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EsbjErg: Banen er 1500 kva-
dratmeter og har isrampe, is-
belagt børnerutschebane og 
to isbump. 

Skøjtebanen er udformet 
således, at den falder smukt 

sammen med de smukke 
bygninger i Esbjergs idylliske 
bymidte, og den åbner i for-
bindelse med Black Friday 
den 23. november.

Udendørs skøjtebane åbner

bogudgivElsE
Bo Maimburg 
bom@ugeavisen.dk

vEstEr vEdstEd: Forfatteren 
Kristoffer Lindhardt Weiss er 
i gang med at skrive en serie 
på ti bøger om ny dansk ar-
kitektur.

Det første bind fortæller 
om arkitekten Dorte Man-

drups anmelderroste byg-
ning, Vadehavscentret.

Forfatter Kristoffer Lind-
hardt Weiss vil i 10 bind gi-
ve et signalement af den ny-
este danske arkitektur. Hvert 
bind udfolder et enkelt byg-
ningsværk og portrætterer 
derigennem tegnestuen bag. 
De 10 bygninger repræsen-
terer desuden 10 aktuelle te-

maer i tidens arkitekturde-
bat.

Bogen portrætterer Dorthe 
Mandrups bygning, som er et 
vellykket eksempel på for-
ankring af bygningen på et 
særligt sted under hensyn til 
klima, geografi og stedets tra-
ditionelle byggeskik. I denne 
rigt illustrerede bog går Kri-
stoffer Lindhardt Weiss helt 

tæt på værket og placerer 
tegnestuen Dorte Mandrups 
arbejde i en bredere arkitek-
turhistorisk sammenhæng. 
Samtidig diskuterer han i et 
interview med arkitekten 
tankerne bag udformningen 
af centret.

Bog sætter Vadehavscentret  
i fornemt selskab

Kristoffer Lindhardt 
Weiss giver i 10 bind 
et signalement af 
den nyeste danske 
arkitektur. Det 
første fortæller om 
arkitekten Dorte 
Mandrups bygning, 
Vadehavscentret. Foto: 
Bo Maimburg.

KrigsvEtEranEr
Kim Westphal 
kwe@ugeavisen.dk

EsbjErg: Der er soldater, der 
kommer hjem med skram-
mer på sjælen og historier, 
der er svære at dele med an-
dre.

I Esbjerg kommune anslår 
man, at der er omkring 700 
soldater, der har været ud-
sendt, og heraf regner man 
med, at godt en tiendedel er 
blevet så mærket af oplevel-
serne, at der i en eller anden 
grad er brug for hjælp. I de 
værste tilfælde kan oplevel-
serne være invaliderende og 
svære at tale om. Men sam-
men med andre, der har gen-
nemlevet de samme erfarin-
ger, kan det måske være let-
tere.

Det var baggrunden for, at 
der for små to måneder siden 
åbnede en såkaldt veteran-
café i Esbjerg, hvor udsendte 
kan mødes, snakke sammen 
og blive guidet i retning af 
hjælp på det ene eller andet 
niveau. Den slags cafeer fin-
des flere andre steder i lan-
det, men er altså netop åbnet 
i Esbjerg.

Umiddelbart efter cafeen 
åbnede på Vindrosen i Ex-
nersgade i Esbjerg, bragte 
Ugeavisen Esbjerg en artikel 
om, at den nedlagte Vestjysk 
Erhvervsklub havde et be-
løb på en halv million til go-
de formål på bankbogen, så 
søgte cafeens formand, Carl 
Bratved, om penge til en mi-
niferie for en eller flere veter-
anfamilier.

- Vi fik 15.000 kroner, og 
det rækker til to ophold, og 
det er noget, vi er glade for. 
For ikke nok med at det kan 
være svære oplevelser at bæ-
re rundt på, så er der nogen, 
der oplever en arbejdsmæs-
sig nedtur i forhold til ar-
bejdsmarkedet, og det gør jo, 

at økonomien kan blive eks-
tra vanskelig for familierne. 
Så derfor er vi glade for den-
ne håndsrækning, siger Carl 
Bratved.

Hjælp til transport
Cafeen er kommet godt i 
gang, men af fremmødet kan 
man godt set, at man er styk-
ke fra at have ramt hele mål-
gruppen.

- Derfor gør vi i den kom-
mende tid en ekstra indsats 
for at få fat i de veteraner, 
der bor i blandt andet Ribe 
og Bramming, siger Bratved, 
der siger, at man fra cafeens 
side også vil være behjælpe-
lig med at få sørget for trans-
port for dem, der ikke selv 
kan overskue at sætte sig ind 
i en bus eller selv køre.

Som sagt er cafeen åbnet 
for to måneder siden, så den 
er ganske ny, ikke mindst i 
forhold til østkysten, hvor 
man har haft den slags i 
længere tid, og hvor man 
så i sagens natur er længere 
frem med tiltag, der kommer 
medlemmerne til gode.

- Vi har for eksempel en af-
tale med nogle ejere af priva-
te skove, der giver os lov til 
at opstille shelters, som nog-
le bruger for en kortere eller 
længere periode. Det giver 
dem ro og fred, og der har de 
ikke for meget at bekymre sig 
om, og det sætter mange af 
dem pris på, siger Carl Brat-
ved, der gerne så noget tilsva-
rende her i området.

Feriepenge til veteraner
veterancafeen i esbjerg har fået 15.000 kroner, så to familier kan komme afsted på ferie. behovet for hjælp er stort.

Minister for 
udviklingssamarbejde, Ulla 

Tørnæs, klippede den røde snor 
den 5. september til den nye 

Veterancafé, mens formand Carl 
Bratved med stolthed kiggede på. 

Arkivfoto: Tue Sørensen

Veterancafeen holder åbent 
onsdag i tidsrummet 16 
til 21, hvor veteranerne 
og deres pårørende kan 
komme til en kop kaffe og/
eller et aftensmåltid. Det er 
også planen, at der vil blive 
arrangeret udflugter. Alle 
aktiviteter arrangeres af 
frivillige og gennemføres på 
de præmisser, veteranerne 
opstiller.

 

FaKta
ÅbenT hver onsdag

Politiorkesteret spillede, da cafeen åbnede. Arkivfoto
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