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Endnu en gang tak, til Esbjerg Erhvervsudvikling for den fine pris, og jeg håber I alle får
en rigtig god aften - det får vi i hvert fald.

SAGT

MADS KIRKEGAARD,
ADM. DIREKTØR, POLYTECH.

MENNESKER
NAVNENYT

EKSILESBJERGENSER

90 ÅR
Margrethe Smidt, Rolighedsvej 28, Bramming,
fylder lørdag 14. januar 90
år.

75 ÅR
Hans Christian Bruhn,
Stationsvej 42, Ribe, fylder
søndag den 15. januar 75
år.

25 ÅRS JUBILÆUM
Jørgen Clausen har den
15. januar 25 års jubilæum
ved Mærsk olie og gas.

Kendt radiovært:
Byen har fået et
internationalt tilsnit
Portræt: Radioværten Pia Røn har et varmt forhold til Esbjerg
og noget med den der havn. Mød næste levende billede i vores
serie om eksilesbjergenserne.

JOBNYT
Den 37-årige Michael
Kruse er pr.
1. januar
tiltrådt en
stilling som
erhvervsrådgiver i Middelfart Sparekasse i
Esbjerg. Han
kommer fra en tilsvarende
stilling i Sydbank i Esbjerg,
hvor han har arbejdet i ni
år. Tiden i bankverdenen
begyndte i år 2000 i Skjern
Bank.
Michael Kruse er født og
opvokset i Esbjerg og bor i
dag i Sønderris. Fritiden
bruger han blandet andet
på familie og venner, huset
og haven, rejser og koncerter.

DØDSFALD
Maria Bogut, Ribe, 86 år.
Anny Tove Jensen, Esbjerg, 81 år.

Af Carsten B. Grubach,
cbg@jv.dk

Hvad er dit forhold til Esbjerg i dag?
– Det er varmt. Jeg har
stadig min familie i Esbjerg, som er den dejlig by.
Den har forandret sig meget, der er kommet meget
mere schwung over den
samtidig med, at den har
bevaret meget af det, som
Esbjerg nu engang er. Jeg
ret imponeret over den
udvikling, byen har været
igennem.
Hvad siger folk til dig,
når du siger, at du kommer
fra Esbjerg?
– Se, det har jo forandret
sig en del. Hvis jeg før gav
en femmer hver gang folk
sagde til mig, at når jeg
kom fra Esbjerg, så måtte
jeg jo lugte af fisk, så var
jeg blevet fattig. Men det
har så forandret sig i de
senere år, hvor folk siger, at
det da er en dejlig by. Det
er som om, at folk har fået

øjnene op for herligheden
ved havet, og at der er sket
en stor kulturel udvikling i
området med Tobakken og
musikhuset. Flere af mine
kolleger har opdaget, at det
er en by, hvor der sker
noget, og hvor innovation
er kommet i centrum. Som
energimetropol har byen
fået et internationalt tilsnit.
Hvad husker du bedst fra
din tid i byen?
Som jeg husker det, var
noget af det bedste, jeg
vidste, turene ned til havnen og langs Hjerting
Strand. I min familie tog vi
tit ned på havnen en hel
eftermiddag, og så sad vi
dernede med en fiskestang, en madpakke og en
rød sodavand. Det var helt
vildt hyggeligt. De vilde
byture på Bon og Øldorado.
Og på John Wayne, et rigtigt western-værtshus,
hvor man kunne sidde inde
i jail. Det var bare sjovt.
Hvert forår skulle jeg bare
ned i Kongensgade for at få

den største softice med
chokoladeovertræk og
popris.

Flot stadion
Hvor finder man den skønneste plet i byen?
– Der er jo flere. En af
mine favoritter er bænkene
nede i byparken omkring
vandtårnet både om sommeren og om vinteren. Her
har man udsigt over hele
havnen, så der kan jeg godt
lide at sidde. Jeg har noget
med den der havn. Jeg kan
også godt lide strandpromenaden i Hjerting. Og så
skal jeg selvfølgelig også
lige nævne Blue Water Arena, Danmarks flotteste
stadion.
En af dine venner fortæller dig, at han/hun skal
flytte til Esbjerg. Hvad er dit
gode råd?
– Man kan lige så godt
vænne sig til blæsten med
det samme. Giv byen tid,
man skal lige lære folk at
kende. Og så vil jeg sige, at

der er kommet rigtig mange gode spisesteder i Esbjerg. Jeg kan selv rigtig
godt lide Det Arabiske
Køkken i Skolegade. Og så
får man gode burgere på
Hotel Britannia.

Hvad kan du godt undvære i Esbjerg?
– Ud over de dårlige resultater for Esbjerg fB kan
jeg godt undvære terrorsikringen på havnen. Det er
ærgerligt, at man ikke bare

FOREDRAG: KAN DU HOLDE DIG SELV UD - KAN ANDRE?

Claus R. Olsen og enneagrammet
ESBJERG: Ordet "enneagram" dækker over et værktøj og en metode til psykologisk kortlægning og beskrivelse af menneskers ni
grundlæggende personlighedstyper. Det beskriver
de fleste facetter af et menneske, herunder hvad der
dybest set motiverer os.
Tirsdag den 24. januar

kommer den internationalt
anerkendte Claus Roager
Olsen til Huset med foredraget "Kan du holde dig
selv ud - kan andre?. Her
vil man kunne få større
indsigt i, hvem man er - og
hvor man ofte spænder
ben for sig selv - netop ved
at bruge enneagrammet.
Claus Roager Olsen har

undervist på landets største virksomheder og lover,
at han som "danmarksmester i at at levere personlig
indsigt med en standuppers rapkæftethed gør dig
klogere på dig selv og dine
relationer til andre".
Om enneagrammet siger
Claus Roager Olsen i en
pressemeddelelse:

– Som en MR-scanning er
det et tredimensionelt
værktøj – det gør dig så
meget klogere på dig selv
og de relationer, du indgår
i – private såvel som erhvervsrelaterede.
Foredraget koster 197
kroner og finder sted på
Huset Esbjerg kl. 18.30 til
exp
21.30.

Claus Roager Olsen har undervist i det psykologiske værktøj enneagrammet på en række af landets største virksomheder.
PR-foto
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SK R IV TIL REDAKT IONEN
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.

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

NAVNERUNDFART
FA K TA

Pia Røn
■ Hun har det, siger hun, lige
som The Eagles synger i
"Hotel California": –"She
checked in, but she never
checked out". For Pia Røn
blev nemlig fastansat som
journalist i Danmarks Radio i
1987 dagen efter, hun blev
uddannet fra Danmarks Journalisthøjskole i Aarhus. Inden
da gik hun på Hjerting Skole
og Esbjerg Gymnasium.
I DR har Pia Røn været vært
på stort set alle sendeflader
på P3, blandt andre Børneradio, Strax, Station 3, Kronsj
og LIGA (sport), og hun har i
ti år været vært på Go´Morgen P3. I de seneste to år har
hun på P1 bestyret Ugens
Gæst. Hun har modtaget en
stribe priser (blandt andre
Krygerprisen, Nordisk Ministerråds radiopris og en Zulu
Award sammen med resten af
Go´Morgen P3-holdet).
Pia Røn bor i København og
har i 27 år været gift med
DR-journalisten Niels FridNielsen, parret har tre børn.

– Man kan lige så godt vænne sig til blæsten med det samme. Giv byen tid, lær folk at
kende, lyder radioværten Pia Røns råd til folk, der flytter til Esbjerg.
Foto: Danmarks Radio
kan gå omkring og drømme om det store udland,
når man går dernede.
Har du taget noget særligt vestjysk med dig?
– Jeg synes stadig, jeg
har noget dialekt i mig. Det

er lidt sjovt, for folk ville
have mig fyret, da jeg blev
ansat i Danmarks Radio,
fordi de ikke syntes, jeg
talte et ordentligt dansk.
Men ellers synes jeg, at vi
fra Esbjerg har en særlig

robusthed. Vi er vant til
modvind og ikke sådan at
blæse omkuld. Vi er ikke så
nemme at imponere, vi
falder ikke på røven over
det sidste nye. Man ser det
lige an... Det har jeg taget

med mig. Derfor har jeg
det også svært med at
komme op i det der kindkyssegear, når jeg er til
reception.

Jesper Lund fra Tarp Boldklub har modtaget DBU Jyllands
Ungdomslederlegat 2017 foran små 300 klubledere i Herning Kongrescenter lørdag 7. januar. Foto: John Randeris
John Randeris

Video med
Jesper Lund
TARP: På Tarp Boldklubs
hjemmeside kan man se en
video fra den dag, DBU
Jylland overrasker 36-årige
Jesper Lund med nyheden om, at han ville få
unionens ungdomslederlegat til en spændende tur
med landsholdet til udlandet.
Jesper Lund fik den glædelige nyhed under Tarp
Boldklubs julestævne den
5. december og blev som
nævnt hyldet under DBU
Jyllands delegeretmøde i
penni
Herning i lørdags.

I spidsen
for TV-Syd
Direktør for Musikhuset
Esbjerg, Torben Seldrup,
står de kommende to år i
spidsen for TV Syds bestyrelse. 52-årige Torben

Torben Seldrup
Seldrup afløser Jacob Ejs
fra Vejle, der træder ud af
bestyrelsen.
Til daglig er 52-årige
Torben Seldrup direktør for
Musikhuset Esbjerg.Han
har siddet i TV SYDs bestyrelse to år forud for
valget til formandsposten.
Der er syv medlemmer i
TV Syds bestyrelse. Nyvalgte er Bente Thomsen,
innovation developer på
Erhvervsakademi Sydvest
og Peder J. Madsen, adm.
direktør for Hotel Koldingfjord. Bestyrelsen består
desuden af Bente Graae,
Ribe, Marianne Kalb Møller, Løgumkloster, Carsten Kortegaard fra Vojens samt Kaj Højgaard,
der er medarbejdervalgt.

I BIOGRAFEN

Offerrådgivningen gør opmærksom på sig selv
ESBJERG: Både torsdag og
fredag får biografgængerne
i Nordisk Film biografen i
Esbjerg lige en ekstra oplevelse. Her vil offerrådgiver Else Lange fra Offerrådgivningen nemlig være
til stede for at fortælle om
Offerrådgivningens arbejde. Når biografgængerne
kommer ind i selve bio-

grafen vil en af reklamerne
før filmene nemlig være en
film om Offerrådgivningen.
En kampagne der er startet
her i uge to.
– Baggrunden er, at Offerrrådgivningen gerne vil
have mere fokus på, at de
er til for at hjælpe ofre,
vidner og pårørende. Biografreklamen og den lokale

kampagnen er støttet af
Offerfonden, som blev
oprettet for nogle år siden,
fortæller Christian Østergård fra Det Kriminalpræventive Sekretariat hos
Syd- og Sønderjyllands
Politi, hvor Offerrådgivningen hører under.
Kommer du ikke lige i
biografen, kan du se bio-

grafreklamen på www.offerraadgivning.dk, og blive
meget klogere på, hvornår
og om Offerrådgivningen
kan hjælpe dig eller en af
dine nærmeste.
Der bliver fredag aften
stillet et par biografbilletter på højkant i forbindelse
med Offerrådgivningens
skj
besøg i Biocity.

Else Lange fortalte torsdag aften Esbjergs biografgængre
om Offerrådgivningen.
Chresten Bergh

