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Jeg håber, at Haderslev Kommune og

EGON MAJLUND,
arkitekt, Gram

byrådet vil være med til at udnytte den
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mulighed, som de nye puljer giver til
nedrivning og byfornyelse i mindre byer.

mennesker
Nekrolog dagensportræt
Myrtha Olsson, Kirkebakken
22, Havndal, skriver følgende
nekrolog om sin far, Søren
Peter Jensen, Gram:

Søren Peter Jensen (S.P.) –
grundlægger af Tjæreborg
Sandblæsning, Gram, er sovet stille ind i hjemmet den
27. januar – knap 83 år.
S.P. var født i Tjæreborg,
men voksede op i Vejrup. I
1951 startede han cykelforretning i Tjæreborg. Efter
få år udvidede han virksomheden til at producere
smedejernsblomsterborde,
der blev solgt over hele
landet, og firmaet hed i en
del år Tjæreborg Jernvarefabrik. Virksomheden gik
efterhånden over til at
sandblæse og kalke kirker,
autoværn, siloer, fyrtårne
og mange andre store opgaver i det meste af landet,
og fik navneforandring til
Tjæreborg Sandblæsning.
I 1977 flyttede firmaet til
Gram. S.P. har altid arbejdet med stor flid, opfindsomhed og dygtighed. Han
stillede store kvalitetskrav
til arbejdet.
I 1993 overdrog S.P. og
Astrid deres livsværk til
den yngste søn, Mikael
Jensen, og firmaet kunne i
2011 fejre 60 års jubilæum.
S.P. nød sejlerlivet, at tage
på lange ture med autocamperen i hele norden og
at være sammen med familien. Han var meget historieinteresseret, der blev læst
mange bøger, og han var en
habil skakspiller og krydsordsløser.
S.P. og Astrid har altid arbejdet sammen i virksomheden, og i 2011 fejrede de
deres diamantbryllup.
I 2006 skrev S.P. med glimt
i øjet bogen: »Vore erindringer«, der blev til en interessant bog om deres
personlige og arbejdsmæssige udfordringer. Den kan
i dag købes som e-bog på
Gyldendal.
S.P. efterlader hustruen
Astrid, børnene Max, Myrtha, Margaret og Mikael,
svigerbørn, 11 børnebørn
og snart 13 oldebørn.
Begravelsen foregår fra
Gram Kirke på lørdag klokken 13.30.

Patrick tog
affære for at få
sin vægt ned
LIVSSTIL: Patrick vil ikke være tyk mere. Takket være vejledning fra en diætist
og opbakning fra familien er den ti-årige
dreng nu i gang med at tabe sig.
Af Palle Andersen
vik_toender@jv.dk

Før sommerferien sidste år
tog Patrick Zeberg Sørensen en beslutning: Den tiårige dreng ville ikke være
tyk mere.
Patrick var med andre
ord klar til at tage et livtag
med sin overvægt, omend
han og familien ellers havde gjort en indsats.
Mere motion til drengen,
som ellers rørte sig meget,
havde ikke fået hans vægt
ned. Rationering i mængden af mad fik heller ikke
tæret på kiloene, og en undersøgelse hos lægen viste,
at han ikke led af en stofskiftesygdom.
– Så vi havde prøvet alt.
Derfor henvendte vi os til
diætist Malene Iskov i
Hammelev, som jeg havde
hørt om fra en arbejdskollega. Den 21. august besøgte vi diætisten første gang,
fortæller Patricks mor, An-

ja Hattens.
Besøget resulterede i, at
Patrick fik en aftalebog
med hjem. En af aftalerne
var, at han skulle spise noget oftere og sove noget
mere. Hidtil havde han taget et ordentligt måltid få
gange om dagen, og søvn
fik han for lidt af. Det var
medvirkende til, at han ikke var rigtig glad, og han
havde astma.
Patrick og hans familie
blev også sat i gang med at
lægge hans kost om. Masser af grøn salat, pølsehorn
med kyllingepølser og anden spændende mad er
kommet på menuen i Patricks hjem, mens slik er
rationeret kraftigt.

Smileys på kalender
Patrick har en kalender,
hvor han hver dag klister et
smiley-mærke på. De fleste
dage en glad smiley. Og det
svarer godt til drengens
humør, som også er steget

Patrick og hans mor kigger i aftalebogen, som indeholder Patricks og diætist Malene Iskovs
aftaler om blandt andet spisetider, kost til de enkelte måltider samt sovetider.
Foto: Hans Christian Gabelgaard

HÅNDBOLDPIGER FRA VOJENS KLAR TIL LANDSMESTERSKABERNE

Vojens' U12-piger vandt Kreds Cup
VOJENS: U12-pigerne fra
Vojens Håndboldforening
har været til Kreds Cup i
Augustenborghallen. Her
løb Vojens-pigerne med
sejren over Bov. Resultatet
af kampen blev 14-11.
Pigerne fra Vojens, der
trænes af Lars Hejsel,
Bent Wiuff og Michael
Drejer, kan nu se frem til

at komme til landsmesterskaberne i Herning.
Vojens-pigerne har tidligere spillet mod Bov, så de
vidste, at der skulle være
fokus på både tempo og
godt forsvarsspil.
I starten af kampen havde Vojens-pigerne lidt
svært ved at få spillet til at
fungere, men efter pausen

fandt de fodfæste i kampen
– og vandt.
U12-holdet består af Josefine Rasmussen, Julie
Brændekilde, Maja
Wiuff, Anne-Sofie Hejsel,
Michelle Roed, Victoria
Malthe Madsen, Caroline
Iversen, Kristine Wiuff,
Natascha Roed, Kamilla
Jensen, Yasmin Yar.
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SKRIV TIL NAVNEREDAKTØREN

dagensskæve

Har din nabo fødselsdag? Er din genbo blevet
forfremmet? Eller har du andet navnestof, du
synes skal i avisen? Så skriv til mig. Jeg tager
imod både færdige navneomtaler og tip til nyheder.
Mail eller medsend gerne et
foto af personen, som du ønsker omtalt på
Mennesker-siderne.

Han ledte efter nordboerne
Grønland er i vælten, fordi Kina står på spring
til at kaste sig over landets naturrigdomme.
Grønland har en fortid som dansk koloni,
og den 31. januar 1686 blev Hans Egede
født. Han var præst i Nordnorge, da han hørte
om nordboerne, der var taget til Grønland,
hvorfra man ikke havde fået livstegn fra dem
i mange år. Hans Egede fik af kongen lov at
rejse til Grønland og genetablere koloniale
rettigheder, men han fandt aldrig nordboerne. Derimod mødte han inuitterne, som han
begyndte at missionere iblandt. Hans Egede
Mimo
grundlagde Godthåb – i dag Nuuk.

Det er naturligvis gratis at
få mærkedage, nekrologer,
mindeord og omtaler af
navnenyheder med
på MENNESKER-siderne.
Inge Rogat Møller
Tlf. 7211 4302
redaktion.haderslev@jv.dk

navnerundfart

FAKTA ■ ■ ■
VÆGTTAB
■ Patrick har siden august tabt 6,3 kilo.
■ I samme periode er han vokset fire centimeter, og hver
centimeter gælder for ét kilo. Så derfor har han i realiteten
tabt 10,3 kilo.
■ Han mangler endnu godt 9,5 kilo for at komme ned på
sin normalvægt. Men hvis han stadig vokser, behøver han
ikke at tabe så mange kilo.

Patrick spillede også håndbold, inden han begyndte at tabe
sig. Men det er blevet langt sjovere nu, da han har færre kilo
at bære rundt på.
betragteligt på håndboldbanen. Det er blevet meget
sjovere at gå til håndbold,
end det har været.
– Jeg arbejder stadig på
at komme ned på normalvægt. Men hvis jeg bliver
ved med at vokse i højden,
behøver jeg ikke at tabe så
meget, siger Patrick.
Hans mor smiler over
sønnens målrettethed.

– Han er simpelthen så
sej og stædig. Han viser bare, at han vil det her, siger
Anja Hattens.
Hun troede, at det ville
være en kæmpe indsats at
lægge Patricks livsstil om.
Men det er gået meget
nemmere end forudset, fordi Patrick ikke har følt sig
presset af nogen til at smide de overflødige kilo.

LÆSERNES FOTO

Et billede fra en lukningstruet...
»Tog dette smukke billede i
forbindelse med et sygebesøg på Haderslev Sygehus,
som politikerne desværre
har besluttet at lukke (billedet er taget den 20. januar,« fortæller Judith Gudmundsson, Hjortebrovej
67, Haderslev, om det billede, som hun har sendt ind
til avisen.

Vi modtager mange forskellige slags billeder fra
læserne, hvilket vi er meget
glade for.
Vi vil bede om, at du sender billeder på bredden
ind, da fotos på højkant
desværre ikke passer til
denne plads i avisen.
Du kan også bidrage til
Læsernes foto.
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Det gør du ved at sende
et foto enten med mail til
redaktion.haderslev@jv.dk
eller med brev til JydskeVestkysten, Gravene 1, 1.,
6100 Haderslev.
Motivet er selvfølgelig
vigtigt, men det tæller også
i vores udvælgelse, at der
er en historie at fortælle. Så
skriv meget gerne nogle

ord om billedet med oplysninger om, hvor og hvornår
– og måske også hvorfor –
det er taget.
Endelig vil vi gerne vide,
hvem der eventuelt optræder på billedet.

Byråd sagde ja til
nye bestyrelsesmedlemmer
■ HADERSLEV: Det har væ-

ret svært at finde kandidaterne blandt beboerne i afdeling 1628 på Hiort Lorenzen Centret i Haderslev.
Men nu har byrådet godkendt to kandidater, der er
fundet blandt beboernes
pårørende af afdelingsbestyrelsen.
Tirsdag aften godkendte
medlemmerne af Haderslev Byråd derfor, at Thomas Hoier fra Haderslev
bliver valgt til formand for
afdelingsbestyrelsen, mens
Preben Olesen fra Silkeborg bliver almindeligt
medlem.
Almenboliglovgivningen
giver kommunalbestyrelsen ret til at udpege medlemmer til afdelingsbestyrelsen i boligorganisationer
og selvejende institutioner,
hvor der udelukkende er
ældreboliger, der bebos af
svage og plejekrævende bemir
boere.

Politikere fik en
løftet pegefinger
fra borgmester
■ VOJENS: – Skal vi så hol-

de os til sagen.
Sådan lød det fra borgmester Jens Christian
Gjesing (S), der med et
blink i øjnene kiggede på
sin partifælle Lone Ravn,
der er medlem af udvalget
for ældre og handicappede,
og formanden for udvalget

for plan og miljø, H. P. Geil
(V) under byrådets behandling af en ny lokalplan for
Trekanten i Vojens, der
sendes i høring.
– H. P. Jeg
vil bare drille
dig lidt. Vi får
i ældre- og
handicapudvalget ikke
sendt sager i
høring fra jer,
lød det først fra Lone Ravn,
hvorefter H. P. Geil hurtigt
svarede til morskab for tilhørerne:
– Nej, vi får jo heller inmir
gen sager fra jer.

Kvinde faldt og
fik hjælp – nu
vil hun takke
■ HADERSLEV: Gudrun
Nielsen fra Haderslev var
uheldig og snublede lørdag
ved 18-tiden, da hun kom
gående på Ribe Landevej.
– Det var glat, og så faldt
jeg desværre og brækkede
min skulder, fortæller Gudrun Nielsen, der dog ikke lå
længe på det glatte fortov.
Et par i 40’erne havde set
uheldet og standsede for
ikke kun at hjælpe Gudrun
Nielsen op, men også køre
hende hjem.
– Og dem vil jeg altså meget gerne i kontakt med for
at takke. Jeg er meget glad
for deres hjælp, fortæller
hun.
Redningsparret kan kontakte Gudrun Nielsen på telefon 2145 1610.
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