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RIBE: Idéen til Ella Bellas
eventyr kom egentlig, fordi
kvinden bag, 33-årige Sara
Helena Kangas, selv elsker
at rejse, og da hun fik sit før-
ste barn, Ella, for knap fem
år siden, nægtede hun, at
det skulle være slut med
storbyferier.

Men der manglede lige-
som nogle guidebøger til
børnefamilierne, og så gik
hun selv i gang.

– Det er faktisk lidt ego-
istisk, men jeg elsker bare at
rejse og det gør min mand
også. Så derfor har jeg valgt

at lave de her guidebøger,
som er skrevet og illustreret
til børn. Men de skal faktisk
give forældrene mod til sta-
dig at komme ud og opleve
verden – også storbyerne
med børn, smiler Sara Hele-
na Kangas.

Storbyen Ribe
Ella Bella har allerede været i
Berlin og London, og her er
udgivet to bøger til børn.
Hun er pt igang med at un-
dersøge Barcelona i børne-
højde, og så er hun rykket
hjem, hvor den første bog i
Danmark altså skal handle
om Ribe. Bøgerne er bygget
op efter guidebøgerne: »Tu-

ren går til« for at følge stor-
by-konceptet, så det lå ikke
lige i kortene at første bog i
Danmark skulle handle om
Ribe.

– Jeg blev kontaktet at
Britt fra Ribe Byferie. Hun
havde set de andre bøger og
mente bestemt, at jeg skulle
lave en om Ribe. Jeg kendte
faktisk ikke ret meget til by-
en før, men hurra for inter-
nettet, for da jeg først be-
gyndte at læse om Dan-
marks ældste by med både
vikinger, Brorson, Vadeha-
vet og domkirken var jeg
solgt, selvfølgelig skulle før-
ste bog i Danmark starte i Ri-
be, fortæller Sara Helena

Kangas.
Ella Bella har allerede væ-

ret i Ribe et par gange, og
der ligger allerede uddrag
til bogen på hjemmesiden:
www.ellabellaseventyr.dk.

Bogen om Ribe skal i første
omgang udgives som en e-
bog med cirka 25 forskellige
afsnit, der hver fortæller om
en seværdighed eller et sted
i Ribe og omegn.

Ella Bellas første danske
eventyr starter i Ribe
Børnerejsebog: Ella Bella har både været i London og Berlin og lavet guidebøger herfra til børn, første stop
i Danmark bliver Ribe, og der er masser at glæde sig til for både børn og voksne.
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Ella Bellas eventyr

Ella Bellas eventyr er en påbegyndt ny række af danske guide-
bøger, som er skrevet og illustreret direkte til børn. Første bog i
serien er Ella Bellas eventyr – Berlin. Bogen er udkom d. 14. juni
2012. I slutningen af november 2012 udkom næste bog i serien.
Her går eventyrerne til London. Forfatteren bag hedder Sara
Helena Kangas og pt er hun både i gang med en bog om Barce-
lona og så Ribe.

Ella Bella har allerede været i Ribe et par gange, her nyder hun en pause fra regnvejret under en af parasollerne i Quedens gård sammen med storebror
Otto og deres »mor« Sara Helena Kangas. Foto: Susanne K. Jensen

Af Susanne Kristine Jensen
Tlf. 7211 4404, skj@jv.dk

BRØRUP: Den står på roser i
alle afskygninger, når der
afholdes Rosenfestival på
herregården Sønderskov
ved Brørup, søndag den 7.
juli klokken 10.30 – 16.00. 

Arrangørerne efterlyser i
den forbindelse udstillere
både medlemmer og ikke
medlemmer. Opfordringen
lyder på at gå ud i haven og
klippe en knop, en halvt ud-
sprungen og en fuldt ud-
sprungen af den smukkeste
rose. Rosenudstillingen i
vaser omfatter moderne ro-
ser, historiske roser og Au-
stin roser. Hver sort skal
præsenteres i de tre stadier.
Klaseroser som eks. »The
Fairy« udstilles med en
stilk. Publikum stemmer
om de smukkeste roser i
hver kategori og om den
smukkeste dekoration. Ind-
leveringen senest klokken
9.30.

Roserne
blomstrer
på herre-
gården

Foredrag for
særligt sensitive
RIBE: Siden den første bog
om særligt sensitive men-
nesker udkom på dansk i
2008, er der kommet fokus
på emnet, så det i dag er
blevet helt almindeligt at
tale om overstimulering og
behov for at trække sig til-
bage. Særligt sensitive
mennesker begynder at in-
sistere på at være i verden
på deres egen måde, selv
om den er anderledes.Og
for pårørende til særligt
sensitive er der typisk ting,
der falder mere på plads,
når de har hørt om dette
karaktertræk. 

Så forstår de bedre, hvor-
for deres eksempelvis
mand eller kone ind imel-
lem er mere forsigtig og
sart end de fleste andre.
Foredraget, som holdes
tirsdag den 5. november
klokken 17 - 18.50 med ef-
terfølgende middag, arran-
geres af Den Gamle Avls-
gård i samarbejde med
FOF, Esbjerg.

Tilmelding hos FOF, Es-
bjerg - telefon 75123805
eller på www.FOF-Es-
bjerg.dk

RIBE: Ripenseren Mogens
Schmidt Hansen slog søn-
dag 16. juni årets første ho-
le-in-one i Ribe Golfklub.
Det var hul 13, der blev det
magiske hul for den 49-åri-
ge ripenser. 

Det blev fredag fejret af
både golfklubben og Frøs,
der er sponsor på netop hul

13, hvor bolden ramte efter
kun et slag.

Derfor var der både en fla-
ske whisky fra golfklubben,
men også et gavekort på
1000 kroner fra Frøs, som
blev overrakt af filialdirek-
tør, Emil W. Jørgensen.

– Det er jo nok både mit
første og sidste hole-in-one,
det er da meget sjovt at prø-
ve, lød det fra Mogens
Schmidt Hansen selv.

Men gaverne faldt allige-

vel i god jord.
– Jeg har ikke besluttet,

hvad gavekortet skal bruges
til, men det kan være jeg
skal have mine børn med ud
og spise, smilede han.

Frøs har været hul-spon-
sor i Ribe Golfklub siden
2007. Her startede de med
hul to, men der var for få,
der slog det magiske slag på
banens sværeste hul.

–Vi besluttede os derfor at
skifte til hul 13, for der var

ingen idé i, at ingen fik hole-
in-one, forklarer filialdirek-
tør Emil W. Jørgensen.

– Nu snakker folk om, om
det er i dag, de skal have
1000 kroner af Emil, det ska-
ber lidt mere fokus, smiler
han.

Men selvom det skaber
lidt mere fokus, så er det
første gang i år overhove-
det, at der er en golfspiller,
der slår et hole-in-one i Ribe
Golfklub.

Hole-in-one på hul 13 fejret
Tekst og foto 
Susanne K. Jensen
Tlf. 7211 4404, skj@jv.dk

Mogens S. Hansen (midt) bliver lykønsket af Jamie Ekins
fra Ribe Golfklub (tv.) og Emil W. Jørgensen fra Frøs (th.).


