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www.skovpavillonen.dk
Tlf. 75 39 21 61 Åbent: Onsdag, torsdag & fredag kl. 17 - 21 

Vestergade 23 · 6670 Holsted

Restaurant

Åbent hus på Nørregårdsparken 118 i Andrup d. 12.+ 13. november kl. 10-16
Igen et fuldmuret kvalitetsprojekt fra VKI-BYG, med forsænket stue og integreret
garage / redskabsrum med disponibel hems til oplagring af eksempelvis havemøbler m.v.
• Huset er tegnet af R arkitekter.
• Huset er udstyret med varmegenvindings anlæg fra Danfoss monteret af Thorvald vvs og energi ApS
• Huset er opvarmet med jordvarme fra Danfoss og solceller fra Dansk Solar System
Se mere på vores hjemmeside www.vki-byg.dk

 

Hededammen 5, 6705 Esbjerg Ø, 70 20 23 77 - www.aofsydjylland.dk

Julekoncert på TobakkenJulekoncert på Tobakken
Søndag den 13. november afholder 

AOF’s Musikskole en julekoncert for interesserede. 

Deltagere på AOF’s musikhold optræder med sang, 
klaver- og keyboard samt trommer. 

Kom og vær med til en festlig julekoncert, hvor der også 
bliver rige muligheder for selv at synge med på de kendte 

julesange. Syng Dig Glad - korene medvirker også med 
Jonna Kruse som dirigent.

Søndag den 13. november kl 14.00
Tobakken, Gasværksgade 2, lille sal

Tilmelding ikke nødvendig! Gratis adgang.

Andrup IF
holder ordinær

generalforsamling
mandag

 den 21. november
kl. 19 i klublokalet

 på Skads Skole.

ESBJERG: »Alle elsker Otto
Brandenburg – en hyldest til
en baggårdspuma«-

Det er titlen på en kabaret
af Cirkus og Teatergruppen
Fugl Føniks, men samtidig
er det en idé til en anderle-
des julefrokost i Spejlsalen
på Tobakken.

Med premiere torsdag op-
føres forestillingen seks
gange, og både underhold-
ning og mad kan fås for i alt
190 kr.

Det er de voksne medlem-
mer af Fugl Føniks, som står
bag dette nye og anderledes
kulturtilbud i Esbjerg. 

I forestillingen fortælles
der anekdoter fra Otto Bran-
denburgs spændende liv, og
der underholdes med sange
fra hans meget forskellige
repertoire. Der fortolkes bå-
de rock, jazz, børne- og vi-
sesang, og mange vil uden
tvivl kunne synge med.

Forestillingen har haft Ja-
cob Morild som inspirator
ved en startweekend, men
er ellers blevet til og instru-
eret i fællesskab af medlem-
merne af Fugl Føniks.

17 medvirkende

Der er 17 medvirkende: Hal-
la A’ Nordi, Moises Haller
Edelman, Sofie Bork, Freja
Gram, Kai Jørgensen, Karen
Jørgensen, Niels Jørgensen,
Pernille Nissen, Lina Kirk,
Berit Dalheimer, Mads Mad-
sen, Aleksander Møller Chri-
stensen, Magnus Kloppen-
borg, Frants Damgaard,
Nynne Overlund og Anna
Weis Thomsen.

Der er levende musik af
kapelmester Mads Madsen.
Forestillingens plakat er ud-
ført af Alekander Møller
Christensen.

Foruden premieredagen
er der julefrokost-kabaret
fredag den 18.11, lørdag
den 19.11., torsdag den
24.11, fredag den 25.11. og
lørdag den 26.11.

Kabaret
en hyldest
til Otto
Branden-
burg
Af Hans Jørn Kristensen
Tlf. 7912 4628, hak@jv.dk

GULDAGER: Indbyggerne i
Guldager mistede deres
skole, men nu kan et nyt ak-
tiv være på vej til det igen-
nem i de senere år hurtigt
voksende bysamfund.

Det er ejendomsudvik-
lingsselskabet Inter Homes
i Esbjerg, der sammen med
Bruno Jensen, indehaveren
af Brunos Autoservice på
Guldager Byvej 44, har pla-
ner om at etablere en 1000
kvm. stor dagligvarebutik,
hvor autoværkstedet er pla-
ceret i dag.

Ingen konkret aftale

Endnu er der ingen konkret
aftale med en dagligvarekæ-
de, men Lars Kjærgaard, In-
ter Homes, har søgt Esbjerg
Kommune om en principiel
godkendelse til at etablere
dagligvarebutik på lokalite-
ten, og han vurderer, at der
klart bør være en interesse
for en beliggenhed i Guld-
ager, når blot det planmæs-
sige grundlag er tilveje-
bragt. 

– Vi ser jo i markedet, at
butikkerne gerne placerer

sig, så forbrugerne har kort
til deres indkøb. Desuden
ved vi, at mange lægger de-
res vej forbi. Det gælder bå-
de trafik fra Hjerting til mo-
torvejen og trafik til og fra
Varde, ligesom der over for
ligger et velfungerende fit-
nesscenter med ca. 1100
medlemmer, siger Lars
Kjærgaard.

Da Guldager sidst var be-
tjent med dagligvarehan-

del, var det med Brugsen på
nabogrunden til Brunos Au-
toværksted, og formanden
for Guldager Borgerfor-
ening, Jørn Gade, kalder pla-
nerne om en dagligvarebu-
tik for »meget interessan-
te«.

–Brugsen lukkede i 88-89.

Siden har meget ændret sig i
Guldager. Dengang var her
omkring 570 indbyggere –
nu er vi mere end 800, og
byen udvikler sig stadig.
Guldager er et sted, hvor vi
står sammen – det vil vi også
gøre om en dagligvarebutik.

Planer om dagligvare-
butik i Guldager
Af Ken Mathiesen
Tlf. 7912 4632, kma@jv.dk

UDVIKLING: Der arbejdes på planer om en dagligvarebutik i Guldager, hvor Brunos Auto i dag er placeret.
Borgerforening bakker op. 

FAKTA n n n

BRUNO BLIVER
n Guldager mister ikke Brunos Autoservice, hvis planerne
om en dagligvarebutik realiseres .
n Bruno Jensen der er indehaver af Brunos Autoservice vil
så flytte til en beliggenhed på Navervænget. 
n Desuden er han indstillet på at flytte sin privatadresse,
som i dag er på samme matrikel som værkstedet, gerne til
andet sted i Guldager. 

Lars Kjærgaard, Inter Homes, og Bruno Jensen, Brunos Auto, vil bane vejen for en en ny dagligvarebutik i Guldager. 
Foto: Orla Lund


