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JOHNNY SØTRUP, 
BORGMESTER I ESBJERG
KOMMUNE, DER SNART
MODTAGER OMKRING 300
ASYLANSØGERE, SOM
SKAL BO I DET NEDLAGTE
HOSPITAL I HVIDING.

Jeg tror på, at grundholdningen her i 
Danmark er, at man er klar til at hjælpe folk,

hvis hjem er bombet i stykker. 
Så jeg er sikker på, at asylansøgerne

bliver taget vel imod i Hviding.

S A G T,,

lin og Josefine Madsen på
straffespark. EfB spillede i
alt seks kampe og var ube-
sejrede med en målscore
på hele 21-2. Sejren betød,
at pigerne igen kunne ven-
de hjem med en stor pokal.

I finalen var pigerne fra
Esbjerg klart bedst og hav-
de fortjent en større sejr.
Det vindende hold bestod

ESBJERG: For andet år i
træk blev pigerne fra EfB
vinder af U 15-rækken ved
den internationale ung-
domsturnering Costa Brava
Cup i Spanien, hvor EfB dog
kun mødte hold fra Dan-
mark.

I finalen besejrede es-
bjergenserne Lemvig med
2-0 på mål af Isabella Thu-

af følgende spillere:
Caroline Nyland Ole-

sen, Isabella Thulin,
Josefine Madsen, Caro-
line Ahlers, Thea Jep-
sen, Anna Drage Larsen,
Monica Nguyen, Emma
Madsen, Julie Mourid-
sen, Cecilie Lyngesen,
Natascha Lorenz, Frida
Benzon og Mette Brøn-

dum.
Træner for pigerne er

Richardt Tagmose.
Costa Brava Cup blev

afviklet i efterårsferien i
dagene fra den 12.-15.okto-
ber. penni

Pigerne fra EfB vandt igen i Costa Brava Cup
UNGDOMSFODBOLD

EfB-pigerne jubler over sejren i Spanien. Forrest træner
Richardt Tagmose. Privatfoto

85 ÅR
Johannes Velbæk, Stok-
brovej 32, V. Nebel, Es-
bjerg, fylder 85 år søndag
den 25 oktober.

25-ÅRS JUBILÆUM
Torsdag den 29. oktober
kan Jolanta Okipna fejre
25 års jubilæum hos A/S
Vestfrost, Falkevej 12 i
Esbjerg.

Jolanta startede på fa-
brikken på Spangsbjerg
Møllevej i afdeling Ø, hvor
hun var, indtil afdelingen
lukkede. Senere var hun på
fabrikken på Falkevej i kort
tid. Nu er hun igen på
Spangsbjerg Møllevej, hvor
hun er i langtidsafprøv-
ning, på tectyl-pladsen
samt vaskepladsen.

Jubilæet bliver markeret
ved en uformel reception
torsdag den 29. oktober
2015 fra klokken 14.45 på
adressen Falkevej 12.

NAVNENYT

ESBJERG: Under påskud af
et par ting, der lige skulle
vendes i Esbjergs Offerråd-
givning, var Else Lange
onsdag kaldt til møde på
Politigården i Esbjerg. Men
i stedet for at få nyt om
offerrådgivningen, blev
hun overrasket af Sydbank
og JydskeVestkysten og
kåret som Hverdagens Helt
for sit arbejde som offer-
rådgiver hos Syd- og Søn-
derjyllands Politis Offer-
rådgivning.

– Det her er jeg virkelig,
beæret over, lød det fra
prismodtageren. 

Det er tre år siden, at Else
Lange kom til åbent hus på
politigården for at høre om
Offerrådgivningen, og
siden har hun været en fast
del af teamet, der enten
over telefonen eller ansigt
til ansigt hjælper ofre,
pårørende og vidner til
alskens forbrydelser ved
blot at tale med dem. Job-
bet er frivilligt, og offerråd-
giverne har fået under-
visning i at tale med folk i
krisesituationer, og i hvor-

dan de kan hjælpe ofrene
videre i systemet, hvis
nogen har brug for pro-
fessionel hjælp.

Et givende job
– Det er så givende et job,
hvor det er så lidt, der skal
til for at det virker. Jeg kan
mærke, at vi hjælper nogle
mennesker i krise godt
videre. Bare det, at jeg
lægger øre til deres histori-
er, det gør en kæmpe for-
skel, siger Else Lange og
uddyber:

– Jeg skulle ringe ud til
en mand, der var blevet
overfaldet, og hans telefon

var blevet stjålet. Hans
erstatningstelefon var med
så dårlig forbindelse, at vi
aftalte at tales ved om fire
dage. Da jeg så fangede
ham igen efter de fire dage,
sagde han, at han allerede
havde fået det bedre efter
mit opkald.

– Vi kan høre om alle
former for ulykker, vold-
tægter, vold, selvmord,
trafikulykker og indbrud.
Vi snakker med folk, der
ofte har været ude for den
værste oplevelse i deres liv,
forklarer Else Lange, der
gennem sit arbejde med
flygtninge har lært at bear-
bejde traumer, så hun ikke
tager sagerne med hjem.

– For tiden har vi få råd-
givere, og Else Lange er
altid yderst hjælpsom til at
tage ekstra vagter og bytte
rundt for at få vagtplanen
til at gå op. Hun er meget
engageret i arbejdet, for-
klarer Christian Øster-
gaard, specialkonsulent i
Det Kriminalpræventive
Sekretariat hos Syd- og
Sønderjyllands Politi, der
står for koordineringen af
Offerrådgivningen.

DAGENSPORTRÆT

Else Lange lægger
øre til andres kriser

Af Susanne Kristine Jensen,
skj@jv.dk

FA K TA

Hverdagens Helt
■ Det er Sydbank, der i sam-
arbejde med JydskeVest-
kysten hver måned kårer en
Hverdagens helt. Prisen går til
en person, der har gjort en
ekstraordinær frivillig indsats
i Esbjerg-området.
■ Kender du en person, der
fortjener et klap på skulderen
for sit frivillige arbejde, så
send os en indstilling på mail:
redaktion.esbjerg@jv.dk. 

Offerrådgivningen: Else Lange blev onsdag overrasket med
kåring som Hverdagens Helt for sit frivillige arbejde som 
offerrådgiver hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

Jolanta Okipna. Privatfoto

Mandskor 
synger torsdag
ESBJERG: Jerne Mandskor
deltager i Spil Dansk-dagen
med et syng-sammen-
arrangement i Jerne Sogne-
hus torsdag den 29. okto-
ber kl. 17. 
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– Børns vilkår støtter de
børn, der har det svært, og
det var noget, som elever-
ne i specialklassen selv
gerne ville støtte op om,
siger Jacob Steffensen, der
er lærer for klassen.

God opbakning
Eleverne planlagde selv
hele forløbet med bagning,

ESBJERG: I forbindelse med
det landsdækkende initia-
tiv Bag for en sag den 8.
oktober, havde specialklas-
sen på Kvaglundskolen
bagt kage til hele skolen. På
den måde lykkedes det
eleverne at tjene over 4000
kroner til Børns Vilkår, der
stod bag det landsdækken-
de projekt.

reklame og salg, og der var
god opbakning fra skolens
øvrige elever. 

Tirsdag kom Børns Vilkår
forbi klassen og modtog de
4155 kroner, som salget af
kage og saftevand var ble-
vet til.

– Eleverne har ikke så
meget at gøre med resten
af skolen, så initiativet var

en oplagt måde at komme
ud blandt de andre elever
og vise, at de også er den
del af skolen, siger Jacob
Steffensen.

Elever tjente 4155 kroner ind på hjemmebag
BØRNS VILKÅR

Specialklassen på Kvaglundskolen tjente 4155 kroner ind
til børn vilkår på Bag for en sag-dagen. Privatfoto

Har din nabo fødselsdag? Er din genbo blevet forfremmet? Eller har du andet
navnestof, du synes skal i avisen? Så skriv til redaktionen. Vi tager imod både
færdige navneomtaler og tip til nyheder. Medsend eller vedhæft meget gerne et
foto af personen, du ønsker omtalt.

Det er naturligvis gratis at få mærkedage, nekrologer, mindeord og omtaler af
navnenyheder med på
MENNESKER-siderne.

SKRIV TIL REDAKTIONEN

ESBJERG-REDAKTIONEN
Tlf. 7912 4500
mennesker.esbjerg@jv.dk

Tyrolerfest i
skyggen af
trængt økonomi 
ESBJERG: Torsdag den 29.
10.er er der ingen tvivl om,
at stemningen kommer
helt i top, når Kultur- og
Fritidshuset i Skolegade
har tyroleraften med et
orkester fra Aalborg. Ellers
er stemningen blandt per-
sonalet meget trykket,
fordi huset p.g.a. kommu-
nens sparekniv snart skal
tage afsked med mindst en
medarbejder.

I løbet af 14 dage var
samtlige 130 billetter revet
væk til tyroleraftenen, så
fest bliver der alligevel,
fortæller centerleder Tom
Christensen. De personer,
som møder i tyroler-tøj, får
en gratis fadøl. Menuen er
wienerschnitzel, dessert og
kaffe. Arrangementet er kl.
18-22. penni

Foredrag om
astronomi
ESBJERG: I samarbejde med
Esbjerg Folkeuniversitet er
der torsdag den 29. okto-
ber klokken 19 på Myr-
thuegård forelæsning om
astronomi ved professor
Jørgen Christensen-
Dalsgaard, Aarhus Univer-
sitet.

Titlen på foredraget er
"Kepler: Planetdans og
stjernesang".

NASA's Kepler-mission
blev sendt op i marts 2009
for at lede efter planeter i
bane omkring andre stjer-

ner. Resultaterne har vist,
at stort set alle stjerner i
Mælkevejen har planetsy-
stemer, i mange tilfælde
formodentlig med jord-
lignende planeter med
egenskaber der giver mu-
lighed for liv.

Jørgen Christensen-Dals-
gaard vil fortælle om Ke-
pler-missionen og om nog-
le af de mange spændende
resultater, missionen har
opnået.

Tilmelding til Myrthue-
gård på tlf. 7616 8100. Pris
60 kr., som betales ved
indgangen. hjk

30 år i bøgernes
verden
ESBJERG: Der er mulighed
for at blive inspireret til
læsning af ikke mindre end
55 forskellige bøger, når
afdelingsleder ved Sæd-
ding Bibliotek, Poul Høst
Pedersen, vil fortælle om
nogle af de bøger, som har
gjort størst indtryk på
ham.

Poul Høst Pedersen vil
fortælle om et liv i bøger-
nes vidunderlige verden.
Han kan opleves på Kvag-
lund Bibliotek onsdag 28.
oktober klokken 19-21 og
på Ribe Bibliotek torsdag
den 5. november klokken
19-21.

En litteraturliste over de
55 bøger udleveres på
aftenen. Der serveres kaffe
i en indlagt pause. Alle er
velkomne. Billetter på
www.esbjergbibliotek.dk. 

hjk

NAVNERUNDFART

Else Lange blev meget beæret og glad for at blive overrasket med prisen som Hverdagens Helt. Foto: Chresten Bergh


