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sex
express 
express5@jfmedier.dk

esbjerg: Torsdag den 15. 
marts klokken 19.00 kan 
man på Hotel Britannia hø-
re om, hvorfor mænd på he-
le planeten har samme store 
glæde ved at holde sit eget 

lem i hånden og så samtidig 
støtte De Danske Hospitals-
klovne.

Britannia stiller gratis loka-
ler til rådighed, og Jakob Ol-
rik holder foredraget "Kvin-
de, kend din mand". Det er 
her, han kommer ind på 
mændenes glæde ved eget 
lem. Hele overskuddet går 
ubeskåret til De Danske Ho-

spitalsklovne.
Sexolog og forfatter Jakob 

Olrik har gennem nogen 
tid turneret med foredraget 
"Kvinde kend din mand", 
hvor kvinderne får en forkla-
ring på, hvorfor kan sex løse 
alle problemer, når samtalen 
er gået i stå. Og hvorfor nog-
le mænd ikke tør binde sig 
til en kvinde, og hvorfor an-

dre mænd frygter at blive for-
ladt. Man får også en forkla-
ring på, hvorfor alle mænd er 
vilde med porno og har lyst 
til sex med alle kvinder.

Frækt foredrag til fordel for hospitalsklovne

sexolog jakob Olrik støtter 
hospitalsklovnene. PR foto

Portræt
Anna Husted kristensen 
ahukn@jfmedier.dk

Darum: Små, italienske små-
kager bliver dyppet ned i en 
kop med kaffe. Kagerne er 
blevet sendt til jul som en 
lille hilsen hjemmefra. Den 
17-årige, italienske pige Le-
tizia Violi har nemlig taget 
turen fra hjembyen Reggio 
Emilia i Norditalien til Da-
rum, hvor hun siden august 
har boet og skal være indtil 
slutningen af juni.

Den italienske delikatesse 
bliver nydt sammen med fa-
milien Søby Jensen, der har 

åbnet deres hjem op for ud-
vekslingsstudenten, der til 
daglig går i 2.x på Esbjerg 
Gymnasium, hvor hun har 
fag så som kemi og matema-
tik sammen med sin helt al-
mindelige gymnasieklasse. 
Det er også skolegangen, der 
er den største forskel på hver-
dagen i de to lande.

- I Italien går jeg i skole fra 
mandag til lørdag og har ikke 
så meget ferie. Det er en strikt 
skolegang, hvor det i Dan-
mark er mere socialt at gå i 
skole, fortæller Letizia, der på 
blot seks måneder har lært 
dansk. Det er udelukkende 
sket gennem undervisnings-
timerne på gymnasiet og 

samtaler med værtsfamilien.
- Jeg har insisteret på at ta-

le dansk, så i starten var det 
lidt svært at få venner, fordi 
mit sprog ikke var så godt. 
Men nu forstår jeg dansk, 
men har stadigvæk vanske-
ligt ved at tale sproget, siger 
Letizia, der indimellem tyer 
til engelsk, når hun skal sva-
re, eller når vigtige beskeder 
skal overleveres.

Forskellige byer
Det går heller ikke stille for 
sig i Letizias fritid i Danmark. 
Hun har travlt med en mas-
se gymnastik, hvor hun bå-
de træner et hold i Darum 
Idrætsforening og selv går 

på et ungdomsmix hold hos 
Spangsberg IF.

- Derhjemme i Italien gik 
jeg til ballet og moderne 
dans, men jeg synes, det er 
bedre at prøve flere forskel-
lige ting, og her i området er 
gymnastik populært, og så 
er det også et meget socialt 
hold, jeg går på, siger Letizia 
Violi, der har fået en del ven-
ner gennem gymnastikken, 
og som desuden spiller på 
et volleyball hold og går på 
en fotoskole hos ungdoms-
skolen.

Men det er ikke altid lige 
nemt at bo i en landsby som 
Darum.

- Det er lidt træls med bus 

og tog, når man skal fra Da-
rum, så jeg er meget afhæn-
gig af min værtsfamilie, når 
jeg skal rundt til ting. Når 
jeg skal i skole om morge-
nen, skal jeg til Bramming for 
at tage en bus eller et tog. Om 
foråret kan jeg tage cyklen til 
Bramming, men det kan jeg 
ikke lige nu med sneen, for-
tæller Letizia, der dog er vant 
til sne fra Norditalien.

Dansk hygge
På flere andre punkter er der 
også forskelle på Darum og 
hjemstavnen.

- Min hjemby Reggio Emi-
lia er nogenlunde på størrel-
se med Odense, så Darum 

Letizia 
har byttet 
Norditalien ud 
med Darum
På kun seks måneder har 17-årige Letizia Violi lært dansk, 
blevet en særdeles aktiv del af foreningslivet og oplevet 
den danske hygge. Hun er udvekslingsstudent fra Italien 
og skal indtil juni bo hos familien Søby Jensen i Darum.

Letizia violi har hængt minder hjemmefra op på opslagstavlen 
inde på sit værelse i darum. Foto: Anna Husted kristensen

Louise Madsen 
redaktion.esbjerg@jv.dk

oDeNse: Det var presset es-
bjergensisk hold, der allere-
de efter et minuts spil kom 
bagud. Mandskabet måtte 
erkende, at der skulle kæm-
pes for kampens point. Det 
lykkedes dog holdet at sidde 
på bolden, og efter 20 minut-
ter, inde i kampen, udligner 
esbjergenserne med en sco-
ring af Mathias Holm. Stillin-
gen til pausen var 2-1. I anden 
halvleg var kampen i EfB’s fa-
vør. Mandskabet havde fuld 
kontrol over spillet og pres-
sede hjemmeholdet, men 
det lykkedes ikke esbjergen-
serne at få omsat chancerne 
til mål. Kampen endte 2-1 til 
Odense.

- Vi havde fortjent, at få 
pointene med hjem. Vi spil-
lede en god kamp og havde 
god kontrol over modstan-
derne. Vi kom hurtig bagud 
i første halvleg, hvilket kom 
lidt som et chok for os. I an-
den halvleg lykkedes det ikke 
at få omsat vores chancer til 
mål. Det er virkelig en skam 
at vi tabte kampen, siger Es-
bjerg fB-træner Lars Vind. 
Odense Boldklub – esbjerg fB 
2-1 (2-1). 
Fodbold, u19 ligaen, herrer. 
Mål: Mathias Holm (’20).

Nederlag 
til EfB

Louise Madsen 
redaktion.esbjerg@jv.dk

oDeNse: 34 minutter inde i 
første halvleg lykkedes det 
esbjergenserne at åbne kam-
pen. Føringen varede dog ik-
ke længe, da hjemmeholdet 
kun fem minutter efter ud-
lignede til 1-1. Esbjergenser-
ne formåede ikke at komme 
tilbage, og kampen endte 2-1 
til OB.

- Stillingen ved pausen var 
1-1, og holdet kom ud med 
et helt andet energiniveau 
i anden halvleg. Drengene 
formåede dog ikke at få om-
sat vores chancer til mål, 
men alt i alt spillede de en 
godkendt anden halvleg, si-
ger Esbjerg-træner Jerry Lu-
cena.
Odense Boldklub – esbjerg fB 
2-1 (1-1).
Fodbold, u17 ligaen, herrer.
Mål: Mads Borchers (’34).
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navneredaktionen - 7912 4500
Har din nabo fødselsdag? Er din genbo blevet forfremmet? Eller har du andet navnestof, du synes skal 
i avisen? Vi tager imod både færdige navneomtaler og tip til nyheder. Medsend eller vedhæft et foto af 
personen, du ønsker omtalt. Det er naturligvis gratis at få mærkedage, nekrologer, mindeord og omta-
ler af navnenyheder med på MENNESKER-siderne. Mail til: mennesker.esbjerg@jv.dk

Letizia Violi er 17 år og kommer oprindeligt fra byen Reggio 
Emilia, som ligger i Norditalien. Her bor hun sammen med sin 
mor, far samt sin bror, og en anden bror bor i Sverige.

Hun er udvekslingstudent gennem organisationen 
MyEducation. I løbet af sine ti måneder i Danmark går hun på 
Esbjerg Gymnasium i 2.x, som svarer til hendes fjerde år på 
gymnasiet i Italien.

 

Blå Bog
letizia violi

Få et arrangement med 
send en mail til redaktionen

det  
sker

jydskevestkysten modtager 
gerne på mailadressen redakti-
on.esbjerg@jv.dk informationer 
til denne tid og sted liste. der 
oplyses ikke om evt. entre til de 
forskellige arrangementer.
ÅBnInGstIdeR
09.00-15.00: Genbrugspladsen, 
Måde Kirkevej 35.
09.00-15.00: Genbrugspladsen, 
Mukkerten 14, Tarp.
09.00-18.00: Svømmestadion 
Danmark, Gl. Vardevej 60.
10.00-16.00: Esbjerg Kunstmu-
seum, Havnegade 20.
10.00-17.00: Fiskeri- og Søfarts-
museet, Tarphagevej.

ARRAnGeMenteR I dAG
10.00: Motionstur med Marchfor-
eningen Fræserne, afgang fra 
Midtgård, Ravnsbjergvej 6.
10.00-12.00: Petanque, Compag-
nie de Petanque, banen bag 
hovedbiblioteket.
11.00-17.00: Strandvejens 
Kunstrute, åbne atelierdøre, 
lokal kunst og øl, se nærmere på 
Facebook under Strandvejens 
Kunstrute.
11.00 og 13.00: Familieteater, 
"Akademiet for trolddom og små 
hekse", Cirkus- og Teatergrup-
pen Fugl Føniks, Amagervej 12.
13.45: Fodbold, EfB - Skive, Blue 
Water Arena, Gl. Vardevej 82.
14.00: Mindegudstjeneste til ære 
for USAAF-Flyvere der mistede 
livet under Anden Verdenskrig, 
Treenighedskirken.
14.30: Hr. Skægs Store Skoles-
how, Tobakken, Gasværksgade 2.
15.00: Kirkekoncert med Anne 
Dorthe Michelsen, Hjerting Kirke.
15.20: Kransenedlægning til ære 
for USAAF-Flyvere der mistede 
livet under Anden Verdenskrig, 
Gravlunden, ved det store kors.
16.00: Vestjysk Orgelfestival, 
koncert ved Nicoló Sari, Grundt-
vigskirken.
14.30-17.00: Børnetøj, "Pomp de 
luxe social shopping", Rindby 

Forsamlingshus, Fanø.
18.30: Banko, Rindby Forsam-
lingshus, Fanø.

BIOGRAFen
Biocity esbjerg, Gl. vardevej 66.
tiderne bringes med forbehold 
for ændringer.
10.00: Operabio: Tosca.
11.30: Coco. 3D.
11.30: Ferdinand.
11.30: Vitello.
11.30, 13.30: Hodja fra Pjort.
11.30, 13.10: Cirkeline, Coco og 
det vilde næsehorn.
11.30, 13.50, 16.00: Coco.
13.15, 18.50: The Shape of Water.
13.50, 16.20, 18.50, 21.30: Fifty 
Shades - Fri.
13.50, 15.50, 18.40: Black 
Panther.
14.00: Olsen Banden i Jylland 
(1971).
15.30, 19.00, 21.30: Red Sparrow.
16.10: Darkest Hour.
16.30: CS:GO IEM Katowice 2018.
16.45, 21.30: Game Night.
18.30: Molly's Game.
19.00: Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri.
21.10: Black Panther. 3D.
21.30: Maze Runner 3: Dødskuren.
22.00: Oscar 2018 Live.

Fanø Bio, Lodsvej 3.
14.00: Hodja fra Pjort.
19.30: Call Me By Your Name.

Biografen, Huset esbjerg, Fin-
sensgade 1. 
16.00: Doxbio - I Fars Hænder. 
19.00: Væbnet med ord og vinger.

BInGO/BAnkO
11.00-17.00: Hollandsk bingo, su-
per joker bingo, spil 44. Esbjerg 
Bingo Klub, Skolegade 81.
13.00-21.00: Hollandsk bingo, 
Esbjerghus.
18.30: Bingo. Esbjerg Bingo Cen-
ter, Sædding Ringvej 2.

BIBLIOtekeR
07.00-21.00: Sædding Bibliotek, 
Sædding Centret, Tarphagevej.
07.00-22.00: Tjæreborg Bibliotek, 
Skolevej 44C.
10.00-18.00: Esbjerg Hovedbib-
liotek, Nørregade 19.

koncert
express 
express5@jfmedier.dk

esBjerg: For første gang i 
33 år føler Jesper Binzer fra 
rockgruppen D-A-D, at der 
er plads til at lave noget selv. 

Det er nu mundet ud i et helt 
soloalbum med ti sange, der 
udkom 3. november under 
titlen "Dying Is Easy". Fredag 
den 2. marts klokken 21.00 
kan man høre Jesper Binzer 
spille numrene, når han gæ-
ster Tobakken i Esbjerg.

- Kunsten pressede sig på, 

og det kløede i fingrene for 
at frigøre de idéer, jeg hav-
de i hovedet, og så skulle de 
altså fyres af. For første gang 
har jeg lavet noget alene. At 
der skulle gå 33 år før jeg 
kommer med en soloplade, 
kan virke mærkeligt, men 
det er aldrig noget jeg selv 

har tænkt på før nu. Og den 
kommende plade, det er mig, 
hvor jeg er lige her og nu. Op-
stået af følelser, der er benzin 
for mig i sangskrivningen. 
Om ansvar og tilgivelse. Om 
livsglæde og dødsangst, udta-
ler Jesper Binzer i en presse-
meddelelse.

Jesper Binzer fyrer op under Tobakken

er meget anderledes og lille. 
Men jeg har lært det danske 
livssyn at kende, at danskere 
er ligeså venlige, som jeg hav-
de hørt rygter om, og så har 
jeg lært, hvad hygge er.

Allerede hjemmefra hav-
de Letizia Violi hørt om den 
danske term 'hygge' og glæ-
dede sig derfor til at opleve 
den. Hjemme hos familien 
Søby Jensen er det en tradi-
tion, at familien mødes til ef-
termiddagskaffe.

- Hygge ligger i detaljen. 
Det kan være i kaffepausen, 
i samværet. Det kan være 
mange steder, siger Letizia 
Violi, der har fået danske 
madfavoritter.

- Jeg elsker især æbleskiver 
og har endda fået en æble-
skivepande i julegave af min 
værtsfamilie, siger Letizia, 
der også er blevet glad for 
den klassiske flæskesteg.

19. juni slutter det danske 
eventyr for Letizia Violi, når 
hele hendes familie kommer 
til Danmark for at hente hen-
de hjem.

- Min familie er glad for, at 
jeg tog afsted. Jeg har aldrig 
rejst særligt meget med min 
egen familie, men jeg har al-
tid haft en passion for at rej-
se, siger Letizia Violi.
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oorvet 16 1. sal • 6700 Esbjerg
Telefon 7513 6500
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