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Vi kom godt i gang med bl.a. Mit Esbjerg i efteråret, så trods de mørke skyer udbyder
vi en ny omgang fortællerformiddage efter følgende modet: Personer med tilknytning
til Esbjerg, hvad enten de er født og opvoksede her eller er tilflyttere, fortæller om
deres virke i Esbjerg. Fortælleformiddagene afholdes en række torsdag formiddage i
Samlingssalen i Esbjerg Byhistoriske Arkiv fra kl. 9.30 – ca. 12.00. Kursusleder Anne-
lene Vestergaard byder indledningsvis på kaffe, rundstykke, en skarp til halsen og en
fællessang, hvis man må det, inden dagens gæst får ordet. 

Yderligere oplysninger fås i Esbjerg Byhistoriske Arkiv på telefon 7616 3900.

Mere detaljeret ser programmet således ud ud, idet ret til ændringer forbeholdes:

Torsdag den 24. februar kl. 9.30

Villy Grøn, 
manden med det store overblik

Når havnen holder fest, og når
landets største idrætsfestival fin-
der vej til Esbjerg, er Villy Grøn
manden med det store overblik
og det stærke netværk. Efter
nogle år som lærer blev han
idrætskonsulent ved Esbjerg
Kommune og har bl.a. stået i
spidsen for Ungdoms OL i 1999,
Cutty Sark i 2001, DGI Lands-
stævne 2013 og Tall Ships Races i
2014 og 2018. 
I dag er han eventchef i Esbjerg
Kommune og har siden Event-
sekretariatets oprettelse i 2015
været arrangør og samarbejds-
partner på en lang række markante begivenheder som f.eks. Esbjerg Festuge – og Tall
Ships Races igen 7.-10. juli 2022.

Torsdag den 3. marts kl. 9.30

John Riis Andersen, 
56 betroede år på havnen

Fra kontorelev i Vestjysk Sildeindustri
til administrerende direktør i én af Es-
bjergs mest markante og pengestærke
dynastier, Claus Sørensen-koncernen.
Den rejse har John Riis Andersen
været på. Gennem foreløbig 56 år på
havnen har han haft fremtrædende
poster i bl.a. fiskemelsindustrien, kon-
sumfiskeindustrien og virksomheder
som Viking, Vestfrost og Blika.
I dag er han adm. dir. i Claus Søren-
sen Fond Holding, og derigennem er
han med til at præge både den er-
hvervsmæssige og kulturelle udvikling
her på egnen og give EfB et spark i
den rigtige retning. 

Udsnit af foto af Torben E. Meyer. EBA Q23501-041



Billetsalgs-
måderne 
er ændret
På grund af Corona-situa-
tionen er billetsalget æn-
dret, så billetsalget ikke
begynder på én enkelt dag.
Ligeledes henstiller vi til,
at billetbestilling/tilmel-
ding sker via webshoppen.
På den måde får vi også
kontaktoplysninger, hvis
der trods alle forholdsreg-
ler sker noget Corona-re-
lateret.
Er du ikke fortrolig med
webshop-handel, kan til-
melding/køb af billetter
ske i læsesalen, Esbjerg
Byhistoriske Arkiv, Torve-
gade 47, 6700 Esbjerg i åb-
ningstiden
mandag-onsdag 10-16,
torsdag 10-17 og fredag
10-13.30. Det er ikke mu-
ligt at tilmelde sig pr. mail,
brev eller telefon.

Pris: 
Det koster 700 kr. at del-
tage, incl. kaffe/te, mor-
genbrød samt gaver til
fortællerne. Man kan ikke
købe billetter til enkeltar-
rangementer, men tegner
sig for hele kursusrækken.
Kursusprisen dækker ikke
udgiften til en eventuel af-
slutningsfrokost.

Der udbydes i alt 40 plad-
ser, og man kan maksimalt
købe to billetter pr. per-
son. 

Torsdag den 20. januar kl. 9.30

Peter Porskjær, 
en rejsende, som altid vender tilbage

Peter Porskjær er manden, der
altid har udlængsel, men altid
vender tilbage til udgangspunk-
tet. Til Esbjerg. Oprindelig var
han daginstitutionsleder. Tid-
ligt trak den store verden dog i
ham, og han færdes hjemme-
vant i flere end 60 lande med
Kina og USA som et par af fa-
voritterne. Han knytter gerne
bånd på tværs af grænser og har
bl.a. hjulpet Esbjerg med at
blive venskabsby med kinesiske
Suzhou. 
Når han ikke leder ekspeditioner, giver han folk mulighed
for at rejse i fantasien og få eksotiske oplevelser på lærre-
det, idet han er formand for filmklubben Valentino.

Torsdag den 27. januar kl. 9.30

Merete Jankowski, 
kunsthistoriker med kærlighed til havet
Hele Danmarks museum for
havet. Det er målet for Merete
Jankowski. Hun tiltrådte den 1.
maj 2021 som direktør for Fi-
skeri- og Søfartsmuseet og
brænder for at fremme Esbjerg
som kulturby.
Hun er mag.art. i kunsthistorie
og har senest været direktør for
udstillingsstedet Overgaden i
København. Allerede som barn
deltog hun dog i Fiskeri- og Sø-
fartsmuseets sommerskole og
har altid haft blik for den
unikke natur her. Hun er ivrig
efter at give museets gæster spændende oplevelser, viden
og dele sin kærlighed til havet.

Torsdag den 3. februar kl. 9.30

Mette With Hagensen, 
næste generations forkæmper

Den næste generation skal hjælpes godt på vej.
Det har Mette With Hagensen arbejdet for i
mange år og på mange måder. Hun er født og
vokset op i Esbjerg, uddannet cand.merc. fra
Syddansk Universitet i Esbjerg og Sønderborg
og aktuelt rektor for Rybners handelsgymna-
sium. Mor til tre og bosat i Varde, hvor hun i
2009 var tæt på at blive valgt ind i Varde Byråd
for Venstre.
Fra 2012 til 2018 var hun en velargumente-
rende formand for Skole og Forældre. Derefter
blev hun formand for Børnerådet, men trak sig
for – nu som Socialdemokratiets spidskandidat
- at udfordre den siddende regionsrådsformand
ved valget den 16. november 2021. Stephanie
Lose (V) var ikke sådan at vælte af pinden, men
Mette With Hagensen fik næsten 16.000 stem-
mer og blev Region Syddanmarks 1. næstfor-
mand.

Torsdag den 10. februar kl. 9.30

Daniel Wodarka, 
The Art of Peace 
Hos The Art of Peace i Danmarksgade bliver
man en del af ”karate-familien”. Her arbejder
Daniel Wodarka, som gennem fysisk og mental
træning hjælper mennesker ud af bl.a. angst og
misbrug. Han trækker på egne erfaringer og
kampkunstens filosofi om at se indad. 
Et forløb hos The Art of Peace er støttet af
kommunen og handler om at bevæge sig væk
fra at være sin egen værste fjende og hen imod
et større selvværd, afklaring og uddannelse.
Her lærer man ikke at slås, men at slå til og ac-
ceptere sig selv. 


