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LUNDBEK

FODPLEJE

Online bestilling på lundbekfodpleje.dk

Pia Lundbek   •   Bryndumvej 40   •   Tarp, 6715 Esbjerg N.  •   Tlf.: 41 61 73 72
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 +45 28 26 31 48

livetsspor@outlook.dk

www.livetsspor.dk

Landlystvej 94 • 6715 Esbjerg N.

METTE DOBRICK
PSYKOTERAPEUT MPF & COACH

Livets   spor

Tilbyder:
Individuel terapi,

parterapi og coaching
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Opstart for sæsonen 2020/2021 BSGI Gymnastik.

Så er vi klar til at starte op for en nye sæson i Gymnastikforeningen. 
Det har i år været en lidt anderledes opstart. Coronasituationen har også her sat sit præg på, 
hvordan vi kan gennemføre vores hold. Vi skal passe på os selv og hinanden, og derfor har vi 
i gymnastikforeningen arbejdet hårdt på at tilrettelægge holdene, så vi overholder de 
anbefalende retningslinjer, og dermed undgår smitte. 
Vi går en ny sæson i møde med masser af energi og glæder os til en masse sjov og aktivitet i 
godt selskab, samtidig med at vi passer på hinanden. 

Mange hold på sæsonplanen. 
Vi vil gerne nå ud til så mange som muligt, og derfor forsøger vi at tilbyde aktivitet i alle 
størrelser og aldre. Vi tror på, at det skaber et godt sammenhold i vores dejlige lille by, når vi 
har noget at mødes til og være fælles i og omkring. Er det ovenikøbet sjovt og kan bringe et 
smil på læben samtidig med at skabe ny energi, så er det jo ren win-win. Så kom og vær med.  

Ud over vores børne/unge – og mor/far/barn hold, er der selvfølgelig også tænkt på de store 
”børn”.
Igen i år er ”TTT” tøser (TorsdagsTræningstøser) og ”mandehørm” på programmet.
Vi har være så heldige at både Combat N' Pump og Motionisterne er med igen i år. 
Så vi håber på en masse glade mennesker.

Vi har i år desværre måtte aflyse vores springhold 3-5 klasse drenge og Juniormix om 
onsdagen. 
Der er søgt med lys og lygte efter en springtræner, men det er desværre ikke lykkedes. Det er 
vi utrolig kede af, men vi håber vi kan åbne op for holdene igen næste sæson. 
Så går du med en trænerdrøm i maven og har du lyst til at være en del at et godt sammenhold 
og nyde nogle gode timer med glade børn og unge, så kontakt os gerne.   

Opstartsmøde for BSGI trænere, Hjælpetrænere, minitrænere og bestyrelse. 
Det årlige opstartsmøde er vanen tro afholdt. 
Der er kommet nye ansigter til; både på trænerdelen og i bestyrelsen.  Det er altid dejligt at 
kunne byde velkommen til nye og vi er så glade for, så mange der støtter op om klubben. Der 
er brug for rigtig mange hænder til at få det hele til at løbe rundt, så vi sætter stor pris på alle 
der giver en hånd med. 
Kunne du tænke dig at blive en del af fællesskabet, og blive frivillig i foreningen skal du 
kontakte gymformand@bsgi.dk 

Vigtige datoer i 2020/2021
Juletræsfest  5. december 2020
DGI Drengelejr  09-10. januar 2021
DGI pigelejr  23-24. januar 2021
Opvisning  21. marts 2021
Generalforsamling 24. marts 2021

BEMÆRK NY HJEMMESIDE ( ISAMARBJEDE MED HÅNDBOLD) www.BSGI.DK 

Med sportslige hilsner BSGI Gymnastik.  



14
 

15

Opstart for sæsonen 2020/2021 BSGI Gymnastik.

Så er vi klar til at starte op for en nye sæson i Gymnastikforeningen. 
Det har i år været en lidt anderledes opstart. Coronasituationen har også her sat sit præg på, 
hvordan vi kan gennemføre vores hold. Vi skal passe på os selv og hinanden, og derfor har vi 
i gymnastikforeningen arbejdet hårdt på at tilrettelægge holdene, så vi overholder de 
anbefalende retningslinjer, og dermed undgår smitte. 
Vi går en ny sæson i møde med masser af energi og glæder os til en masse sjov og aktivitet i 
godt selskab, samtidig med at vi passer på hinanden. 

Mange hold på sæsonplanen. 
Vi vil gerne nå ud til så mange som muligt, og derfor forsøger vi at tilbyde aktivitet i alle 
størrelser og aldre. Vi tror på, at det skaber et godt sammenhold i vores dejlige lille by, når vi 
har noget at mødes til og være fælles i og omkring. Er det ovenikøbet sjovt og kan bringe et 
smil på læben samtidig med at skabe ny energi, så er det jo ren win-win. Så kom og vær med.  

Ud over vores børne/unge – og mor/far/barn hold, er der selvfølgelig også tænkt på de store 
”børn”.
Igen i år er ”TTT” tøser (TorsdagsTræningstøser) og ”mandehørm” på programmet.
Vi har være så heldige at både Combat N' Pump og Motionisterne er med igen i år. 
Så vi håber på en masse glade mennesker.

Vi har i år desværre måtte aflyse vores springhold 3-5 klasse drenge og Juniormix om 
onsdagen. 
Der er søgt med lys og lygte efter en springtræner, men det er desværre ikke lykkedes. Det er 
vi utrolig kede af, men vi håber vi kan åbne op for holdene igen næste sæson. 
Så går du med en trænerdrøm i maven og har du lyst til at være en del at et godt sammenhold 
og nyde nogle gode timer med glade børn og unge, så kontakt os gerne.   

Opstartsmøde for BSGI trænere, Hjælpetrænere, minitrænere og bestyrelse. 
Det årlige opstartsmøde er vanen tro afholdt. 
Der er kommet nye ansigter til; både på trænerdelen og i bestyrelsen.  Det er altid dejligt at 
kunne byde velkommen til nye og vi er så glade for, så mange der støtter op om klubben. Der 
er brug for rigtig mange hænder til at få det hele til at løbe rundt, så vi sætter stor pris på alle 
der giver en hånd med. 
Kunne du tænke dig at blive en del af fællesskabet, og blive frivillig i foreningen skal du 
kontakte gymformand@bsgi.dk 

Vigtige datoer i 2020/2021
Juletræsfest  5. december 2020
DGI Drengelejr  09-10. januar 2021
DGI pigelejr  23-24. januar 2021
Opvisning  21. marts 2021
Generalforsamling 24. marts 2021

BEMÆRK NY HJEMMESIDE ( ISAMARBJEDE MED HÅNDBOLD) www.BSGI.DK 

Med sportslige hilsner BSGI Gymnastik.  



16

Oktober - November - December 2020

Nu kan man låne bøger online og hente dem i Sognegården. Materiale kan bestilles 
hjemmefra på esbjergbibliotek.dk, Bibliotekets app: Biblioteket eller 7616 2000 eller direkte 
på biblioteksskærmen i Sognegården.
Åbningstiden er begrænset pga. corona-situationen, men der vil være åbent:

Tirsdag og torsdag fra kl. 12-17

(Når Sognegården åbner igen vil der være åbent alle dage fra 8-17) 

PLACERING/ÅBNINGSTIDER
Sognegården, Bryndumvej 111A, 6715 Esbjerg N
Alle dage kl. 8-17

VI KOMMER OGSÅ HER
Andrup, Darum, Egebæk-Hviding, Gredstedbro, Grimstrup, Guldager Kirkeby, Gørding, Hjerting,
Jernved, Roager, Vejrup, Vester Nebel, Vester Vedsted og Vilslev.

DU KAN BESTILLE MATERIALE HER
esbjergbibliotek.dk   /   Bibliotekets app: Biblioteket   /   76 16 20 00
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      Lystejendom / Fritidslandbrug

Med god beliggenhed i Esbjerg Nord er til salg eller udleje.

Der er rolige, naturskønne omgivelser ved skov og sø. 

Meget gode muligheder for jagt og plads til heste. 

Udbygningerne er velegnede til værksted og opbevaring. 

Overtagelse kan ske efter den 1. oktober 2020.

Henvendelse til soren.ns@bbsyd.dk eller på 61 28 72 53

Der sendes yderligere oplysninger og billeder pr. mail.

Hvis det har interesse, kan der aftales fremvisning. 
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Tarp Byvej 6C, 6715 Esbjerg N
www.andershansenauto.dk • tlf. 20 98 81 20

Tarp Byvej 6C, 6715 Esbjerg N
www.tarpbilvask.dk
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Træpiller • Træbriketter

Gl. Lifstrupvej 3, 6715 Esbjerg N • Tlf 7516 8037 • www.dansktraemel.dk

Røgesmuld • Strøelse

Handel lokalt • Salg til private

Kvalitet fornægter sig ikke!

Egenproduktionaf træpiller irent bøgetræ
Ring og få et godt tilbud!
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Alslevvej 20  •  6715 Esbjerg N

www.kvadratbyg.dk

  •  

RYZ-
.DK

STEMPLER Kvalitetsstempler gennem mere end 20 år!

Astrupvej 45, 6715 Esbjerg N
info@ryz-stempler.dk • tlf.: 75 16 79 09

Se andre gode tilbud på ryz-stempler.dk

- Rabatkode: ny2020 -

Gratis levering • personlig betjening • lave priser • gratis opsætning • hurtig produktion 


