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En ven beder om en tje-
neste. Sig ja, hvis det handler
om alt, undtagen penge. Træk stik-
ket ud, hvis du mærker det mind-
ste tegn på stress. Læs de bøger
eller papirer du har forsømt, så du
føler dig opdateret. Økonomien er i
bedring.

Opbevar dine lottokupo-
ner et sikkert sted. For man kan
aldrig vide, og i din stressede situ-
ation kommer du let til at forlægge
ting og sager. En komsammen med
tidligere skolekammerater eller
arbejdskolleger, kan føre til en
romance. 

Du føler du har behov for
at tælle til ti, inden du kan
komme videre oven på en aktuel
nyhed. Gå ud i naturen og få
noget frisk luft, eller rejs om mulig
langt væk. Tænk alternativt og søg
som fugl Phønix at komme på
benene igen.

Du er mere forstående og
godmodig end de fleste, og det
hjælper dig gennem ugen på en
indholdsrig måde. Det giver ikke
mindst et godt forhold til familien.
Er du single bør du ikke holde dig
tilbage for at gå ud, for du møder
nemt andre.

Du har hvad der skal til
for at løse alle konflikter. Det
gælder både derhjemme såvel som
på jobbet. Du når mere, end du
længe har gjort, fordi du får lagt
rigtig mange bekymringer bag dig.
Din økonomiske situation kommer
op at vende.

Du har ideer, energi og
kompetence til at tale med alle
mennesker. Det er givtigt på det
personlige plan, men især på det
professionelle, hvor du let skaber
erhvervsmæssige kontakter. I et
nyt kærlighedsanliggende bør du
være forsigtig. 

Du bliver bekræftet i vig-
tige følelsesmæssige anliggen-
der, og det er vigtigt for dig, fordi
det giver ro i din hverdag. Slap af
med dine nærmeste under de vil-
kår der nu er realistiske. Du ople-
ver, du har heldet med dig i pen-
gesager.

Du har særdeles meget
energi. Dyrk noget sport,
for at komme konstruktivt af
med kræfterne. Vær opmærksom
på, der er mange mennesker
omkring dig, der ønsker at behage
dig. Der ligger dog måske en ube-
hagelig bagtanke bagved.

Du undgår ikke at skulle
tage en vigtig beslutning, selv
om det kan føles som en stor
byrde. Efterfølgende vil du være
tilfreds med dit initiativ. Et tilfæl-
digt møde med fortiden, kan sætte
dig i en situation hvor du bliver
midtpunkt.

Hvis du er single, har du
det held der skal til for at forel-
ske dig i den rette. Du er god til
at finde de ord der virker overbevi-
sende på det andet køn, og skabe
længerevarende kontakt. Tag en
pause fra jobbet, ellers slider det
dig op i ugen.

Du tænker og bekymrer
dig for meget. Slap af og nyd
livet. Brug din tiltagende kreativi-
tet. Find malergrejet eller dreje-
bænken frem. Vent ikke med ting
til i morgen du kan gøre i dag.
Spar ikke på pengene. Find glæde
i at give ud.

Hvis der er forhold du er
usikre på, bør du kon-
frontere andre med situationen, og
derved få løst situationen. Det kan
knibe med den fysiske energi, og
derfor bør du slappe af og spise
sundt. Økonomien trænger til et
eftersyn.

I  weekenden, den 27.
og 28. september stil-
lede Bramming Sports
Rideklub  for 3. gang
op med hold til DM
stævnet i Voltige i Bil-
lund, som i år også
var Nordisk Mester-
skab. 

Det betød, at BSR’s hold
konkurrerede med både
svenske, finske og norske
hold. BSR stillede med 6
hold i 4 forskellige grupper,
og fremgangen for klubben
er meget tydelig. 
For 3 år siden stillede man

op i begynderrækkerne (F-
gruppe) og vandt! 
For 2 år siden i både F-og
E-grupper og vandt igen.
Og dette år i D-gruppe,
som ikke er mesterskabs-
klasse, med to hold, der
hhv. vandt og blev 3. 
I E og F gruppen stillede
man med nye hold, som
igen vandt. Det viser tyde-
ligt, at BSR har stor sports-
lig succes med at satse på
voltigeringen, og at det ik-
ke er urealistisk, at BSR
har hold med i mester-
skabsrækken i 2009 eller
2010. 

Savner en stærk
hest
»Dog savner klubben en
god stærk hest, hvis man
skal kunne se mere en 1-2
år frem«, fortæller Hanne
Klinge fra klubben. 
Hestene har i øjeblikket ik-
ke har den højeste kvalitet
og er også godt oppe i åre-
ne.  35 børn og unge var
på de 6 hold og havde
sammen en dejlig weekend
med gode præstationer og
godt sammenhold. 
Alle voltigerer fra BSR har
en blå klubjakke, så det
var konstant synligt, hvor
gruppen af BSR deltagere

og supportere befandt sig i
ridehallen. 

Dansk dominans
Da de trætte, men tilfredse
deltagere vendte hjem til
Bramming Ridecenter søn-
dag aften, havde en af for-
ældrene pyntet flot op med
et stort tillykke skilt. 
Hanne Klinge oplyser, at 3
ud af 4 mesterskabstitler
ved NM blev vundet stort
af danske udøvere, og at
den 4. titel ikke havde
dansk deltagelse. I Norden
er Danmark altså meget
overlegen i denne sports-
gren.

Succes for Bramming 
Sports Rideklub

Af Niels Jørgen 
Dinnesen

Bramming-maleren Jørgen
Dinnesen, der levede fra
1861 til 1935, er repræ-
senteret med nogle af sine
værker på Egnsmuseet.
For nylig fortalte Jydske
Vestkysten, at restaure-
ringsarbejder på Årre Kro
havde afsløret, at kunstne-
ren bag fire store dekora-
tionsmalerier i den store
sal er samme Jørgen Din-
nesen. Malerierne skildrer
hver af de fire årstider og
er dateret 1929. Forfatte-
ren til denne artikel er Jør-
gen Dinnesens oldebarn –
og han fortæller her med
pluk fra sin slægtsforsk-
ning om malerens bag-
grund.

Rødder på Bramming
egnen
»Jeg har altid vidst, at min
familie på min fars side
har rødder på egnen om-
kring Bramming. Eller
Bramminge med e i enden,

som vi sagde, da jeg var
barn i 1950’erne – et
navn, jeg stadig synes er
kønnere og smager bedre
på tungen end det moder-
ne og mere bastante Bram-
ming. Min far er vokset op
i Gørding – hvor hans far,
Johannes Dinnesen, i man-
ge år havde malerforret-
ning. Som barn var jeg ofte
med mine forældre på be-
søg hos familien i Bram-
ming – og ved familiesam-
menkomsterne hos Tante
Emma i Kirkegade deltog
ofte en hel flok af min far-
fars mange søskende. Der
var i alt tre piger og seks
drenge i søskendeflokken,
alle drengene med efter-
navnet Dinnesen. Både Pe-
ter og Jens Dinnesen hav-
de indtil 1960’erne maler-
forretning i Bramming, Pe-
ter fra en adresse på Mul-
vadvej 8 og Jens fra Kirke-
gade 21, Lars var smed i
Terpager, Thorvald barber i
Gørding, Johannes som
sagt malermester, først i
Gørding og siden i Silke-
borg, og Otto var grænse-

gendarm og bosat ved Hø-
jer i Sønderjylland.

Laura og Jørgen 
Dinnesen
Forældrene til den store
børneflok var Laura og Jør-
gen Dinnesen, mine olde-
forældre – som jeg aldrig
har kendt, da de begge dø-
de midt i 1930’erne, læn-
ge før jeg blev født i 1949.
Parret boede i Bramming
på adressen Kirkestien 3,
hvorfra Jørgen i mange år
drev malerforretning. Han
var udlært håndværksma-
ler – men foretrak i alle
årene den lille pensel frem
for brede strøg eller tapet
og klister. På egnen var
han kendt som dekora-
tionsmaler – han udsmyk-
kede møbler og vægge og
lofter på gårde og i private
hjem med ornamenter og
malerier, lavede dekoratio-
ner til dilettantforestillinger
og i forsamlingshuse, og
havde i alle årene en lø-
bende produktion af maleri-
er, som han solgte til ingen
penge eller byttede for tje-
nester af den ene eller an-
den slags. Stilen er altid
naturalistisk – ofte naivi-
stisk med et påfaldende
skævt og fladt perspektiv i
billederne. Det er ikke den
største kunst, der kom fra
Jørgens hånd – mange af
billederne ser ud til at væ-

re malet med løs hånd og i
en ruf, nogle giver indtryk
af at være bestillingsvær-
ker og er måske nærmest
malet med venstre hånd –
men ikke mindst nogle por-
trætmalerier, hvor kunstne-
ren tydeligt har gjort sig
umage, er faktisk ganske
nydeligt håndværk.

Sommerlyst og Årre
kro
I forbindelse med min
slægtsforskning indsamler
jeg fotografier af Jørgen
Dinnesens værker, og det
er imponerende, hvad der
stadig findes rundt omkring
i mange forskellige gem-
mer. Berømtest i Bramming
er Dinnesens vægudsmyk-
ninger på legendariske Re-
staurant Sommerlyst. Re-
stauranten er ganske vist
nedlagt for mange år si-
den, men dekorationerne
er efter sigende bevaret
bag nye vægge i lokalet –
og et lille udsnit af det fan-
tasifulde værk er udstillet
på Egnsmuseet. Og tilsva-
rende er nu også de fire
store malerier på Årre Kro
bevaret for eftertiden.

Beretningen fortsætter i en
senere udgave....

Dinnesen af Bramminge

Sådan malede Jørgen Dinnesen sig selv omkring år 1925.

Hedelandskab fra omkring 1925 af Jørgen Dinnesen.
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