sig ud af
misbruget på egen hånd.
Østerbynyt har mødt en af
medlemmerne af Recovery
Bulls – Mads – som siden 12
års alderen har kæmpet med
stofmisbrug og senere også
spilafhængighed.
Mads fortæller også i den nyeste podcast fra Recovery
Bulls om hans liv, og for en
person, som kun er 25 år, så
har han allerede gennemgået
mere end de fleste af os ønsker at blive udsat for.
Mads blev født og voksede
op i en ganske almindelig familie i Ballerup, men forældrene blev skilt, da Mads var
6 år, og allerede da han var
12 år, prøvede han at drikke
alkohol og ryge hash, og hur-

tigt eskalerede det så til amfetamin.
Efter 8. klasse kom Mads på
efterskole på Lolland, hvor
det, til trods for et stort fravær, lykkedes ham at bestå 9.
klasse. Selvom skolen ikke
tolererede stoffer og alkohol,
så havde han et massivt forbrug, især i weekenderne,
hvor han tog hjem til Ballerup. En del af hans misbrug
blev finansieret ved at han
solgte hash på efterskolen.
Tilbage i Ballerup startede
han op på produktionsskole,
hvor han også fik hans første
rigtige kæreste, som fik ham
til at trappe ned på forbruget,
men han var også tilbage
sammen med hans gamle
omgangskreds, som fik de
gamle vaner til at dukke op
igen.
Han stoppede hurtigt på produktionsskolen, og fik derefter arbejde ved Føtex, hvor
han var påvirket af hash hver
dag, og kunne bruge arbejdet
til at sælge hash til venner og
bekendte. Som ved flere af
de jobs Mads har haft gennem årene, blev han fyret
p.g.a. hans misbrug, som
gjorde, at han ikke mødte op
på arbejde. Samtidig er han
dog altid i stand til at finde
arbejde, da han har behov for
at tjene penge til at finansiere
hans forbrug.
I forbindelse med at han begynder at tjene penge, så ud-

vikler hans spilafhængighed
sig, så han bruger alt, hvad
han tjener, på spil og stoffer.
Mads fortæller, at når han
spillede massivt, holdt det
hans stofmisbrug i skak.
Han bliver lageroperatør, og
selv om han ryger hash, så
passer han arbejdet, indtil
han igen bliver fyret p.g.a.
fravær. Mads finder så arbejde med at levere møbler, men
igen eskalerer hans forbrug,
og han beslutter, at han er
nødt til at forlade Ballerup og
hans dårlige venner. Han får
så mulighed for at flytte til
Esbjerg, hvor hans moster og
kusine bor. Da mosteren kender Recovery Bulls, bliver
Mads allerede dagen efter
hans ankomst taget med til
fodbold, hvor han møder en
lang række medlemmer, som
har samme baggrund, som
han selv. For at komme ud af
hans afhængighed, starter
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han i et 12 trins fællesskab
og i fællesskabet i Recovery
Bulls. Efter ca. 1 måned er
Mads overbevist om, at han
kan styre hans misbrug, og
flytter tilbage til Ballerup, og
holder sig clean i 83 dage,
hvorefter han igen faldt i.
Der besluttede han sig så for
at flytte til Esbjerg igen, hvor
han flyttede i lejlighed i Østerbyen.
I Esbjerg starter han ved et
entreprenørfirma, men skifter
til et dækfirma, hvor han arbejder et års tid, indtil firmaet
lukker. Han får så mulighed
for at overtage et transportfirma, hvor han hurtigt får 2 biler mere, men igen eksploderer hans spilforbrug, og
Gældsstyrelsen vælger at
lukke hans firma som følge
af manglende betaling af skat

og moms. Hans mor ringede
til et misbrugscenter, og efter
en screeningsamtale med en
behandler, kom han direkte i
et stabiliseringsforløb i 14
dage, og derefter 2 ugentlige
behandlinger i 8 uger. Derefter skal han følge et efterbehandlingsforløb.
Mads har en aftale med Jobcenteret om at han skal tage
stort kørekort, og han håber
på at blive renovationsarbejder. I mellemtiden fortsætter
han med at bruge Recovery
Bulls tilbud, både de forskellige idrætsaktiviteter som
fodbold, badminton og padeltennis, men også idrætscaféen, hvor han spiller Playstation med de andre brugere.
Adspurgt om hans forhold til
hans nu tidligere misbrug, så
er han afklaret med, at han

altid vil have trangen, både
til stoffer og spil, men han
har lært, hvordan han takler
trangen. Han kunne dog godt
ønske sig at der var meget
strengere regler for spillefirmaernes reklamer, som han
af og til er nødt til at lukke
for. Mads fortæller også, at
han har absolut ingen planer
om at flytte tilbage til Ballerup, for såvel hans mor som
hans søster er også flyttet til
Esbjerg. Han har nu været
clean i mere end 160 dage.
Recovery Bulls udsender nye
podcasts ca. hver måned,
hvor man kan høre foreningens medlemmer fortælle deres livshistorie, der ofte er af
en karakter, som de fleste af
os har kendskab til.

De gamle drenge af 1930 Jerne
Kan du svare ja til følgende
spørgsmål: Er du en mand?
Er du i din bedste alder? Er
der i løbet af sommeren kommet et par kilo ekstra på sidebenene?
Hvis du har svaret ja til de tre
spørgsmål, så er du helt klart
et emne til at starte til gymnastik hos De gamle drenge
af 1930 Jerne. Vi starter sæsonen onsdag 7. september
kl. 19 i gymnastiksalen på
Bakkeskolen, og det eneste
du behøver at have med er tøj
til at bevæge dig i og et par
indendørs sko.
Her har du mulighed for både
fysisk og mental velvære, for
i foreningen er det vigtigt, at
både krop og sjæl har det
godt. Derfor er der også i løbet af sæsonen både spisning,
julebanko og kulturaften, og
når indendørs sæsonen slutter
i foråret, så kan man fortsætte med vandreture sammen
med de øvrige medlemmer

og gerne deres bedre halvdele.
Som den kvikke læser kan
regne sig frem til, så er det
den 93. sæson for foreningen,
hvor mange af medlemmerne
har været med i mange år,
men der er også nye, som altid bliver budt varmt velkommen.

Alle (mænd) er velkomne til
at møde op onsdag 7. september, og skulle man have
spørgsmål inden da, kan formand Jørgen Lindberg kontaktes på telefon 2672 2974
eller på mail jl@globalout.
dk.
Et medlemskab af foreningen
koster på årsbasis kr. 450,00.

Åbningstider
Mandag - Fredag
9.00-17.00
Lørdag - Søndag
9.30-15.00
Helligdage
9.30-15.00
Storegade 280
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 75 12 43 45
www.esbjergplanteskole.dk
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Glimt fra en fantastisk International dag
Lørdag den. 13. august blev
der efter tre års Coronapause atter afholdt International dag på Torvet. Og
hvilket festdag!
Solen skinnede fra en skyfri
himmel og med temperaturer,
der sneg sig op omkring 30
grader var rammen perfekt
for en én-dagsrejse til mere
eksotiske himmelstrøg.
Esbjerg rummer ikke mindre
en 149 forskellige nationaliteter, og repræsentationen i
de 38 boder og blandt de
mange optrædende på scenen
var bred med deltagere fra
bl.a. Thailand, Indien, Ukraine, Tyrkiet, Tyskland, Eritrea,

Latinamerika, Danmark, Australien og mange flere. Med
så stor en mangfoldighed

summede Torvet af dufte,
musik, dans og sprog fra hele
verden på denne smukke sensommerdag.
Ud over gastronomi og underholdning på scenen, bød
dagen blandt andet på masser
af børneaktiviteter, en kunstner, der skabte et stort unikt
værk på dagen og ikke mindst
masser af gode snakke i de
mange boder, hvor et udsnit
af de mange internationale
netværk og organisationer i
Esbjerg med stor glæde og
stolthed fortalte om deres arbejde eller delte deres lokale
traditioner, retter og sprog.
Arrangørerne bag dagen er
Tilflytterservice, Mosaikken,

Integrationshuset i Esbjerg
Kommune, Stengårdsvejs Sekretariatet og Bydelsprojekt
3i1, og de glæder sig sammen med de mange interna-

tionale aktører allerede til
næste år.
”International dag udvisker
gængse kategorier som ’indvandrere’, ’flygtninge’, ’danskere’, ’expats’ osv, og viser i

stedet stolte borgere, der på
smukkeste vis deler glæden og
værdien af mangfoldigheden
i Esbjerg. Det rører mig og
viser en side af Esbjerg, vi
burde dyrke meget mere” udtaler Sofie Valbjørn, der som
ny leder af Bydelsprojekt 3i1,
er med som arrangør for første gang.

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
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Bydelsprojekt 3i1 flytter i nye lokaler i Østerbyen

Nyt fra børnehaven
Grønnegården
Netop nu er festugen i Esbjerg slut. Børnene i Grønnegården deltog i et rigtig fint
arrangement i Grundtvigskirken.
Kirken havde den 16 aug. inviteret børn til et kreativt arrangement. I kirkens mødelokaler var der lavet 4 ”arbejdsstationer” hvor børnene kunne
prøve forskellige ting. F.eks.
at male på sten, og vandfarve.
Foran kirken var der planlagt
en aktivitet, hvor der kunne
males med spraykridt på et
stort stykke papir. Det var en
stor succes for Grønnegår-

dens børn, da det var nyt for
alle. Det var meget sjovt for
børnene at beherske en sprayflaske med flotte farver.
Undervejs i besøget blev der
serveret saftevand hvilket altid er godt, især på en virkelig varm dag.
Alle børn var også en tur inde
i kirken for at høre organisten
øve.
Vi går til og fra kirken og
undervejs var der stor glæde
over de vilde blomster langs
fortovet i Ribegade. Flere
børn talte om at det er restaurant for bier og sommerfugle.

Spar Bøndergårdsvej
Den indvendige renovering
af Spar butikken på Bøndergårdsvej er afsluttet, og købmand Hans Boel Lauridsen
og hans personale kan nu
slappe lidt af, og nyde sommeren som vi andre.
Der er som tidligere nævnt
sket en udskiftning af mælkekøleren og køle-/frysemøblerne. Der er også skiftet til
LED lys med timer i f.eks.
personalerum og lagre.
Det har givet en besparelse
på mellem 5.500 og 6.500
kilowatt timer hver måned,
svarende til en besparelse på
mellem kr. 10.000 og 13.000
i bruttotal.
Til trods for det har de stigende energipriser stadig givet en stigning på ca. 25%, så
Hans Boel Lauridsen kigger
til stadighed på mulighederne
for besparelser.
Udover de besparelser som
det lavere energiforbrug giver, så kan de i butikken se
besparelser på vedligehold af
inventaret, men Sparbutikken
er, som vi vel alle er for tiden, presset på omkostningerne.
Hans Boel Lauridsen fortæller at de kan se en god effekt
af udvidelsen af pakkerummet. Det øgede areal gør logistikken i at opbevare, finde
og udlevere pakker meget bedre. Butikken udleverer pakker fra GLS, Post Nord,
Bring, DAO, UPS og DHL.
At drive en købmandsbutik

er ikke bare at fylde hylderne
op og sælge varerne. Bagved
ligger et stort arbejde at følge
med i kundestrømmen og købemønstre. Her kan Hans
fortælle, at kundestrømmen
er markant steget i forhold til
sidste år, men købemønsteret
har ændret sig, så der er mere
kampagnesalg, hvor fortjenesten på varen er mindre.
Han formoder det skyldes, at
kundernes privatøkonomi er
presset, så de er nødt til at
prioritere. Kort sagt, så er der
flere kunder i butikken, men
det gennemsnitlige salg pr.
kunde er faldet. De kan også
se, at der sælges færre mærkevarer, og i stedet flere Private Label varer, som f.eks.
First Price og Gestus. Det gør
det endnu mere nødvendigt,
at de holder øje med hvad
sælger, og hvad sælger ikke,
samt at de sammen med deres leverandører finder de gode tilbud.
De har også set en opbremsning af salget af økologiske
varer, som typisk er lidt dyrere.
Spar butikken bor jo til leje
ved Ungdomsbo, og de er nu
startet på den udvendige renovering af området, hvor de
har fjernet gammelt asfalt i
butikkens varegård, og erstattet det med nye SF sten. Der
er også været en tømrer på at
udbedre udhænget m.m., og i
den kommende tid vil der
blive malet.

Bydelsprojekt 3i1 er flyttet
fra Skolebakken 62 til nye
lokaler i det gamle festlokale i gavlen på Tinghøjs Allé
18g.
Bydelsprojekt 3i1 har længe
drømt om større lokaler i Østerbyen med bedre muligheder for, at beboerne kan komme og være en aktiv del af
huset i dagligdagen. Det tidligere festlokale har et godt
køkken og et fælles lokale
med plads til ca. 25 personer
samt en hyggelig terrasse lige
udenfor døren. Derudover er
der indrettet et lille kontor,
hvor 2-3 bydelsmedarbejdere
og 2 Timer om Ugen vil holde til i det daglige.
”Den nye adresse ligger perfekt i midten af de boligafdelinger, som Helhedsplanen

dækker i Østerbyen, og så er
den er synlig fra vejen, så
man nemmere lige svinger
ind forbi os”, fortæller projektchef Sofie Valbjørn.
Med de nye faciliteter er håbet at kunne understøtte, at
flere får lyst til at skabe og
deltage i fælles aktiviteter.
Fælleslokalet er nemlig for
beboerne og kan udover fester bruges til f.eks. madklubber, strikkeklubber, kortklubber, lektielæsning, syklubber,
fælles spisning og meget mere
– kun fantasien sætter grænser, og Bydelsprojektet hjælper gerne til med at starte initiativer op.
Der vil også blive opstillet en
beboercomputer, hvor man
kan komme forbi og søge job,
lave invitationer, søge oplys-

ninger mv. Og i et begrænset
omfang hjælper bydelsmedarbejderne gerne med at logge ind, finde det drilske @ på
tastaturet, printe ol.
Medarbejderne vil være i huset de fleste hverdage, og de
har altid kaffe på kanden og
tid til en lille snak – kig efter

A-skiltet ved gavlen, der viser, at ’vi er hjemme’, og
kom endelig indenfor!
Flytningen fejres med housewarming 8. sept. kl. 15-18,
se invitationen nederst på
siden.

Faktaboks
Bydelsprojekt 3i1 er en boligsocial helhedsplan, der har fokus på at styrke mulighederne for beboerne gennem fire temaer: ’Uddannelse & Livschancer for børn og unge’, ’Beskæftigelse’, ’Forebyggelse af Kriminalitet’ og ’Sammenhængskraft og Medborgerskab’
3i1 samarbejder med beboere og boligforeninger samt lokale aktører fra Esbjerg Kommune, uddannelsesinstitutioner, foreningslivet og erhvervslivet.
3i1 arbejder i lokalområderne Kvaglund, Stengårdsvej og
Østerbyen, og har - udover lokalet på Tinghøjsallé - til huse
på Stengårdsvej 319 i Krydset og på biblioteket i Kvaglund.
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Hvad er klangmassage?
Klangmassage er en sansestimulerende massageform med
behagelige lyde og vibrationer fra klangskåle. Behandlingsformen har været benyttet i Asien i mere end 3000 år.
Jeg bruger klangskåle lavet
af Peter Hess. Skålene er lavet af 12 forskellige metaller,
der tilsammen giver skålene
deres særlige klange og vibrationer.
Klangskålenes lydbølger og
vibrationer masserer din krop
på en blid og nænsom måde
og når dybt ind i både krop
og sjæl. Klangenes lyde vil
samtidig få dig til at slappe af
og finde indre ro og balance.
Lydene og vibrationerne er i
stand til at forløse spændinger og traumer samt afstresse
kroppen.
- Afstressende
- Bedre søvn
- Ro og velvære

sig i kroppen og giver fysisk
som mental velvære. Det er
en fantastisk oplevelse.
Sørg gerne for at gøre det behageligt for dig selv, ved at
have løst tøj på.
Nogen har blot brug for en
”her og nu oplevelse” som
kan afstresse og vitalisere
krop og sind.
Andre har brug for flere behandlinger, hvor der sættes
gang i en dybere healings
proces, hvor stress og ubalancer i kroppen reduceres.

Sådan foregår behandlingen
Du ligger behageligt på massagebriksen fuld påklædt med
et tæppe over dig.
Klangskålene placeres på udvalgte steder på din krop. Du
vil blive behandlet på forsiden og bagsiden af kroppen,
under fødderne, på hænderne
og rundt om ansigtet.
Skålene slås an, hvorefter de
blide vibrationer forplanter

Prøv også Klangmassage
Energi & Flow
Prøv denne fantastiske og behagelige
behandlingsform
med en enkelt klangskål placeret på din krop. Først enkelte steder på energipunkter
på kroppen og efterfølgende i
en glidende bevægelse i energi flowets retning.
Du vil blive behandlet på forsiden og bagsiden af kroppen
samt på siderne af kroppen.
Lette rystelser af energi, frekvens og vibration fra skålens svingninger tilføres din
krop.
Denne behandling er for dig,
som trænger til fornyet energi.
Du lægger fuld påklædt på
briksen og slapper af under et
varmt tæppe mens behandlingen foregår.
Det anbefales min. 3 behandlinger med 14 dages mellemrum.
Udtalelse fra klienter
Mette Bolvig:
Jeg har været til klang hos
Tina og kan varmt anbefale
hende, da det er utrolig afslappende og beroligende behandlinger. Jeg har både prøvet massager og klangbad og
alt er helt fantastisk.
Jeg er vild med det og ja
klang er meget vanedannende, da det giver fantastisk ro i
krop og hovedet.
Tusind tak til dig Tina
Bente Gotlieb Jensen:
Tusind tak for en helt fantastisk oplevelse.
Jeg kan varmt anbefale at
prøve klangmeditation med
Tina. Jeg har aldrig prøvet
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noget så skønt og afslappende. Det giver indre ro og
masser af energi, og det holder også her dagen efter.
Jeg kommer helt sikkert igen.
Inge Hansen:
Jeg kan varmt anbefale Tina,
hun er utrolig opmærksom på
hvordan man har det og hvad
hun evt kan hjælpe en med.
Jeg var så heldig og vinde en
klangmassage hos Tina og
det var virkelig en afslappende og fantastisk oplevelse.
Det var ren balsam for krop
og sjæl.
Jeg skal helt sikkert af sted
igen, da jeg syntes at det gav
mig ro i kroppen og ikke
mindst gav mig et øjebliks ro
i hovedet og det var så godt,
da jeg lider af konstant tinnitus.
Lene Simonsen:
Jeg følte mig i særdeles gode
hænder hos Tina.
Klangmassagen gav mig en
forbavsende beroligende oplevelse. Det er efter min opfattelse forkælelse til både
krop og sjæl.
Tak for god behandling

Klangmeditation/Klangbad
er en nærværende lydrejse
for krop og sjæl.
En effektiv og blid metode til
dyb og restituerende afspænding, hvor krop og sind genfinder ro og balance.
Jeg spiller for dig på forskellige klangskåle, syngeskåle
og andre instrumenter.
Jeg starter med en lille kropsscanning, som får dig til at
slappe helt af og glemme
hverdagens tanker og stress.
Du vil komme helt ned i
gear, føle dig afslappet og afstresset efter en time med
klangskålenes og syngeskålenes behagelige lyde og vibrationer, som når helt ind i nervesystemet og ind til cellerne.
Lydene og vibrationerne er i
stand til at forløse spændinger og traumer samt afstresse
kroppen.
Det kan give dig:
• Bedre søvn
• Balancerer Nervesystemet
• Virker afstressende
Lad klangskålenes blide vibrationer og fredfyldte toner
lede dig ind i en dyb tilstand
af ro og mærk hvordan du
blidt og nænsomt fyldes med
vitaliserende energi og ny lethed i krop og sind
Klangskålene, som jeg benytter, er håndbankede og specialfremstillet efter gamle tibetanske traditioner i Nepal,
hvor man gennem årtusinder
har brugt lyd til meditative,

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

åndelige og terapeutiske formål.
Sådan foregår behandlingen
Du ligger trygt og godt på et
liggeunderlag med et tæppe
over dig. Du skal ligge godt
og varmt så du kan fordybe
dig i klangenes lyde og vibrationer.
Hvis du har svært ved at ligge ned, kan du sidde i en af
vores behagelige stole med
en skammel til benene. Det
er vigtigt, at du føler dig godt
tilpas og sidder eller ligger
trygt og godt.
Jeg slår klang- og syngeskålene an med forskellige køller og de fantastiske lyde vil
forplante sig i kroppen. Jeg
går rundt om dig, dog uden at
røre ved dig, og spiller på
skålene, så du rigtig kan føle
og høre klangene tæt på. Det
er en fantastisk oplevelse.
Giv dig selv en dejlig oplevelse – tid til ro, tid til dig.
Tidsbestilling
Klangmeditationer/Klangbade afholdes løbende i klinikken. Datoer vil løbende blive
annonceret. Er du i tvivl, så
send en sms til din klangbehandler Tina Revelius på tlf.
4098 6157
Sted:
Kost & Velvære, v/Treat,
Danmarksgade 26B
6700 Esbjerg
Med venlig hilsen
din klangmassør
Tina Revelius
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Østerbycentret sundhedscenter
SØNDAGSMATINE
Så er der igen søndags matine på
Østerby Centret den 16. oktober kl 14.00
Dans, musik og kaffe 50 kr
Billetter kan købes i billetcafeen
tirsdag og onsdag fra 11 - 13 og fra den 1. oktober.

BANKO
Banko den 24. september og lørdag den 29. oktober
Julebanko den 26. november
Senere Luciaoptog i Østerbycentret
Med venlig hilsen
Østerbycentrets venner

Rum til fællesskaber
Platformen er et sprudlende og levende
sted midt i hjertet af Østerbyen, der samler,
udvikler, driver og muliggør fællesskaber på
tværs af alder, etnicitet, interesser og lokale
bydele i Esbjerg.
Med andre ord dit moderne kultur- og
medborgerhus, hvor kreativitet, innovation,
kultur og socialt liv vokser ud af fællesskaber
og aktiviteter.
Så kom og vær med – vi har masser af rum,
der leverer anderledes rammer og stimulerer
til fællesskab.
thomas@platformen-esbjerg.dk
Tlf.: 5129 5261
Gl. Novrupvej 14
6705 Esbjerg
www.platformen-esbjerg.dk

#platformen

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

SMEDE- OG VVS-FIRMA
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åBENT HUS
Søndag den 18. september 2022 kl. 10 – 16
I samarbejde med Dansk
Kegle Forbund inviterer
Kegleklubben Esbjerg til
åbent hus 2022.
Keglesporten er for alle, uanset alder og fysisk formåen.
Uanset om du tidligere har
stiftet bekendtskab med keglesporten, eller det er første
gang, så står klubbens ledere
og medlemmer klar til at tage
imod dig.
En undersøgelse fra 2021 viser, at fællesskabet og det sociale samvær er suverænt den
primære grund til at medlemmerne dyrker keglesport. At
få motion er den næst vigtigste årsag. Derudover siger
medlemmerne, at keglesport
er en passion for dem og at

de kan lide at konkurrere.
I modsætning til bowling,
spiller vi med meget lettere
kugler og hvor bowling består af 10 kegler, er der 9
kegler for enden af den 23,5
meter lange keglebane. Banen er 35 cm. bred.
Vi hjælper dig til rette og
sætter en ære i, at du skal føle dig godt tilpas. Kom alene,
eller tag familien, venner, naboer eller kolleger med.
Du kan deltage hvis du har
resultatmæssige ambitioner
med sporten, men du kan også vælge at komme og hellige dig det sociale liv i klubben. I keglesporten er der
plads til alle!
Under arrangementet får du

mulighed for at få en god
snak med klubbens ledelse
og medlemmer. Her kan du
samtidig få alle nødvendige
oplysninger om medlemskab
og træningstider
Deltagelsen kræver ingen
tilmelding og er gratis.
Esbjerg keglecenter
Sportsvej 21
(kælderen under EFI Hal 2)
6705 Esbjerg Ø
I Danmark er ca. 3.500 keglespillere organiseret i ca.
70 klubber under Dansk Kegle Forbund. Kegleforbundet
er medlem af Danmarks
Idrætsforbund.

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 på. De bedste løsninger
ﬁnder vi nemlig i fællesskab.
Læs mere om at være kunde i Sparekassen på
midspar.dk/blivkunde. Du kan også ringe direkte
til Kent eller Vivi, og høre mere om, hvad vi kan
gøre for dig og din økonomi.

Kent Øgendahl, rådgiver, 88 20 85 61, kent@midspar.dk
Vivi Højbjerg Kristensen, rådgiver, 88 20 85 73, vk@midspar.dk

Danmarks bedste
fi nansimage for
femte år i træk.

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

Vi støtter lokale
aktiviteter og
foreninger i din by.

Dokken 10
6700 Esbjerg
88 20 85 50
midspar.dk/esbjerg
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Østerbyhygge
Hver anden mandag i lige
uger holder Christina Simonia Straarup Østerbyhygge mellem kl. 09.30 og
11.30 på Østerbycenteret.
Behovet for at have et sted,
hvor beboerne på plejehjemmet og de omkringliggende
boliger er steget, siden daghjemmet blev nedlagt.
Her mødes op til 30 borgere
til nogle timer, hvor de strikker, hækler, laver patchwork,
spiller spil, tegner, maler eller hvad de lige har lyst til.
Nogle har selv deres håndarbejde med, mens andre får
hjælp af Christina til at finde
spil, maling eller hvad de lige
måtte mangle frem. Det vigtigste er dog nok, at der er tid

til kaffe og hyggesnakken.
Nogle af borgerne er selvhjulpne, men andre har behov for hjælp, men alle får en
hjælpende hånd eller nogle
opmuntrende ord, når det er
nødvendigt. Et vigtigt ”medlem” af gruppen er Christinas
hund Luna, der byder alle velkommen og gerne tager imod
en godbid eller to.
For at benytte et daghjem skal
man være visiteret fra Esbjerg Kommune, men til Østerbyhyggen kan alle deltage.
Avisen talte med Nina, Birgit, Grethe og Karen, som er
faste brugere af tilbuddet, og
de roser Christina i høje toner
for hendes indsats, som parentes bemærket, er frivillig.

Udover at stå for Østerbyhygge, så er Christina cykelpilot, hvor hun tager de ældre
med på cykelture i nærområdet. Christina er drevet af ønsket om at gøre noget godt
for især de ældre i lokalområdet.
Efter at Esbjerg Kommune
har gennemført mange besparelser på Østerbycenteret,
hvor bl.a. cafeteriet er lukket
næsten ned, og mange aktiviteter forsvundet, er Østerbyhygge meget påskønnet.
Der er dog stadig en række
aktiviteter, men de fleste er
borgerdrevne, som f.eks. bankospil hver anden onsdag
samt sidste lørdag i måneden,
sang hver fredag, stolegymnastik, og patchwork.
Vi bliver hurtigt enige om, at
Corona er skyld i meget mere
end mange dødsfald. Mange
aktiviteter er ikke kommet i
gang igen eller har det svært
med at få deltagere.

2022

2022
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NF Academy
Fra 1. til 3. juli blev der afholdt fodboldskole på IF92
Fodbolds anlæg i Skibhøj.
Fodboldskolen blev arrangeret af NF Academy, som
stammer fra de bedste fodboldakademier i Portugal. NF
Academy er blevet afholdt i
lang årrække i Danmark,
Norge og Sverige.
Rent praktisk foregår skolen
ved, at de yngste årgange
træner fra 08.45 til 12.30 og
de ældste årgange fra 13.00
til 17.00. De to portugisiske
trænere samt deres danske
hjælpetrænere stiller store
krav til spillerne, men sørger
hele tiden for, at spillerne
ved, hvorfor kravene bliver
stillet. Alle spillere giver udtryk for, at de har stort udbytte af at deltage i fodboldskolen. De fleste deltagere er fra
det sydvestjyske område, men
der var også deltagere fra Århus og Herning området.
I begge grupper var der 20

deltagere af såvel målmænd
som markspillere. De to portugisiske trænere var Luis
Briosa, som trænede markspillerne, mens Gonzalo Silveira trænede målmænd.
En del af deres arbejde er også at kigge efter de spillere,
som allerede nu viser et lidt
større talent, eller hvor de
tror, at talentet kan udvikles.
Disse spillere får tilbud om

komme videre på NF Academy Elite Qualification Camp,
hvor de vil blive udfordret
yderligere.
Blandt de danske hjælpetrænere var Chris Petz fra IF92,
som har været med hver gang
siden 2018. Chris fortæller, at
han, lige som spillerne, lærer
nyt hver gang, da de portugisiske trænere har en tilgang,
der er meget forskellig fra de
danske trænere, så han tager
det bedste fra begge træningskulturer. Han vil gerne
opfordre andre trænere til at
melde sig, når NF Academy
også i fremtiden kommer til
Esbjerg.
De portugisiske trænere roste
ved afslutningen af fodboldskolen såvel spillerne som
hjælpetrænerne, men ikke
mindst forholdene i Skibhøj,
som er blandt de bedste de
oplever, når de afholder skoler.
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Østerbydag 2022
Lørdag d. 11. juni 2022 blev
der igen afholdt Østerbydag.
Igen i år var der masser af
aktiviteter på P-pladsen ved
SPAR. Vi havde en fantastisk
dag med masser af godt humør og aktiviteter.
Der skal lyde en stor tak til
alle dem som deltog på Østerbydagen, både som tilskuer og deltager, tak til de fore-

.

(

ninger/institutioner der kom
og var med til at gøre dagen
en festdag. En kæmpe tak til
de mennesker der lod os
smage deres fantastiske mad
fra deres hjemlande.
Vi ses igen
lørdag d. 10. juni 2023.
Anders/Carsten
Bydelsprojekt 3i1

"%&

&

%

'/(

"

#
"
"

!
" #
$
$ %
!

"
&
%

'

(

"%&

)*+* ,*--

Tinghøjen · Skolebakken 82 · 6700 Esbjerg · Tlf. 7616 2600

2022

2022

ØSTERBY NYT

Side 15

Side 16

ØSTERBY NYT

2022

Bliv m
B
medlem
edlem i P
PULS
ULS Spor
Sportt & Motion, så k
kan
an du ffå
åa
adgang
dgang ttil
il spor
sportsfaciliteter,
tsfaciliteter, som
so
om
ƫ
ƏƳȅǣȇɎȒȇًȵƏƳƺǼًɀ
ɀȷɖƏɀǝًˢƺ
 ɴǔȒƳƫȒǼƳȅِȅًِɀƏȅɎɎǣǼȅ

  ȒɎǣȒȇɀȸɖȅȒǕǔ
  ȒȸɀǸƺǼǼǣǕƺ
ƫƏƳȅǣȇɎȒȇًȵƏƳƺǼًɀȷɖƏɀǝًˢƺɴǔȒƳƫȒǼƳȅِȅًِɀƏȅɎɎǣǼȅȒɎǣȒȇɀȸɖȅȒǕǔȒȸɀǸƺǼǼǣǕƺ
ǝȒǼƳɎɎȸȸƩȇǣȇǕƺȸِ(ƺɀɖƳƺȇǸƏȇƳɖɮƩǼǕƺȅƺƳǼƺȅɀǸƏƫƺȸًƳƺȸǕǣɮƺȸƳǣǕ
ƩȇǣȇǕƺ
ƺȸِ(ƺɀɖƳƺȇǸ
(ƺɀɖƳƺȇǸƏȇƳɖɮ
 ɮƩǼǕƺȅƺƳǼƺȅɀǸƏƫ
ƫƺȸًƳƺȸǕǣɮ
ƳƺȸǕǣɮƺȸƳǣǕ
ǝȒǼƳ
ƏƳǕƏȇǕɎǣǼ³
 ³ɮȮȅȅƺɀɎƏƳǣȒȇ(Əȇ
 ȇȅƏȸǸȒǕ0ɀƫǴƺȸǕ³
³ȵƏۭáƺǼǼȇƺɀɀِ
ƏƳǕƏȇǕɎǣǼ³ɮȮȅȅƺɀɎƏƳǣȒȇ(ƏȇȅƏȸǸȒǕ0ɀƫǴƺȸǕ³ȵƏۭáƺǼǼȇƺɀɀِ
Læs
æ mere
mere og tilmeld
tilmelld dig p
å puls.sepe
e.dk
Læs
på
puls.sepe.dk

NORMAL PULS

199,
129,-

LILLE PULS

9

”Jeg har nu t
aft e
i et par år h mskab,
medlle
MAX PULS
dt
et til at få li
d
r
e
g
ru
b
og
n.
i hverdage
motion iind
ed i Svømm
a hold
u
q
A
å
p
r
T
Y
YT
e
J eg
 JQI KYJ
 T\N;
MĆ
H
J
YW

X
L
T


XYFINTS
e andre
r der mang rtet.
Desuden e
ko
r på klippe rra
mulighede effa
rf a.“
e
h
s
ale
b
n
a
n
u
k
n
Ka
אד
(ȒȸɎǝƺًד

9
9
9

Vælg
V
æl
ælg
lg det
medlemskab
m
edle
emskab
der passer
passer
til dig!
Adgang
A
dgang til motionscentre
motionscentre
Veldtofte
i Veldt
ofte
e og Guldager
Hold
træning
Holdtræning
Bike, styrke,
rke, mo
tion,
motion,
ve
elvære
velvære
Klippek
kor
o t til spor
Klippekort
sportt
((10
10 klip, fornyes
fornye
yes hver
hver måned)
måned)

Bad
Badminton
dminton
Padel
Padel
Sq
quash
Squash
Flexffodbold
Flexfodbold
Moun
ntainbike,
Mountainbike,
ning indgang
Friskøjtning
skøjteleje
+ skøjteleje
Svømnin
ø
g
Svømning
gang/uge
1 gang/uge
Welln
e ess
Wellness
ga
ang/md
1 gang/md

MAX PULS

SENIOR PULS
٨ڷדה٩

259,- 129,(06.00 – 14.00)

9
9
9

9
9

9
9

ØSTERBY NYT

2022

Side 17

SCLEROSEFORENINGEN:

går efter ny rekordindsamling…
Scleroseforeningens lokalafdeling Esbjerg/Fanø har
år for år formået at sætte
rekorder i forbindelse med
foreningens husstandsindsamlinger til fordel for
forskning i sclerose. I år sættes ind med flere nye initiativer for igen at komme i
mål hermed.
Eventansvarlig og bestyrelsesmedlem i lokalafdelingen
Anne Marie Lindquist fortæller ”vi er tidligere kommet i
mål med rekordagtige indsamlinger ikke mindst takket
stor opbakning fra borgere
her i Esbjerg og Fanø kommuner og det vil vi nu forsøge at følge op på. For at
komme i mål hermed håber
vi på at rigtig mange lokalt
igen kan hjælpe os hermed
ved at afsætte et par timer d.
11. september. Interesserede
kan tilmelde sig enten ved at
kontakte mig eller ved at gå
ind på Scleroseforeningens
hjemmeside og der tilmelde
sig en rute, som passer ind i
forhold til hvor de bor i kommunen. Tilmelde sig kan man
også i forbindelse med Foreningernes dag, som afholdes
i Esbjerg City d. 3. sept. Her
afprøver vi et nyt koncept,
hvor vi i samarbejde med hovedforeningen har en stand
på torvet, hvor man udover
med garanti kan vinde en lille præmie også kan få en god
snak med flere af vores med-

lemmer, som enten har sclerose, er pårørende eller nærtstående til en med sclerose”
slutter Anne Marie.

alt sammen til fordel for indsamling for forskning i sclerose” slutter Steen Hansen.
Kontaktoplysninger:
Anne Marie Lindquist:
Mail: mie.lindquist@me.com
eller tlf. 20 6971 01
Steen Hansen:
Mail: soh151156@gmail.com
eller tlf. 40 29 76 40
Link til Scleroseforeningen:
https://www.scleroseforeningen.dk/

Anne Marie Lindquist.
Lokale indsamlinger
Steen Hansen, lokalafdelingens formand fortæller ”udover vi på dagen går rundt
på veje og stræder for at indsamle så oplever vi hvert år
flere og flere der på eget initiativ opstarter en indsamling
på nettet. Det foregår blot
ved at man går ind på Scleroseforeningens hjemmeside
og her opretter en indsamling. Man kan også kontakte
enten Anne Marie Lindquist
eller mig for yderligere oplysninger herom. SGI Fitness
og motion følger i år op på
succesen fra sidste år, hvor
man på dagen kan tilmelde
sig ”indoor cykling” derudover vil de i år også lave
TRX, Body Pump, SGI Løb
samt SGI Outdoor Cycling

SGI Fitness og Motion:
Lise B Nilsson:
Mail:
lisebnilsson@hotmail.com
Fakta:
Vi samler d. 11. september
ind til forskning i sclerose og
til patientstøtte for at sikre
bedre vilkår og bedre behandling for de 17.747 danskere, som lever med sclerose hver eneste dag.
Vi vil stoppe sclerose
Hvert år rammes 600-700
danskere af sclerose, og antallet er fordoblet på 20 år.
Den udvikling arbejder Scleroseforeningen hver eneste
dag for at stoppe. Indtil det
lykkes, kæmper vi for en verden uden sclerose og for en
bedre hverdag for alle med
sclerose inde på livet.

Materieludlejning

2

- Når det passer dig!

Lej materiel direkte
på vores hjemmeside

www.24-7-rental.dk

Ekstraa støtt
Ekstr
støttekroner
ekkroner det næste
næste år
Vi tror
Vi
tror på, aatt fforeningsliv
orening
e
sliv og ffællesskaber
ællesskaber giv
giver
er ener
energi
gi til D
Danmarks
anmarks lok
lokalkalssamfund.
amfund. Og vi vved,
ed, at
at mang
oreninger og
g klubber har vær
et udf
ordrede
mangee fforeninger
været
udfordrede
af nedlukning
er. M
en vi g
år heldigvis mod lysere
lyysere tider – og sammen
sammen med
nedlukninger.
Men
går
vvores
ores forhandlere
forhandlerre giv
er vi 30 % ekstra
ekstra i sponsorstøtte
spons
onsorstøtte det kkommende
ommende år
r, ssåå
r,
giver
år,
din fforening
orening lidt hur
tigere kkan
an kkomme
omme tilbag
age for
for ffuld
uld styrke.
styrke.
hurtigere
tilbage
D
u kkan
an støtte
støtte din
n lok
ale forening
forening el
ler klub vved
ed aatt få
få et gr
atis OK B
enzink
zinkort
Du
lokale
eller
gratis
Benzinkort
el
ler tanke
tanke med OK’
For jo mer
tank
a err, jo mer
støtter du.
eller
OK’ss app
app.. For
meree du tanker,
meree støtter

Randersvej 30, 6700 Esbjerg - Tel. 33 247 247

Se mer
.dk/30ekstr
k/30ekstra
meree på ok
ok.dk/30ekstra

Side 18

ØSTERBY NYT

Bifald Festival

blev for 3. gang afholdt fredag 12 og lørdag 13. august
på Platformen på Gl. Novrupvej.
Den første gang blev festivalen afholdt på Huset, Finsensgade, men blev året efter
flyttet til større omgivelser på
Platformen.
Bag festivalen står de to unge
kvinder, Mia Juhl og Kimberly Billing Mortensen, som
har kendt hinanden siden deres meget tidlige teenageår
på Esbjerg Kulturskole, hvor
de var på et teaterhold. Efter
de havde forladt Esbjerg Kulturskole manglede de et sted,
hvor der var mulighed for at
lave multikunst og tværkulturelle events, hvor de kunne
hjælpe nye og ikke etablerede kunstnere med at få en
platform. Derfra var ikke
langt til at de blev enige om,
at så måtte de selv skabe muligheden. Esbjerg vil gerne rose sig af at være en kulturby,
men Mia og Kimberly efterlyser dog et større fokus på
andet end kultureliten.
For at komme i betragtning
til at optræde på festivalen,
skal kunstnerne søge via en

”open call”, hvor kunstnerne
kan vise, hvad de arbejder
med. Mia og Kimberly udvælger derefter omkring 15
kunstnere, som kan være teater, musik, kunst osv. For de
fleste er der nok ikke mange
af de optrædende, som ville
blive genkendt, men det er
netop festivalens mål. Det er
en festival for de kulturelle
vækstlag, og for arrangørerne
er kvalitet vigtigere end kvantitet. Arrangørerne får mange
reaktioner fra gæsterne om at
de får mange nye og uventede indtryk.
Udover de mange kunstnere,
hvor kravet – udover kvalitetskravet – skal have tilknyt-

ning til Esbjerg, var der denne gang booket nogle teaterindslag fra England og København.
Bifald Festivalen blev støttet
af flere fonde, bl.a. Lauritzen
Fonden, Johan Hoffmann
Fonden, Esbjerg Fonden, Oskar og Lida Nielsen Fonden,
Spar Nord Fonden og KUUF.
Mia og Kimberly håber at de
også vil kunne arrangere Bifald Festival de kommende
år, selv om ingen af dem
længere bor i Esbjerg. Mia er
flyttet til Aarhus for at gå på
Den Danske Scenekunst Skoles Dramatikerlinje, og Kimberly studerer European Theatre Arts på Rose Bruford
College i London.

2022

Førstehjælp på Præstegaards skolen
Inden lærerne på Præstegaards skolen gik på sommerferie, var de samlet i hele
flokken, og havde en dag
med førstehjælp.
Dette for at forberede lærerne
til at kunne passe på børnene
og kollegaerne, når de kommer tilbage fra sommerferien.
Dagen igennem blev de alle
opdateret på sygdomme og
ulykker, hvad gør man ved
en bevidstløs, blokerede luftveje.
Lærerne havde ikke kun teori,
HjælpNu havde taget en mas-

se dukker med, så lærerne
kunne prøve det hele i praksis. En ting er at snakke om
blokeret luftvej, men en anden ting er at prøve det på en
dukke, og finde ud af hvor
svært det er. De fik øvet og
”leget” hvordan man lægger
en person i stabilt sideleje.

Sidst men ikke mindst fik
HjælpNu og lærerne snakket
hjertestop træning igennem,
inden de igen skulle træne
det på dukkerne.
HjælpNu fik fjernet frygten
for det at tage en hjertestarter
ud af skabet/pille den ned af
væggen, og tage den i brug.
HjælpNu havde en super dejlig dag i godt selskab med en
masse livlige lærer, alle med
masser af energi og mange
spørgsmål
HjælpNu vil gerne sige tak til
Præstegaardskolen for at vælge HjælpNu

De to arrangører sender store
roser til Platformens personale samt Platformens Madhus,
som yder en meget stor indsats for at festivalen bliver en
succes.

LOkaLråd ESBJErG ØST
pr. 26. april 2022
Formand: Christina Simonia Straarup – tlf. 2891 2227 – stemsimonia@yesbjerg.dk
Øvrige medlemmer:
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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Rema1000 Cup

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.

For tredje gang planlægger
IF92 Fodbold at afholde
Rema1000 Cup. Til forskel
for tidligere, bliver det i år
et stævne både for piger og
seniordamer.
En anden forskel til tidligere
bliver også, at stævnet afholdes indendørs i november
måned, og ikke i forbindelse
med sommerferien.
Rema1000 Cup vil blive afholdt lørdag 19. november i
EFI Hallen, Sportsvej 21 med
start kl. 09.00 for årgangene
2015 og 2016. Derefter bliver det årgangene 2013 og
2014 til at indtage gulvet og
der sluttes af med damesenior.
Selv om det endnu kun er det
overordnede program, der er

fastlagt, så har arrangørerne
bestemt, at der vil være præmier til alle deltagende piger.
Arrangørerne har besluttet, at
der ikke vil være fri tilmelding, men at de vil invitere
klubber, så de kan være sikre
på, at alle deltagere vil få en
god og fair oplevelse.
Ændringen fra kun at være
for damesenior hænger sammen med den meget markante stigning af pigefodboldspillere i IF92 Fodbold. I
skrivende stund er der omkring 35 piger i afdelingen,
og de er fuld af spillelyst, så
der er altid minimum 25 piger til træning. For at give alle gode oplevelser, er pigerne
opdelt i 3 grupper. Den ene

er årgange 2010 til 2012,
næste gruppe er årgange
2013 og 2014 og den sidste
er årgang 2015 og 2016. Da
der til stadighed kommer flere spillere til afdelingen, er
de nu 7 trænere til at forestå
træningsaftnerne. De oplever,
at efter afholdelsen af DBU
Get2Sport fodboldskolen i
sommerferien, er endnu flere
piger blevet interesseret i at
spille fodbold.
Trænerstaben vil i efteråret
fokusere på at styrke det sociale fællesskab ved at holde
forskellige sociale arrangementer, hvor det første bliver
et pandekagestævne 28. august.

Skakken i Esbjerg
Esbjerg Skakforeningen
Klub-og Spillested
Rybners, Tekniske Gymnasium, Sp. Møllevej 72

Klubben starter sæsonen 22/
23 op 23. august med Juniortræning kl.18 og Simultan
skak mod Klubmester fra 21/
22 Bent Radoor.
Alle velkommen.
Tirsdag 30. august kl. 19,30
med afholdelse af Ordinær
Generalforsamling.

Hovedsponsor for If92 Fodbold

Herefter går Klub-turneringen i gang første gang 5.9. hver
Tirsdag aften kl. 19. Gymnasium, Sp. Møllevej 72.
Skakforeningen.dk

2 m 3 bark
/træflis

leveret i E
sbjerg
KUN kr.

1000,-

Flis / bark (ca. 350 ltr.)
Kirkegårdsgrus

kr.

125,80,100,150,125,-

kr.

200,300,300,-

Stabilgrus

kr.

150,-

2 0 22
ÅBNINGSTIDER HVERDAG 14-17 LØRDAG 9-13 MARTS - SEPTEMBER
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Hvis du ikke er millionær
- SÅ FÅ DIN BIL LAVET
VED KNUD KJÆR...
· Reparation til syn
· Dæk
· Rust reparationer
· Køb og salg af brugte biler

Tilbud gi
ves

Kjær Jensen
AUTOMOBILER

2022

Sponsorløb
Lørdag 20. august mellem
kl. 10 og 12 blev det første
årlige sponsorløb for IF92
Fodbolds ungdomsafdeling
afviklet i Skibhøj.
Det var to af klubbens ungdomstrænere, Rasmus Brogaard og Chris Petz, som
havde sat sig sammen og
planlagt dagen.
Der var blevet tegnet en godt
800 meter lang rute på anlægget, og 35 af ungdomsafdelingens børn og unge havde tilmeldt, og sammen med
forældre, bedsteforældre, søskende, trænere og ledere blev
det en fornøjelig formiddag i
klubben. Efter noget opvarmning blev deltagerne sendt afsted, og straks fra start var
der fuld fart over løberne.
Både forældre og trænere ville ikke stå tilbage for børnene, så flere løb med. De fleste dog kun en runde eller to.
De fleste løbere nåede 8 til
10 omgange, men to løbere,
Sebastian Jørgensen og William Husted, nåede impone-

rende 14 omgange på en time. Det svarer til mere end
11 kilometer. For at holde styr
på løbede omgange, blev der
lavet streger på børnenes arme for hver omgang.
Løberne havde fundet sponsorer inden dagen, og sponsorerne kunne vælge mellem
at betale et fast beløb eller et
beløb per løbet omgang. Nogle sponsorer ville måske bagefter ønske at de havde sat
et fast beløb, da de så børnenes løbevillighed.
I klubhuset kunne der købes
kaffe, te, sodavand og kage,
som velvillige forældre havde bagt og beløbet herfor går
også direkte til ungdomsarbejdet i klubben.
Da det var første gang, at

sponsorløbet bliver afviklet,
havde arrangørerne ikke sat
noget mål for hvad det skulle
indbringe, men alle penge går
direkte til ungdomsafdelingen til forskellige formål som
hjælp til indkøb af bolde, tøj,
materialer i øvrigt, men kan
nok også give et bidrag til afholdelse af sociale aktiviteter
i klubben. De to arrangører
var i hvert fald klar til at gøre
sponsorløbet til en fast aktivitet i klubben. Rasmus og
Chris er overbevist om, at dagen i de kommende år kan
udvikle sig og få både flere
løbere og skabe mere opmærksomhed på klubben og
det arbejde, der lægges af de
mange frivillige ledere og
trænere.

Randersvej 2 - Udstilling
Ingemanns Alle 59 - Værksted

Tlf. 40 17 11 11
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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Klubmesterskab i IF92 Fodbold
Lørdag 18. juni blev det traditionelle klubmesterskab
for ungdomsafdelingen i
IF92 Fodbold.
Stævnet startede kl. 13.30, og
der blev spillet på 3, 5 eller 8
mands hold. Der var tilmeldt
80 børn i alt, og sammen
med trænere, ledere, søskende, forældre og bedsteforældre var de med til at skabe liv
i Skibhøj.
Udover fodbolden var der
mulighed for at benytte 2
hoppepuder, dartfodbold, fartmåler og pannabanen, som er
en ottekantet bane med bander rundt, så der er høj intensitet i spillet.

Kampene om klubmesterskabet blev spillet på opvisningsbanen samt kunstgræsbanen,
så alle var samlet og kunne

følge kampe og hygge sig,
når man ikke selv spillede
kamp.
De frivillige i klubbens cafe-

teria gjorde igen en stor indsats og sørgede for både vådt
og tørt til alle.
Inden stævnet gik i gang,
dukkede Kenneth Nielsen fra
DBU Jyllands bestyrelse op,
og kunne fortælle, at IF92
Fodbold var blevet udnævnt
til at blive en DBU Børneklub. For at opnå denne titel,
skal klubben leve op til fire
forudsætninger: Prioritere børnefodbolden, både økonomisk og organisatorisk, Have
en
børneudviklingstræner,
Efterleve DBU’s Børnesyn
og har en nedskrevet og vedtaget børnepolitik.
Kenneth Nielsen overrakte

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

klubben et banner, som skal
ophænges i klubben som et
synligt bevis på den nye status.
Undervejs i klubmesterskabet
kom der også besøg af 2 spillere fra EfB. Det drejede sig
om Oliver Svendsen, som
spiller højre back på U19

holdet samt Nicolaj Lund,
som spiller midtbane på U17
holdet. Begge har været på
danske ungdomslandshold.
De to spillere fortalte om
dem selv, og deres hverdag i
EfB. Begge træner og spiller
kampe ca. 6 gange i ugen, så
det er en meget stor del af de-

res hverdag. Derefter var der
plads til at de kunne svare på
en lang række spørgsmål fra
deltagerne i klubmesterskabet, og selvom EfB nu spiller
i 2. division, så er interessen
for dem stadig stor ved ungdomsspillerne.
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DBU Get2 fodboldskole 2022
For tiende gang har Esbjerg
IF 92 i år afholdt DBU Fodboldskole i uge 29, hvor
drenge og piger i alderen 8 til
15 år i en uge deltager i
spændende og lærerig undervisning i fodboldspillets mange detaljer. I alle 10 år har det
været Carsten Hille Rasmussen, der har stået for afviklingen af skolen.
I Esbjerg er der et samarbejde imellem DBU, Get2sport,
Esbjerg IF 92 Fodbold, Kvaglund IF Fodbold og Bydelsprojekti3i1.

Fodboldskolen tilbydes til de
børn/unge der bor i vores boPræstebakken,
ligområde,
Tinghøjen, Skolebakken, Stengårdsvej, Lykkegårdsparken
og Kvaglund, eller er medlem i Esbjerg IF 92 Fodbold
eller Kvaglund IF Fodbold.
DBU Get2sportfodboldskolen
er en ganske almindelig DBU
fodboldskole, som er lagt ud
i et udsat boligområde.
DBU Get2fodboldskolen afvikles på Esbjerg IF92s fantastiske anlæg i Skibhøj, til
stor glæde for træner/ledere

eve t
Vi er bl shop
kke
GLS-pa
–
gså
Vi har o vering
ndle
ud- og i anmark
af PostD er
pakk

og børnene. Til skolen var
knyttet 7 trænere og 6 trænerassistenter fra IF92 Fodbold
og andre fodboldklubber i
Østerbyen. Faktisk har en af
trænerne, Sargon Davidoff,
været med samtlige 10 år.
Udover trænerne og trænerassistenter, var der også 5
fantastiske frivillige i Esbjerg
IF92s klubhus, som sørgede
for morgenmad, frokost,
frugt og godt humør, alle fem
dage, tusind tak til dem.
Der var tilmeldt 92 børn og
unge mellem 8 og 15 år på
skolen, heriblandt 12 ukrainske flygtninge børn. Carsten
Hille fortæller, at mange af
børnene i øjeblikket ikke er
medlem af en fodboldklub,
og at en tredjedel af deltagerne er piger.
Vi havde besøg af 4 EFB
Spillere, herunder Marcus
Hansen, som har trådt sine
barnesko i Esbjerg IF92. Derudover besøgte Folketingsmedlem Anders Kronborg og

to byrådsmedlemmer fra Kultur & Fritidsudvalget, Rasmus Rasmussen og Emil Pedersen. Bestyrelsesmedlem
DBU Region 4 Kenneth Nielsen kom og overrakte et
Diplom til Esbjerg IF92s

Formand Flemming Lund
Sørensen.
Om fredagen fik deltagerne, i
lighed med deltagerne på
DBU’s fodboldskoler, en gave bestående af et DBU fodboldskolesæt med T-shirt,

Brød
fra
Tarp Bageri
bmand
ø
k
e
l
l
i
l
Den

Kvaglundvej 45 · Tlf. 75 12 15 34

TIpS & LOTTO

shorts og strømper, drikkedunk og en Select fodbold.
Carsten Hille Rasmussen
Aflastende medarbejder
Get2sport Esbjerg / Bydelsprojekt 3i1

Billig
vareudb
ringnin
g
i Esbjer
g
og Ome
gn
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FC ESBJERG ØST

FC Esbjerg Øst er et klubsamarbejde mellem Jerne IF Fodbold og Esbjerg IF 92 Fodbold for herre-senior fodbolden.
Samarbejdet skal sikre en
fortsat udvikling af herresenior fodbolden i de 2 klubbers geografiske område, og
sikre et trygt og godt trænings-, kamp- og klubmiljø
for områdets fodboldspillere
samt sikre at de 2 klubbers
ungdomsspillere har noget at
se frem til, når de rykker op
til herresenior.
End videre sikrer samarbejdet også, at der er plads til alle spillere uanset niveau, og
at spillerne bliver matchet/ud
fordret på deres respektive
niveauer. Bredden er vigtig,
og der skal være plads til alle.
I den sidst afviklede sæson
Forår 2022 rykkede Samarbejdets Serie 3 ned i Serie 4,
og udfordringen i den netop
ny startede Sæson Efterår
2022 er, at vi formår at vende
tilbage til Serie 3.
I sæsonen Forår 2022 rykkede Samarbejdets 2. hold i Serie 5 op i Serie 4, så FC Esbjerg Øst spiller med to hold
i Serie 4.
Derudover er der tilmeldt to
hold i Serie 5.
I Sæsonen Forår 2022 spillede FC Esbjerg Øst deres
hjemmekampe på Jerne Stadion.
I sæsonen Efterår 2022 spiller vi hjemmekampe på Skibhøj Anlæg.
Serie 4,1 vandt deres første
kamp i Sæsonen Efterår 2022
over OK 89 med 3-0 på udebane.
Serie 4,2 har haft det mere
vanskeligt i deres to første
kampe mod BK-06 Esbjerg
med 2-6 og mod Spangsbjerg
med 1-5 nederlag.
Følgende hjemmebane program i Sæson Efterår 2022:
Søndag 21.8.
Serie 4,1
Kl.14:00
Mod Sdr. Hygum
Serie 4,2
Kl.16:00
Mod Hjerting IF

Søndag 28.8.
Serie 4,2
Kl. 14:00
Mod Sønderris SK

Tirsdag 30.8
Serie 4,1
Kl. 18:30
Mod BK-06 Esbjerg
Veldtofte Idr. Park
Søndag 4.9.
Serie 4,1
Kl. 14:00
Mod Jernved IF
Søndag 11.9.
Serie 4,2
Kl. 14:00
Mod Coconut L
Søndag 25.9.
Serie 4,1
Kl. 14:00
Mod OK 89
Lørdag 1.10
Serie 4,2
Kl. 14:00
Spangsbjerg IF
Søndag 16.10
Serie 4,1
Kl. 14:00
Mod Tjæreborg IF
Søndag 23.10.
Serie 4,2
Kl. 14:00
Mod Bramming B
Søndag 30.10
Serie 4,1
Kl. 13:00
Mod Bramming B
(Forbehold for ændringer)
Følg hjemmesiden
Fc Esbjerg ost.dk
www.IF92.dk

IF92-Fodbold

Ungdom
Skibhøj Anlæg
Deltager i Sæson Efterår
2022 med følgende hold:
U15 Drenge C 8 mands
U13 Dr Liga 2 11M
U13 Dr Liga 4 11M
U12 Drenge B 8M
U11 Drenge C 8M
U10 Drenge A 5M
U10 Drenge C 5M
U9 Drenge B 5M
U8 Drenge A 5M
U7 Drenge 3M
Piger
Nystartet Pigeafd. ser tiden an
med hensyn til spille kampe.
Vil selv arrangere kampe.
Derudover på Skibhøj Anlæg
Kvinder C1 7M
Træningstider
Skibhøj Anlæg
Små Fødder 3-6 år
Hver tirsdage 16,45-17,45
U6/7
Hver tirsdag og torsdag
16,45-18
U8
Hver Mandag og Onsdag
16,45-18,15

Limfjordscup 2022
Esbjerg IF 92 Fodbold
Ungdom i Skibhøj
Fodboldtur
En fuldstændig fantastisk
weekend havde vi, da vi i
uge 25, 24.6.-26.6. var til
Limfjordscup i Lemvig, med
28 af vores humørfyldte spillere fra U11 og U12 afdelingen.

Hvor er det fedt at kunne tilbyde vores spillere disse ture.
Det er dem der skaber fællesskaber og trivsel på tværs af
årgange i klubben!
Tusind tak til alle trænere,
holdledere og forældre, som
var med til at gøre turen perfekt!

Også et stort tak skal lyde til
klubbens støtteklubber og
sponsorer, som har gjort det
muligt for os at deltage!
Det er trivsel og sammenhold
der skaber klubben og det er
netop derfor vi er blevet en
del af DBU's børneklub.

U9 og U10
Hver mandag og onsdag
16,45-18,15
U11 og U12
Hver tirsdag og torsdag
16,45-18,30
U13 og U14
Hver tirsdag og torsdag
kl. 16,45-18,30
Nystartet Pigeafd.
Hver onsdag 17-18
Målmænd
Hver tirsdag kl. 17-18
Damesenior
Hver mandag og onsdag
kl. 18,30-20

TELEFONNØGLE 2022
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

NYT FRA IF92 · NYT FRA IF92 · NYT FRA IF92
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Se mere på www.grundtvigskirken.dk
Torsdag den 10. november kl. 19.00- 21.00:

Sogneaften: Når drengedrømmen brister
To mænd fra Kolding mødes
en dag tilfældigt i et træningscenter. Hurtigt finder de ud
af, at de faktisk har mere tilfælles end træning.
De har begge valgt karriere
ud fra en drøm, de har haft,
siden de var børn. De har også begge været ude for en
traumatisk ulykke i forbindelse med deres arbejde, og
så er de begge diagnosticeret
med PTSD.
Efter mange års stilhed har
de to mænd, Daniel Groth
Chrestensen og Lars Birkebæk Pedersen, besluttet at
fortælle deres historier og åbne op om ulykkerne, der ændrede deres liv for altid.
Her fortæller Daniel Groth
Chrestensen om den novemberdag i 2004, hvor N.P.
Johnsens Fyrværkerifabrik i
Seest ved Kolding brændte,
og han rykkede ud som frivillig brandmand.
Tidligere pilot, Lars Birkebæk Pedersen, deler ligeledes
sin historie om en ellers almindelig arbejdsdag, der ud-

viklede sig til en katastrofe,
da hans fly stødte frontalt ind
i en flok bramgæs.
Deres mission med foredraget er udover at bearbejde deres egne traumer at udbrede
kendskabet til -og forståelsen

Tirsdag den 6. september kl. 17.00:

Koncert: Sensommerstrik

for - PTSD, som, tror mange
fejlagtigt, kun rammer udsendte soldater.

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
Yoga-gudstjeneste ved
Line Søgaard Christensen
Line Søgaard Christensen,
Ungdomspræst, holder Yogagudstjeneste.
Det er en time med yin-yoga
og afspænding i kirkerummet.
Alle kan være med.
Husk at medbringe din egen
yogamåtte og tæppe.

Tilmelding og booking af
gratis billet via begivenhed
på facebook –
(Line Ungdomspræst &
Grundtvigskirken).
Følgende onsdage kl. 17.00
er der Yoga-gudstjeneste:
7. september
5. oktober
2. november

Kaffebord 25 kr.
Tilmelding til Lisbet på 4011
8360 senest mandag den 7.
nov. kl. 13.00

Mandag den 31. oktober og onsdag den
2. november – begge dage kl. 18.45:

BUSK-gudstjeneste
BUSK står for Børn, Unge,
Sogn og Kirke, og over hele
landet afholdes der hvert år
BUSK- gudstjenester rundt
omkring i kirkerne for børn
og unge på den sidste søndag
i oktober. Det er også en tradition at gøre det i Grundtvigskirken i samarbejde med
de lokale ungdomskorps,
FDF og De Grønne Pigespejdere, men her holder vi gudstjenesterne på hverdagsaftener i ugen efter på de unges
mødeaften.

Gudstjenesterne er selvfølgelig også åbne for alle andre,
der kunne have lyst til at del-

Babysalmesang i Grundtvigskirken
for babyer i alderen 0-12 måneder.

tage i en lidt anderledes
gudstjenesteform. Gudstjenesten bliver til i et samarbejde mellem præsten og de frivillige ledere.
Kom og vær med til en festlig og anderledes gudstjeneste.
Hensigten med BUSK er at
styrke samarbejdet mellem
de frivillige og kirken og
knytte bånd mellem Børn,
Unge, Sogn og Kirke.

Salmer, sang og rytmik
Grundtvigskirken vil gerne
invitere jer til Babysalmesang, hvor vi synger salmer,
børnesange, danser og leger
sanglege i samarbejde med
musikpædagog,
Kathrine
Smitshuysen.
Babysalmesang i Grundtvigskirken er et gratis tilbud til
jer med spædbørn i alderen
0-12 måneder.
Babysalmesang kræver ingen
tilmelding - man møder blot
op.
Der er altid kaffe/the og frugt
til dem, som har lyst.
Ved spørgsmål – kontakt kirke- og kulturmedarbejder,

Michelle, på følgende mail:
michelle@grundtvigskirken.
dk
Alternativt kirkekontoret på
telefon 7611 9600 – mandag
– fredag kl. 09.00 – 12.30.
Følgende tirsdage:
6. september
13. september
20. september
27. september
4. oktober
11. oktober
25. oktober

Søndag den 27. november kl. 16.00:

Koncert med Søs Fenger
Når Søs Fenger og hendes
fremragende musikere i november og december drager
ud og besøger de danske kirker, bliver det aftener med
nærvær og i øjenhøjde med
publikum.
På sætlisten vil der være traditionelle julesange, Christmas
Carols og salmer som ”Glade
Jul,” “Have Yourself a Merry
Little Christmas,” “En rose så
jeg skyde” og “Dejlig er jorden” samt egne sange som

“Sidste time,” “Inderst Inde”
og “Holder øje med dig” m.fl.
– alle sange spundet sammen
med Søs´ egne tanker og
anekdoter om livet og julen
samt refleksioner om alt, hvad
dertil hører af traditioner, kærlighed, savn, afsavn og glæde.
Dørene åbner 15:00
Læs mere om billetsalg
på Grundtvigskirkens
hjemmeside

1. november
8. november
15. november

Søndag den 6. november kl. 16.00:
Søndag den 13. november kl. 16.00:

Koncert ved Esbjerg Koncertkor

Esbjerg Koncertkor afholder
deres årligt tilbagevendende
efterårskoncert i Grundtvigskirken.
Under ledelse af korets faste
dirigent, Lotte Bille, og akkompagneret af organist, Birgit Bitsch Antonsen, fremføres værket ”Te Deum” af Joseph Haydn skrevet til den

Østrig-ungarske kejserinde,
Maria Theresia.
Derudover er sange for kor
og orgel af den tyske komponist, Josef Rheinberger, på
programmet. Desuden spilles
et par af Rehinbergers orgelsonater.
Entré 75 kr.

Alle Helgen-gudstjeneste
Første søndag i november
måned er det Alle Helgensdag. Alle Helgens-dag har fra
gammel tid af været en dag,
hvor vi stopper op og særligt
mindes vore afdøde og takker
for alt, hvad vi blev givet af
dem. Dette sker i Grundtvigskirken ved en særlig Alle
Helgens-gudstjeneste med musik, salmer og tekstlæsninger.
Alle Helgens-dag er en god
mulighed for at invitere og
samle pårørende til de afdøde
i årets løb til en gudstjeneste.
En gudstjeneste, hvor folk
mødes og får lejlighed til

endnu engang - og i den særlige situation, som de er i - at
mindes de afdøde. Vi tænder
lys i kirken for de afdøde, og
navnene bliver læst op.
Menings- og stemningsfuld
samt trøsterig kan gudstjenesten beskrives.

I taknemmelighed over livets
frodighed inviterer vi søndag den 18. september kl.
10.00 til Høstgudstjeneste i
Grundtvigskirken.
Vi modtager meget gerne
frugt, grønt og blomster fra
din have, som vi kan bruge
til at pynte op med.
Ring om det til kirkekontoret

Se mere på www.grundtvigskirken.dk

på 7611 9600 mandag-fredag
kl. 09.00-12.30 eller kom med
tingene fredag den 16. september kl. 09.00.
Alle børn må gerne hjælpe
med at bære frugt ind i den
smukt pyntede kirke og efter
gudstjenesten bære frugten
ud igen.

