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Ole A. Fischer
S K R I V T I L N AV N E R E D A K T Ø R E N
Har din nabo fødselsdag? Er din genbo blevet forfremmet? Eller har du andet navnestof, du synes skal i avisen?
Så skriv til mig. Jeg tager imod både færdige navneomtaler og tip til nyheder. Medsend eller vedhæft meget gerne
et foto af personen, du ønsker omtalt.
Det er naturligvis gratis at få mærkedage, nekrologer,
mindeord og omtaler af navnenyheder med på
MENNESKER-siderne.

60 ÅR
Tidligere telemontør hos
TDC Martin Krab, Fjordglimt 39, Starup ved Haderslev fylder torsdag den
22. august 60 år.

85 ÅR
Landmand Søren Kjær
Hviid, Harken11, Simmersted fylder fredag den 23.
august 85 år.

PENSION
Efter godt 39 år i Danske
Bank koncernen fratræder
privatrådgiver Preben Meyer Petersen sin stilling
med udgangen af august
måned 2013
for at gå på
pension i foråret 2014.
Preben Meyer
Petersen begyndte som
elev i Kolding i 1974 og har
haft job i bankens afdelinger i Kolding, Herning og
Vejle, inden han for 21 år
siden kom til Haderslev. De
senere år har han primært
arbejdet inden for boligområdet.
Der er mulighed for at tage afsked med Preben Meyer Petersen torsdag den 29.
august 2014 mellem kl. 14
og 16 i filialen på Gravene
2 i Haderslev.

DØDSFALD
Carl Christian Sandersen, Haderslev, 78 år.
Birthe E. Hansen, Fole, 83
år.

Klik et job i Syddanmark

FA K TA

Kasper
drømmer om
millionen

20 år gammel, kæreste med Kira. Bor i Gram hos sine forældre,
men leder efter lejlighed i Aarhus sammen med sin kæreste.
Arbejder på Coops lager i Vejen som ekspedient.
Bruger sin fritid på at være sammen med sin kæreste og vennerne.
Er desuden en del af mobildiskoteket Diskotek Pacemakers.
I løbet af kort tid kan man se mere på Kasper Skovbys hjemmeside: www.beltby.dk.

gruppe og marked, siger
Kasper Skovby, der stadig
er i kontakt med iværksætterne.

Tyrkiet
Ideen til at sælge bælter fik
han, da hans forældre havde bælter med hjem fra et
besøg i Tyrkiet. Så Kasper
Skovby købte en billet til
Tyrkiet og gik på jagt efter
en leverandør.
– Jeg tog på marked, og
så gik jeg rundt og snakkede med sælgerne og fik ud
af dem, hvor de købte deres bælter, siger han.
Og så var der startet en
virksomhed.

Foreløbig kan man købe bælter fra Beltby på nettet, i Gram
og i Ribe. Kasper Skovby håber, at få sine bælter til salg
igennem en kæde.

Farvel til Gram
1. oktober rejser Kasper
Skovby fra Gram og på
rundtur i Østen sammen
med sin kæreste. Når der
igen kommer dansk grund
under fødderne, så er det
planen, at han sammen
med kæresten skal flytte til
Aarhus, hvor han til næste

sommer skal læse Value
Chain Management.
Tiden frem til studiestart
vil han bruge på at læse
matematik på VUC og arbejde på sin virksomhed.
Målene er klare for den
unge selvstændige.
– I løbet af et til to år vil
jeg gerne være ude og have

Kasper Skovby vandt også en times coaching session med Christina Hemboe fra Christina
Watches. Mange vil nok kende Christina Hemboe fra hendes deltagelse i Vild Med Dans.
Kasper Skovby skal mødes med Christina Hemboe i den nærmeste fremtid, hvilket Kasper Skovby ser meget frem til.
Foto: Søren Gylling

eget kontor, og så vil jeg
gerne have en omsætning
på 50.000 kroner inden
året er omme, siger Kasper
Skovby.
– Jeg har altid synes, at
det ville være spændende
at være selvstændig, og så
er der drømmen om millionen, slutter Kasper Skovby.

MÆRKEDAG

LÆSERNES FOTO

Gram Fitness Gram fejrer 25 års jubilæum

»Hatteklubben »Christine Frederikke«

Tirsdag er en festdag i
Gram. I dag er det nemlig
25 år siden, at Gerda Feddern og hendes mand,
Kjeld Feddern, tog initiativ til at åbne et motionscenter i Gram. Det har været en stor succes. Centeret
er i dag vokset til 550 medlemmer, som ni til ti instruktører sørger for at få

pulsen op.
I dag klokken 16 er der
fødselsdagsreception for
alle venner af centeret,
som i årenes løb er gået fra
at være et almindeligt motionscenter til også at tilbyde spinning, squash og fysioterapi.
For Gerda Feddern var
det lidt en tilfældighed, der

satte centerplanerne i
gang.
I midten af 1980’erne oplevede hun, hvordan nogle
husmødre, der dyrkede
gymnastik, ikke havde lyst
til at deltage i opvisninger,
men havde ondt forskellige
steder. Hun besluttede at
lave nogle målrettede øvelser, og det førte til tanken

om at Gram Motionscenter.
Det er i årenes løb blevet
udvidet og har også skiftet
navn.
Der vil i forbindelse med
receptionen blive budt på
isvand, grillede pulled pork
samt musik. Alle er velkomne til at komme og få
en snak om motion og
sundhed.

Ring og få en uforpligtende
snak med:

Karsten A. Fischer

NAVNERUNDFART

Om Kasper Skovby

Selvstændig: 20-årig Kasper Skovby har
startet egen virksomhed. Efteråret skal
bruges på en rejse med kæresten – og til
næste år begynder han at læse i Aarhus.

GRAM: Kasper Skovby fra
Gram er bare 20 år gammel, og han har allerede
startet sin egen virksomhed. I sommer blev han
student fra Haderslev Handelsskole. Det var her, at
han for alvor fik kickstartet
sin drøm om at blive selvstændig, da de unge iværksættere Casper Blom og
Rasmus Borup var på Haderslev Handelsskole som
en del Iværksætterturen,
der er arrangeret af Dana.
Her blev han inspireret
til at skive et brev til de to
iværksætter om hans egen
idé med at sælge bælter. Efter en snak besluttede
iværksætterne, at det var
Kasper Skovby, der skulle
vinde et coachingforløb
hos dem.
– De er på samme alder
som mig, det er meget inspirerende. De hjalp mig
med at finde ud af mål-

§

Hos os værner vi om den personlige rådgivning.

INGE ROGAT MØLLER
Tlf. 7211 4302
redaktion.haderslev@jv.dk

DAGENSPORTRÆT

Af Stine Hygum
Tlf. 7912 4592, shp@jv.dk

I Vi rådgiver i alle regnskabsmæssige,
økonomiske og skattemæssige spørgsmål
I Vi tilbyder virksomhedsservice
I Vi rådgiver ved opstart af ny virksomhed
I Vi er underlagt FSR’s kvalitetsst

på telefon 74 53 21 00 eller mobil

MENNESKER
NAVNENYT

Statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Gerda Feddern har i 25 år drevet fitnesscenter i Gram.

Hatteklubben Christine
Frederikke fra Haderslev,
har været til Landshattetræf i Sønderborg.
Formanden Yvonne Iversen længst til venstre. Marcherede gennem byen med
Sønderborggarden i spidsen fra banegården til rådhuset og videre til Comwell
til god mad og underhold-

ning«.
Sådan skriver Grethe
Iversen fra Haderslev, som
har indsendt dagens læserfoto, der ses her til højre.
Vi modtager mange forskellige slags billeder fra
læserne, hvilket vi er meget
glade for.
Vi vil bede om, at du sen-

der billeder på bredden
ind, da fotos på højkant
desværre ikke passer til
denne plads i avisen.
Du kan også bidrage til
»Læsernes Foto«.
Det gør du ved enten at
sende et foto med mail til
redaktion. haderslev@jv.dk
eller med post til Jydske-

Vestkysten, Gravene 1, 1.,
6100 Haderslev.
Motivet er selvfølgelig
vigtigt, men det tæller også
i vores udvælgelse, at der
er en historie at fortælle.

Børnekoret
vokser opad
For to år siden fik Hammelev Sogn sit eget børnekor.
Det er nu klar til en ny tørn,
og der er sket en ændring,
siden børnene gik på ferie.
Aldersgrænsen er hævet, så
også elever i 5. klasse kan
være med. Dermed er koret
for alle børn i 2.-5. klasse,
og onsdag den 28. august
klokken 19 er der informationsmøde i Sognehuset,
hvor sognepræst Bjarne
Christensen og organist
Lene Jørgensen fortæller
om børnekoret. Det er Lene
Jørgensen, der står for korundervisningen. – Jeg håber, at udvidelsen betyder,
at der kommer nye børn til
koret, og at børnene fra
sidste år fortsætter, så vi
kan få et rigtig stort børnekor i Hammelev, siger Lene
Jørgensen og oplyser, at
koret er et gratis tilbud.
Første øvedag er onsdag 4.
september kl. 13.

50 år på finnen
For 50 år siden så pigespejderne i Gram dagens lys. I
mange år var der både
drenge- og pigespejdere i
Gram, men i 2003 blev de
slået sammen til Gram Hvaler, og de kan lørdag den
24. august klokken 13-17
fejre 50 års jubilæum i
spejderhytten på Winthervej i Gram. Hvalerne har i
dag spejdere fra små mikroer til store tropsspejdere. Både nuværende og tidligere spejdere samt alle

andre interesserede er inviteret til jubilæet, hvor man
kan se billeder fra spejderlivet, snakke med gamle
spejderkammerater, se
spejdere i aktion samt nyde kaffe og kage. – Spejderne har et stort jubilæumsønske: en bålhytte, som
jeg håber, at borgerne vil
støtte ved at indsætte et
beløb på vores konto øremærket bålhytte, siger formand for Gram Hvaler, Catarina Beck.

Vojenskoret
har halvtravlt
Lørdag den 5. oktober klokken 14 har Vojenskoret efterårets første opgave. Koret mødes første gang efter
ferien mandag den 26. august fra 19.30-21.30 i Sognegården på Østerled i Vojens, og sangerne håber, at
der dukker nogle nye op.
Derfor får både sangere og
dirigent Lene Diemer Jacobsen lidt halvtravlt med
både at få nye sunget ind
og programmet til alsangseftermiddagen i Vojens
Kultur- og Musikhus gjort
klar. Korets formand, Aase
Raahauge Larsen, er sikker på, at opgaverne bliver
løst, da koret har »en utrolig dygtig og veloplagt dirigent«. Vojenskoret er et firstemmigt blandet kor, der
synger både danske og
udenlandske sange, viser,
gospel og julesange, når
den tid kommer. Der er
særligt brug for flere tenorer og basser, men alle interesserede er velkomne.

