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RIBe
Ribe domkirke: 10.00 Signe von 
Oettingen.
sct. Catharinæ kirke: 11.00 Ruth 
Svendsen.
seem kirke: Ingen gudstjeneste.
vester vedsted kirke: Ingen 
gudstjeneste.
Mandø kirke: 11.00 Michael 
Nielsen.
Roager kirke: 11.00 Therse 
Solten.
spandet kirke: Ingen gudstje-
neste.
Hviding kirke: 09.30 Michael 
Nielsen.
vilslev kirke: Ingen gudstjene-
ste.
Hjortlund kirke: Ingen gudstje-
neste.
kalvslund kirke: 09.30 Ruth 
Svendsen.
Obbekær kirke: Ingen gudstje-
neste.
Farup kirke: Ingen gudstjeneste.

jernved kirke: Ingen gudstje-
neste.
Gredstedbro kirke: Ingen guds-
tjeneste.

BRAMMInG
sct. Ansgar kirke: 11.00 Elise 
Balslev.
sct. knuds kirke: 09.30 Elise 
Balslev.
darum kirke: 10.00 Thea Lau-
kamp.
vejrup kirke: 11.00 Pernille 
Troldborg.
vester nykirke kirke: Ingen 
gudstjeneste.
Grimstrup kirke: 10.30 Charlotte 
Locht.
Rousthøje kirke: 09.00 Charlotte 
Locht.
Gørding kirke: 10.00 Pernille 
Troldborg. 
Hunderup kirke: 09.30 Kevin 
Asmussen og Ole Madsen.

Gudstjenester

112
Heidi Bjerre-Christensen 
hbc@jv.dk

BramminG: En 26-årig mand 
blev overfaldet og udsat for 
røveri i sit eget hjem fredag 
aften kort omkring kl. 20 i El-
megade i Bramming.

Det oplyser vagtchef ved 
Syd- og Sønderjyllands Po-
liti i Esbjerg, Bjørn Petersen. 

- Beboeren blev opsøgt af 
to andre mænd, der krævede 
penge af ham. Han havde in-
gen, men de slog ham i ansig-
tet, tog kvælertag på ham og 
kastede lysestager efter ham. 

De forlod stedet med to mo-
biltelefoner af mærket Sam-
sung, fortæller vagtchefen. 

Politiet blev hidkaldt af en 
underbo, der hørte tumul-
ten, men gerningsmændene 
var over alle bjerge, da politi-
et dukkede op. Politiet vil se-
nere i dag afhører manden 
yderligere, hvilket skal ske 
ved hjælp af tolk, idet han 
ikke taler godt dansk. Han 
har dog gjort sig så forstå-
eligt over for politiet, at or-
densmagten foreløbig kan 
konkludere, at den 26-årige 
ikke mener at kende de to 
personer, der overfaldt ham. 

Hjemmerøvere på 
spil i Bramming

Værtsfamilie
Anna Husted kristensen 
ahukn@jfmedier.dk

darum: - Vi ser nogle andre 
ting og får en ny indsigt i det 
danske liv og samfund. Det er 
meget givende som familie.

Sådan beskriver moderen 
Nina Jensen fordelene ved at 
være værtsfamilie for et ungt 
menneske. Hendes familie 
har nemlig åbnet hjemmet 
i Darum op for den 17-årige 
udvekslingsstuden Letizia 
Violi fra Norditalien.

Det er heller ikke første 
gang, at familien har haft en 
udvekslingsstudent i huset. 
Tidligere har de haft unge 
fra blandt andet USA, Fin-
land, Australien og Estland.

- Vi får forbindelser til en 
række andre lande, som man 
så kan benytte, når vi rejser 
ud i verden for at besøge tid-
ligere udvekslingsstudenter 
i deres hjemland, siger fade-
ren Erik Søby Hansen, som 
da også klart regner med, at 
familien skal aflægge et be-
søg i Letizias hjemby i Italien.

For familien Søby Jensen 
er det vigtigt, at Letizia ser 
noget af den danske kultur 
og seværdigheder. De har 
derfor haft hende med i Le-
goland, til Lalandia i Rødby, 
og så har hun selv været på 
tur til København og Odense, 

og nu planlægger familien et 
visit i Skagen.

en del af familien
Men for værtsfamilien er 
det også vigtigt, at hun ople-
ver en helt almindelige hver-
dag, for som i enhver anden 
familie følger der også pligter 
med i huset så som opryd-
ning og rengøring, når man 
er udvekslingsstudent.

- Letizia er jo ingen au pair, 
men det er heller ikke et fem-
stjernet hotel, som hun kom-
mer til, fortæller Nina Jen-

sen, der dog fortæller, at Le-
tizia er meget engageret i fa-
milien og dagligdagen.

- Jeg vil altid hjælpe med, 
det jeg kan. For jeg vil ikke 
skuffe dem, nu hvor de har 
åbnet deres hjem for mig, 
fortæller Letizia Violi.

Den italienske udveks-
lingsstudent er allerede ef-
ter blot seks måneder ble-
vet en del af familien og har 
især fundet en god veninde 
i den jævnaldrende værtssø-
ster, Ellen.

- Vi har mange ting tilfæl-

les, fordi vi er piger på sam-
me alder. Og det er dejligt 
med mere liv i huset, siger 
Ellen Søby Jensen, der ofte 
overnatter sammen med Le-
tizia inde på sit værelse, hvor 
snakken går lystigt.

Resten af familien har også 
taget godt imod den nye be-
boer i huset.

- Hun er jo en ekstra søster, 
siger broderen Esben Søby 
Jensen.

familien søby jensen 
har fået en ekstra datter
Siden august har familien Søby Jensen haft 17-årige Letizia Violi 
boende i deres hus. Hun er udvekslingsstudent fra norditalien 
og skal bruge ti måneder hos den danske værtsfamilie.

Mor nina, brødrene simon og esben samt søster ellen og far erik 
følger med, når Letizia violi instruerer i, hvordan man korrekt 
dypper en italiensk småkage i kaffe. 
Foto: Anna Husted kristensen

Familien består af moderen 
Nina Jensen, faderen Erik 
Søby Hansen, søster Ellen 
på 17 år, og storebrødrene 
Esben på 20 år og Simon på 
23 år, der begge er flyttet 
hjemmefra.

Både mor Nina og 
storebror Simon har begge 
været på udveksling, og 
familien har tidligere haft 
udvekslingsstudenter til at 
bo hos dem.

Udvekslingen sker 
gennem organisationen 
MyEducation, som 
netop nu står og 
mangler værtsfamilier i 
Syddanmark.

 

fakta
familien søBy 
jensen

Hæder
Bo Maimburg 
bom@ugeavisen.dk

riBe: Dansk Julemandslaug 
har været på inspektion i Ri-
be ad flere omgange, og de 
har valgt Ribe som årets ju-
leby 2018.

Hæderen overrækkes af 
dansk julemandslaug i den 
sidste weekend i juni, og her 
vil der på trods af årstiden 
være masser af julemænd og 
juleaktiviteter i Ribe for at 
markere, at Ribe bliver årets 
juleby.

Der vil være julehytter og 
juletræer i byen, og så vil de 
mange julemænd fra Dan-
marks Julemandslaug, der 

står bag aktiviteterne, være 
i gaderne.

Julemandslaugets older-
mand kan godt lide Ribes 
autentiske jul.

- Ribe er en fantastisk 
spændende by der holder 
fast i gode traditioner. De 
vækker julemanden sidst i 
november, og der er altid 
masser af julestemning i by-
en. Det er vigtigt for os, at 
vælge en by der holder fast 
i gode traditioner, og vi øn-
sker ikke at det bliver for mo-
derne, siger oldermand Allan 
Hendley.

skulderklap
Og det er klart, at udsigten til 
den fornemme hæder glæ-
der formanden for Peters Jul 

og formanden for Ribe Han-
delsstandsforening.

- Det er da helt fantastisk. 
Det kan vi virkelig glæde os 
over i arbejdsgruppen bag 
Peters Jul, siger en tydelig 
begejstret Henrik Tank-Ba-
askjær, der er formand for 
Peters Jul-gruppen.

- Det er jo rigtig godt, at det 
er Danmarks Julemandslaug, 
der står bag hæderen, da de 
jo må vide, hvilken by der 
fortjener den. Når det bliver 
Ribe må det jo være fordi, 
vi gør så meget ud af julen, 
og jeg er da sikker på, at de 
mange juleaktiviteter i Ribe 
har vakt begejstring. Det er 
supergodt for Ribe, og vi vil 
helt klart bruge det i mar-
kedsføringen resten af året, 

siger Henrik Tank-Baaskjær.
Også Handelsstandsfor-

eningens formand deler glæ-
den.

- Det er et fantastisk skul-
derklap til den måde, vi fejrer 
julen i Ribe. Vi har en masse 
gode juleaktiviteter, og det er 
endnu et stort cadeau til Ri-
be, at vi får en en anerkendel-
se for det, vi laver her i byen, 
siger Peter Lauritzen.

Dansk Julemands Laug er 
en forening for julemænd, 
nissemødre og nisser. Fælles 
for medlemmerne er, at alle 
har en kærlighed til julen og 
dens traditioner, og at med-
lemmerne helt eller delvis ar-
bejder professionelt med ju-
lemandsgerningen.

Ribe bliver årets Juleby 2018
Dansk Julemandslaug har udvalgt Ribe som Årets Juleby i 2018, og dermed 
forvandles byen i juni til en juleby med julemænd og et væld af juleaktiviteter.

Lars johansen 
vik_esbjerg@jv.dk

riBe: Dramatikken og spæn-
dingen udeblev i sæsonens 
andet og sidste lokalopgør 
mellem Ribe HK og SGI, hvor 
esbjergenserne endte med at 
løbe med en 10 måls sejr.

Esbjergensernes forspring 
blev reduceret i begyndelsen 
af anden halvleg, men ripen-
serne formåede ikke at ud-
nytte overtallet til at komme 
op og få kontakt, hvorefter et 
potentielt comeback stille og 
roligt løb ud i sandet. I stedet 
udbyggede esbjergenserne 
føringen.

- I perioder spillede vi rig-
tigt fint håndbold, men vi 
brænder for mange chancer, 
hvor de efterfølgende gik op 
og scorede. Jeg er ganske til-
freds med indsatsen, vi var 
bare ikke skarpe nok, siger 
Ribe-træner Klaus Sundtoft 
efter kampen.

- De kæmpede godt, men 
det var sådan en kamp, som 
vi aldrig ville tabe - og det bar 
den præg af, siger SGI-træner 
Marc Uhd.
Ribe Hk - sGI 20-30 (11-17)
Håndbold, 3. division, herrer.
topscorere: Mikkel Petersen 
(Ribe), Rasmus Gravengaard 
(sGI).

SGI vandt ubesværet 
lokalopgøret

Klik et  job i Syddanmark

- nyt job med et klik


