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mennesker
Jeg synes, der har været god fornuft i at bruge

mange penge på området, for jeg synes, vi får me-

get tilbage. Men jeg håber, at foreningerne trods

alt kan se det rimelige i, at de også skal bidrage. 

KNUD JAGER ANDERSEN
formand for kommunens

kultur- og fritidsudvalg om
budgetforliget, der koster

foreningslivet millioner.
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DØDSFALD
Ernst H. Kohberg, Esbjerg
Ø, 85 år.

Arthur Nielsen Lund, Es-
bjerg, 96 år.

Valborg Sørensen, V.Ved-
stedvej 33, Egebæk-Hvi-
ding er stille sovet ind søn-
dag den 16 september en
alder af 81 år. 
Valborg voksede op på en
landbrugsejendom på Ribe
mark. Efter skolen tjente
hun forskellige steder i hu-
set på Ribe-egnen, bl.a. var
hun en periode på eftersko-
len i Vester Vedsted. Hun
blev gift med Svend Sø-
rensen, som hun var gift
med indtil hans død i 2003.
De købte den landbrugs-
ejendom i Egebæk, som
Valborg boede på indtil sin
død. De drev sammen ejen-
dommen som et alsidigt
landbrug, men efter en del
år tog Valborg arbejde
uden for hjemmet. Hun var
om nogen kendetegnet på
gæstfrihed ud over det al-
mindelige, hendes hjem
blev dagligt besøgt af man-
ge mennesker, såvel fami-
lie, naboer og gode venner.
Der blev drukket mange
kopper kaffe over køkken-
bordet, men Valborg var ik-
ke alene gæstfri, hun var
også utrolig hjælpsom. In-
gen gik forgæves til hende
efter hjælp. Valborg var et
hjemmets menneske, men
var dog en del år medlem
af bestyrelsen i hushold-
ningsforeningen. Hun ef-
terlader sig to børn, Erling
i Bramming og Hanne i
Tønder, samt svigerbørn og
tre børnebørn. 

navnenyt

BRAMMING: Sammen med sine kolleger er pæda-
gog Mette Starup Jensen med til at give unger-
ne på Børnehaven Gnisten i Bramming to fantasti-
ske uger i selskab med hjemmelavede vikinger.
Kutter, kapper, kjoler, smykker, sværd, skjolde,
minu-udgaver af langbuer, vikingemad og en næ-
sten virkelighedstro udgave af Thors Hammer er
kommet til verden i den kreative børnehave over
de to uger, Vikinge-temaet har stået på.

– Vi har to fællesprojekter på tværs af vuggestue
og børnehave hvert år, hvor vi arbejder med kul-
turelle værdier og udtryksformer, fortæller Mette
Starup Jensen og forklarer, at Gnisten nu på 11. år
arrangerer de succesfulde uger, som ungerne hver
eneste gang går op i med liv og sjæl.

De krigeriske minivikinger fik som temaafslut-
ning besøg af en autentisk, langbueskydende vi-
king med drikkehorn, som børnene senere over-
faldt med sværd og skjolde i kamparenaen tæt
ved bålpladsen.

Mette Starup Jensen og Børnehaven Gnisten har ar-
rangeret Vikingetema i Bramming. Foto: Orla Lund

METTE STARUP JENSEN
PÆDAGOG HOS BØRNEHAVEN GNISTEN

Af Kåre Welinder
Tlf. 7211 4405, 
VIK_RIBE@jv.dk

ifokus ESBJERG: Ægteparret Dorte
Jordand og Bent Løwe,
som bor på Spangsbjerg
Møllevej 279, har i en år-
række beskæftiget sig med
historielæsning og -skriv-
ning om 2. Verdenskrig,
men det tog for alvor fat ef-
ter et besøg i 2008 i den ty-
ske kz-lejr Ravensbrück.

Det sidste års tid har æg-
tefællerne så arbejdet ihær-
digt på færdiggørelsen af
deres første bogudgivelse
om emnet.

Bogen, som præsenteres
ved et arrangement i fest-
salen på Områdecenter He-
delund i morgen, lørdag,
har fået titlen »Kafé Skov-
kanten«.

Bogen tager sit udgangs-
punkt i modstandsbevæ-
gelsen i Esbjerg og ikke
mindst i familien Thomsen
i Skovkanten 1. Familien
Thomsen bestod af Ole og
Jenny og deres seks børn:
Karl Arne (født i 1924),

Ruth (1926), Verner Robert
(1928), Svend Henning
(1930), Jytte (1932) og Hen-
ny (1935).

– Det meste af familien
var aktive modstandsfolk
på den ene eller anden må-

de, Huset blev brugt til
fremstilling af brandbom-
ber, våbenopbevaring og til
planlægning af sabotager,
fortæller de to forfattere.

Arne Thomsen var én af
Esbjergs modstandsfolk,
og de to forfattere har byg-
get den første del af bogen
op omkring Arnes dagbog,
der mest handler om luf-
tangreb og luftalarmer. 

Anden del handler om alt
det, der ikke stod i dagbo-

dagensportræt

Ægtepar
bag bog om 
2. verdenskrig
KAFÉ SKOVKANTEN: Bogen tager sit
udgangspunkt i modstandsbevægelsen
i Esbjerg og ikke mindst i familien
Thomsen på Skovkanten 1.

Af Preben Nielsen,
Tlf. 2256 5347 FAKTA ■ ■ ■

BOGEN
PRÆSENTERES
■ Ved arrangementet i
morgen kl. 14 på Hede-
lund kommer de to forfat-
tere med et oplæg. 
■ Bogen er på 253 sider
og kan på dagen købes for
125 kr. Der kan købes kaf-
fe og æblekage for 25 kr.
Hvis man ønsker kaffe, er
det nødvendigt med til-
melding på kontoret på
Hedelund senest dagen
før kl.12. Gæster udefra
kan tilmelde sig på tlf.
7514 1178 eller i mail til
hanneogverner@esenet.
dk 

bjerg repræsenteret. Det
sker ved Hotel Britannias
»Brasserie B«, der udpeges
som værende blandt de re-
stauranter med det bedste
til smørrebrød i provinsen. 

I bogen står der, at Es-
bjerg bestemt ikke er kendt
for at være på forkant med
den gastronomiske udvik-
ling, men at hotellets ejer

ESBEJRG: Ole Troelsø, der
er gastronomiredaktør på
Dagbladet Børsen, har i
denne måned udgivet bo-
gen »Smørrebrød i Dan-
mark – stederne, stykkerne
og historien«. I bogen gen-
nemgås nogle af de bedste
og mest kendte frokostre-
stauranter herhjemme, og
her er minsandten også Es-

Eivind Dam Jensen, har
et hjerte, der længe har
banket for smørrebrød. Og
i bogen fortæller han:

»Jeg har altid været beta-
get af Københavns froko-
strestauranter og spiser of-
te på dem. Så da vi beslut-
tede at satse på smørre-
brød på Brasserie B, invite-
rede vi en ægte køben-

havnsk smørrebrødsjom-
fru herover.

Også chefkok på Britan-
nia, Bo Rasmussen, er
smørrebrødsentusiast, og
der lægges i Brasserie B
vægt på en kombination af
moderne og gammeldags
smørrebrød, hvor der an-
vendes lokale råvarer f.eks.
fra Vadehavet. 

Hotel Britannia i fint smørrebrøds-selskab 
FROKOST 

Dam Jensen er vild med smørrebrød. Arkivfoto: Annett Bruhn 


