
Tirsdag den 22. februar kl. 9

Retten i Esbjerg, 
Dokken 1, 6700 Esbjerg
Vold og vanvidsbilister. En hjemtagen mor, der
har siddet i syrisk fangelejr efter at have støttet
Islamisk Stat. Testamenter, og gældssanering.
Strid om husleje og samvær. Men også de tvister,
som måske løses bedst uden en dom.
Retten i Esbjerg beskæftiger sig med det hele, og
retspræsident Helle Fløystrup giver os en rundvisning og fortæller om arbejdet
med at skaffe retssikkerhed for Esbjerg, Varde, Vejen og Fanø kommuner. Retten i
Esbjerg er én af landets 24 byretter. Siden 2007 har den haft til huse på kanten af
den gamle Englandskaj og har ca. 50 medarbejdere, heraf otte dommere.  

Tirsdag den 1. marts kl. 9

Rankin Park, 
Skolegade 43, 6700 Esbjerg
Sund velsmag er det, som Ea Gram-Rankin sat-
ser på i Rankin Park. Stedet kalder sig en urban
oase, og her kan man få friske, økologiske salater
med granatæbler og feta-creme, men også mere
traditionelle ting som oksemørbrad. I 2018 blev
Ea Gram-Rankin kåret som Årets iværksætter af
Esbjerg Erhvervsudvikling, og sammen med sine ansatte har hun udvidet byens
gastronomiske scene, og også kunder med f.eks. allergier eller fødevare-intoleran-
cer kan altid finde noget lækkert her. Blandt stedets tilbud er en swingerklub. Det
sætter jazzmusik på menuen og foregår med tøjet på. 

forår 2022

Praktiske oplysninger 
Prisen for hele kursusrækken er 700 kr. pr. person inkl. kaffe/the, morgenbrød samt gaver til gui-
der/besøgssteder. Man kan ikke købe billetter til enkelte arrangementer, men tegner sig for hele
kursusrækken. Kursusprisen dækker ikke udgifterne til en eventuel afslutningsfrokost.
På grund af forsamlingsrestriktioner udbydes der ikke samlet billetsalg som før Corona-udbrud-
det, men interesserede bedes tilmelde sig ved at købe billetter via arkivets webshop. Er man ikke
fortrolig med at handle i webshop, kan tilmelding/køb af billet ske på læsesalen, Esbjerg Byhisto -
riske Arkiv, Torvegade 47, 6700 Esbjerg. Det er ikke muligt at tilmelde sig til denne kursusrække
pr. brev, telefon eller mail. 

NB. For at give en mere rimelig adgang for alle til at købe billet kan hver enkelt deltager maksimalt
købe fire billetter. Der udbydes i alt 30 pladser.

Ret til ændringer forbeholdes.

På opdagelse i din kommune Esbjerg foråret 2022
Heldigvis kom vi i gang med kursusrækkerne ved Esbjerg Byhistoriske Arkiv i efteråret, og
så meget mod har vi fået på det, at vi også udbyder aktiviteter i januar og februar 2022 –
med al den forsigtighed som er blevet altings baggrundstæppe. Vi udvider tilmed til seks
kursusgange, og Annelene Vestergaard har planlagt et varieret og interessant program,
som vi regner med vækker manges interesse.
Besøgsstederne er Sædden Kirke, Hjerting Badehotel, Bjarne Nielsen Ford, Bramming
Gymnastik- & Idrætsefterskole, Retten i Esbjerg og Rankin Park i Skolegade. Som altid be-
gynder vi tirsdag morgen kl. 9.00 i Samlingssalen i Esbjerg Byhistoriske Arkiv, hvor Anne-
lene Vestergaard står klar med kaffe og rundstykker, parat til at lade op til dagens udflugt.
Hvert arrangement forventes at slutte senest kl. 12.00.
Yderligere oplysninger fås i Esbjerg Byhistoriske Arkiv v/ på telefon 7616 3900.
Mere detaljeret ser programmet således ud:

Udsnit af foto af Torben E. Meyer. EBA Q17484-041



Tirsdag den 1. marts kl. 9

Bjarne Nielsen, Ford, 
Storegade 229, Esbjerg Ø
Esbjergs indfaldsveje anses nor-
malt ikke for at være nogen skøn-
hedsåbenbaring. Medmindre
man går op i biler! 
Vi besøger Bjarne Nielsen i Es-
bjergs ”Detroit”, som med en så-
kaldt FordStore sikrer, at
kunderne kan se langt de fleste
modeller på stedet. En vigtig
funktion er også rådgivning.
Både af professionelle erhvervs-
konsulenter og private, som står
midt i omstillingen til mere kli-
mavenlig kørsel i elektriske biler
og plug-in hybrid. Alle vil formentlig gerne blive ved med at være mobile, men
hvad passer til den enkeltes behov og de globale udfordringer?

Tirsdag den 8. februar kl. 9

Bramming Gymnastik- 
& Idrætsefterskole, 
Gabelsvej 12, 6740 Bramming 

”Kom i gang med at give slip”. 
Det er ét af de råd, Bramming Gymna-
stik- & Idrætsefterskole giver forældre
til kommende elever, for typisk sender
mor og far et barn afsted og får en ung
voksen hjem. 
Her er nogle af de bedste idrætslærere
og sportsfaciliteter, og selv om eftersko-
len er fra 1897 og dermed én af landets
ældste med mange traditioner, er der
også e-sport på skemaet.
Stedet bygger på Grundtvigs og Kolds livssyn, og eleverne udvikler sig i fællesska-
bet med 130 andre og med fokus på åbenhed, tryghed og rummelighed.
I Bramming er der i øvrigt hele to efterskoler. Den anden er Sydvestjyllands Efter-
skole, som drives i samarbejde med Indre Mission og KFUM/KFUK.

Tirsdag den 18. januar kl. 9

Sædden Kirke, Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V
Esbjergs måske smukkeste stjernehimmel be-
finder sig i Sædden Kirke. 803 pærer sørger for
et fantastisk lys i kirken, som er fra 1978 og helt
banebrydende blev bygget sammen med byens
første indkøbscenter. Man ønskede sig en byg-
ning præget af enkelhed. Uden unødige skran-
ker og falsk højtidelighed. Kirken er tegnet af
Inger og Johannes Exner, som også er kendt for
restaureringen af Koldinghus, og karakteristisk
er bl.a. de røde mursten i smukke mønstre og
foldede ydermure. Vi får en rundvisning af
Steen Boberg Christiansen, der er medlem af menighedsrådet og af nogle måske
bedre kendt som julemand med godter til de små. I Sædden Kirke er der også
fokus på børnene, bl.a. med baby-salmesang.

Tirsdag den 25. januar kl. 9

Hjerting Badehotel, 
Strandpromenaden 1, 6710 Esbjerg V
I receptionen kan man leje en havkajak
eller et paddleboard, og Hjerting Bade-
hotel ligger da også sådan, at man får
lyst til at udforske Ho Bugt. Fra både
gourmetrestauranten og stedets brasse-
rie er der udsigt til Skallingen og
Langli, og køkkenet bruger de lokale
råvarer. Da dronning Margrethe spiste
frokost her for nylig, var der smørstegt
pighvar med strandurter på menuen.  
Den nuværende hovedbygning er fra
1914, og hotellet, hvis tilstrømning i
1970’erne og 1980’erne var påvirket af
det daværende badeforbud i bugten, er
blevet moderniseret ad flere gange. I
dag ejes stedet af Mie Hyttel og Søren
Pilegaard og tiltrækker især gæster med
lyst til gastronomi og ophold i lyse og
lækre omgivelser. 


