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RIBE: Tre unge bordtennis-
spillere fra Ribe Bordtennis-
klub kæmpede sig til gode
resultater i weekenden. Ef-
ter lørdagens kampe som
sluttede kl. 22.30 for Ribes
spillere, kunne Ribe spiller-
ne notere følgende flotte re-

sultater. Yngre pige spille-
ren, 13-årige Louise Ander-
sen som netop er blevet ud-
taget til ungdoms
landholdssamling senere
på måneden, er næsten fly-
vende for tiden. Dette var
ingen undtagelse om lørda-
gen, hvor hun deltog i hele
fire rækker. Hun vandt se-
nior dame C og Pige elite.

Samtidig opnåede hun en 3.
plads i dame c double og en
2. plads i pige elite double.
Selv om Simon Hansen er
ungdomsspiller så nåede
han helt frem til finalen i se-
nior herre B. Men måtte se
sig slået efter fem tætte sæt.
Kasper Andersen nåede 1/8
finalen i Herre B, hvor han
desværre tabte efter fem

flotte og tætte sæt. Louise
fortsatte sin sejrsstime søn-
dag formiddag, ved både at
vinde dame junior single og
double rækkerne. Og som
om det ikke var nok, så tog
hun også førstepladsen i sin
egen årgang i yngre pige
single. Dermed nåede Lou-
ise op og spille 22 single
uden at tabe en eneste

kamp. Simon var også rigtig
godt spillende om sønda-
gen. Han spillede sig endnu
engang flot i en finale. Den-
ne gang i junior elite. Men
desværre måtte han bøje sig
efter fem tætte sæt. Efter at
have rystet skuffelsen af
sig, fortsatte han blot med
at vinde i senior herre elite
som var stævnets bedste. 

Stævne: Tre bordtennisspillere flotte resultater med hjem fra Tyskland. 

Bordtennisspillere fik flotte point
Af Janne Bennike-Sorgenfri,
jbs@jv.dk

RIBE: En gratis e-bog, der har
til formål at reklamere for
herlighederne i og omkring
Nationalpark Vadehavet og
Ribe, kan nu downloades.

Aarhus-forfatteren Sara

Helena Kangas har tidligere
udgivet lignende bøger om
Berlin, London og Barcelo-
na, og med "Ella Bellas even-
tyr - Vadehavet & Ribe" er
der nu også fokus på mulig-
hederne i det vestjyske.

– Jeg er rigtig glad for, at
den første bog i serien med
fokus på det danske ikke
handler om København. Det
havde været for nemt. Det
her skulle gerne være kul-
turformidling i børnehøjde,
ikke bare storbyoplevelser,
forklarer Sara Helena Kan-
gas.

Betaget af historien
Hun erkender at have haft et
meget ringe kendskab til Ri-

be-området, inden hun ka-
stede sig ud i arbejdet. 

Forfatteren er dog blevet
betaget af Danmarks ældste
by.

– Bogen kunne være ble-
vet meget større, når man
tager ikke bare historien
men også den fantastiske
natur i betragtning, siger Sa-
ra Helena Kangas om Ribe-
egnen.

– Samtidig har jeg fået et
indtryk af et lokalsamfund,
der ikke bare syder af god
energi men også af et for-
trinligt samarbejde borger-
ne imellem. Denne bog er
blevet meget bedre, end jeg
havde turdet håbe på, lyder
det.

"Ella Bellas eventyr - Vade-
havet & Ribe" oversættes i
første omgang til hollandsk.

– Den forventes også at
udkomme på tysk enten i år
eller til næste år. Derudover
ved jeg, at der er interesse

fra det russiske marked, for-
tæller Sara Helena Kangas.

Initiativtager til og tovhol-
der for bogprojektet er Britt
S. Nielsen fra Fonden Ribe
Byferie Resort.

Ella Bella klar til
eventyr i Vadehavet
E-bog: Ny dansk
guidebog støttet af
Ribe Byferie Resort
oversættes til først
hollandsk og siden
tysk.

Forfatteren bag serien om Ella Bella, Sara Helena Kangas, "skudt" på en café i Ribe. Hun glæder sig over, at Danmarks ældste by - og ikke eksempelvis
København - spiller hovedrollen i den første bog i serien med fokus på Danmark. Foto: Susanne K. Jensen

Af Christian Nielsen,
VIK_RIBE@jv.dk

FA K TA

Ella Bellas eventyr - Vadehavet & Ribe
■ Kan downloades på www.ellabellaseventyr.dk/vadehavet-og-
ribe.html
■ Henvender sig hovedsageligt til familier med børn i 5-12 års
alderen.
■ Giver børn en forståelse og interesse for det område, de skal
besøge.
■ Finansieres af Nationalpark Vadehavet, Sydbank, diverse
fonde og turisterhvervene.

Ribe
06.00-08.00, 14.30-17.30
og 19.00-21.00 Ribe Svøm-
mebad.
09.30 Hunderup kirke: Kirke
for de små.
09.30-11.30 Kultur- og Akti-
vitetscenter Egebæk-Hviding:
Cykeltur.
10.00-11.00 Sct. Catharinæ
kirke: Babysalmesang med
Elin Hjuler.
10.00-14.00 Hallen i Hun-
derup: Petanque. Hunderup
Sejstrup Seniorklub.
13.00 Hviding Krocketklub:
Krocketbanen i Hviding.
13.00-16.00 Vindrosen, Ribe:
Åbnet.
13.30 Krocketbanen ved
skolen: Krocket. Jernved
Krocketklub.
14.00-16.00 Mødestedet, s
eminarieHuset: Sang, arr.
Ældre Sagen.
19.00 Roager Forsamlings-
hus: Borgermøde arr. Byg-
gestyregruppen bag med-
borgerhuset.
19.15 Vilslev Forsamlingshus:
Banko. Forsamlingshuset,
Pensionistforeningen og KBA.

BIBLIOTEK OG BOGBUS
07.00-22.00 og
10.00-17.00 (med personale)
Ribe Bibliotek.

MUSEER OG 
UDSTILLINGER
10.00-16.00 Sct. Catharinæ
Kirke og Klostergården.
10.00-16.00 Ribe Jernindu-
stris forhal: Udstilling.
10.00-17.00
Vadehavscentret, Okholmvej
5.
11.00-16.00 Ribe Domkirke.
10.00-16.00 Museet Ribes
Vikinger.
11.00-16.00 Ribe Kunst-
museum, Sct. Nicolaj Gade.
12.00-17.00 Hans Tavsens
hus: Udstilling.

TID & STED

KALVSLUND: En traktor med
en gyllevogn røg tirsdag for-
middag i grøften på Øster-
vej, nær Kalvslund. Årsagen
var, at traktorføreren trak
ud i den bløde vejrabat, da
der kom en modkørende
lastbil.

– Der skete kun et mindre
udslip af gylle. Det fik vi
dæmmet op - og gyllen blev
suget op. Der er en å 50 me-
ter fra stedet, men gyllen
forvoldte ingen skade, for-
tæller indsatsleder Thomas
Laugesen, Esbjerg Brand og
Redning, Station Ribe.

Vejen var afspærret til kl.
14. 

Gyllevogn
i grøften
Af Ole Maass,
oma@jv.dk

Den væltede gyllevogn ved
Østervej i Kalvslund.Privatfoto


