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bramming
jourhavende:
jan lindhardt christensen

Adresse: Saltgade 20,
6760 Ribe.
Telefon: 7542 0100.
Fax: 7542 4781.
E-mail:
redaktion.ribe@jv.dk
Lokalredaktør:
Hans Jørgensen.
Redaktion: Mandag-fredag 9-16.
Ekspedition: Mandag-fredag 9-16.
Udebliver avisen: Ring
mandag-fredag 7-15.30,
lørdag 7-9.30 og søndag
8-9.30 på telefon
7912 4500.

BB TABTE TIL
OPRYKKERNE
FODBOLD: Hviding Stadion, serie 2, herrer. Hviding
IF-Bramming Boldklub: 4-1
(1-1). Mål, Bramming Boldklub: Kasper Green.
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Malers slægtninge efterlyses
SAMLING: Familie-

medlem savner Dinnesen-slægtninge med
rødder i Gørding og
Bramming, men også
andres oplysninger.
Af Poul Desvignes Willadsen
Tlf. 7542 0100, pwi@jv.dk

GØRDING/BRAMMING:
Dinnesen-slægtninge efterlyses. Jo, Niels J. Dinnesen i
Højbjerg ved Århus er på jagt
efter medlemmer af familien,
der har rødder i Gørding og
Bramming.

Jørgen Dinnesen var stærkt
engageret i Brammings foreningsliv.

Han fortæller selv: Min oldefar Jørgen Dinnesen og hustruen Laura slog sig i 1901
ned i Gørding. I 1910 flyttede
parret til Bramming. Jørgen
Dinnesen var dekorations- og

landskabsmaler. Han malede
alt fra kulisser til dilettantforestillinger til dekorationer
på trappeopgange, vægge og
lofter i private hjem. Mange af
Dinnesens dekorationer er
malet over eller forsvundet,
men et udsnit af hans udsmykning Sommerlyst findes
på Egnsmuseet i Bramming.
Blandt Jørgen og Laura
Dinnesens børn kan nævnes:
Thorvald, Johannes, Emma,
Minna og Jens. Både Emma
og Jens blev boende i Bramming. Emma blev gift Ravn,
og Jens var maler ligesom sin
far. Ingen af dem fik børn. Johannes, som er min farfar, var
også maler og bosatte sig si-

GØRDING: Højskolelærer
og komponist Arne Andreasen fra Haslev medvirker, når
der tirsdag klokken 19.30 er
sangaften i konfirmandstuen
i Gørding.
Deltagerne skal synge en
blanding af sange og salmer,
nye og gamle, både Arne Andreasens egne og andres,
samt årstidssange.
Arne Andreasen akkompagnerer selv og knytter san-

FOREDRAG MED
BEHANDLER

GLIF FIK UAFGJORT
FODBOLD: Brørup Stadion,
serie 4, herrer. Brørup-Gørding/Lourup IF: 2-2(0-0).
Mål, GLIF: Tony Lindberg og
Michael Thomsen.

YNGLINGE TABTE
KREDSKAMP
FODBOLD: Bramming Stadion, kredskamp, ynglinge A
1. Bramming-SUB Sønderborg: 1-4 (0-0). Mål, Bramming: Kasper Hansen.
Bramming Boldklubs ynglinge
havde i medvinden flere store
chancer, men fik desværre ingen mål i 1. halvleg.
Gæsterne slog kontra efter
pausen og førte efter fem minutter 2-0, men hjemmeholdet
fik reduceret til 1-2.
– Vi satsede så, og det gav
kontrachancer og yderligere
to mål til gæsterne, siger BBtræner Finn Pedersen.
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Hunderup/Sejstrups juniorpiger i fodbold
er blevet regionsmestre. Holdet er:
Øverst fra venstre: Stefanie Johansen,
Natacha Wede, Anne Sørensen, Maiken Egknud, Heidi Kristensen, Melissa Larsen, Lo-

ne Thomsen, Mette Biltoft, Susanne Hansen, Henriette Rasmussen, Rikke Lassen,
og Sara Østergaard. Træner Henning Rasmussen ses forab. Sponsorerne er Michael
Wede, Keld Østergaard og Jens Biltoft.

Det bliver et kedeligt år
lertalsgruppen i Bramming byråd vedtog med
F
ti stemmer for og syv imod
sit eget budgetforslag for
2006. Flertalsgruppens og
Venstres budget forslag var
på mange væsentlige punkter identiske, og en forhandling kunne formentlig have
givet enighed på andre områder. Flertalsgruppen ville
dog hellere vedtage sit budget med et smalt flertal.
Flertalsgruppen undlod
stort set at omtale sine næsten visionsløse forslag og
fortabte sig i stedet i det historiske. Og undlod at omtale ganske mange fejlslagne

S Y N S P U N KT

Venstres gruppeformand
Henning Ravn, Lunagård 22,
Bramming, skriver:

og dyre beslutninger.
Venstre fremlagde en række begrundede ændringsforslag, der indeholdt visioner
til gavn for kommunens borgere fremover. Vi håbede på
denne måde at skabe flertal

09.00-16.00 Mødestedets
Aktivitetscenter: Åben.
09.00 Gørding Hallen: Idræt
om Dagen.
13.00-18.00 Bramming Bibliotek: Udstilling. ”H.C.Andersens
Eventyr”.
19.00 Bramming Sportscen-

se af f.eks. billeder, nogle af
Jørgen Dinnesens malerier
eller andre effekter. Hvis det
kan lade sig gøre, vil jeg gerne se tingene og affotografere de bedste billeder, siger
Niels J. Dinnesen.
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Niels J. Dinnesen kan kontaktes på denne adresse:
Niels J. Dinnesen Hjulbjergvej 11E 8270 Højbjerg. Telefon 8627 7299 eller på emailadressen
niels.j@dinnesen.com

Komponist synger for
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Bramming formåede at begrænse nederlaget i sæsonens
sidste kamp.
– Det bliver dog op ad bakke,
erkendte Casper Nielsen,
Bramming Boldklubs træner, lige da 2. halvleg blev fløjtet i
gang. Holdet var efter en nødbremse ramt af en udvisning
og kunne ikke holde det aggressive hjemmehold, der med
sejren rykker op i serie 1.

Brørup, havde oprykningen at
spille for. Det så også ud til at
skulle lykkes, for Brørup førte
2-0 fem minutter før tid.
– Så slog vi kontra med to
gode mål, siger Hans J. Lauridsen, GLIF’s holdleder.

den i Silkeborg. Thorvald
Dinnesen var frisør i Gørding
og fik to børn, Lis og Niels
Jørgen, begge blev boende på
egnen. Niels Jørgen døde
desværre allerede midt i
1970’erne. Lis, gift med
Svend Christensen og bosat i
Gørding, overtog Dinnesensamlingen. Lis og Svend havde en datter, som senere vist
nok studerende dansk ved
Aarhus Universitet. Hvis nogen kan sætte mig på sporet
af hende eller andre af Lis og
Svends efterkommere, er jeg
meget interesseret.
– I det hele taget hører jeg
meget gerne fra alle, som har
en historie eller er i besiddel-

for forslag som: Ekstra særlig vedligehold af børnehaver og skoler, forsøg med
samarbejde mellem foreningslivet, skoler og skolefritidsordningen, projektering og igangsætning af en
sydlig omfartsvej, projektering af et vandmiljø i forbindelse med sportscentret, og
ekstra opkøb af jord til byggemodning for at klare efterspørgslen på byggegrunde.
Forslag der kunne fremme
udviklingen i vores nuværende kommune, men flertalsgruppen stemte imod, så nu
bliver det budgetmæssigt et
kedeligt 2006.

BRAMMING: Hotel Kikkenborg
i Bramming er onsdag klokken
19.00 rammen om et foredrag
med behandleren Preben Steffensen, der er posturolog, akupunktør og rygskadeterapeut.
Hans udgangspunkt er posturologien, som betyder skæv
stilling Typiske problemer er
bl.a. hovedpine, rygsmerter, piskesmæld og diskusprolaps.

DEN GÅR IKKE,
KÆRE SPORTSCENTER
BRAMMING: Sportscentret ønsker at få lejen for de kommunale bygninger sat ned fra fem
til tre procent af byggeomkostningerne. Men økonomiudvalget kan kun svare: Den går
altså ikke, kære sportscenter. –
Kommunens udgifter skal
dækkes ind, siger borgmester
Karl Kristian Knudtzen (V).
Sportscentret skal årligt af
med 255.500 kr. i leje for multisalen og betale 149.000 kr.
for lokalerne til ju-jutsu og
squash.
pew

gene sammen. Om en sådan
musikaften siger A. Andreasen:
– Jeg elsker samværet og
kommunikationen med en
syngende forsamling. Og de
pludselige stjerneglimt, hvor
øjeblikke bliver fælleseje.
Det er menighedsrådet,
der står som arrangør af sangaftenen.
pew

Under foredraget behandler
han nogle af tilhørerne, hvis
de har lyst.
– Han skal simpelthen opleves, siger arrangøren Helle
Petersen, Hessellund. Aftenen
omfatter også et indslag om
jordstråler ved Niels Karl
Petersen. Der er tilmelding til
arrangementet på tlf.
20954154 senest mandag.
pew

skal dog trækkes små 194.000
kroner for installationer, som
fritidscentret klarer. Men tilbage er over 400.000 kroners
ønsker sat over for 283.482
kroner, som kom ind ved salget af Darums gamle folkebibliotek. Børne- og kulturudvalgets formand Finn Lambek (S)
siger: – Vi tager en snak om
bibliotekets indretning.
pew

BILRUDER SMADRET
GØRDING: Et hærværk er i løbet af weekenden forøvet på
en bil i Skolegade i Gørding.
To ruder er smadret ved
brug af brosten.
rup

DEN ER OGSÅ GAL
ST. DARUM: En arbejdsgruppe
foreslår det kombinerede skole- og folkebibliotek i Darum
Fritidscenter indrettet for
607.835 kroner. Fra beløbet

FORSØG PÅ BILTYVERI

ter: Stavgang. Bramming Firma- og Familieidræt.
19.00-20.00 Nørregade 52 B,
Bramming: Anonyme alkoholikere.
19.30 Bakkevejens Skole: Vælgermøde for hørehæmmede.
LBH, Ribe Amt.

ter: Bridge.

FORENINGER
19.00 Bramming Sportscen-

VAGTEN
LÆGEN: Telefon 7515 8808,

hverdage efter klokken 16.00
og til næste morgen klokken
08.00. Kun henvendelse efter
telefonisk aftale. Weekender
og helligdage: Hele døgnet.
FALCK: Telefon 7010 2030.
APOTEK: Krone Apotek, Kongensgade 36, Esbjerg, telefon
7512 9211.
POLITI: Telefon 7656 1448.

BRAMMING RÅDHUS
09.00-17.00 Åbent. Borgerservice.
08.30-12.30 og 13.00-17.00
Telefontid. Telefon: 7656 1616.
09.30-12.30 Åbent.

GØRDING: En bil på Kærnevænget i Gørding blev i løbet
af weekenden forsøgt stjålet,
oplyser politiet i Ribe.
rup

