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ÅBNINGSTIDER
08.00-19.00 Svømmestadion
Danmark, Gl. Vardevej 60.
10.00-14.00 Genbrugsplad-
sen, Måde Kirkevej 35. 
10.00-14.00 Genbrugsplad-
sen, Mukkerten 14, Tarp. 
10.00-16.00 Esbjerg Kunst-
museum, Havnegade 20.
10.00-16.00 Esbjerg Museum,
Torvegade 45.
10.00-17.00 Fiskeri- og Sø-
fartsmuseet, Tarphagevej. 
12.00-16.00 Rolfsgade 149,
Dansk Europæisk Glassamling.
16.30-19.30 Esbjerg Skøjte-
hal. Esbjerg Idrætspark, Gl.
Vardevej.

ARRANGEMENTER
I DAG
10.00-16.00 Mennesket i fo-
kus, messe med byens alterna-
tiv behandlere. Tobakken, Gas-
værksgade. 

10.00-16.00 Åbent hus hos
Invita Køkkencenter. Østre Gje-
singvej 19.
10.00-16.00 Åbent hus hos
Designa. Gl. Vardevej 239. 
10.00-18.00 Vinduesmester.
Åbent hus hos A-Z Snedkeriet,
Molevej 4.
12.00-14.00 Fairtrade Brunch
med deltagelse af Jann Sjur-
sen. Ristorante La Scala, Sme-
degade 11. 

TEATER/MUSIK
13.00 og 15.00 Forestillingen
Fyrtøjet hjælper Askepot. Es-
bjerg Børne- og Ungdomstea-
ter, Teaterhuset, Borgergade.
15.00 Foyerkoncert med Carl-
Johans Venner. Musikhuset
Esbjerg, Havnegade.
16.00 Minifestival med ønske-
musik ved Esbjerg Ensemble.
Vestjysk Musikkonservatorium,
Kirkegade 61. 

ÆLDREARRANGEMENTER
14.30 Østerbycentrets Venner
holder søndagsmatine med
sang og musik. Østerby Cen-
tret. 

BINGO/BANKO
11.00-18.00 Hollandsk bingo,
Esbjerg Bingo Klub, Danmarks-
gade 8 
13.00-21.00 Hollandsk bingo,
Esbjerghus.
18.30 Bingo. Esbjerg Bingo
Center, Sædding Ringvej 2. 

SKALA FM ESBJERG
08.00 Morten P
12.00 Skala hits – non-stop
14.00 Bo Linde
18.00-06.00 Skala hits – non-
stop

LOKAL TV VEST 
00.00-08.00 TV Tone.
08.00-14.00 Familiekanalen.

14.00-17.00 TV Varde.
17.00-24.00 TV Dengang.

BIOGRAFEN 
BioCity, Gl. Vardevej 66: 
13.30, 16.00, 18.40 og 21.20
Ghost Rider. 
13.30, 16.00 og 18.45 Nat på
museet.
13.45, 16.00 Arthur og Mini-
moyserne.
13.45, 16.00 og 18.40 De for-
tabte sjæles ø.
13.50 og 16.00 Koslænget.
14.00, 16.00, 18.45 og 21.15
Rich Kids. 
16.00, 18.45 og 21.15 Ledsa-
get udgang.
18.45 Anja & Viktor 4.
19.30 The Good Sheperd.
21.20 Smokin’ Aces.
21.20 Hannibal Rising.
21.20 Blood Diamond.

VAGTER
Lægevagten: Sydvestjysk Sy-
gehus, Finsensgade 35: Tlf.
7515 8808. Døgnet rundt på
lørdage, søndage og helligda-
ge. Kun henvendelse efter for-
udgående telefonisk henven-
delse.
Tandlægevagten: Tlf. 7518
0216 klokken 09.00-10.00.
Apotekervagten: Krone Apo-
teket, Kongensgade 36: Tlf.
7512 9211 (døgnekspedition).
Kiropraktorvagten: Tlf. 7020
3634 klokken 09.00-11.00. Es-
bjerg Politi: Kirkegade 76, te-
lefon 7611 1448.
Falck: Tlf. 7010 2030.

ARRANGEMENTER
I MORGEN 
14.00-16.00 Få vejledning
hos studievalg, du kan få hjælp
til valg af videregående uddan-
nelse, efter- og videreuddan-

nelse. Hovedbiblioteket, Nørre-
gade 19. 
14.00-16.00 Foredrag »Sådan
lærte jeg at have tillid til min
skæbne« ved modedronnin-
gen Madame Dunk, der fortæl-
ler om sit liv og om sine valg.
Sædding Bibliotek.
15.00 Informationsmøde –
dansk flygtningehjælp søger
frivillige. Lokalerne, Kvaglund
Bibliotek. Kvaglund Centret. 
15.00 Foredraget »Hverdag i
Namibia« ved Dorthe Jensen,
der fortæller om sit studieop-
hold i Namibia. Jerne Sogne-
hus. 
19.00-21.00 Spiritualitet og
meditativ fordybelse. Kvag-
lund Kirke. 
19.30 Banko med Banko Poul.
Kvaglundhallen 

tid & sted

Der vil blive grædt en del
tårer til sommer, når
dyreadfærdsspeciali-

sten Dorthe Odefey fra Dyre-
adfærdscentret i Tjæreborg
tager til Holland for at bistå et
af Hollands største medicinal-
vareproducenter Organon
med at forbedre tilværelsen
for deres forsøgsdyr – hunde
af Beagle-racen.

Men tårerne vil blive grædt
bag væggene i hendes hotel-
værelse, og ikke mens hun
som konsulent giver vejled-
ning i, hvilke forhold, dyrene
skal bo under, hvordan de
skal behandles og hvilken
grad af ømhed, medarbejder-
ne skal vise dem.

– Jeg ved, det bliver vanvit-
tig hårdt. Jeg sympatiserer jo
ikke med den slags forsøg,
men bare man så kan være
med til at gøre det hele lidt
bedre for hundene. Eksem-
pelvis er disse hunde udsatte
for så hårde forsøg, at de bli-
ver aflivet efter tre måneder
og ikke, som visse andre ste-
der, kan videregives til fami-
lier, der er villige til at modta-
ge en forsøgshund, fortæller
Dorthe Odefey og tilføjer, at
firmaet udelukkende tester
på beagler.

– Årsagen til det er, at
beagler er meget tålmodige
hunde, hvilket vi som menne-
sker udnytter i denne forbin-
delse, siger hun.

Bedre levevilkår
Ifølge de oplysninger, dyread-
færdsspecialisten har fået, te-
ster firmaet tolerancen for ek-
sempelvis stoffer i p-piller, på-
virkninger af centralnervesy-

stemet, narkose og meget an-
det på hundene.

Det er ikke første gang,
Dorthe Odefey er involveret i
forbedring af forsøgshundes
vilkår. Hun har eksempelvis
været konsulent for CDL-la-
boratoriet i Nijmegen i Hol-
land, hvor man tester Golden
Retrievere fra USA, der er
født med en hjertesygdom,
som minder meget om mu-
skelsvind. Det er i øvrigt en
professor fra dette laborato-
rium, der har gjort det andet
firma opmærksom på Dorthe
Odefeys arbejde.

– Den pågældende hjerte-

sygdom er en, de er født med,
og ikke noget, de er blevet på-
ført. Man har også set den
hos spædbørn. CDL var en-
gang meget udskældt, men
jeg er glad for at kunne sige,
at forholdene er totalt ændre-
de, siden jeg var dernede.
Hundene har nu bedre leve-
vilkår, de bliver socialiseret
og stimuleret korrekt både fø-
lelsesmæssigt, mentalt og
emotionelt. Det indebærer
blandt andet, at de bliver rørt,
får kærlighed og ømhed, og
de får duftindtryk og legetøj,
så de ikke mere udviser ste-
reotyp adfærd, fortæller hun.

Når Dorthe Odefey til som-
mer drager af sted til Holland
har hun en assistent med.

Kort men godt liv
– Så er vi to til at tale tingene
igennem med hinanden, og
så må vi jo ligge og hyle sam-
men på hotelværelset om af-
tenen. Men kan vi sørge for,
at personalet bliver korrekt
uddannet i hundesprog, når
de håndterer disse hunde,
hvis grænser jo hele tiden bli-
ver overskredet, kan hunde-
ne i det mindste få et rigtig
godt liv i den korte tid, de er
her, siger Dorthe Odefey.

Hun skal hjælpe hunde i Holland
DYRE-ELSKER: Dyre-
adfærds-ekspert fra
Tjæreborg hyret til at
forbedre smertefuld
tilværelse for forsøgs-
hunde i Holland og ud-
danne laboratoriets
medarbejdere. 

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

Dorthe Odefey etablerede i efteråret sin egen virksomhed med undervisning af hundeejere, adfærdskorrektion af voksne hunde, foredrag og andet. FOTO: ANNETT BRUUN

F A K T A

■ NY UDDANNELSE
Dyreadfærdscentret på Vesterled 7 i Tjæreborg er ved at blive
en rigtig succes. Der er fuldt bookede hold og ventetid på ad-
færdsbehandling. Dyrlægerne i Esbjerg er blevet gode til at
henvise problemhunde, og Dorthe Odefey udarbejder efterføl-
gende en journal med vurdering af hunden samt en diagnose.
Dorthe Odefey kan i øvrigt også udføre massage på heste, li-
gesom hun udfører healing og telepat på en lang række dyr.
Med hensyn til katteadfærd har hun en kattespecialist, som
hun samarbejder med og henviser til. Hun etablerer i øvrigt
nu en to-årig privat uddannelse til eksamineret holistisk hun-
deadfærdstræner og såkaldt clicktræner. Den indledes i au-
gust 2007, og de første elever har allerede tilmeldt sig. Læs
mere på www.odefey.dk


