
14 I LØRDAG 1. MAJ 2010

Ta -firma le erer rent ;nd il avfruen i rnna
Den Lille Havfrue er en kæmpe succes i forbindelse med erdensudstillingen i Shanqhai
Af Jørgen Baungaard
jbjb@bergske.dk

TAR : To medarbejdere fra
Jysk Svøminebads-Teknik i
Tarm, Birger Nørholm Jacob
sen samt Ulrik Laursen, har
de seneste dage knoklet i den
kinesiske by Shanghai, saden
lille havfrue kan bade i friskt
vand vand i det bassin, der
omgiver hende på Verdens-
udstillingen. Askeskyen over
Danmark og forskellige kom
plikationer med det japanske
firma, der har leveret selve
bassinet; gjorde, at arbejdet
måtte foretages lige op til åb
ningen i dag.

»Men vi bliver færdige~« er
klærer salgschef Birger Nør
holm Jacobsen fra dendanske
stand i Shangbai

Åb :en finder sted den
nelørdag.

Jysk Svøinmebads-Teknik i
Tarm leverer vandrensnings
anlægger, der skal til or at
holde vandet i den lille hav
frues bassin rent

Direktør Carl Henrik Chri- -

stiansen glæder sig over, at
arrangørerne opgav at trans
portere vand fra Københavns
Havn til Kina, så den lillelhav
frue kunne føle sig hjemme.

»Det havde været alt an
det end spændende, da vi har
skiftet vandet i bassinet fire

- gange,<.forklarer Carl Henrik
€hristiansen.

Samarbejde
Tarmfirmaet leverei~ nor-.
malt traditionelle vandrens

ningsanlægtil svømmehaller.
MenetsamarbejdetmedetÅl
borg-firma, der leverer anlæg
til zoologiske havei har givet
adgang til fly teknologi. Det
sidstnævnte firma arbejder
med en teknologi, der betydei
at vandbehandlingen gøres
billigere, da der bruges min
dre energi og mindre vand.

De to firmaer har i fælles
skab åbnet et nyt selskab i
Sverige, som henvender sig
til svømmehaller med den ny
teknologi, der koster mere i
anskaffelse,men til gengæld
er billigere i drift.

Erhvervs-og byggestyrel
sen henvendte sig til Ålborg-
firmaet for at få hjælp til hav-
fruens friske vand i Shang
hal. De henviste imidlertid
til Jysk Svømmebads-Teknik
iTarm..

»Det erjo blandt~andet mfl
jøvenlig teknologi, Danmark
vil profilere sig på ved Ver
densudstllhingen,< siger €arl
Henrik Christiansen.

I forvejen.har Tarm-firma
et leveret den ny teknologi til
DGI-byed i Herning. Og Carl
Henrik og hans far, der star
tede firmaet; AntonChristian
sen, venter, at svømmehallen i
Lem snart følger efter.

Så har vi et stor og et lil
le udstillingsvindue at vise
frem,«.fastslår de to.

På forsiderne
Carl Henrik €hristiansen vi

~ser begejstret bifieder at den -

Lille Havfrue på de kinesiske
avisers forsider.

I Adresse: Vennelystvej 1, Tarm.

• Stiftet i 1977 at Anton Christiansen.

• Omkring 25 ansatte.

@g.fra.Shanghai bekræfter
BirgerNørholm Jacobsen den
(.4.zuaiil~ kinesiske interesse,
der er for Den Lille Havfrue.

»I forbindelse med vi før-
åbningen var den danske
stand den mest fréml-iævede

lige efter den kinesiske, og
det er da af 200 stande i alt,«
forklarer han.

»Det her giver genlyd i hele
verden, og kineserne er stolte,
imponerede og beærede over,
at Danmark sender orginalen

over, hvad Den Lille Havfrue
dog skulle i Kina.

»Men kineserne forbinder
fruen med II. C. Andersen. Og
ham og hans eventyr kender

SKÆR ~)ervarmangemen-
nesker i byen, da der torsdag
aften blev holdt Open bynight
i Skjêrn. Gaderne var fyldt til
randen og butikkerné sum
mede af aktivitet; da de holdt
dørene åbne helt til klokken
22. Folk strømmede til for at
få del i de gode tilbud, som bu
tikkerne bugnede med.

Men udover sent aben i al
le butikker var der også man
ge ana - spændende ting at
,foretage sig, Super Brugsen
gjorde sit for at gøre aftenen
til- en succes ved at opstille
en rodeoty~ som man gratis

kunne forsøge sine rodeo-ev
ner på. Tyren var et stort hit,
og voksne så vel som børn fik
alle en tur. Men tyren var ikke
den eneste sjove forlystelse. På
pladsenforan Hotel Vestjyden
var en høj klatrevægopstillet
Sikkerheden var dog i top, og
der blev holdt skarpt øje med
de klatrende, der selvfø -.

også var godt fastspændt, og
hvis man ikke lystede hver
ken klatrevæg e er rodeo-tyi
var muligheden der også for
at øve sigpåspringpåtrampo
linerne ved togstationen.

At,JonasiVester
jves@bergske.dk

TARM: I næsten 16 år har Kir
sten Kolby lagt sin sjæl i F14v11.
ligcentér Ringkøbing-Skjern.
Først ved etableringen af frivil
ligcenlret, senere som leder for
centret Men nu er det blevet tid
til at lade andre komme til.

Dermed vinkede ildsjælen
KirstenKolby torsdag eftermid
dag farvel til den arbejdsplads,
hvor hun har koordineret og
knoklet for de frivilli~e - ikke
bare i Ringkøbing-Skjern Kom-
mime men på landsplan.

Igennem sit store arbejde som
formand for Landsforeninge
for Frivilligcentre og Selvhjælp
(FRISE) er det nemlig lykkedes

Kirsten Kolby at få frivilligcen
Irene på finax~sloven fra 1.janu-
ar 2010. D ~rmed er grundfinan
sieringen på plads for frivillig
hedscentrene. Derfor var det en
glad og i i i Kirsten Kolby,
som kunne nyde sin afskedsre
ception.

»Det økonomiske har fyldt
meget i mit arbejde. At komme
-på finansloven var en kæmpe
sejr for FRISE, det var en blå
stempling af vores- store arbej
de. Ogdet-betydei atvi ikke læn
gere skal ud og finde så mange
midler hvert år. Og det er også
noget; min efterfølger kan ny
de godt af,< forklarede Kirsten
Kolby

»(i)gsåkanviværestolteaf,at
antallet-af frivillige bare ervok
set•og vokset Det visez atvi gør
et vigtigt arbejde.«

En god læremester
Kirsten Kolby stoppede som le
der af Frivilligcenter Ringkø
bing-Skjern 1. ~anuar i ar og
overlod posten til Claus Brodt
korp. Hun fortsatte dog som al
mindelig medarbejder - indtil
den tmaj. Claus Brodtkorp har
dog været glad for at have Kir

sten Kolby med på sidelinjen.
»Hun harværet engod lære

mester,~ fortæller han.
Over 75 mennesker var mødt

frem til receptionen, der fore
gik helt i Kirsten Kolbys ånd.
- »Alt foi~beredelsen har væ
ret frivillig - også kagebagnin
gen,e sagde Claus Brodtkorp i
sintale.

»Du haÉ arbejdet i 16 år med
centretsamtidigmed din rolle i
ERISE. Mankan spørge sig selv,
hvordan du kan nå så meget?
Svaret er enkelt - der er sim
pelthen ild i numsen på dig.
Og i hjertet. Du er en dobbelt
ildsjæL~

Indtil videre tager Kirsten
Kolby fri fra 1.maj til 1.okto-
ber. Her håber hun at komme
Danmarke,indt med sinmand,
Magnus Kolby og deres motor
cykler. Men derefter vil hun
vende tilbage - som frivillig.

»Så det bliver ikke et farvel -

men et’på gensyn’,e slutterKir
sten Kolby

Rece .tionen fandt stedpå Se
niorgården i Tarm.

J SSV’~ II

I Leverer rensningsanlæg til svømmehaller.

• Eksporten udgør omkring halvdelen at den
årlige omsætning på 40 millioner kroner.

~Mei~ivibliv~rfærdige.

BIRGER NØRHOL JACOBSEN,
salgschef - om dagens hektiske åbning i Shanghai.
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Ulrik Laursen dar iTied anlægget, der skal rense
Den Lille Havfrues vand under besøget I Kina.
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Der var masser at nysqenige tilskuere de Den Uffe Havfrue
I går blev afsløret I KIna.Foto: Philippe Lopez/Scanplx.

og ikke kopien,< siger salgs-
chefen fra den kinesiske me
gaby

Også Carl Henrik Christi
ansen har tidligere undret sig

»Ikk et farvel - men et e
e

Aftenen blev krydret med musik fra Blæserbanden. Privatfoto.

0 - n by flight i Skjern

lldsjælen Kirsten
Kolby holdt
afskedsreception på
det frivilligcenter,
hvor hun har lagt sit
hjerte i så mange år
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EJSTRUP I dag den 1. maj åbner Han
gaards Have-mellem Videbæk og Skjern
igen for besøgende.

Efter en]angog’blændende smuk vin
ter med en masse sne så er det herligt
igen at høre fuglene synge fra morgen
til aften ogse buske og træer springe ud
og blomstre. -

Foråret er ensbetydende med alle de
dejlige dufte, der hører hjemme i en
fig have, humlebiernes brummen og så
kan du nydefarvespifiet i de forskellige
hjørner af haven og se træer og buske i
forårsskrud.

De første af Hangaards Haves..blOO
rhododendrøn ogazalea er spruiiget ud,
og derfor åbnes1havel~gennu igen deni.
maj, og så er der mulighed for at hente
inspiration til egen have.

Der er også mulighed for at nyde en
kop kaffe i kaffestuen, se udstillingen
af acryhnalerier fra Anna Bangs kyn
dige hand eller måske finde en af hø-
vens mange hyggekroge til ‘en med
bragte-mad.

I sommerens løb er der flere gange
muligh~ for at. deltage i en tur med An
na Hangaard som gnide — me der om
kan der læses mere i aktivitetskalende
ren pa wwwhangaards-have.dk.

Hangaards Have er åben hver eneste
dag fra 1.maj til 1. september i iden 10-
1700 - eller efter aftale.

Anton Christiansen og Carl
Henrik Christiansen har
kontakt med deres folk i

Shanghal. Foto: Jørn Deleuran.

de alle. De ved næppe, hvor og fastslåt at den danske pa- dighed, at det vestjyske firma veretvandrensnings-an]ægtjl er slået fast siden 1977, hvor
Danmark ec< villonpå Verdensudstillingen har fået ordren til 2,5 millio- La Landia i Bifiund - og den Anton Christiansen etablere-

»Det er genialt tænkt,~ si- allerede er en succes. ner kroner eneste svømmehal, der eksi- de firmaet
ger Birger Jacobsen fra Kina Det er ikke nogen tilfæl- Tidligere har det blandt le- stererpå Grønland. Så navnet

Han~aards Have, slår havelå~en op

S øl Skjern Fru ~iifts5ad — Lørdag den 8. maj

www.s ernfrI uftsbad.dk

Støt friluftsbadet

Kunstau ion

7Forårsmanstrlng

Club Corvette

Ifølge Claus Brodtkorp er Kirsten Kolby født med den heldige blanding bondepige,
Iværksætte, og iIdsjæI. Her ses hovedpersonen med Carsten Allerslev, Skjern Bank.

Lørdag den 8. m~ 2010

Ved Skjern Fnluftsbad
KL 11.00 løfter Niels Erik lCjærgård ham

l~m bvd på de man flotte malerier.
Bi ed’ernekanses den2.maj
kl. 17.00 ‘em Kulturcenter

Lørdag den 8. maj 2010 .
syd

ved friluftsbadepfra kl. 9.00.
Club Corvette udstiller over 40 biler

I Kl. 9.00-11.00: Indtag din morgenkaffe i teltet.
Kl. 11.00: Udtrækkes der blandt publikum 3

ture i Skjern by.
Kl. 11.15: Auktion over 2 Corvetteture
(Rally omkring Ringkøbing Fjord) hvor

der serverer frokost på turen.

Vind eller byd

jues


