
Spids blyanten og kom i gang
Du ønsker ikke at læse videre – men vil gerne prøve 
kræfter med erhvervslivet og have en praktikplads på 
kontor, i en butik eller i en engrosvirksomhed.

Grådybparken 11 · 6700 Esbjerg ·Tlf 76 13 33 33 · ehs.dk

HG-Student
12 uger er hvad der skal til for at kick-
starte din karriere. Hvis du har en
almen gymnasiel uddannelse, HF eller 
HTx kan du nu blive klædt på til at tage 
livtag med erhvervslivet.

Med din skolebaggrund har du mulig-
hed for at gennemføre handelsskoler-
nes grundforløb på kun 12 uger, og så 
er du parat til at fortsætte dit hovedfor-
løb med 2 års praktik i en virksomhed.

I de første 12 uger kan du modtage SU.
I praktikperioden modtager du elevløn 
efter gældende regler (også når du er 
på skoleophold).

Henvender sig også til dig der er i job 
men ønsker at komme videre.

Praktiske oplysninger

Studiestart:
12. august 2008

SU:
Forløbet er SU-berettiget

Tilmelding:
Senest 1. august 2008

Kontaktperson:
Bettina Jepsen, tel: 76133311
For yderligere oplysninger.
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ÅBNINGSTIDER
08.00-19.00 Svømmestadion
Danmark, Gl. Vardevej 60.
10.00-16.00 Sydvestjyske Mu-
seer, Torvegade 45.
10.00-16.00 Esbjerg Vand-
tårn, Havnegade. 
10.00-16.00 Esbjerg Kunst-
museum, Havnegade 22.
10.00-17.00 Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet, Tarphagevej.
10.00-17.00 Genbrugsplad-
sen, Måde Kirkevej 35.
10.00-17.00 Genbrugsplad-
sen, Mukkerten 14, Tarp.
12.00-16.00 Dansk Europæ-
isk Glassamling, Rolfsgade 149. 
11.00-17.00 Fanø Kunstmu-
seum, Nord Land 5, Sønderho. 

BIBLIOTEKER
10.00-13.00 Kvaglund Biblio-
tek, Kvaglund Centret.
10.00-13.00 Sædding Biblio-
tek, Sædding Centret, Tarpha-
gevej.
10.00-14.00 Hovedbibliotek-
et, Nørregade 19.

ARRANGEMENTER
10.00-14.00 Små købmænd
for en dag. Loppemarked med
de syv til 14 årige. Fra Torvet til
Kirkegade.
10.00-14.00 Loppemarked
ved Søster Lagkage og Lens-
cow Styling. Pladsen ved Jer-
ne Brocenter.
10.00-17.00 Loppemarked og
garagesalg. Arrangør: Folkebe-
vægelsen mod EU. Storegade
40.
10.00-18.00 Åben rosenhave
hos Hanne & Ernst, Sationsvej
4, Tjæreborg.
10.30-16.45 Hvordan kan vi
skabe den succes? Alle etniske
minoritetsbørn i Esbjerg får en
god skolestart om kort tid. Åb-
ningstale ved Hans Erik Møller,
formand for Børn & Familieud-
valget og introduktion til semi-
nariet ved Christina Jagd, se-
niorkonsulent, Mht Consult.
Præstegårdsskolen, Sønder-
vangen 18.
11.00 Dragefestival – Fælles-
flyvning. Fanø Strand.
12.00 Live musik. Der spilles

Cash numre. Rådhuskroen,
Torvegade. 
12.30-16.30 Reception. 25
års jubilar Finn Hindborg, Carl
Buch. Festsalen, Briggen, Hjer-
ting.
13.00-19.00 Se dragerne fra
havet. Sejltur med M/S Fanø.
Afgang fra Nordby. Tilmelding:
Fanø Turistbureau.
13.30-17.00 Farvelreception.
Park Hotel Restaurant ved Eva
og Roald Nissen, Torvegade.
16.30 Messe på polsk ved pa-
stor Jan Zalewski. Skt. Nikolaj
Kirke, Kirkegade.
19.30 Esbjergrevyen Tobaks-
kuller 2008. Tobakken, Gas-
værksgade.
21.00 Live musik ved Sedated
Angel, stoner-rock og Spillt,
thrash, grunge og experimen-
tel. Ungdomshuset Konfus, Ex-
nersgade.
22.00 Live musik. Cafe Frede-
rik, Skolegade 46.
22.00 Live musik ved Bulls on
Parade og Queens og The Clo-
neage. Industrien, Skolegade.

BANKO/BINGO
13.00-22.00 Hollandsk bingo.
Bankoringen, Esbjerghus.
13.30 Banko, Bankohallen,
Ravnevej 12, Fællesklubben.
14.00 Bingo, Esbjerg Bingo
Center, Sædding Ringvej 2 .

SKALA.FM ESBJERG
07.00-10.00 Ugen i Morgen
Ministeriet
10.00-14.00 What’s up Syd-
danmark
14.00-18.00 Skala.fm top 40
18.00-02.00 Party Skala.fm 

LOKAL TV VEST 
00.00-10.00 TV Mosaik.
00.00-24.00 TVE. 
10.00-17.00 TV Glad.
17.00-24.00 TV Tone.

BIOGRAFEN 
BioCity, Gl. Vardevej 66: 
13.30 Horton og Støvfolket
Hvem!
13.30 og 21.15 Semi-Pro.
13.30, 15.00, 16.20 og 17.40
Carsten og Gittes Filmballade
13.45 Lucky Luke Mod Vest.
13.45, 16.00, 18.30 og 21.00
Det som ingen ved.

14.00 Tempelriddernes Skat
III.
14.00 og 16.20 Den magiske
legetøjsbutik.
15.30, 18.30 og 21.30 Sex
and the City: The Movie.
15.30, 18.30 og 21.30 Speed
Racer.
15.45, 18.30 og 21.15 21.
16.00, 18.45 og 21.30 Indiana
Jones og krystalkraniets kon-
gerige.
19.00 Til jackpot os skiller.
19.00 og 21.15 The Happe-
ning.

VAGTER
Lægevagten: Region Syddan-
mark: Tlf. 7011 0707. Kun hen-
vendelse efter forudgående
telefonisk henvendelse.
Lægevagten: Fanø: Tlf. 7516
3222.
Tandlægevagten: Sundheds-
huset Sct. Joseph, Nørregade
63A. Klokken 09.00-12.00. Tlf.
6541 4551. 
Apotekervagten: Krone Apo-
teket, Kongensgade 36: Tlf.
7512 9211 (døgnekspedition).
Kiropraktorvagten: Tlf. 7020
3634/7020 3632 klokken
09.00-10.00.
Syd- og Sønderjyllands Politi:
Kirkegade 76, telefon 114.
Falck: Tlf. 7010 2030.

ARRANGEMENTER
I MORGEN
10.00-16.00 Esbjerg Vand-
tårn.
10.00-18.00 Åben rosenhave,
Tjæreborg Stationsvej 4.
12.00 Pilgrimsvandring. Zions
Kirke, Nygårdsvej.
14.00 Den lille cafe. Område-
center Hedelund.
14.00 Genindvielse af Børsen.
Sønderho.
14.00-16.00 Honning slynge-
dag ved Johan Johansen, som
slynger cirka 500 kilo honning
om året. Beboerhuset Midt-
gård, Ravnsbjergvej 6.
14.00-20.00 Se dragerne fra
havet. Sejltur med M/S Fanø
nord om Fanø og ned til områ-
det ved Fanø Bad. Afgang fra
Nordby. Tilmelding: Fanø Tu-
ristbureau.

tid & sted

Nu bliver det muligt at købe
en halv eller hel times kvali-
tetstid til din hund, mens du
måske selv er på arbejde eller
sidder med benet i gips. 

Det er Dyreadfærdscente-
ret i Tjæreborg ved holistisk
hundeadfærdsspecialist og
click træner, Dorthe Odefey,
der smider tilbuddet på bor-
det til alle de hundeejere, der
måske sidder med lidt dårlig
samvittighed i forhold til de-
res egen udgave af menne-
skets bedste ven.

– Jeg hører jo jævnligt hun-
deejere sige, at nu har de fryg-
telig dårlig samvittighed over

for deres hund, fordi de har
fået nyt job, hvor de ikke er så

meget hjemme, eller de har
en periode med sygdom. Der-

for synes jeg, det er en god
idé at tilbyde privat hjemme-
træning, hvor der kommer en
instruktør og træner og sti-
mulerer hunden mentalt, for-
klarer hun.

Ejeren er som sådan ikke
involveret i instruktørens be-
søg, understreger Dorthe
Odefey.

– Der er ikke noget under-
visning i det for ejeren eller
andet. Det er ganske enkelt
og udelukkende et tilbud om
at sikre sig kvalitetstid til sin
hund en gang om ugen eller
hver 14. dage, hvis man ikke
selv har så meget tid. Man
kan købe en halv eller en hel
time, siger hun.

Der er otte instruktører –
inklusive Dorthe Odefey selv
– tilknyttet hjemmetrænin-
gen.

– De seks er mine afgangs-
elever, der nu fungerer som
instruktører på banerne un-
der min vejledning. De kan
undervise i basistræning af

hunde, og de er selv blevet
undervist i racekundskab og
almen lydighedstræning, så
de ved, hvilke racer, der skal
stimuleres på hvilken måde,
forklarer hundeadfærdsspe-
cialisten: 

Dorthe Odefey understre-
ger, at al visitation til tilbud-
det foregår gennem hende: 

– Det er vigtigt, at folk rin-
ger til mig, så jeg kan stille de
indgående spørgsmål om
hundens temperament, ad-
færd og karakter. 

Plaster til hundeejerens samvittighed

Af Heidi Bjerre-Christensen
Tlf. 7912 4631, hbc@jv.dk

STIMULANS: Dyread-
færdscenteret i Tjære-
borg tilbyder nu privat
hjemmetræning til
hunden. Ejeren invol-
veres ikke i lektionen. 

FA K TA

■ PRIS
En time koster 400 kroner,
en halv 250 kroner. I prisen
er instruktørens kørsel in-
kluderet. Man kan bestille
kvalitetstid på telefonnum-
mer 2291 6776. Man kan
læse mere på hjemmesiden
www.odefey.dk.

Dorthe Odefey er nu klar med et eksklusivt tilbud til de hundeejere, der gerne vil rette op på den
dårlige samvittighed. ARKIVFOTO

ÅBNING

Fiskesø åbner i dag
Godt halvanden uge før plan-
lagt åbner en stor, kunstig fi-
skesø i dag syd for Nordby på
Fanø. Søen er en såkaldt put &
take sø, hvor man for 100 kro-
ner kan fiske efter regnbueør-

reder i tre timer. Åbningen var
egentlig planlagt til den 1. juli,
men med det meste på plads
bliver det altså lidt tidligere.

– Vi har et rend her hver
dag med folk der spørger,
hvornår vi åbner. I disse dage
er der ekstra mange på grund
af dragefestivalen, så derfor
lukker vi allerede op, siger sø-

ens ejer, Arne Pedersen. 
Den kunstige sø er 9500

kvadratmeter stor og med en
dybde på op til seks meter. 

Trods smugåbningen holdes
der stadig fast i datoen for åb-
ningsreceptionen. Den finder
sted den 5. juli, hvor udvik-
lingsminister, Ulla Tørnæs klip-
per snoren. rit


