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Din avis i Ribe
og omegn

HER LÆSER DU MERE
OM DIT LOKALOMR ÅDE
Følg os på Facebook

Ribes butiksejere har masser at lave,
selvom deres forretninger er lukkede

Elever ønsker mere
bevægelse på skemaet

10–11

Familie med fem børn klarer både
arbejde, skole og pasning hjemme

Ribers|Tagdækning
Ingen opgave er for stor, og intet er for småt
Ring gerne for et uforpligtende tilbud på:
Tlf. 28 18 92 15

✔ Stort udvalg i TV & Radio
✔ Eget værksted
✔ TV, antenne og parabol montering
✔ Service er en selvfølge

v/Jørgen Johansen
Jernbanegade 4 | 6780 Skærbæk
Tlf. 74 75 11 51
www.skaerbaekradio.dk

TAGPAP
LISTETÆKNING
NYBYGGERI
RENOVERING
BLIK
v/ Dennis Riber
Engvej 4C, 1
6760 Ribe
Tlf. 28 18 92 15
dennis@ribers-tag.dk
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Connie Hansen nyder friheden fra at holde skobutikken åben med
blandt andet at bage og slappe af. .Privatfoto

Benny og Astrid har gjort butikken klar til at genåbne, og indtil da nyder
de at slappe af i sommerhuset. Privatfoto

Sabine Appel bruger en del tid sammen med Chili, men hun bruger også
tid på at tænke udviklingstanker for sin butik. Privatfoto

Butikkerne er lukket
- men ejerne er aktive
klar på at udvikle sin butik.
- Det var underligt at gå fra
120 i timen op til jul til 0, og
det var jo endnu en del af den
rutsjebanetur, som hele det
sidste år har været. Men nu,
hvor jeg har lukket, kan jeg
bruge tid på at udvikle butikken og forny koncepterne. Jeg
vil gerne have, at butikken i
højere grad kan inspirere andre til eksempelvis boligindretning, og det ville jeg have
tid til at kunne gøre i samme
omfang, hvis jeg havde åbent,
siger Sabine Appel, der ikke
går i panik over at skulle have lukket de kommende uger,
da flere kunder har henvendt
sig med forespørgsler på at
handle hos hende.

UGE-Avisen Ribe har spurgt en række
forretningsdrivende i Ribes gågade, hvad
de får tiden til at gå med, nu de ikke må
holde åbent for kunderne. Svarene
indebærer især tidskrævende projekter,
de ellers ikke ville have så meget tid til.
Bo Maimburg
bom@ugeavisen.dk

RIBE: For anden gang inden
for et år oplever butikkerne i
Ribe at være lukket ned, og
denne gang er de tvunget til
at være lukket modsat i foråret.
Det er selvfølgelig noget af
en omvæltning efter en travl
julehandel, hvor aktivitetsniveauet mange steder har været rigtig godt.
For Connie Hansen, der
igennem rigtig mange år har
drevet skobutik i Ribes gågade, har det været mærkeligt,
for med forlængelsen af restriktionerne frem til 7. februar, får hun slet ikke får lov til
at genåbne, da hun som bekendt har solgt butikken fra
den 1. februar.
Dermed får hun ikke sagt
ordentlig farvel til hendes
kunder.
- Det er så ærgerligt, at jeg
ikke kunne få lov til at lukke
butikken på den rigtige måde. Jeg havde set frem til at få
den sidste måned i butikken,
hvor jeg havde håbet at kunne sige farvel til mine mange

kunder, men sådan skulle det
ikke gå. Jeg har travlt nok
med at få alt på plads, så Marianne (Steiness, den nye indehaver, red.) kan overtage,
siger Connie Hansen.
- Når jeg ikke har brugt tid
på eller tænkt på butikken,
har jeg gået ture sammen
med min mand, og vi har
droslet ned. Det var træls, at
vi skulle lukke ned lige nu,
men da jeg havde fået det hele til at falde på plads inde i
mit hoved, blev jeg enig med
mig selv om, at det nok alligevel var ok, siger hun.

Der er gjort klar til byttedag

Hos Kop & Kande har indehaver Benny Løgstrup været
på arbejde hver dag, selvom
butikkerne har været lukket
ned siden jul.
- I den første uge gik tiden
med at få alle juletingene
pakket ned, og så blev tiden
brugt på at gøre klar til at vi
kunne genåbne den 17. januar. Men det fik vi jo ikke lov
til. Så blev skrivebordet ryddet op, og jeg har jo haft god
tid til alt det skrivebordsarbejde, jeg ellers ikke har kunnet nå, siger Benny Løgstrup.
- Der er selvfølgelig mange,

Ugeavisen Ribe
Saltgade 10, 2. sal
6760 Ribe

Restaurer gryderister

Henrik Skjønnemand holder liv i sin butik med blandt andet Facebook opslag. Privatfoto

der har nogle varer de skal
have byttet, men jeg kan forsikre dem om, at vi nok skal
klare det. Der bliver slet ingen
problemer, uanset hvornår vi
åbner, siger han og fortæller,
at han og hustruen Astrid nu
er taget i sommerhus for at
holde ferie og slappe af.

Sælger smykker via
Facetime

Den lokale guldsmed, Henrik
Skjønnemand, der driver butikken Guldsmedjen i Ribe
forsøger stadig at holde lidt
liv i butikken, selv om dørene
er låst.
- Jeg har solgt lidt varer i
det nye år. Det er sket ved

Tlf.7542 2366

brug af Facetime med kunder
i butikken, hvor jeg har vist
kunder, hvad de kan få, hvis
de er interesserede i at gøre
en handel. Jeg kan være folks
øjne, og jeg kan vise dem,
hvad vi har, hvis de eksempelvis mangler en gave, eller
hvis de mangler at forkæle
dem selv. En handel, der er
færdiggjort over telefonen, er
jo en slags nethandel, hvor
kunderne henter varen pakket ind helt, som man ser det
med Take away fra restauranterne, siger Henrik Skjønnemand og han lægger ikke
skjul på, at han finder det
rart, at kunderne kontakter
ham.

Medierådgiver

Medierådgiver

Bo Maimburg

René Aunsbjerg Fogh

anj@jfmedier.dk
Tlf. 7650 2291

hsch@jfmedier.dk
Tlf. 7879 7602

bom@ugeavisen.dk
Tlf. 2175 0326

ran@ugeavisen.dk
Tlf. 2893 8362

Find os på
Facebook

Journalist

Annoncer: ann.ribe@ugeavisen.dk
Redaktion: red.ribe@ugeavisen.dk

Journalist

Ansvarshavende
chefredaktør: Peter Orry Jensen
Redaktionschef: Kim Stagaard

Udvikling af butik

Længere nede af gågaden i Ribe er der også mørke vinduer hos Appel & Appel, og efter en uge i sommerhus, hvor
Sabine Appel, ægtefællen
Martin og deres to børn fik
lidt luftforandring, er hun nu

ANNONCEINDLEVERING:

UDGIVELSESOMRÅDE:

ANNONCER
bestilles senest:
fredag kl. 12.00

LÆSERTAL:
18.000*
OPLAG:
18.749

RUBRIKANNONCER
bestilles senest:
mandag kl. 11.00

Anne-Marie Johansen Helle Schoubye

- Jeg bruger også lidt tid på
at lave Facebook opslag, så
folk kan se, at der stadig er
lidt liv i butikken, og så har
jeg brugt tiden på at give butikken en makeover. Og jeg
har da også brugt tiden på at
holde lidt fri sammen med
min kone. Vi har cyklet ture,
og det har da været en fornøjelse, siger han.

FÆRDIGE ANNONCER
afleveres senest:
tirsdag kl. 08.00
Udgiver: Jysk Fynske Medier
Sats & montage: JFM Grafisk
Tryk: Jysk Fynske Mediers Trykkeri

Ugeavisen Ribe
uddeles hver onsdag / torsdag
senest kl. 21 til samtlige
husstande i det viste område.
*Kilde: Index Danmark/Gallup,
2. halvår 2018 + 1. halvår 2019

Har du ikke modtaget
Ugeavisen? Kontakt FK
Distribution på 70 10 40 00

Affotografering af avisens tekst,
fotos og annoncer er ikke
tilladt uden vor tilladelse.

I den anden ende af gågaden
ligger Temper Chokolade, og
selv om selve caféen og butikken naturligvis er lukket, så
har indehaver Timothy Ibbitson nok at se til.
- Vi havde jo lukket sidste
år i januar, så jeg regner ikke
med at få et stort nok tab til,
at jeg kan få lønkompensation. I øjeblikket er jeg i gang
med at renovere en cirka 100
år gammel gryderister, som
jeg skal bruge til marcipan.
De er nærmest umulige at finde frem til, men jeg fandt den
her i Tyskland. Man bruger
stadig en gryderister til
marcipan i Lübeck, og jeg tror
den vil give os en marcipan,
der er unik og af høj kvalitet,
når vi må åbne igen, fortæller
Timothy Ibbitson.

Medlem af:
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RIBE
Max. 6 stk. Herefter
1395 pr. stk.

Matilde kakaoskummetmælk
1 liter.

Pr. stk.

5;

Pr. stk.

Max. 6 stk. pr. kunde.

Lurpak smør eller smørbar

10;

200 g. Pr. kg 50,-

Knorr marked
12-112 g./300 ml.
Knorr ﬂydende sauce,
mixretter, bouillon,
Snackpot, dressing
mix, Fond du Chef
eller Knorr koppen.
Flere varianter.
Pr. liter 33,33 /pr. kg
max. 833,33

Hakket grisekød eller oksekød

40;

10;

Yoggi
yoghurt

ge

72

Tilbuddene gælder fra fredag d. 22. januar til og med fredag d. 29. januar

da

20;

lle

10 stk. Str. M/L.
Pr. stk. 2,-

ta

Økologiske æg

en

9;

1

1 liter.
Flere
varianter.

Åb

800/1000 g. Med 8-12% fedt.
Pr. kg max. 50,-
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Bilforhandler og
VVS'er støtter
legepladsprojekt
Volkswagen Skoda Ribe giver 50.000 kroner til Ribe Historie- og
Aktivitetspark ved Ribe Fritidscenter, mens den lokale
håndværksmester, Ripa VVS, giver 10.000 kroner.
Bo Maimburg
bom@ugeavisen.dk

RIBE: Der har igennem de sidste måneder været en lind
strøm af sponsorater fra det
lokale erhvervsliv til det store projekt, der går under navnet Ribe Historie- og Aktivitetspark.
Senest er det den store lokale bilforhandler, Volkswagen Skoda Ribe, der giver
50.000 til projektet, og de
glæder sig over det gode initiativ.
- Det store legeplads projekt er helt fantastisk, og jeg

Claus Tonnesen fra Ripa VVS giver
10. 000 kroner til Ribe Historie- og
Aktivitetspark ved Ribe Fritidscenter. Foto: Bo Maimburg

er slet ikke i tvivl om, at det
kan blive et stort plus for byen. Det vil jo være stort, hvis
folk begynder at køre til Ribe
udefra for, at børnene skal
opleve vores legeplads og ak-

tivitetspark. Og så synes jeg,
at placeringen er helt perfekt,
for den vil medvirke til at binde byen sammen. Legepladsen er tæt på Nørremarken,
Tange og Ribes indre by, og
det kan også medvirke til at
styrke Ribe, siger Jesper Nygaard, som også glæder sig
over, at Ribe Historie- og Aktivitetspark hylder byens lokale historie.

på Nørremarken, Tange
og Ribes indre by, og det
kan også medvirke til at
styrke Ribe,

Ripa støtter med 10.000

JESPER NYGAARD

Claus Tonnesen, der driver
Ripa VVS, er også klar med et
sponsorat på 10.000 kroner
til den kommende aktivitetspark.
Støtten kommer ikke, fordi

THIELE ØNSKER
GODT NYTÅR
Det vil også i 2021 være vor primære
opgave at give dig den bedst mulige
synsoplevelse med briller, kontaktlinser eller
synskorrigerende operationer.

Der er stor beundring af Ribe Historie- og Aktivitetspark projektet hos Kenneth Johansen, Mike Madsen og
Jesper Nygaard fra Volkswagen Skoda i Ribe. Foto: Bo Maimburg

”Legepladsen er tæt

hans egne børn forventer at
få noget ud af projektet, da de
er for store, men han er begejstret for ideen.
Samtidig har Ribe Fritids-

center en særlig plads i hjertet hos Claus, da han selv er
tidligere førsteholdsspiller på
en af Ribe HK’s sidste storhold, og han har derfor haft
mange succeser på hjemmebanen i Ribe Fritidscenter.
- Det er et utrolig spændende projekt, som kun
fortjener stor respekt og beundring. Jeg har valgt at støtte projektet, da det det vil være et ekstra plus for Ribe. Og
så vil Ribe Historie- og Aktivitetspark skabe glæde hos
børn, som vi ellers ikke har så

meget at tilbyde, og det vil
være både turister og de lokale, siger Claus Tonnesen.
Med endnu en støtte forventer gruppen bag projektet
at kunne realisere Ribe Historie- og Aktivitetspark indenfor det næste års tid. Man er
nemlig tæt på at have indsamlet tre millioner kroner
fra erhvervslivet, og den store
lokale opbakning giver muligheder for at få støtte fra
fonde.

Større overskud i din
andelsboligforening
Få et forsikringstjek af GF’s lokale erhvervsassurandør
Hvornår har din andelsboligforening sidst tjekket om ejendomsforsikringen lever op til behovet? Sidder du med
ansvar for budgettet, så er der måske penge at spare. Hos GF Sydvest hjælper vi med en gennemgang af alle de
nødvendige dækninger - det gælder også dækning af bestyrelsens ansvar.
Husk, at GF er ejet af medlemmerne, vi skal ikke tjene penge til aktionærer. Når året er omme, får din andelsboligforening
del i overskuddet.

2021 vil i de første uger være præget af generel
”lockdown” og en opfordring til mindst mulig
aktivitet. Bemærk at alle vore butikker er åbne
dog undtaget centerbutikker.
Har du behov for en brille her og nu,

Vil du vide mere om, hvad GF kan gøre
for din forening?
Book et møde allerede i dag og få et godt tilbud.
Husk, det er nemt at skifte. Vi sørger for at
opsige foreningens nuværende forsikringer
og skifte dem over til GF.

Brian Bjerre

Tlf. 30 43 19 11

Frank Memborg
Tlf. 24 94 65 72

GF Sydvest ∙ Gl. Vardevej 15 ∙ 6700 Esbjerg ∙ Tlf. 75 13 27 44 ∙ www.gf-sydvest.dk
GF Sydvest tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, som er et dansk forsikringsselskab
omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

så tilbyder Thiele:

70% PÅ ALLE BRILLESTEL
Tilbuddet gælder ved køb af komplet brille.
Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter, herunder
Fast Lavpris og Junior. Gælder for brillestel i butikken.

KØKKEN

❘ BAD

❘ GARDEROBE

❘ BRYGGERS

Vi bor lige ved rundkørslen imod Tønder.
Vi har gode parkeringspladser.
Vi har altid kaffe på kanden.

NEDERDAMMEN 39 · RIBE · TLF. 75 42 37 50

Køb tilbuddene
på Deal.dk
Øster Vedstedvej 6, 6760 Ribe, tlf. 70666760, www.kc-ribe.dk

Det personlige køkken
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Vi er her

OG VI KAN HJÆLPE DIG

KØB OG FÅ RÅD
OVER TELEFONEN

Butikken er ikke fysisk åben, men vi står klar ved telefonen med
hjælp og rådgivning, så du sikrer dig de helt rigtige hvidevarer.
Husk vi leverer og monterer stadig i sikre omgivelser.

Tlf. 75 42 55 60
STØT LOKALT

RIBE

SKOUSEN RIBE
Moltkes Allé 14,
6760 Ribe
Tlf.: 75 42 55 60
Ribe@skousen.dk
Find vej på www.skousen.dk

ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag: 9.00-17.30
Lørdag: 10.00-14.00
1. søndag i md.: 10.00-14.00

5
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Thomas ”Lomme” Oxholm, Folkeskolelærer, 56 år

Lad nu ungdom være ungdom
Når jeg reflekterer over min egen
ungdom og sammenligner med nutidens
unge, ser jeg unge mænd, der er
kropsangste og nybagte forældre, der
kigger alt for meget på deres mobiltelefoner.
Line Knutzon har engang
skrevet et skuespil, hvor en
person går ind i et redskabsskur og da han kommer ud
igen, er der gået 50 år. Det lyder selvfølgelig lidt abstrakt,
hvilket også er meningen,
men det rammer mig.
For selve følelsen giver mening for mig, når jeg står derude i samfundet og tænker:
”Hvad skete der, lige der?”. Jeg
nyder min alder og er glad for
de ting, som er hændt af både godt og ondt. Det gode giver næring til min livskvalitet, og kriserne har udviklet
mig som menneske. Min

gamle far synger på sit sidste
vers, og det har nok medvirket til min pludselige refleksion over tiden, der gik.
Det er ikke fordi, at der er
noget særlig magisk over det.
Der er mange millioner før
mig, der har oplevet det samme. Det er bare det, at nu er
det mig, det handler om.
Midt i en samfunds krisetid
har jeg pludselig mere tid til
at reflektere.
Jeg tænker en del over den
ungdom, som jeg var en del af
igår. Da stod jeg sammen
med gutterne omkring en bo-

Speciale i den gode smag

ret knallert og hørte på en
voksen, der sagde, at hun havde så ondt af ”nå-generationens unge”, som hun kaldte
os. Nu er det pludselig mig,
der står og kigger på de unge,
mens jeg bekymrer mig om
den verden, de lever i.
Når jeg møder visse unge
mænd i svømmehallens omklædningsrum, og vi sammen
klæder om inden afvaskning,
så får jeg ondt af dem. De står
der som en anden blufærdig
Adam og gemmer deres
kønsdele, som om nogen
skulle interessere sig for det!
De går så vidt, at de foretager
deres afvaskning med badebukser på, hvilket jeg syntes
er ulækkert, men det er åbenbart blevet kutyme i visse
kredse af de unge mænd.
Tænk på alle de sæberester og
røvribs, som bliver slæbt med
ind i svømmebadet. Det må
være surt at være så kropsangst, og jeg har ondt dem.

R I B E S V Ø M M E BA D
Så er der dømt
sjov og hygge…

Hold din fest i vores hyggelige festlokale

42 m lang
vandrutsjebane
- 1, 3 og 5 m vipper
Baby-, børne- og
voksenbassin Wellness - Sauna Aqua Play - Badedyr.

VINTERMENU
• Indbagt rødtungefilet
Med spinat og laks, asparges, rejer, citron og
dild, rød fiskedressing & brød
• Helstegt oksemørbrad
Stegt vintergrønt, baconbønner, svampeterrin, timian bådkartofler og skysauce.
• Rubensteinerkage
Nøddebund, romfromage,
vandbakkelser m. hindbærmou

For de er flotte veltrænede
unge mænd, som burde være
stolte og glade sammenlignet
med en halvfed, halvgammel
hippie, som helt ublu blotter
sin dadel under fællesbruseren. Er det ham eller dem, der
skal være den flove?
Det er noget ved denne adfærd, som jeg ikke forstår, og
her oplever jeg en generationskløft. Jeg tænker, at den
må være præget af mediernes
indædte fokusering på det
perfekte menneske, den perfekte mand. Det gør mig ondt
at se, at de bliver fanget i den
samme problematik, som
kvinderne har kæmpet med
siden 60`erne. Medierne er
kommet med magt, pomp og
pragt. De har regnet de sociale konstruktioner ind i nogle algoritmer, der gør det muligt for dem at kende de unge
bedre, end deres egen mor
gør det. De fylder ungdom-

Priser
Børn 0-2 år: Gratis /
3-15 år: 25 kr.

Vi leverer til:
Udbringning
• PRIVATE
kun
• FIRMAER
5
0,• KANTINER
• INSTITUTIONER
Åben alle ugens dage
fra 08 - 20
Tangevej 28, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 05 99
0519470@minkobmand.dk

65-billet og
studerende: 40 kr.

Åbningstider:

MORGENSVØMNING
mandag-fredag
kl. 6.00-8.00
lørdag og søndag
kl. 7.00-10.00

Mandag .................. 14.30-17.30
..............................19.00-21.00*
Tirsdag .................... 14.30-17.00
Onsdag.................... 14.30-17.30
................................ 19.00-21.00
Torsdag ................... 14.30-17.00
Fredag..................... 14.30-17.00
Lørdag..................... 12.00-16.00
Søndag.................... 12.00-16.00
* Stilleaften kun for voksne over 18 år

Diner Transportable & Selskaber

Er du opdateret om dit lokale erhvervsliv?

trækker
på
et
hvert
smilebånd, der måtte opleve
dette. Især når barnet svarer
igen. Denne race af unge forældre er endnu ikke uddød,
men jeg bekymrer mig om
dem og ser dem i udviklingen, som en truet art. Det er
endnu en forandring, jeg har
svært ved at se på.
Spørgsmålet er nu, om jeg
kan gøre noget ved det? Skal
jeg forsøge at involvere mig i
bevægelser, der aktivt modarbejder de techgiganter, som
fylder mere og mere i vort
samfund. Skulle jeg dengang
i 1980`erne sige ja elle nej til
atomkraft?
Nej! Jeg har det lige som
Storm P. figuren ”Perikles”Jeg ved ikke lige, hvad jeg vil…
Jeg har fået noget i øjet. Også
lad ungdom være ungdom!
De klarer den sgu` nok.

DAGLIGVARER LIGE TIL DØREN

Voksen (fra 16 år):
45 kr.

Ud af huset .... 295,Hovedret ....... 175,2 retter .......... 235,-

Tangevej 4C · Ribe · Tlf. 29 44 50 65
kogehuset@gmail.com

men med al mulig skrammel,
der er med til at skabe den
usikkerhed, som gør, at de
har svært ved at indpasse sig
i de gamle dyder. Sådan cirka
var det også, da jeg var ung.
Jeg får ondt af de unge, som
går rundt med en barnevogn
med et lille barn i. Ikke fordi
det er hårdt at være nybagte
forældre, det er en livsnorm,
men fordi det bliver hårdt for
dem at opdrage dette lille
barn. For det barn, jeg tænker
på, er et barn, der vokser op
med forælderen, som altid
kigger på en lille sort mobil,
og hvis eneste kontakt er, når
der skal smiles til den lille
sorte boks, og forælderen får
gjort dagens første facebookopslag tilgængeligt for den
vigtige hob. Der er heldigvis
flest unge forældre, som har
kontinuerlig øjenkontakt
med sit barn i barnevognen
blandet med en vidunderlig
forældre/barn dialog, som

Sportsvej 8 . Svømmehallen Seminarievej 25 . 6760 Ribe
Se meget mere ribefritidscenter.dk

Nyhedskiosken

Gør Danmark grønnere.
Kæmpe nyhed
El-kabinescooter
25 og
45 km.t

Vi søger
forhandlere

OBS!
45 km/t
er med
kørekort!

til 2 personer
– må køres
uden kørekort.
Leveres med
nummerplader,
GRATIS
samt masser
DEMONSTRATION
af lækkert
RING PÅ TLF.
udstyr.
97 32 10 18
Fonixkomfort.dk I Ring 9732 1018 I Gurli@fonixkomfort.dk

MØBELUDSALG
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Med omgående eller hurtig levering

Vi sidder klar ved telefonen 24-7 - Ring 75174547 for en god møbelsnak
Evt. se vores hjemmeside www.hjemmehos.dk
SM
M24 bord

Sm 63 stol

Fås i flere varianter
Eks. Eg/hvid plade
Eg/g
grå stenlaminat
Eg/eeghvidolie
Sort/
/hvid laminat
Pris op til 23.499,-

Eg/hvidolie
m.sort læder
Før 3699,-

NU
U

NU
U FRA

NU

1999,-

Funktionssofa 3+2 OMGÅENDE LEVERING
med slidstærkt stof i 2 farver

DANMARKS BILLIGSTE - BEGRÆNSET ANTAL
SPAR 28.294,-

Norm. pris 18.999,-

NU KUN

13.999,-

SPAR

64%

sort læder
Før 3599,-

OMGÅENDE LEVERING

12.999,-

OMGÅENDE LEVERING

2.499,SM58 stol

Fåes også som hjørne
og fleks i læder
Norm. pris 19.999,-

OMGÅENDE LEVERING

NU KUN

14.999,-

Spisestuestol

Tremmestue i klassisk design

m/drejefunktion
Cognac - mørkebrun
eller sort.
Norm. pris 1.499 -

NU KUN

Sort el. cognac læder med gavle i bøg
Norm. pris 14.999,-

8.999,-

HURTIG
LEVERING

City U-sofa

gsmuligheder.M
Med pocketfjeedre + høj r yg
Mange opstilling
Norm. pris
15.810,NU KUN

10.999,-

HURTIG LEVERING
Chaiselong
g soffa

NU KUN

799,-

Norm. pris 9.492,NU KUN

OMGÅENDE
LEVERING

6.999,-

Klassiske sofasæt, alle i lækkert og robust læder med massive rammer med nozag fjedre + koldskum Duntop i sæder + ryghynder

Napoli

Norm. Kr. 22.500,-

NU 14.999,-

OMGÅENDE
LEVERING

Topline Nevada
kr. 29.999,-

NU

19.999,-

HURTIG
LEVERING

Origon

Norm. 19.999,-

NU 12.999,-

OMGÅENDE/
HURTIG
LEVERING

Du år leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.

Vi sidder klar
Mandag - Fredag 10:00 - 17:00
Lørdag 10:00
- 13:00
ved telefonen
24-7
tlf. 75174547
Vardevej 13 A, 6740 Bramming, Telefon 7517 4547

Tæpper · Vinyler · Møbler · Gardiner · Markiser
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Der er altid gang i hovedet på Troels
Der er mange ting i
hovedet på Troels
Pedersen, som er
beskæftiget med
så vidt forskellige
jobs som forfatter,
musiker og klaverstemmer.

FAKTA
KORT OM TROELS
PEDERSEN
Troels Pedersen er 43 år, gift
med Katrine Gaub, og parret
har to børn, Gustav på 17 og
Agnes på 14 år. De bor i Varming.
Troels er privatuddannet
sanger i Italien, og han ernærer sig i dag som musiker,
sangskriver, forfatter og klaverstemmer. Han har udgivet
bøger om hunde, romaner,
noveller og meget andet.

Bo Maimburg
bom@ugeavisen.dk

RIBE: Troels Pedersen er ikke
en mand, der sidder stille ret
længe – og hvis det skulle ske,
så vil der være masser af aktivitet i hjernen. For som han
selv siger det, så er hjernen altid aktiv.
- Jeg har aldrig fri som andre mennesker, for jeg arbejder konstant med at skrive
bøger, sangtekster og musik,
og så stemmer jeg klaverer.
Jeg kan ikke stoppe tankestrømmen og impulserne i
hjernen, for der er hele tiden
noget i gang, og det giver mit
liv masser af indhold. Jeg tror,
at det eneste tidspunkt, jeg
holder fri, er fra den 23. december om eftermiddagen
og frem til efter jul, siger Troels Pedersen med et stort
smil.
Man mærker tydeligt, at
hjenen ikke står stille. Der er
en konstant tankestrøm i
gang, og derfor kommer der
også hele tiden refleksioner,
når man er i selskab med Troels.
Men det store aktivitetsniveau er på ingen måde en
byrde for ham.
- Jeg tænker ikke så meget
over, at jeg aldrig har fri, for
det føles på ingen måde
hårdt. Sådan er jeg jo bare, og
jeg har et sind, der tænker lidt
anderledes og lidt mere end
de fleste. Jeg tager indtryk
med hjem fra alle de steder,
hvor jeg opholder mig. Jeg
har en bank inde i hovedet,
hvor der er masser af aktivitet, og jeg kan bearbejde det,
når som helst eller når det
popper op.
- Jeg kan ikke fordrage at
ligge på sofaen, og hvis jeg
skal slappe af, går jeg på jagt.
Jeg tror, jeg vil blive stresset,
hvis jeg havde et otte-til-fire
job.
- Vi har heller ikke et fjernsyn derhjemme, som vi sid-

jeg arbejder konstant med at skrive bøger,
sangtekster og musik, og så stemmer jeg klaverer.
Jeg kan ikke stoppe tankestrømmen og
impulserne i hjernen, for der er hele tiden noget i
gang, og det giver mit liv masser af indhold.

ikke kun er biologi.
Når han skriver musik og
tekster, er det alle de impulser, han har inde i hovedet,
der kommer ud. Han opfatter
primært teksterne som billeder og stemninger.
- En tekst kan komme efter
en drøm, en indkøbstur eller
noget helt tredje. Det er vanskeligt, at leve af at være lyriker og sangskriver, men det
kan lade sig gøre, og det er det
jeg egner mig til.
- Det nyeste i min tilværelse er klaverstemning, og det
er blevet et godt supplement
til mit liv. Og jeg er blevet ret
vild med det, siger Troels Pedersen.

TROELS PEDERSEN

De korte?

Troels Pedersen er musiker og sangskriver, og han er et menneske, hvor musikken fylder noget døgnet rundt. Privatfoto

”Jeg har aldrig fri som andre mennesker, for

i familien. Men vi slapper
også af med at snakke sammen på kryds og tværs.

Kunst og natur går hånd i
hånd

Troels har en særlig passion for jagt og jagthunde i særdeleshed. Privatfoto

der og stener foran, men vi er
gode til at sidde og hygge os
sammen. Der bliver sendt så
meget dårligt tv, og det øn-

sker vi ikke at spilde tiden
med. Vi bruger tiden på at læse bøger, høre musik eller
snakke, og det nyder vi meget

Troels har en meget stor kærlighed overfor både kunst og
natur, men det er heller ikke
tilfældigt, at det er kommet til
ham.
- Min mor er musiker, og
min far er jæger, så det er vist
tydeligt for enhver, hvor interesserne kommer fra. Det er
de to verdener, som fylder
noget i mit liv, og de fungerer
fint sammen. Jeg ved, at hvis
man er en god musiker, bliver
man en god jæger for en musiker hører stemmer, toner og
polyfoni, og det kan man
også bruge, når man går på
jagt.
- Der sker noget helt særligt med mig, når jeg går på

jagt. Det er den gode oplevelse af ro, frisk luft og motion,
og jeg kan gå og tænke mange gode tanker samtidig med,
jeg er på jagt, siger Troels Pedersen.
Troels opfatter at gå på jagt
som en del af et menneskes
rødder, og han oplever at det
er sundt, at være i kontakt
med noget, der er helt særligt
for os mennesker.

Elsker at skabe

Troels har skrevet flere bøger,
og han har også skrevet både
tekst og musik. Og den skabende proces er en stor del af
hans personlighed.
- Musik fylder meget i mit
liv. Jeg begyndte at spille koncerter, da jeg gik i 3. klasse, så
musik og kunst i særdeleshed
er en naturlig del af mig. Jeg
siger altid, at kunst er til for at
minde mennesker om, at vi

Giv mig tre ord der beskriver
dig selv?
- Hittepåsom, familiemenneske og levemand.
Hvad kan du bedst lige ved
at bo i Varming?
- Den helt særlige natur,
der er her tæt ved marsklandet.
Hvad er du god til?
- Jeg er god til at se tingene fra en anden side.
Hvad er din største last?
- At gå for meget op i at have et mål.
Hvad drømmer du om?
- På det lidt overfladiske
niveau så er det at komme på
grousejagt. En grouse er en lille rypefugl.
Hvis vi to skal bruge resten
af eftermiddagen sammen,
hvad skal vi så lave?
- Vi skal sidde på Stenen og
drikke en øl, og vi skal bare
snakke om alt muligt. Jeg er
overbevist om, at vi to har
nok at snakke om.
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Guld & Rod flytter til nye lokaler
Guld & Rod i Ribe rykker i nye lokaler ved
siden af Dansk Outlet.
Lars Johansen

RIBE: Det bæredygtige secondhand koncept, Guld & Rod, er
slået så godt igennem hos forbrugerne i Ribe og omegn, at
de nu flytter til nye lokaler.
De nye lokaler på Industrivej
58 ligger ved siden af Dansk
Outlet. Håbet er, at den store
kundegennemstrømning i
outletbutikken vil flere ind
ad døren hos Guld & Rod.
Flytningen til de nye lokaler på Industrivej 58 i Ribe er
allerede begyndt. Hos Guld &
Rod ser man med spænding
frem til at slå dørene op på
den nye adresse, som i høj

”Vi forventer os

meget af denne mere
synlige placering.

grad er valgt ud fra indretning
og beliggenheden.
- I Guld & Rod rammer vi
en meget bred kundekreds.
Alligevel kan vi se en god synergi i at ligge ved Dansk
Outlet, da deres kunder også
kan lide at gøre en god handel. Så da muligheden åbnede sig for, at vi kunne få lov at
leje nogle af Dansk Outlets
kvadratmeter, så var vi nødt
til at slå til. Vi forventer os
meget af denne mere synlige
placering, siger direktør hos
Guld & Rod, Jesper Petersen.

Bedre forudsætninger for
standlejerne

Håbet med de nye lokaler er,

JESPER PETERSEN

Guld & Rod flytter til nye lokaler. De nye lokaler bliver på Industrivej 58 i Ribe ved Dansk Outlet. Foto: PR

at det kan styrke standlejernes forudsætninger for at sælge.
- Hos Guld & Rod lever vi
af, at vores standlejere er glade og sælger godt - og her er
kundegennemstrømningen
alfa og omega. Så vi flytter
simpelthen for at give vores
standlejere endnu bedre forudsætninger for at sælge deres ting, fortæller Jesper Petersen.
Hvornår Guld & Rod slår
dørene op til de nye lokaler,
afhænger af, hvornår coronarestriktionerne lempes.

Behov for juridisk rådgivning?
Besøg www.penta.dk og se hvordan vi kan hjælpe dig. Du kan
kontakte os på telefon: 76 10 00 88 eller mail: mail@penta.dk.

.
,

Landdsdækkende
bytteservice
i 300 butikker.

.

Ændring af gratis advokatvagt torsdag i lige uger

nde

Grundet forsamlingsforbuddet har vi indtil videre foretaget visse
ændringer til vores afholdelse af gratis advokatvagt.
Hvis du har en problemstilling, du gerne vil have drøftet, bedes du
sende en mail til mail@penta.dk, hvorefter vi vil ringe dig op i det
tidsrum, hvor der normalt afholdes gratis advokatvagt, dvs. torsdag i lige uger fra kl. 16:00.
Vi kan desværre ikke garantere, at vi når at ringe alle op.

kallt å

ww . canni.dk

I enkelte tilfælde kan det aftales at mødes fysisk i advokatvagten,
men kun ved forudgående aftale til den angivne mailadresse.

Kongensgade 43 67000 Esbjergg
Nørregade 16 6740 Brammingg
Nederdammen 34 67760 Ribe

Telefon 75 13 622 02
Telefon 75 17 477 17
Telefon 75 42 41 90

Vi passer på dit smil…

Esbjerg

Grindsted

Kolding

Ribe

Vejen

www.penta.dk

DESIGN
NYHED

For os betyder det ikke så meget,
hvad du får lavet…
DET, der betyder noget for os,
er at du bliver glad, og at vi sammen
får lavet en stabil løsning, som du
kan være glad for i mange år endnu.
Det er det vigtigste for os …
Kom forbi og lad os ﬁnde
den løsning, som passer
dig bedst.
Ribe Tandlægecenter · Ole Rømersvej 13 · 6760 Ribe · Tlf: 88 80 26 38
Du ﬁnder os 50 meter bag Burger King

Oplev NORDIC CREATION hos HTH Esbjerg,
hvor du altid kan vende din køkkendrøm med
vores køkkeneksperter. Se mere på hth.dk

HTH Esbjerg
Østre Gjesingvej 19 • 6715 Esbjerg N • Tlf 7547 0200
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Motion og bevægelse i folkeskolen

Elever vil
have mere
bevægelse
i skolen
Tre elever fra Vittenbergskolen Vadehav
foreslår, at bevægelse i endnu højere
grad bliver skemalagt. Manglende
bevægelse i løbet af skoledagen gør dem
nemlig trætte og ufokuserede.
Rene Aunsbjerg Fogh
ran@ugeavisen.dk

RIBE: Siden 2014 har folkeskoleeleverne ifølge skolereformen skulle have 45 minutters
motion og bevægelse som en
del af deres skoledag. Men
bortset fra i de mindste klasser halter den del af reformen.
Det har fået tre elever fra
Vittenbergskolen Vadehavs
elevråd til at tage affære.
- Kravet om de 45 minutters bevægelse ud over frikvarteret bliver ikke opfyldt i
overbygningen, og vi vil gerne have noget mere bevægelse, som vi kan lære noget af.
Det kan styrke vores trivsel,
og det er jo vigtigt at bevæge

sig for at kunne leve sundt og
længe, siger Oke Geldermann
Lützen fra 8.b, der tilføjer, at
de allerede manglede bevægelsen, da de gik i 5.-6. klasse.
Hans klassekammerat - og
elevrådsformand - Erik Jermiin Lindholdt understreger,
at bevægelse kan være med til
at øge elevernes engagement,
mens tredjemanden, Andreas Buhl, mener, at det kan
være svært at holde fokus
gennem en lang skoledag,
hvis det hele foregår indendørs med faglige fag.

Bevægelse på skemaet

- Det styrker ikke vores hjerner at sidde ned en hel dag og
det hjælper heller ikke de elever, der har en kort lunte, siger Andreas Buhl.

Bevægelseskrav i
folkeskolen halter
Rene Aunsbjerg Fogh
ran@ugeavisen.dk

BEVÆGELSE: Det er ikke overraskende, at de tre elever fra
Vittenbergskolens elevråd
ønsker mere bevægelse i løbet af skoledagen. Undersøgelser viser nemlig, at der især
i mange af de ældre klasser ikke er nok fokus på at implementere bevægelse i undervisningen.
En rapport fra 2019 med
titlen ”Bevægelse i Skoledagen 2019”, der er udgivet for
Trygfonden og Dansk Skoleidræt, viser, at det blot er 58
procent af de danske folkeskoler, som overholder kravene om de 45 minutter bevægelse hver dag. Tallet for skolerne i Region Syddanmark er
imidlertid 70 procent.
Rapporten viser yderligere,
at der i de ældste klasser på

godt halvdelen af skolerne arbejdes med bevægelse i løbet
af en skoleuge.
Ifølge Dansk Skoleidræt er
en forklaring, at skolerne ikke får skabt de nødvendige
strukturer omkring indsatserne og dermed heller ikke
skabt de afgørende kulturændringer på området, hvor bevægelse bliver en naturlig del
af den enkelte skoles DNA.
Noget tyder dog på, at coronapandemien og nedlukningen af skolerne i foråret
2020 efterfølgende har gjort
noget godt for fokusset på bevægelse i skoletiden. En ny
undersøgelse fra Dansk Skoleidræt viser nemlig, at der på
56 procent af skolerne bliver
brugt mere tid på bevægelse
i indskolingen. Tilsvarende er
tallet 55 procent og 36 procent i henholdsvis mellemtrinnet og udskolingen.

Erik Jermiin Lindholdt, Oke Geldermann Lützen og Andreas Buhl vil alle
gerne have mere bevægelse i løbet af skoledagen, som de faktisk kan
lære noget af. Foto: René Aunsbjerg Fogh

Andreas Buhl, Erik Jermiin Lindholdt og Oke Geldermann Lützen har
længe manglet kontinuerlig bevægelse i løbet af skoledagen. Foto:
René Aunsbjerg Fogh

Deres forslag, som de før
jul fremlagde for skolebesty-

FAKTA
FOLKESKOLEREFORMEN
OG DEN FRIE SKOLE
De nuværende folkeskolereform trådte i kraft i 2014 - og
blevet justeret i 2019. Meningen var blandt andet at indføre retningslinjer for, hvordan den daglige undervisning skulle køre. Heraf var
der et krav om, at eleverne
skulle bevæge sig 45 minutter hver dag, og at det gerne
skulle foregå på en lærerig
måde.
I forbindelse med åbningen
af Folketinget i oktober 2020
satte statsminister Mette
Frederiksen folkeskolerne i
Esbjerg Kommune fri i en
prøveperiode. Det betyder, at
skolerne har frie tøjler til at
genopfinde sig selv uden at
skulle følge krav og reguleringer

Leg på streg er en af de måder,
hvor skoleeleverne har kunnet
kommet ud og bevæge sig som en
del af undervisningen. Her er det
fra Ansgarskolen i 2019. Arkivfoto:
René Aunsbjerg Fogh

relsen på Vadehavsskolen, lyder på, at bevægelsen i høje-

re grad bliver skemalagt.
- Vi har i dag nogle timer
hver uge med UUV (understøttende undervisning, red.).
Dem kunne man lave om til
bevægelsestimer med et fagligt grundlag. Det kunne eksempelvis være fysikrundbold eller andet, vi kunne lære af. Ved at skemalægge det
kan vi også undgå at vores
forskellige lærere ikke planlægger, at der skal være bevægelse i deres respektive timer,
som så alle ligger den samme
dag. Vi vil gerne have fordelt
bevægelsen ud på alle ugens

dage, forklarer Erik Jermiin
Lindholdt, der også godt ved,
at det kan være svært for lærerne at være kreative.
- Derfor kunne lærerne
også få et skema, så de kan
planlægge, præcis, hvornår de
skal inddrage bevægelse. Det
gør det både nemmere for lærerne, der skal forberede, og
for os elever, der gerne vil vide, hvornår vi skal lave hvad,
siger han og tilføjer:
- Det kunne være fedt at få
noget af det her indført som
en del at, at Esbjerg Kommune sættes fri på skoleområdet.
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Motion og bevægelse i folkeskolen

Foreninger vil
gerne bidrage
Både Ribe Bokse Klub og Ribe Badminton
Club er klar på et samarbejde med folkeskolerne, så eleverne kan opnå mere
bevægelse i skolen.
Rene Aunsbjerg Fogh
ran@ugeavisen.dk

BEVÆGELSE: I folkeskolereformen fra 2014 blev det foreslået, at lokale idrætsforeninger
og skolerne kunne samarbejde omkring at få mere motion og bevægelse ind på skoleskemaet.
Det er da også kommet til
udtryk de senere år med årlige aktiviteter som "Badminton i skolen" og "Tennis i skolen", men hvis det står til nogle af Ribes lokale idrætsforeninger, så er det også en mulighed at have et mere kontinuerligt samarbejde.
I Ribe Bokseklub har man
for år tilbage haft forløb i skolerne på omkring ti uger, hvor
eleverne i skoletiden kunne
prøve at bokse, og det er formand Jan B. Larsen klar på at
genoptage, hvis der vel og
mærke ydes en kompensation til klubben.
- Det fungerede rigtig fint
at have boksning i skoletiden,
men det krævede for mig, at
jeg skulle tage fri for arbejde,
når det skulle foregå mellem
klokken 12 og 15, og kæden

hopper af, når jeg skal arbejde gratis. Så jeg ser gerne, at
der kommer en form for
kompensation fra kommunen, hvis det skal op at køre
igen, men hvis det sker, er vi
også klar, siger Jan B. Larsen,
der tilføjer, at man såmænd
også har ressourcerne til et
skoleforløb i boksning.

Unglederforløb i
undervisningen

I Ribe Badminton Club, som
med succes har kørt "Badminton i skolen" konceptet
og fået flere nye medlemmer
af det, giver det for formand
Steffen Ruppert også mening
med et samarbejde.
- Men det skal også give
klubben noget merværdi i
form af eksempelvis nye
medlemmer eller hjælpetrænere. Hvis det kunne ske, vil vi
gerne bakke op, siger han og
foreslår, at man kunne genoptage et unglederforløb,
som tidligere har været set i
skolerne.
- Det kunne være et forløb
over flere uger i eksempelvis
dansktimerne, hvor eleverne
fik indblik i, hvad det krævede at være hjælpetræner i både badminton eller andre

Steffen Ruppert, der blandt andet har stået bag DGI konceptet Badminton i skolen i Ribe, mener, at det giver mening, at foreninger og skoler samarbejder for at få mere bevægelse på skolerne. Arkivfoto: René Aunsbjerg Fogh

sportsgrene, siger Steffen
Ruppert.
Han understreger imidlertid også, at en kompensation
fra kommunen er nødvendig,
hvis der skal sættes ressourcer
af til enten et unglederforløb
eller generelt et kontinuerligt
forløb med badminton.

Jan Broe Hansen, formand i Ribe
Bokseklub, vil gerne samarbejde
med skolerne, så eleverne kan få
mere bevægelse i løbet af skoledagen. Men det er nødvendigt
med en kompensation for det,
mener han. Privatfoto

Elever har en pointe i,
at der mangler bevægelse på skemaet
Både formand for skolebestyrelsen på
Vadehavsskolen og en idrætsvant lærer
på Vittenbergskolen klapper i hænderne
over, at elever vil have mere bevægelse på
skemaet.
Rene Aunsbjerg Fogh
ran@ugeavisen.dk

BEVÆGELSE: - Det er rigtig godt,
at eleverne kommer deres input. Det viser, at eleverne vil
engagerer sig.
Sådan siger formand for
skolebestyrelsen på Vadehavsskolen, Mette Hager Petermann, om, at tre elever fra
elevrådet på Vittenbergskolen gerne vil have mere bevægelse ind i de fagorienterede
fag. Hun påpeger, at det er
godt med input og holdningsudvekslinger fra forskellige vinkler i en skolebestyrel-

se.
- Jeg tror, de har ret i, at der
mangler bevægelse i skolen.
Der er nogle fag, som indbyder mere til en fysisk aktiv
undervisningsform, men generelt tænker jeg også, at flere forskellige undervisningsformer er gavnligt for indlæringen. Det er vigtigt, at en
undervisning bliver så alsidig
som muligt, og vi tror, at fysisk aktivitet kan bidrage til
mere motivation hos eleverne, fortsætter hun.

Skal blive dygtigere

Det har som bekendt været
pålagt skolerne at indføre
mere bevægelse i løbet af sko-

ledagen siden 2014, og det
har lærer på Vittenbergskolen, Lars Kviesgaard, udnyttet
på flere måder.
- Bevægelse i undervisningen kan jo forstås og udnyttes
på flere måder. Jeg har både
inddraget boldspil og gåture
ude i Ribe, men også Cooperative Learning metoder ude
i skolegården. Der er rigtig
mange lærere, som har gode
intentioner med at implementere bevægelse i undervisningen, men det er da også
nødvendigt at blive endnu
dygtigere, siger Lars Kviesgaard.
Han klapper også i hænderne over, at eleverne kommer med ønsket om mere bevægelse. Samtidig understreger han, at det er vigtigt at
klæde lærerne bedre på til at
kunne gennemføre det.
- Det er en udfordring, at
lærerne har forskellige forudsætninger for at inddrage bevægelse i den daglige under-

visning. Derfor er det også
nødvendigt med et øget fokus
og ikke mindst et kompetenceløft, så alle føler sig kvalificeret til at løse opgaven. Hvis
man ikke føler, at man har
værktøjerne til at løse opgaven, så vil formentlig gøre, at
bevægelse ikke bliver tilstrækkeligt prioriteret hos
den enkelte underviser, siger
han.

”Der vil i de kommende år komme et øget fokus

på implementeringen af bevægelse i skolen.
Allerede nu er vi i en ideudviklingsfase på skolen,
så vi kan få endnu mere kvalificeret og varieret
bevægelse ind i elevernes dagligdag
LARS KVIESGAARD

Gode muligheder, når
"skolen sættes fri"

Mette Hager Petermann påpeger, at elevernes forslag
rammer lige ind i muligheden for at gentænke skolen i
Esbjerg Kommune, som bliver muligt, når "skolen sættes
fri".
- Vi har bedt både elever,
elevrådet, medarbejdere og
forældre om at komme med
deres tanker og ideer til den
frie skole. I den forbindelse
tænker jeg, at der fra elevrådet nok vil komme et ønske

om mere fysisk aktivitet i skoledagen. Vi kommer også ind
på nogle generelle drøftelser
om, hvordan man kan få mere motion og adspredelse ind
i undervisningen også i forbindelse med den frie skole,
siger hun.
Det tror Lars Kviesgaard
også vil ske.

- Der vil i de kommende år
komme et øget fokus på implementeringen af bevægelse
i skolen. Allerede nu er vi i en
ideudviklingsfase på skolen,
så vi kan få endnu mere kvalificeret og varieret bevægelse
ind i elevernes dagligdag, siger han.
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Familien Vester med, set
fra højre, Lotte,
Martin, Tilde,
Emil, Mille, Ida
og Karl William
får klaret både
arbejde, skole
og børnepasning overraskende godt.
En god struktur og rytme
samt god forståelse fra arbejdsgivere
hjælper meget
på det. Foto:
René Aunsbjerg Fogh

Esbjerg
Nyt liv
PhotoCare hjælper dig
med at spille dine gamle
VHS-bånd over til DVD/
USB i professionel kvalitet- kan indløses hos
PhotoCare Esbjerg eller
PhotoCare Ribe

Normalpris 300,Spar op til 50%

fra

150,-

Deal
pris

Køb tilbuddet i dag på Deal.dk

Hytteferie
Overnat i en topmoderne Vesterhavshytte på
Henne Strand Camping
& Resort med plads til
op til 4 personer - inkl.
forbrug af el og vand
samt slutrengøring

fra

1498,-

Deal
pris

Køb tilbuddet i dag på Deal.dk

Bløde boksershorts
Fyld skuffen med bløde
og komfortable Endurance bambus-boksershorts
med optimal pasform inkl. fragt

Normalpris 800,Spar op til 57%

339,-

Deal
pris

Køb tilbuddet i dag på Deal.dk

Antibakteriel
Hold toiletkummen ren
med en antibakteriel
toiletbørste, der holder
formen og skåner
toilettet - inkl. fragt

Normalpris 299,Spar op til 56%

129,-

Deal
pris

Køb tilbuddet i dag på Deal.dk

Ved Vadehavet
Med et ophold på Hotel
Ballumhus kan I opleve
Vadehavet, digerne og få
serveret en masse god
mad

Normalpris 1998,Spar op til 50%

fra

999,-

Storfamilie jonglerer med skole,
arbejde og børnepasning
Familien Vester fra Ribe består af mor og
far og fem børn. De tre ældste klarer sig
selv med onlineundervisning, men de
yngste henholdsvis skal have hjælp til
opgaver og leges med samtidig med
forældrenes arbejdsopgaver, men den
fordeling kører overraskende godt for
dem.
Rene Aunsbjerg Fogh
ran@ugeavisen.dk

RIBE: Rundt omkring i de små
hjem har forældre til skolebørn fået en ekstra rolle efter børnenes skoler er lukkede og undervisningen enten
foregår via computeren eller
ved køkkenbordet.
Sådan er det også for Martin Grigel Vester og Lotte
Bank Vester. De er begge jurister i henholdsvis Ribe Stift
og Færdselsstyrelsen og arbejder begge hjemme, mens
deres fem børn også får hjemmeundervisning. Tilde, 15 år,
Emil på 14, som begge går på
Riberhus Privatskole samt

Find mange flere gode tilbud på Deal.dk
Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Ring til kundeservice på 65 45 55 44
Tilbuddet gælder kun i en begrænset periode. Vi tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl i annoncen.

God forståelse

De sørger for at have de mere lette arbejdsopgaver på
blokken, mens de skal stå til
rådighed for børnene.
- Derfor spreder vi vores
dag mere ud og tager eksempelvis de mere komplekse
opgaver tidligt om morgenen
eller om aftenen. Vi er heldige, at det er relativt nemt at
tage vores arbejde med hjem,
og vi møder også stor forståelse for vores situation fra vores arbejdsgivere, tilføjer
Martin.
Han har også store roser tilovers for, hvordan skolerne
får løst opgaven med nødundervisning.
- Børnene er godt hjulpne
af deres lærere, og det hele
går nemmere nu end i foråret,
hvor vi alle også var hjemsendt. Det virker som om
skolerne er bedre i stand til at
håndtere opgaven, siger Martin Grigel Vester.

Bedre at være på skolen

hjælper Ida og underholder
Karl William, så sidder de
større børn på hvert deres
værelse og har onlineundervisning. Det mener de alle er
okay, men de vil hellere være
i rigtig skole.
- Dagen kan godt blive ret
lang, når vi næsten kun skal
kigge ind i skærmen, mener
Emil, mens både han, Mille
og Tilde savner vennerne.
- Jeg vil helst være tilbage
på skolen, for jeg savner den
fysiske kontakt med både
min lærer og mine klassekammerater. Jeg føler, jeg lærer mere ved normal undervisning, og jeg er da også lidt
nervøs omkring mine afgangseksamener til sommer,
siger Tilde.
Der går dog noget tid, før
børnene igen kan se deres
klassekammerater. Men familien er ikke nervøs over, at
det hele skal fortsætte yderligere godt to uger som minumum.
- Vi har fundet en god
dagsrytme, og vi er forberedt,
så vi skal nok få det til at køre, siger Martin Grigel Vester.

Mens Martin og Lotte på skift

- Det er meget træls med nedlukning
To ældre
medborgere, Ove
Christensen og
Jytte Petersen
finder det meget
ensomt og trist, at
samfundet på ny er
lukket ned.

For 2
pers.

Køb tilbuddet i dag på Deal.dk

Mille på 11 år, der går på Ansgarskolen klarer i høj grad
opgaverne selv, men 6-årige
Ida, der går i 0. klasse på Riberhus Privatskole, og 2-årige Karl William kræver et andet fokus fra forældrene.
- Karl William er vores store udfordring herhjemme. Vi
ønskede ikke at sende ham i
vuggestue for at undgå smittespredning, så vi er på skift
sammen med ham, mens Tilde, Mille og Emil også er gode til at hjælpe. Desværre bliver vi alligevel nødt til at afvise ham en gang imellem, siger Lotte Bank Vester.
- Men det kører overraskende godt det hele med at
kombinere både børnenes
skolearbejde og vores arbej-

de. Vi har en god struktur, understreger Martin Grigel Vester.

Rene Aunsbjerg Fogh
ran@ugeavisen.dk

RIBE: I foråret under den første nedlukning af Danmark
snakkede UGE-Avisen Ribe
med to ældre medborgere i
Ribe, der var ramt af, at Ældre
Sagens aktiviteter var lukket
ned og vi alle skulle holde os
for os selv.

I foråret måtte Ove Christensen
hente middagsmaden fra Margrethegården og spise selv derhjemme, da nedlukningen ikke tillod den sociale samvær, han yndede at have. Nu ti måneder kalder Ove stadig situationen for træls. Arkivfoto: René Aunsbjerg
Fogh

Nu har avisen så igen hørt
82-årige Jytte Petersen og 79årige Ove Christensen, som
begge bor alene, om, hvordan

de har det.
- Det er stadig rigtig meget,
der er træls, og det tror jeg
mange ældre kan skrive under på. Der foregår jo intet.
Heldigvis kan jeg stadig se
noget familie, så jeg kan godt
holde modet oppe, siger Ove
Christensen, mens Jytte Petersen supplerer:
- Humøret er ikke for godt
lige nu. Jeg har gået og været
noget trist siden jul, og al den
her kedsomhed må gerne
snart få en ende. Jeg var nok
mere optimistisk i foråret,
end jeg er nu siger hun.
Ove understreger, at han
selvsagt har et meget mindre
socialt samvær, end han havde for et år siden. For Jyttes
vedkommende kører hverdagen meget på samme måde,
som den har gjort siden
marts.
- Jeg plejer at se en krimi i

fjernsynet om eftermiddagen, ellers går jeg en tur, siger
hun.

Glæder sig til normal
hverdag

Begge fortæller, at de regner
med at tage imod vaccinen
mod COVID-19, når det bliver deres tur, og begge håber,
at det kan ændre det hele til
det bedre.
- Forhåbentlig gør den en
forskel, men vi ved jo, at vi
stadig skal passe på. Jeg håber, at det bliver muligt at
gennemføre en sommerhustur med alle mine børn og
børnebørn, siger Jytte Petersen, mens Ove tilføjer:
- Jeg glæder mig meget til,
at alt bliver mere normaliseret. Jeg håber, at det hele bare kan åbne 50 procent mere
op end nu. Det ville være lykken.
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Lokal filmmager
høster store og
anerkendte
filmpriser
Danny Germansen har genindspillet hans gamle kortfilm
"Manifestation" og det har givet ham priser for bedste film på
flere filmfestivaller.
Bo Maimburg
bom@ugeavisen.dk

RIBE: Igennem de sidste mange år har Danny Germansen
brugt det meste af sin fritid
på at skabe film.
Det er primært kortfilm
med stærke budskaber, og filmene bliver flittigt vist på
filmfestivaler over det meste
af verden.
Flere af filmene har modtaget filmpriser, og især den semi-selvbiografiske film, ”Manifestation” har modtaget en
hel stribe meget flotte priser.
Han lavede filmen for en del
år siden, men han genind-

FAKTA
DANNY GERMANSEN OG
MANIFESTATION
Hovedrollen i filmen spilles
af Marek Magierecki, som har
haft bærende roller i Pusher
3 og tv-serien Den som Dræber. Derudover medvirker Ole
Barkentin, Bianca Klingenberg-Dupont. Elvira Klingenberg-Dupont og flere andre
lokale skuespillere.
Soundtracket er lavet af Daria Baiocchi, mens kamera
arbejdet og post-produktion
er lavet af den lokale kunstner, grafiker, lydmand og fotograf, Steffen Graumann.
Filmen kan lejes digitalt på
filmmagerens egen hjemmeside: BrujoArt.com/PayPer-View.

”Det glæder mig, at der er andre, der kan se

filmens potentiale, og at de kan se, at den
nyindspillede film er meget bedre end den gamle.
Jeg har i dag mere overskud, bedre udstyr, bedre
skuespillere, og det har bare givet et helt andet
resultat, så jeg føler, at alt er lykkes.
DANNY GERMANSEN

spillede filmen forrige år, og
den film har vakt begejstring
og opsigt.
- Manifestation er inspireret af mit eget liv med fysisk
handicap, omsorgssvigt og
psykisk vold. Det er en omskrivning og genindspilning
af min allerførste kortfilm, og
denne udgave er målrettet
mod det internationale publikum. Jeg vil med filmen
gerne vise, hvordan det er at
være udstødt og syg, og hvordan samfundet kan hjælpe og
omfavne den slags mennesker i stedet for at frastøde
dem. Filmen viser, hvilke tanker og følelser syge og ensomme mennesker kan have, siger en hudløs ærlig Danny
Germansen.
Ind til videre har den nye
version af "Manifestation"
været udvalgt til 13 festivaler,
og filmen har vundet 10 priser. Filmen har blandt andet
vundet en Golden Fox Award
- som er en pris for de bedste
af de bedste ved denne festival. Den har også fået priser
hos Golden Galaxy festival i
kategorierne bedste film,
bedste manuskript og bedste
lyd, og så har den også fået
priser for bedste skuespiller
og bedste filmplakat ved Ber-

lin Underground festival.

Bliver udbredt

Filmen er nu ude på den store streamings platform Amazon Prime Video i USA og
Storbritanien, og det næste
store skridt er via Amazon at
komme ind på det tyske og
det japanske marked.
- Det glæder mig, at der er
andre, der kan se filmens potentiale, og at de kan se, at
den nyindspillede film er meget bedre end den gamle. Jeg
har i dag mere overskud, bedre udstyr, bedre skuespillere,
og det har bare givet et helt
andet resultat, så jeg føler, at
alt er lykkes. Jeg har masser af
ideer til andre film, men jeg
måtte bare indspille min første film igen. Og når jeg ser på
priserne, var det jo også en
god ide. Jeg tror, at folk er begejstrede over, at filmen er
ærlig og at mange kan forholde sig til filmens problematik, siger Danny Germansen,
der også har fået ros fra fagfolk og psykiatrifonden.

Danny Germansen har genindspillet sin allerførste kortfilm Manifestation, der er en semi-selvbiografisk film.
Og den har han modtaget stor ros og anerkendelse for. Privatfoto

Ribe Katedralskole
Puggårdsgade 22 · Ribe · Tlf. 75 42 02 66
www.ribekatedralskole.dk

Orientering om eud, eux, hhx, htx, stx og hf
Se vores hjemmeside for
nærmere information om arrangementer

GARDINER til ethvert formål...

Over 30 års erfaring som uddannet gardinmontør – din sikkerhed for kvalitet.

1) Peter Malberg, Buster Larsen, Jess Ingerslev, Kurt Ravn
og Thomas Bo Larsen har
det til fælles, at de har spillet
den samme filmrolle i en
dansk filmserie. Hvilken
filmrolle er der tale om?
2) I hvilket årti var Jens Otto
Krag statsminister i Danmark?

3) Hvilken munkeorden opførte Ribes Sct. Catharinæ
kirke i år 1240?
4) Fra hvilket land stammer
bøgerne om den sindrige
ridder Don Quixote de la
Mancha?
5) Hvad er galocher?

Gratis og uforpligtende
opmåling og rådgivning.
Ring efter gardinbussen
eller besøg os i Sædding!

• Gardiner
• Solafskærmning
• Insektnet
• Markiser

JEFA
Gardiner

&
Private
erhverv

v/Frank Bredahl

STENHUGGERVEJ 9 . 6710 ESBJERG V . TLF. 2392 7814
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GRATIS
PODCAST

Lyt til podcasten:

Politik med
Funding og Løvkvist
Politisk magasin med analyser og vurderinger serveret over en øl af politisk redaktør
Thomas Funding og politisk journalist Kasper Løvkvist

Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Hør med:

Pryglet Ellemann
får hjælp fra lillebror

Derfor bliver Støjberg
i Venstre

Sådan finder du Podcasten:
Appen - Nyhedskiosken
(gratis App)
avisendanmark.dk/podcasts
Scan QR-koden
med din mobil
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Nyt galleri og atelier skal
gengive byens liv
Fotograf René
Jørgensen har
åbnet et kombineret galleri og
atelier i en del af de
bygninger på
Industrivej, der
tidligere har huset
Nissan
Bo Maimburg
bom@ugeavisen.dk

RIBE: Den lokale fotograf,
René Jørgensen, vil gerne gøre en indsats for at gengive
byens liv, og han er derfor
synlig til de mange arrangementer, der er i Ribe.
For at gå skridtet videre har
han nu tilmed åbnet galleri
og atelier på Industrivej i en
del af de lokaler, der tidligere
husede Nissan.
Her vil han udstille nogle af
sine fotos, og han vil samtidig
bruge stedet til atelier, hvor
han vil lave fotoopgaver som
portrætfotografering og fotografering af ting, personer og
effekter til erhvervslivet.
- Der er rigtig godt gang i
antallet af fotoopgaver, og det
er årsagen til, at jeg nu åbner
dette galleri og atelier. Jeg har
valgt at kalde stedet "Byens
liv", da de billeder jeg sælger
og viser gerne skal symbolisere det liv, der er i Ribe. Jeg laver altid kun en forstørrelse,
sætter det i ramme og passepartout, og når det er solgt, laver jeg ikke andre, siger Rene

Rene Jørgensen har åbnet et kombineret atelier og galleri i en del af de
bygninger der har huset Nissan. Han udstiller i øjeblikket en stribe fotos der er taget henover året og som skal symbolisere byens liv.

Jørgensen.
Han har en stribe billeder
udstillet i øjeblikket, og det
alt fra fotos af musikere til
håndboldbilleder samt fotos
af Ribes aktiviter og meget
mere.

Plads til flere opgaver

René Jørgensen glæder sig
over, at det har været muligt
at vise et godt liv i byen, selvom byen har været lukket
ned.
Antallet af opgaver i atelieret er vokset igennem de senere år, og det er årsagen til at
han nu har udvidet sine muligheder med et galleri og atelier.
- Det er helt tydeligt, at der
er et behov for en fotograf
som mig, der kan levere fotoopgaver til både private og
erhvervslivet. Og selvom jeg
har travlt, har jeg da altid
plads til flere opgaver, siger

”Jeg har valgt at

kalde stedet "Byens liv",
da de billeder jeg
sælger og viser gerne
skal symbolisere det liv
der er i Ribe. Jeg laver
altid kun en
forstørrelse, sætter det
i ramme og
passepartout og når
det er solgt laver jeg
ikke andre

Der bliver også i
år mulighed for at
bestille tid med din
helt egen personlige
stylist.
HELT GRATIS!

Vi står klar med
råd og vejledning, så snart
restriktionerne
ophører.
Glæd dig til at
se vores store
udvalg!

RENE JØRGENSEN

han.
Atelieret er ligesom alt andet lukket i øjeblikket, men
han vil åbne stedet efter aftale, når Danmark genåbner.

Ribe Katedralskole fortæller om
uddannelsesmulighederne
Rene Aunsbjerg Fogh
ran@ugeavisen.dk

RIBE: Januar er lig med åbent
hus på ungdomsuddannelserne, og denne anderledes
januar, hvor samfundet er påvirket af coronavirus, skal ikke ændre på det.
Derfor inviterer Ribe Katedralskole både torsdag den
28. januar og lørdag den 30.
januar unge fra 9. og 10. klasse til informationsdag omkring de mange forskellige
uddannelser, man kan tilbyde.
Grundet COVID-19 er tilmelding nødvendig, hvilket
man kan gøre på skolens
hjemmeside under fanen
kommende elever.
Når det så er sket, og dagen
oprinder, kan man både høre om de vanlige STX og HF
uddannelsesmuligheder,
men også om EUD eller EUX
uddannelserne, der passer til
én, hvis man drømmer om en

VIND EN SOUNDBOKS FRA SONY,
TIL EN VÆRDI AF CA. 2.500,Er din fremtid på Ribe Katedralskole? I så fald skal du måske vide mere
om skolen og dens uddannelser. Det kan ske til et virtuelt åbent hus arrangementer.Arkivfoto: Chresten Bergh

kontoruddannelse eller at stå
i butik. Derudover der er også
mulighed for at høre om bå-

de HHX og HTX, hvor sidstnævnte er den nyeste uddannelse på skolen.

er blot illustration
* Billede
på lignende soundboks
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Se jobannoncer på
www.esbjergkommune.dk/job

EsbjErg • ribE • bramming

Mere om livet i Esbjerg
www.nyiesbjerg.dk • www.esbjerglive.dk

Ny
destination
skal samle
turismen og
tiltrække
turister
Turismen skal styrkes i Ribe, Mandø,
Esbjerg og på Fanø, og manden der skal
skabe en helt ny destination er Hans
Peter Folmann. Han er ansat som ny
direktør for destinationen, der er overbygningen på Esbjerg og Fanø Kommuner.
Bo Maimburg
bom@ugeavisen.dk

DESTINATIONEN: Hans Peter Folmann er manden, der afløser
de tidligere turistchefer i Esbjerg Kommune, og han skal
skabe fundamentet for en ny
destination helt fra bunden.
Han er allerede godt i gang
med forberedelserne til den
turistmæssige overbygning
på Esbjerg og Fanø kommuner.
- Jeg arbejder lige nu med
alt det fundamentale, der skal
til for at skabe en helt ny virksomhed. Da jeg mødte op på
kontoret i starten af januar,
havde vi ingen e-mail adresser, vi havde ingen bank, ingen aftaler med lønudbetaling og meget mere, så der var
en masse dokumenter, der
skulle skrives under for at få
det hele startet op. Nu er vi så
ved at committe os til de to
kommuner. Destinationen, vi
er i gang med at skabe, bliver
virkelig spændende, og jeg
glæder mig rigtig meget over
at stå i spidsen for den, siger
Hans Peter Folmann.
Den nye destination har
flyttet hovedsædet fra henholdsvis Ribe og Fanø til et lokale i Skolegade i Esbjerg.

Skal finde det rigtige navn

Da man skulle starte forarbejdet valgte man at kalde den
kommende destination ”Vesterhav og Vadehav” men det
egentlige navn er ikke på
plads endnu.
- Vi arbejder i øjeblikket

med at finde det rigtige navn
til destinationen. Vi har fire
forslag, som vi lige nu arbejder ud fra, og vi kan mærke, at
der er mange meninger om,
hvad vi skal kalde det. Vi kigger på, hvad der er for og
imod ved de fire navne, hvad
folk udefra tænker, og hvad
associerer navnene. Men jeg
tror ikke, at man skal være så
bange for at vælge navn, for
det er afgørende, hvordan
man bygger det hele op omkring navnet. Altså alt det, der
er bag, siger Hans Peter Folmann.

Hvad med bureauerne?

Noget af det, som folkene bag
destinationen i øjeblikket
diskuterer, er fremtiden for
turistbureauerne i Ribe og på
Fanø - og velkomstcenteret i
Esbjerg.
- Når man i dag er turist,
orienterer man sig inden,
man møder op på en destination, og man bruger slet ikke
et turistbureau på samme
måde mere. Jeg vurderer i
øjeblikket, hvad fremtiden er
for et turistbureau. og om vi
kunne bruge pengene på noget andet, som vi ville få mere ud af. Det vil i mine øjne
være uansvarligt, hvis jeg ikke
kiggede på alle de udgiftsposter, der er, og i den forbindelse er et turistbureau en
stor post. Jeg tror på, at det er
en stor fordel, at der kommer
en og kigger på det med friske
øjne, så jeg forventer, at der
kommer et alternativt forslag
til turistbureauerne, men der
er slet ikke truffet en beslutning endnu.

Hans Peter Folmann vil i sin egenskab af ny destinationsdirektør skabe udvikling i turistbranchen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Foto: Bo Maimburg

Bedre samarbejde

Destinationsdirektøren håber på, at et bedre samarbejde i destination vil styrke hele området.
- Det er mit klare ønske, at
vi arbejder henimod, at vi får
turisterne til at cirkulere endnu bedre rundt i de turistmæssigt stærke områder. Alle turister og indbyggerne i
destinationen skal eksempelvis vide, når der er strikkefestival på Fanø, Tallships race i Esbjerg eller en af Ribes
festivaler. Når det lykkes, vil
det styrke turismen i hele
destinationen. Og jeg tror ikke, at man har været gode
nok til at gøre reklame i hele
området.
- Der er allerede etableret
et godt samarbejde mellem
turismen og erhvervslivet
med et stærkt fælles markedsføringssamarbejde. Og
det skal vi selvfølgelig arbejde
videre med og styrke.
- Det bedste ved denne
destination er, at vi har så
meget at byde på indenfor så

lille et område. Og det imponerer alle. Vi har Vadehavet,
Danmarks ældste by, Fanø og
Mandø, Vesterhavet, en hel
stribe museer og meget mere,
og der er så mange perler, vi
kan trække frem, og det er der
grund til, at vi kan være stolte af, siger Hans Peter Folmann.

Hvad tænker du når du
hører..?

... Ribe?
- Ribe har den helt særlige
historie, der hører med Danmarks ældste by, flere små
museer og en speciel atmosfære.
... Esbjerg?
- Den er metropolen med
et stort aktivitetsniveau. Vi
har brug for lidt rabalder i
destinationen, og Esbjerg er
garant for det.
... Fanø?
- Fanø er et kulturelt sted
med nogle helt fantastiske
strande. Og så får man fornemmelsen af en rigtig ø og
en god feriestemning, når

FAKTA
HANS PETER FOLMANN
Hans Peter Folmann er 50 år,
single og så har han en søn
på 8 år. Han er bosiddende i
Vejle.
Han boede sammen med sin
familie i Ribe i 10 år i hans
unge år. Han gik på Ribe Katedralskole, og han arbejdede i den periode på Weis
Stue.
Han er uddannet indenfor
markedsføring og HD indenfor afsætning.
Der er indtil videre ni medarbejdere i destinationen, og
der er forventninger om, at
der ansættes projektmedarbejdere til tidsbegrænsede
stillinger.
man træder ind på færgen.
... Mandø?
- Køreturen over Låningsvejen er fantastisk og er fyldt

”Det bedste ved

denne destination er, at
vi har så meget at byde
på indenfor så lille et
område. Og det
imponerer alle. Vi har
Vadehavet, Danmarks
ældste by, Fanø og
Mandø, Vesterhavet, en
hel stribe museer og
meget mere, og der er
så mange perler, vi kan
trække frem, og det er
der grund til, at vi kan
være stolte af
HANS PETER FOLMANN

med mystik og spænding. Allerede på overfarten oplever
man noget helt særligt, og
man ser altid noget nyt på turen.
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Sundhedsvæsenet har
stadig åbent
Lægen, tandlægen, fysioterapeuten
og andre behandlere er klar til at
hjælpe dig

Målrettet
erhvervslivet og den
erhvervsinteresserede
læser!
Samlet
327.000
erhvervsaktive
og/eller erhvervsinteresserede
læsere

Ring til lægen, hvis du føler dig
nedtrykt, oplever symptomer eller
forværring af din sygdom
Hold fast i dine planlagte
behandlinger

Læs avisen digitalt
via Nyhedskiosken

Følg os på
ErhvervPlus

Tilmeld Nyhedsbrev
på erhvervplus.dk

Du kan stadig blive henvist til
behandling på sygehus, hvis din
læge vurderer det

Tlf. 65 45 53 70 - Mail: erhverv@jfmedier.dk - www.erhvervplus.dk

En del af Jysk Fynske Medier
Kilde: Index Danmark/Gallup helår 2019 / Målgruppe: 12 år + / Stikprøve: 22.621 / krlh Erhverv+ baseret på JFM 13 dagblade

coronasmitte.dk

sst.dk/corona

ONSDAG 20. JANUAR 2021

18 U G E A V I S E N R I B E

Dødsfald
Dødsannoncer kan indtelefoneres til:
79 12 47 00 eller mailes til: afdode@jfmedier.dk
Mandag til torsdag kl. 08.00-16.00
Fredag kl. 08.00-15.00

UGE-Avisens 5 skarpe svar
1 ) Onkel Anders i Far til fire filmene.
2) 1960erne (1962-1968).
3) Sortebrødrene (Dominikanere).
4) Spanien. Miguel De Cervantes skrev romanen som et
værk i to dele. Første del udkom i 1605, og anden del i
1615.
5) Galocher er overtrækssko af gummi eller plastik. De er
beregnet til at trække over almindelige sko for at beskytte
dem mod dårligt føre.

Vor kære

Carl Peter Rasmussen
er sovet ind
Egebæk, den 16. januar 2021
På familiens vegne
Anni
Tina og Gunde Vibeke
Mindegudstjeneste i Brede Kirke afholdes for inviterede

Officielle

Min mand, vores far, svigerfar, morfar og farfar

Kai Egon Holm

Kalvslund Lokalarkiv

* 5. april 1946

Generalforsamlingen den 26. januar er aflyst
pga. Corona
Ny dato vil blive annonceret senere
Bestyrelsen

Hjemløses venner fra Esbjerg Kommune fik foræret 100 senge fra Ribe
Byferie i denne uge. Privatfoto

100 senge fra Ribe Byferie
til Hjemløses Venner
Rene Aunsbjerg Fogh
ran@ugeavisen.dk

RIBE: Ribe Byferie er i gang sidste etape af en større renovering og vedligeholdelse af feriecenteret, og det betyder, at
100 senge er blevet udskiftet.
I stedet for at kassere de gamle senge har man foræret dem
til Hjemløses Venner i Esbjerg.
- Vi sælger populært sagt
en god seng at sove i, og det er
derfor tid til, at vi skal have
udskiftet de sidste af vores
senge. Vi vil hellere give de
gamle senge til et godt formål, og der er ingen af sengene, vi ikke vil være bekendt at

give videre til andre. Hjemløses Venner er en stor frivillig
organisation, som vi rigtig
gerne vil støtte, siger centrets
direktør, Heidi Maimburg.
Venneforeningen, der tidligere har fået 80 sovesofaer og
en masse billeder af feriecentret, plejer at forære omkring
200 senge væk om året, så de
har taget imod sengene med
kyshånd.
- Det betyder rigtig meget.
VI har nu masser af senge,
som vi kan give videre, når
der er udsatte og hjemløse,
som har brug for hjælp. Vi har
før fået noget fra Ribe Byferie,
og vi er rigtig glade og taknemmelige for, at de tænker
på os, siger Ingelise Wenzel.

Erhverv

Bossen VVS & Blik

H.C. Hansen eftf.
LANDBRUG • INDUSTRI • PRIVAT
Industrivej 3, 6630 Rødding
2033 1884

Henrik Asberg Olesen

H.C. Hansens eftf.

4033 3714

Mogens Schelde Hansen
info@bossenvvs.dk

Hjertelig tak
for deltagelse ved

Torben Quebec Madsens
bisættelse
Tak for blomster og hilsner
Stort tak til hjemmeplejen og fys Marie & Sidsel
Stort tak til familie og naboer

Birgit, Helen og Bo

Hjertelig tak
for deltagelse, blomster og donationer
i forbindelse med

Claudi Becks

Betty Jensen

Nikolaj Rebsdorf

Din støtte til en mindeværdig afsked

Vi hjælper gerne med:
- Min sidste vilje
- Elysium Begravelsesopsparing

begravelse.
Tak til naboer og venner
Tak til Blomsterengen for kærlig pleje.
Tak til Jernved kirke for et godt arrangement
trods omstændighederne.
Birgit
Doris og Lenhardt
Irene og Kurt

Undervisning

Træffes hele døgnet
www.skovmadsen.dk
Kochs eftf.
Grønnegade 2, 6760 Ribe

Løgumkloster Kirkemusikskole tilbyder uddannelse til

Kirkesanger og organist

Læs avisen digitalt
via Nyhedskiosken
Følg os på
ErhvervPlus
Tilmeld Nyhedsbrev
Sms ERHVERV til 1272

Tlf. 65 45 53 70 - Mail: erhverv@jfmedier.dk - www.erhvervplus.dk

Målrettet
erhvervslivet og den
erhvervsinteresserede
læser!

Tak

Begravelse

Tlf. 7542 3540

En del af Jysk Fynske Medier

† 13. januar 2021

er stille sovet ind
Else, Mads-Anton og Ann-Lisbeth
svigerbørn og børnebørn
Bisættelsen finder sted fra Ribe Domkirke
torsdag den 21. januar kl. 14.00

Vi kører i hele
Sydvestjylland
og
Sønderjylland
uden merpris

Undervisningen finder sted på Kirkemusikskolen i Løgumkloster eller på en af skolens afdelinger i Tarm, Horsens og
Odense.
Tilmeldingsfrist til skoleåret 2020-21: 1. marts.
Henvendelse og spørgsmål kan rettes til skolens kontor.
Der er mulighed for telefonisk og/eller netbaseret information
og rådgivning om valg af uddannelseslinje
samt praktiske råd vedr. selve optagelsesprøven.
Kontakt venligst skolens kontor.
Vestergade 9-13 • 6240 Løgumkloster
Tlf.: 74 74 40 70 • www.kirkemusikskole.dk • mail: lkms@km.dk

Køb tilbuddene
på Deal.dk

viborgnyt.dk

ONSDAG 20. JANUAR 2021

Bolig til leje

U G E A V I S E N R I B E 19

Motormarked

HAR DU BRUG FOR ET FRITIDSJOB ELLER EKSTRA JOB?

KÆLDERLEJLIGHED
TIL LEJE
Vi monterer for værksteder
Vi arbejder for alle
forsikringsselskaber
Vi kommer gerne til dig
Vi lagerfører til alle mærker
Vi
års erfaring
Vihar
har20mere
end 25 års erfaring
Vi har altid konkurrencedygtige priser

VI

SØGER OMDELERE

Lige nu har vi brug for omdelere i alle aldre
– unge, studerende, voksne og ældre*.
Jobbet som omdeler er meget ﬂeksibelt, og du har
mulighed for at få enten én eller ﬂere ruter.
Vi leverer de pakkede reklamer og aviser på din
adresse – klar til omdeling. Du kan låne en
cykeltrailer af os.

→

Rosenalle 12, Ribe
2 vær. 35 m2 + separat
brusekabine,
fælles vaskerum,
3.200 i md. inkl.
vand og varme,
ekskl. el.
3 mdrs. depositum
Henv.: 24 83 89 10

LÆS MERE

OG SØG JOBBET PÅ

blivomdeler.nu

ELLER RING TIL OS PÅ

TLF. 70 10 40 00

*Du skal blot være fyldt 13 år for at søge jobbet

MASSER AF GODE GRUNDE
TIL AT BLIVE OMDELER:

Tillykke - kærlig hilsen

Sig tillykke med fødselsdagen,
brylluppet, kørekortet og meget
mere med en pæn annonce i

alg

ts
Kære Luna
an
nt

S-

S
OB

B
SO

OB

ko hjertelig tillykke
Du n
ønskes
e din 1 års
med
g
infødselsdag den 19. juli.
Knus
Mormor og Morfar

Da vi ikke længere modtager
kontanter, gør du sådan:
Send en mail på
ann.ribe@ugeavisen.dk med
• billede
• tekst
Pris
• navn, adresse,
220,telefonnummer, inkl. moms
*
mail adresse
Du kan også ringe til os
på tlf. 75 42 23 66

→

Vi har omdeling onsdag og
torsdag

→

Bestem selv, hvornår på dagen,
du vil arbejde, indenfor vores deadline

→

Som voksen får du skattefri
kørselsgodtgørelse på landruter

→

De pakkede reklamer og aviser
leveres hos dig – klar til omdeling

→

Du optjener løbende point til vores
gaveshop, hvis du er fast omdeler
under 18 år

Seneste indlevering af materiale
er mandag inden kl. 11.00
*Der pålægges et fakturagebyr
ved faktura sendt med posten

Køb og Salg
SE HER - SE HER

Så er priserne på vej op igen.
Gammelt jern og metaller
+ ledning og batterier
købes til gode priser.
Nedbrydning/nedskæring
af gl. staldinventar.

28 77 28 21

Øvrige
DEPOTRUM

Store rum - Små priser
Arne Nielsen
Gl. Koldingvej 8,

Tlf. 2125 4305

Håndværkere

SKROT
Jern og metal samt minkbure købes.
Bilvrag afhentes
Skrotkasser opstilles ved firmaer.
Skrotpræmie udbetales.
Biler miljøbehandles.

Tonny Frank Jensen

SKROT & MILJØ

Tjæreborg 75 17 51 99
Privat 75 12 74 60 • www.tfjskrot.dk

JobDanmark
Besøgsinterviewere søges

TRYKSAGER
OG PRINT

Vil du være med til at indsamle vigtig viden om
Danmark og danskerne? Er du god til at tale med folk
i alle samfundslag? Så er arbejdet som besøgsinterviewer
måske noget for dig? Vi gennemfører interview med
respondenter fordelt over hele landet. Ofte foregår
interviewet hjemme hos respondenten, men vi har også
telefoninterview.

Kongeå Print og Design

Vi forestiller os, at du er en moden person med rådighed
over bil og internet. Arbejdstiden er typisk mellem 8-12
timer om ugen, og er periodisk. Arbejdet udføres med
udgangspunkt i eget hjem.

menuk
kortt - fold
dere - viisitkortt
hæfter - kalendere - kuverter
plaka
ater - reg
gningsbllokke
øger og m.m.
labells og bø

Tlf. 2288 8264 / 5142 6019
mail@kongeaaprint.dk

Din korte ansøgning sendes til:
Merete Panum mpa@dst.dk

Aut. Kloakmester
Anlægsgartner
Legepladser

Jesper R. Jørgensen
Ribe
76880796
www.jrjribe.dk

Sidste ansøgningsfrist: onsdag d. 3. februar 2021
Du kan læse mere om jobbet på www.dst.dk/job. Du er
også velkommen til at ringe på 25672591 ml. kl. 10-15
hvis du har spørgsmål.
Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 Kbh.Ø, www.dst.dk

Sommerhjælp til MENY i Blåvand
MENY i Blåvand søger sommerhjælp, der skal være med til at sikre at vores gæster oplever
super kvalitet samt et spændende sortiment hele sommeren. Sammen med dine kolleger skal
du sørge for, at butikken fremstår salgsklar og inspirerende for vores kunder.
Du vil blive en del af en butik i udvikling og hvor vi hele sommeren oplever en travl hverdag
med mange kunder.Du vil få mulighed for at arbejde i en butik, hvor ikke to dage er ens, og
hvor der er et konstant behov for udvikling og nytænkning for hele tiden at sikre at vores
kunder får den bedst tænkelige indkøbsoplevelse. Der er tale om tidsbegrænsede stillinger i
sommerhalvåret, hvor butikken har en øget kundestrøm.
Vi holder af mad – vi tænker, taler, lever, ånder, sælger og spiser mad
I MENY er vi passionerede. Vi er til for madelskere, og vi ved, at det kræver friske varer og
ny inspirationen på menuen – hver dag. Vores medarbejdere er ikke blot medarbejdere, de
er MADarbejdere.
Brænder du for kvalitet og god kundeservice – og vil du være med til at skabe rammerne for
byens bedste fødevaremarked? Så er du måske den vi søger.
Arbejdsopgaver:
• Kundebetjening
• Vareopfyldning
• Opbygning af spændende og inspirerende udstillinger
Du:
• Er kvalitetsbevidst og har sans for detaljer
• Er i gang med at læse, eller bliver færdig, eller går ledig
• Brænder for at give dine kunder en god oplevelse med hjem
Vi tilbyder:
• Et spændende og varieret job i en dynamisk virksomhed
• Gode arbejdsforhold samt personalegoder
• Hjælp til bolig i ansættelsesperioden
Synes du ovenstående lyder spændende så send en ansøgning m/billede via mail:
075072@meny.dk eller på post til:
Meny Blåvand, Blåvandvej 26, 6857 Blåvand, og uddyb gerne hvorfor du ønsker at blive en
del af vores spændende virksomhed. Ansøgningsfrist 28/2-21
Vi afholder løbende samtaler.
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte købmand Brian Ørnskov på telefon 75 27 90 01.
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RIBE: I efteråret blev det afgjort, at løsningen med en ny
og eventuel klapbro over Ribe Å som en del af udvidelsen
af rute 11 blev udskudt. Samtidig skulle Vejdirektoratet
undersøge, hvordan bæreevne og resterende levetid på
den nuværende ringvejsbro
var, og den konklusion er
man nu klar med.
- Bygværket fremstår generelt i god stand med en forventet restlevetid på minimum 25 år forudsat, at mindre vedligehold løbende udføres, står der i notatet fra Vejdirektoratet, som er sendt videre til Transport- og Byggeministeriet.
- Såfremt omisolering (hovedistandsættelse) foretages
omkring år 2040, forventes
broens levetid at kunne forlænges yderligere 50 år fra
omisoleringstidspunktet, lyder det videre i notatet.
Samtidig fremgår det af notatet, at bæreevnen vurderes
til at være tilstrækkelig for
den nuværende mængde trafik herunder også særtransporter frem til omkring 2030.

Dog er der fundet erosion
omkring den østlige side af
broen, som har forårsaget
sætningsskader, og disse skader bør udbedres snarest.

Renovering inden for
budget

Det vil koste omkring 8,1 millioner kroner at udbedre skaderne og beregne yderligere
på bæreevnen. Det vil samtidig kræve, at den midlertidige militærbro på ny skal i
brug. For yderligere 7,8 millioner kroner kan yderligere
renoveringer som omisolering og forstærkning af broen
fremskyndes, så den kan klare fremtidig trafik samt holde
længere.
Det er i forbindelse med de
kommende forhandlinger
omkring grøn mobilitet i Folketinget, at det skal besluttes,
om der skal sættes penge af til
en ny bro over Ribe Å. I så fald
skal der findes mere end 40
millioner kroner.
Hvis ikke det vedtages at
anlægge en ny bro, fremgår
det i notatet fra Vejdirektoratet, at både den mindre og
større renovering af broen
kan klares inden for det nuværende budget til vejudvidelsen.
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Tallene fra 1-9
må kun optræde
én gang i hvert
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Ringvejsbro kan
holde i minimum
25 år mere
For enten 8 eller 16 millioner kroner kan
den nuværende ringvejsbro i Ribe
renoveres, så den kan klare fremtidig
trafik og holde i op mod 50 år. Det er
politikerne på Christiansborg, der afgør,
om der skal anlægges en ny bro eller ej.
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Der er fundet erosionsskader på noget af den nuværende ringvejsbro i
Ribe, men hvis det repareres, kan broen holde i mindst 25 år endnu. Arkivfoto: René Aunsbjerg Fogh

SKRÆK
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Få gode tilbud i din indboks

Tilmeld dig på Deal.dk
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Nybolig Ribe - Din lokale ejendomsmægler!

Åbent hus: Tilmeld på nybolig.dk Fredag d. 22/1 kl. 15.00 - 16.00

Ribe - Øster Vedsted Vej 110
Velkommen til en charmerende murermestervilla. Boligens 101 kvm er fordelt på to etager.
Således råder stueetagen over de funktionelle
rum, som bryggers, badeværelse og boligens lyse køkken, som er bygget i åben forbindelse
med stuen.

101 m2

1/2

2

629 m2

D

1934

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

Villa, 1 fam.

Vester Vedsted - V Vedsted Byvej 28

1.098.000
1.362
55.000
4.351/3.888
29602896

Velkommen til "Klithuset" - en ejendom med
stråtag, der befinder sig i Vester Vedsted tæt
på vadehavsområdets storslåede natur, hvor I
nu har chancen for at slå jer ned og skabe et
rart hjem. Ejendommen er bygget i 1890, men
blev gennemgribende renoveret i 1997-98,
hvor der bl.a. blev lagt nyt stråtag.

Villa, 1 fam.

90 m2

1/1

2.679 m2

1

1890/97

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

895.000
1.692
45.000
3.556/3.161
29602918

NYHED

Nogle tænker globalt vi tænker lokalt!
Derfor giver vi nu et gavekort på kr. 5.000 til handelstandsforeningens
butikker, når du sætter til salg hos os*
*Gavekortet er gyldigt såfremt boligen sættes til salg i perioden
d. 01.01.2021 - 31.03.2021 hos Nybolig Ribe. Gavekortet udleveres efter
endelig handel. Kun 1 gavekort pr. bolig.

Bramming - Storegade 9

Villa, 1 fam.

Kromose - P S Carlsvej 22

SOLGT
Lignende søges

Villaen er opført i 1996 med en dejlig have,
hvor nydelige blomsterbede, solrige terrasser
og et stort græsareal pryder omgivelserne. Indenfor fordeler villaen sig over 134 kvm, med
en rigtig god planløsning. Der er indlagt luft til
vand centralvarmeanlæg i 2013, og derved en
lav varmeregning.

Fritidshus

Villa, 1 fam.

134 m2

1/3

1

781 m2

C

1996

Kontantpris:
Ejerudgift pr. md:
Udbetaling:
Brt/nt excl. ejerudg:
Sag:

Ribe - Grønnegade 28

Købsaftale underskrevet

Vi har SOLGT eller GRATIS
- kontakt os, og få en gratis og
uforpligtende salgsvurdering

Gredstedbro - Sennepsmarken 26

SOLGT
Lignende søges

Nybolig Ribe
Lars Schack Jessen
Seminarievej 12 C · 6760 Ribe
6760@nybolig.dk · nybolig.dk · Tlf: 75410067

1.398.000
1.672
70.000
5.524/4.915
29602946

Villa, 2 fam.
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UGE 03

RIBE

Onsdag den 20. januar 2021

UGENS BOLIG

Ugens bolig er præsenteret af:

Saltgade 6, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 26 66

BOLIG fakta

Landejendom med mulighed for hestehold
I landlige omgivelser med ca. 10 minutters kørsel til Ribe er denne skønne
landejendom beliggende. Ejendommen
er beliggende ved landevej 32, hvorfor
man transportmæssigt hurtigt er i Ribe
eller Kolding.
Ejendommen fremtræder i god stand
med rødeteglsten, ca. 20 år gammel
betontag samt hvide plastiskvinduer.
Indvendigt fremtræder ejendommen

ligeledes i god stand og indeholder
stort rummeligt bryggers med gulvvarme, køkken med spiseplads, spisestue, opholdsstue med udgang til
haven. Entre, lyst badeværelse samt
værelse.
1. salen er indrettet med repos, 2
gavlværelser samt mindre værelse/
kontor i kvisten. Herudover mindre installationskælder.

Garage/vækstedsbygning med fastgulv
og hvælvinge lofter, fyrrum med nyere
stokerfyr. Lade beklædt med stålplader der idag af sælger anvendes til
løsdrift til kvæg.
Der er ca. 1.5 ha ager jord omkring
bygningerne, mindre fredsskov på 1,3
ha samt mose på 7500 kvm.

Adresse: ............ Koldingvej 78, Kalvslund, 6760 Ribe
Ejendomstype:................................Nedlagt landbrug
Opført/ombygget: ........................................... 1950
Udhus areal:..............................................356 kvm
Bolig m2:................................................... 140 kvm
Grundareal: ........................................... 37.149 kvm
Rum/værelser:...................................................6/4
Kontantpris:.............................................1.148.000
Ejerudgifter: ...................................................2.193
Udbetaling:..................................................60.000
Brutto/mdr. ekskl. Ejerudg.:............................. 4.504
Netto/mdr. ekskl. Ejerudg.:.............................. 4.504
Energimærke: .......................................................G

Sagsnr.: 67601911
Koldingvej 78, Kalvslund, 6760 Ribe

I »BoligAvisen«
finder du områdets største
udbud af boliger...

