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 Vejle / Børkop

Børkop - Svømmeklubben 
Tempo i Børkop er gået på 
jagt efter en ny cheftræner 
til klubbens konkurrenceaf-
deling. Senest 1. august skal 
den nye træner stå klar, da 
den nuværende cheftræner 
Mathias Dahl rejser til ud-
landet. 

Cheftræneren har det 
samlede ansvar for konkur-
renceafdelingen, hvor 
svømmerne senest vandt 
seks medaljer til de Vestdan-
ske Årgangsmesterskaber i 
december og også havde tre 
svømmere med til de Dan-
ske Årgangsmesterskaber. 

Derudover skal cheftræ-
neren sikre forholdet mel-
lem konkurrenceafdelingen 
og undervisningsafdelin-
gen, ligesom træneren vil få 
en bærende rolle i det nye 
træningssamarbejde med 
Vejle Svømmeklub Triton. 

Svømmeklubben Tempo 
har i alt ca. 500 medlem-
mer, der svømmer i Børkop 
Svømmehal.

Rideklub mangler 
bestyrelse
Børkop - Børkop Rideklub 
holder 2. maj en ekstraordi-
nær generalforsamling. Det 
sker efter, at rideklubben 
måtte afbryde sin ordinære 
generalforsamling i februar, 
da det ikke var muligt at stil-
le nok medlemmer til besty-
relsen. Kun to meldte sig til 
arbejdet. 

Bestyrelsen er i øjeblikket 
på syv medlemmer, men til 
den ordinære generalfor-
samling blev det indstillet til 
den ekstraordinære general-
forsamling, at vedtægterne 
ændres. Det vil betyde, at 
rideklubbens bestyrelse i 
fremtiden kun skal bestå af 
fem medlemmer, hvoraf de 
tre skal være bosiddende i 
Vejle Kommune. 

Bestyrelsen opfordrer til, 
at så mange som muligt mø-
der op til den ekstraordinæ-
re generalforsamling, så der 
kan blive valgt en ny besty-
relse. 

Brand under 
kontrol
Børkop - Brandvæsenet fik 
mandag klokken 14.26 en 
alarm fra Krogbuskevej, 
hvor det brændte på en 
mark. Naturbranden kom 
hurtigt under kontrol, og 
det tog brandfolkene en ti-
me at få slukket det hele. 

Brandvæsenet har ingen 
oplysninger om, hvordan 
branden startede. 

Svømmere søger 
cheftræner

Folketingets  
socialudvalg var 
i går på besøg  
på Spurvetoften

Af Silas Bang
siba@vafo.dk

Brejning - De massive inve-
steringer i botilbuddene i 
Brejning i de her år skal ikke 
gå til spilde. Det mener for-
mand for Folketingets so-
cialudvalg Anne Baastrup 
(SF), der i går var på besøg i 
Spurvetoftens nybyggede 

rammer med resten af ud-
valgsmedlemmerne. 

Udviklingscentret har be-
boere fra 17 til 70 år, der på 
grund af autisme er på et ud-
viklingsniveau på mellem 
tre måneder og tre år. 

Skal sikre trygheden
- Vi skal skabe langsigtede 
samarbejdsaftaler, så de her 
mange kroner, Vejle Kom-
mune investerer herude, ik-
ke bliver spildt, fordi om-
egnskommunerne tager 
borgerne tilbage, siger Anne 
Baastrup, der også vil sikre 
borgerne tryghed og stabili-

tet. Hun blev bekræftet i, at 
der fortsat er plads til steder 
som Spurvetoften: 

- Kommuner med borgere 
her ønsker ikke at hente 
dem tilbage, for de ved, at 
det her er dét tilbud, som 
den enkelte skal have, selv-
om det selvfølgelig er dyrt. 
Det bekræfter mig i, at vi 
godt kan fastholde de højt-
specialiserede tilbud, selv-
om kommunerne sparer. 

Socialdemokraternes Ka-
ren Klint havde foreslået so-
cialudvalget at besøge Spur-
vetoften, hvor hun selv ar-
bejdede fra 1967 til 81. Hun 

mener, der er sket en enorm 
udvikling siden dengang. 

- Jeg mødte en borger, 
som, da jeg var elev i 1967, 
gik med spændetrøje med 
hænderne på ryggen. Nu går 
han som 50-60-årig uden at 
holde nogen i hånden frit i 
terrænnet. Det er en fanta-
stisk udvikling. Hvis de hav-
de haft de samme ressour-
cer som i dag, da han var 
barn, havde han haft et an-
det liv, mener Karen Klint.

Fokus på livskvalitet
Handicapchef i Vejle Kom-
mune Kirsten Bundgaard er 

glad for politikernes besøg: 
- I Vejle Kommune har vi 

stor fokus på borgernes livs-
kvalitet, fastholdelse af spe-
cialisering, kompetenceud-
vikling og sund økonomi. 
Jeg håber derfor, at udvalget 
bliver inspireret af vores 
måde at løse opgaven på, så 
den kan danne grundlag for 
god kvalitetsudvikling og 
sikker rentabel drift på nog-
le af landets øvrige speciali-
serede tilbud, siger hun. 

SFs Karina Lorentzen 
Dehnhardt og DF’erne Kari-
na Adsbøl og Karin Nødga-
ard deltog også. 

Investeringer i botilbud skal sikres

Børkop Bierfest 
blev udsolgt  
på én uge.  
Livsstilsekspert: 
- Det er kitsch

Af Silas Bang
siba@vafo.dk

gauerslund - Landet over 
kan ølfester med navne som 
bierfest eller oktoberfest 
melde udsolgt gang på gang. 
Senest i Børkop, hvor det 
kun tog én uge at sælge de i 
år 768 billetter. Det vel at 
mærke til en fest, der fore-
går 21. september. 

- I torsdags havde vi ind-
kaldt de 16 ambassadører, 
som står for at sælge billet-
terne til bordene, og det er 
helt vanvittigt og surreali-
stisk at tage derfra og melde 
alt udsolgt, siger arrangør 
Jens Hansen, der i år har 
fundet plads til 96 flere gæ-
ster i Gauerslundhallen, der 
også sidste år var udsolgt til 
bierfest. 

Anderledes er sjovt
Men hvad gør en fest med 
timevis af tyske schlager-
hits, kavalergange op til ha-
gen, korte lederhosen over 
behårede mandeben og tu-
sindvis af fadøl til en så po-
pulær oplevelse?

Livsstilsekspert Helle 
Lundsgaard mener, at delta-
gerne til ølfesterne nok i 
starten har set festerne som 
en sjov joke. Men hurtigt bli-
ver de fanget af oplevelsen: 

- Folk betragter det som 
kitsch. Det er altid vildt sejt 
at være med til at prøve no-
get anderledes. Først er det 
lidt en joke, men når de så 
prøver det, synes de, det er 
vildt sjovt, og går op i det 

med liv og sjæl, klæder sig 
ud og danser rundt på borde 
og bænke, siger Helle Lunds-
gaard, der selv har deltaget i 
en ægte oktoberfest i Mün-
chen, hvor folk tager fri fra 
arbejde og fester en uge. 

Bedre end en bytur
- Det handler rigtig meget 
om at være sociale sammen 
på en måde, som egentlig er 
mere social end at tage i by-
en, siger Helle Lundsgaard, 
der også peger på, at tyro-
ler-tøjet bliver en fælles uni-
form, der bidrager til fælles-
skabsfølelsen. 

Jens Hansen mener, at fe-
sterne rundt ved bordene i 
den store fest har en stor del 
af æren for successen: 

- Jeg talte med én i går, der 
havde mødt skolekammera-
ter, han ikke havde set i 
mange år. På den måde bli-
ver det ligesom skolefester i 
én stor fest for postnummer 
7080, hvor gæsterne fra Vej-
le selvfølgelig også er vel-
komne, siger Jens Hansen.

Ligesom sidste år vil Top 
Seven igen spille i syv timer i 
træk til bierfesten, hvor dø-
rene åbnes klokken 12, mens 
festen starter klokken 13.   

ølfester: Fra en joke  
til folkefest

ølfesterne henvendte sig i starten  især til et lidt ældre publikum, men de unge har for alvor også fundet lysten til dirndl og lederhosen. 
Her er det fra sidste års fest i Gauerslund.  Arkivfoto: torben Glyum 

områdets ølFester
 n Børkop:  Årets bierfest foregår den 21. september. Den er reelt 

set udsolgt, men der kan fortsat være enkelte billetter hos 16 am-
bassadører. Find dem på Facebook under ”Børkop Bierfest”. 

 n Vejle:  Oktoberfesten i Vejle tiltrækker hvert år op mod 2200 
mennesker. I år holdes ølfesten lørdag den 26. oktober. Der er fort-
sat billetter.

 n Egtved:   Egtved festede løs til bierfest den 9. marts, hvor 720 
gæster sikrede, at der på 14 dage kunne meldes alt udsolgt. 

 n Hornsyld:  Holder bierfest i marts hvert år. I år var der 725 gæ-
ster i et udsolgt idrætscenter.  


