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Mandø Event inviterer
asylcenter til maraton
Motion: Benny Thomsen fra Mandø Event har frem for at være direkte sponsor for Mandø Marathon valgt
at støtte Hvidings asylcenter ved at give asylansøgere mulighed for at løbe motionsløb på Mandø.
Af Kåre Welinder,
KWE@jv.dk

MANDØ: Benny Thomsen
fra Mandø Event nåede lige
at besøge Syriens hovedstad Damaskus som turist,
inden borgerkrigen brød
ud. Derfor ved han hvilke
fantastiske mennesker, syrere er, ligesom han stadig
er i kontakt med de folk, han
mødte under sit besøg.
Af samme årsag vil han nu
gerne hjælpe de mange
flygtninge og asylansøgere,

der netop nu befinder sig i
Hviding, hvoraf en stor del
er fra Syrien.

Skal have muligheden
– Vi har valgt ikke at sponsorere Mandø Marathon direkte, men i stedet donere ti tilmeldinger til maraton-distancen under Mandø Marathon for dem, der kunne
ønske at være med, siger
Benny Thomsen.
Rent prismæssigt bliver
det omkring 4000 kr., men
ønsker man fra asylcentrets

side at få flere med, så kan
beløbet også deles ud over
flere kortere distancer, der
koster mindre end maratondistancen.
– Vi tænker, at når de er
her, så skal de også have
muligheden for at være med
til de ting, der sker herude.
Opleve samfundet, opleve
Mandø og blive en del af den
oplevelse, det er at løbe
Mandø Marathon og dele
denne oplevelse med de andre løbere, siger Benny
Thomsen.

Mandø Event har tidligere
haft beboere fra et flygtningecenter i Toftlund på besøg på Mandø, og Benny
Thomsen håber, at initiativet kan få andre, der normalt ikke kommer ud at løbe, til at være med.
– Jeg har i hvert fald hørt,
at der er mange fra asylcentret, der gerne vil løbe med,
ligesom jeg har fået beskeder fra andre asyl- og flygtningecentre om, at de gerne
vil være med, hvis alle pladser ikke bliver taget.
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Mandø Marathon
■ Løber i 2016 den 13. august,
men arrangementet vil vare
hele weekenden.
■ Der løbes på fem distancer:
Hel-,. halv- og kvartmaraton
samt en rute på seks km og et
børneløb.
Selve løbsdagen slutter med
en stor fest med buffet og
levende musik, ligesom der vil
være aktiviteter for både børn
og voksne.

Salg og
netværk
skal øges
i Ribe
Job: Ribe-Esbjerg
HH vil gerne have
flere sponsorer i
Ribe, og derfor er
salgsteamet styrket
med nye kræfter.

TID & STED
Bramming
06.00-08.00 og 15.0021.00 Bramming Svømmehal.
09.00-11.30 Lindegården,
Gørding: Bridge.
09.00-10.00 Mødestedet,
Bramming. Seniorgymnastik.
Brugerrådet.
09.00-12.00 Mødestedet,
Bramming: Skak for begyndere og øvede.
09.00-16.00 Mødestedet,
Bramming: Åben. Brugerrådet.
09.30-11.30 Bramming Kultur- og Idrætscenter: Ældre
badminton 60+, arr. Bramming badmintonklub.
09.30-12.00 Darum Fritidsog Kulturcenter: Idræt om
dagen.
10.00 Østergården, Gørding:
Petanque.
13.00 Lindegården, Gørding:
Kortspil.
13.00-16.00 Bramming
Egnsmuseum: Udstilling.
13.00-16.00 Lindegården
Gørding: Strikkecafé.
17.00 Gørding Kirke: Fyraftenssang med efterfølgende
spisning.
17.00-18.30 Bakkevejens
skoles gymnastiksal: Nyt
begynderhold i line dance,
Bramming Westcoast Line
Dancers.
18.00 Kosmorama i Bramming: Foredrag om bøger og
film v/sognepræst Elise Balslev.
19.30 Bramming Egnsmuseum: Foredrag v/Tommi
Larsen om kunstmaleren
Marius Skov.
BIBLIOTEK OG BOGBUS
07.00-21.00 og 10.00-17.00
(med personale) Bramming
Bibliotek.

Mobiltelefon
stjålet

Af Rene Aunsbjerg Fogh,
ran@ugeavisen.dk

RIBE: Handelslivet i Ribe vil i
den kommende tid muligvis
få besøg af en ny mand, der
vil sælge sponsorater til
håndboldklubben Ribe-Esbjerg HH.
Jørn Berndorff, der selv
bor i byen, er nemlig udpeget til ny salgschef, og han
skal styrke salget i netop Ribe.
– Vi vil meget gerne genskabe de gode, gamle dage,
hvor Ribe i den grad var på
landkortet, fordi Ribe HK
havde både et herre- og et
damehold i den daværende
bedste række. Sporten har
en stor betydning for et områdes brand, men vi er nødt
til at arbejde sammen om
målet, siger Jørn Bendorff,
der opfordrer interesserede
til at henvende sig, hvis man
vil være med. Ud over den
ny salgschef har Ribe-Esbjerg fået ny ansvarlig for
netværksgrupperne. Det er
den tidl. direktør Orla Dahl.
– I forbindelse med den
massive salgsindsats i Ribe i
de næste fire til fem måneder vil der ligeledes være fokus på at skaffe nye deltagere til Ribe-netværket. Fremover bliver det sådan, at
man ikke kan være medlem
af et netværk uden også at
være samarbejdspartner i
REHH, siger Orla Dahl.
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BRAMMING: En sort Microsoft Lumina 640 mobiltelefon er stjålet fra et af omklædningsrummene i
Bramming Kultur- og Fritidscenter tirsdag mellem
skj
kl. 13 og 15.

11-årige Lucas giver lillesøster Signe en ro-tur i haven på Nørremarksvej. Til sommer kan han igen spille fodbold på den
store græsplæne i haven, som lige nu er omdannet til en stor sø.
Foto: Ole Maass

Med en kæmpe sø i haven
Oversvømmelse: Familien Mejlvang Kahl er vant til, at deres have bliver oversvømmet hver vinter. Det tager de helt roligt. Det giver børnene nye legemuligheder.
Af Ole Maass,
oma@jv.dk

RIBE: 11-årige Lucas Mejlvang Kahl vil gerne lære at
ro. Så derfor fik han for seks
uger siden en robåd i julegave. Og lige nu kan han øve
sig hjemme i haven på Nørremarksvej. Familiens have
er nemlig omdannet til en
stor sø, og det er ikke første
gang denne vinter.
– Nej, det er hver gang der
er heftig regn, og vestlig eller sydvestlig vind, og når så
samtidig slusen er lukket,

giver det jo både vand på
Hovedengen og hjemme i
vores have. Så det er vi vant
til - og det giver jo børnene
nogle nye legemuligheder,
konstaterer Lucas' far, Erik
Kahl.
Både han og hustruen, Lene Mejlvang, tager det helt
roligt. Men en enkelt gang
var det ved at gå galt, da haven blev oversvømmet.
– Vi købte huset i 1996, og
i 1998 steg vandet så kraftigt i haven, så det stod næsten op til havedøren. Heldigvis fik vi ikke vand ind.
Men efterfølgende lavede vi
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– Vi købte huset i
1996, og i 1998 steg
vandet så kraftigt i
haven, så det stod
næsten op til havedøren. Heldigvis fik
vi ikke vand ind.
LENE MEJLVANG

et dige i baghaven ned til
åen, og vi har også fået en
sluseklap i, så vi kan stoppe
vandet fra åen. Men lige nu
er den utæt - så derfor har vi
vand i haven, konstaterer
Lene Mejlvang.
Familiens tre børn, Lucas,
Trine på ni og Signe på fem
år hygger sig med søen i haven.
Tirsdag eftermiddag øvede Lucas sig på at ro, og så
fik lillesøster Signe en tur ud
på det store ocean, som det
næsten føles som i haven,
der ligger på en grund på
samlet 7500 kvadratmeter.

Fastelavnsfest i
Quedens Gaard
RIBE: Alskens løjer og forklædninger præger Fastelavn, og det ønsker Det
antikvariske Selskab traditionen tro at markere og
festligholde i Quedens
Gaard søndag 7. februar kl.
14 - indgang gennem porten i Sønderportsgade.
Fra kl. 13 spiller musikken, og der er mulighed for
at blive sminket.
Kl. 14 er der tøndeslagning for tre aldersgrupper
med kåring af kattekonge
og kattedronning og præmier til de to bedst udklædte.
Når tønderne er slået
ned, og slikket fordelt,
serverer Bager Møller verdens bedste fastelavnsboller, og Café Quedens
byder på dejlig varm kakao. Det er gratis for alle at
skj
deltage.

