GRINDSTED

mandag 17. august 2009 BIL

FDF ER KLAR TIL EN NY SÆSON

PRÆSIDENTSKIFTE I ROTARY

GRINDSTED: Lederne i Grindsted FDF i Enghuset i
Grindsted er klar til at modtage en stor flok FDF’ere,
som venter på at komme til at lugte af røg og bål.
Det går løs fra i aften kl. 18.00, hvor der er mødeaften for de FDF’ere der går i 0., 1., og. 2. klasse.
Tirsdag lyder startskuddet for piltene, det er dem
der går i skolens 3. og 4. klasse, og torsdag er det for
dem fra 5. klasse og opefter.
I aften er der første øveaften for orkesteret.
– Skulle der går nogle børn rundt, som kunne tænke
sig at dyrke et godt fællesskab med hygge ved bålet,
naturoplevelser på en kanotur, leg og fantasi, så er
FDF måske stedet, foreslår Gudmund Larsen fra FDF.
FDF Grindsted har også et orkester. Det øver hver
mandag aften på gymnasiet. Både øvede og nybegyndere er velkomne, lyder det fra Gudmund Larsen. vib

GRINDSTED: Rotary Grindsted har skiftet præsident. Det skete på det første
møde efter sommerferien. Her blev el-installatør Kristian Møller Pedersen ny Rotary-præsident. Han afløser tandlæge
Thorkild Fjordgaard.
Rotary Grindsted engagerer sig i forskellige projekter. For eksempel støtter
de organisationen Stairway, som hjælper
gadebørn i Filippinerne. Herudover er de
med til at bekæmpe seksuel misbrug af
børn. Penge til projektet indsamles bl.a.
gennem salg på loppemarked.
Rotary Grindsted støtter også international udveksling af unge.
På internationalt plan støtter Rotary
drømmen om en poliofri verden gennem
PolioPlus programmet, og målet er godt
på vej til at blive nået.

FAKTA

.ANTISTRESS DAG
Antistress-dagen foregår lørdag den 26. september mellem klokken 10 og klokken 16
på »Firkanten«, Gl. Vejlevej 3
i Grindsted. Yderligere oplysninger og tilmelding skal ske
til: fjordgaard@sund-kost.dk
senest den 14. september.

hele landet i mange år, og nu
skal det laves i Grindsted.
Flere og flere firmaer laver
dage, hvor der er fokus på
både psykisk og fysisk undervisning, fortæller Marianne Fjordgaard.

Værktøjer med

De to terapeuter har lejet
sig ind i »Firkanten« ved det
gamle kreaturslagteri på Gl.
Vejlevej, og de ser helst ikke
mere end 20 kursister, så det
er med at melde sig til hur-

tigt, hvis man vi prøve at forebygge stress.
– Vi fandt på det for tre
måneder siden, da vi brainstormede. Jeg har holdt foredrag og kurser i stress over

Hun har oplevet, hvordan
stress på et tidspunkt mest
ramte ansatte i servicefagene, men nu har hun erfaret,
at fænomenet har ramt indenfor alle faggrupper.
På kursusdagen vil IngerMarie Simmelsgaard gennemgå nogle måder, hvor
man gennem tænkning og
øvelser opnår mere livsglæde, mens Marianne Fjordgaard vil fortælle, hvordan
bestemte fødevarer kan øge
tolerancen overfor stress, og
hvilke varer der skal indgå i
den daglige kost for at der
dannes anti-stress stoffer.
Hvis der viser sig at være
interesse for det, vil Marianne Fjordgaard og Inger-Marie Simmelsgaard holde flere
kurser i efteråret.
– Hvis der tilmelder sig 12,
så er det en succes, og det
bliver godt, er Inger-Marie
Simmelsgaard sikker på.

Ønsker du billigere varme?
Så kontakt os
og få tilbud og økonomiberegning på en

Danfoss jordvarmepumpe
Vi har siden 1978
solgt over 700 velfungerende
jordvarmepumper.
Geotherm v. El-VVS installatør Knud Petersen
Amtsvejen 12, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. 7534 8122 · mobil 2277 1820
www.geotherm.dk

Hele byrådet er
nu involveret
i en ny skole
UDVÆLGELSE: En ny

skole i Sdr. Omme var
omdrejningspunktet
for et temamøde, som
byrådet netop har afholdt. Nu sendes bolden med beslutningerne tilbage til Børne- og Kulturudvalget.
Af Britt Johnsen
Tlf. 7531 0611-24, bjo@jv.dk

SDR. OMME: Der skal gøres
noget ved Sdr. Omme Skole
indenfor en årrække, så den
fremover kan rumme 50 flere
end de 350 elever, den rummer i dag. Det er der ingen
tvivl om. Skolen er håbløst
forældet, så enten skal der
bygges en helt ny skole – eller også skal dele af den eksisterende rives ned og bygges
op i en ny form.
Børne- og Kulturudvalget
arbejder med fire modeller
for, hvor lidt eller hvor meget
af den gamle skole, der skal
genbruges. En af modellerne
genbruger intet – men rummer en hel ny skole tæt på hallen i Sdr. Omme, så der bliver
en synergieffekt mellem de
to.
– Den model (til cirka 107
millioner kroner til byggeriet
samt 8 millioner kroner til
nedrivning, red.) er uden tvivl
den lækreste, men selvfølgelig også 30 millioner kroner
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dyrere end den billigste. Alle
modeller er dog så dyre, at
kommunens andel overstiger
investeringerne i idræts- og
kulturcentret, IKC, fortæller
formand for Børne- og Kulturudvalg, Preben Jensen.

Fire muligheder
Derfor trommede han i onsdags hele byrådet sammen til
et temamøde. Her fik byrådets 25 medlemmer alle en
gennemgang af projektets fire muligheder. Firmaet med
stor ekspertise i skolebygninger, Bascon, stod for gennemgangen:
– Det var nogle glimrende
og meget lærerige timer for
os alle. Men nu kan man jo ikke beslutte noget på et temamøde, så vi lagde i stedet en
plan for, hvad der nu skal besluttes, forklarer Preben Jensen.
Bolden blev skudt tilbage
til hans udvalg, som nu skal
vælge to af modellerne. Dem
skal byrådet så gå videre
med. Men da der snart er
kommunalvalg, og skolebyggeriet er så stor en investering, at den lægger beslag på
budgetter for flere år, er det
vigtigt, at det nye byråd får
ejerskab til beslutningerne.
– Derfor skal det nuværende byråd også kun lave et oplæg til det nye byråd, som så
skal træffe den endelige beslutning om, hvilken model vi
vælger i Sdr. Omme, siger
Preben Jensen.

navne
Fødselsdagsbarnet er
Marc K. Hansen, Søndervold 193,
Grindsted

VORES BØRN
FYLDER ÅR
Hej Marc. Du ønskes hjertelig tillykke med de ti år i dag.
Vi håber, du får en dejlig dag
med mange gode gaver. Mange hilsner og knus fra farmor
og farfar, Søndervold 52.
Fødselsdagsbarnet er Cecilie Skovbjerg Vesterager, Ribersvej 136,
Grindsted

VORES BØRN
FYLDER ÅR
Hej Cecilie. Tillykke med fødselsdagen i dag. Håber, at du
må få en god dag med gaver
og kagemand. Fødselsdagsknus fra Joachim, far og mor.

SEJR TIL
KROLF-SPILLERE
HEJNSVIG: Petersminde krolf
klub har spillet hjemmekamp i
turneringen mod Kongeå 1 fra
Skodborg.
Petersminde vandt 12-4
Da Petersminde i juni spillede på udebane mod Kongeå 1
i Skodborg endte kampen
8-8.

DAGENS KAMP
Ansager

VAGTER

BIOGRAFEN I DAG

Lægevagten: Ved akut sygdom uden for egen læges
konsultationstid kan lægevagten kontaktes på tlf. 7011
0707. Alle hverdage 16.0008.00 og døgnet rundt lørdage, søndage og helligdage.
Vagtkonsultation: Grindsted
Sygehus. Kun efter tlf. aftale.
Grindsted Apoteks vagttjeneste træffes på tlf. 2041
8322.

19.00: Yacoubians Hus

TIRSDAG
09.15: Grindsted Svømmehal:
Grindsted Husholdningsforening og Aftenskole: Start på
vandgymnastik og svømning.
13.30-14.30: Café Jydepotten, Grindsted: Fællessang og
socialt samvær.

GGIF SEJREDE EFTER
STÆRK HALVLEG
Fodbold, Serie 2: FC King
George - Grindsted GIF 2-5
(0-4):
GRINDSTED: Serie 2 holdet
fra GGIF har nu taget hul på
efterårssæsonen. Holdet
kunne fuldføre en super sæsonstart for seniorafdelingen
med en sejr, da både serie 5
og serie 3 inden da havde

vundet deres opgør.
Grindsted leverer en
drømmestart på kampen, da
man er foran 3-0 efter 17 minutter. GGIF udspiller King
George gang på gang og udbygger da også føringen efter 28 minutter.
Efter at have bragt sig foran 5-0 efter et kvarters spil i
2. halvleg begynder GGIF at
slække lidt på koncentrationen, hvilket gør, at King George får lov til at score to trø-

stemål. Nogen spænding om
kampens resultat var der
dog aldrig. Målscorere for
GGIF i kampen var: Allan
Gull, Brian Pedersen, Morten Nielsen, Niels Bonde og
Mogens Nielsen hver et.
– Vi kan være meget tilfredse med vores første
kamp, især med en utroligt
god 1. halvleg, hvor vi spiller, som vi gerne vil. Det var
en god start med meget få
skønhedsfejl, sagde cheftræ-

ner Mogens Nielsen efter
kampen.
Dagens spiller blev Thomas Lauridsen efter en
stærk kamp i forsvaret, desuden fremhævede Mogens
Nielsen Allan Gull for en
stærk indsats i angrebet.
Næste kamp for serie 2
holdet er på hjemmebanen
Grindsted stadion på lørdag
den 22. august kl. 14 hvor
man tager imod Brørup GF.
vib

