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Legetøjsmarked i Sædding Centret i uge 7
SÆDDING – I vinterferien i uge 7 er der legetøjsmar-
ked i Sædding Centret, fortæller centerchef Lise Ret-
bøll. Det foregår mandag, tirsdag og onsdag klokken 
10-14, og det er for børn under 13 år. Så der må ikke 
sælges voksenting. Der er stor efterspørgsel efter at få 
en stand, så det er først til mølle, og hver familie kan 
kun booke én stand. Tilmelding kan ske fra fredag 
den 28. januar til info@scenter.dk. E-mail skal kun 
indeholde barnets navn, alder. Alle får hurtigt svar.

Masser af liv i sognegården i Bryndum
BRYNDUM – Den smukke sognegård i Bryndum 
summer af kirkelige aktiviteter i februar. Torsdag den 
3. februar klokken 12 er der Herreværelset med fro-
kost og snak om lidt af hvert. Samme dag klokken 19 
er der Strikkecafé. Og tirsdag den 8. februar klokken 
14-16 kan man i sognegården deltage i Tirsdagscafé 
og høre foredraget Fulton – skibet hvor unge fik en 
håndfast indkøring til livet.  

Søndag den 6. februar, efter ferniseringen af Wal-
demar-udstillingen, er der iøvrigt mulighed for at 
møde menighedsrådet og give råde gode idéer til nye 
aktiviteter.

Koncert med Thomas Kjellerup
BRYNDUM – Torsdag den 24. februar klokken 14-16 
er der i Bryndum Kirke koncert med Thomas Kjelle-
rup. Arrangører er Bryndym Kirke og Ældre Sagen.

Forfatter fortæller i Sædding Centret
SÆDDING – Onsdag den 23. februar kokken 12.30 
kommer forfatteren Erik Trigger Olesen på besøg i 
Træfpunkt i Sædding Centret. Han skal deltage i Plat-
formen og vil holde foredraget Fra havnekaj til bone-
de gulve.

   

SÆDDING-GULDAGER 
IDRÆTS FORENING

SGI FITNESS & MOTION
Formand: Lars Sørensen
Økonomians.: Dorte Veis Svendsen
Aktivitetsans.: Hanne Damgaard
Best. medl.: Lene Nørby Nygaard

Lene Overgaard Langelund
Karsten Toft
Bo Christiansen

Har du behov for at kontakte foreningen, finder du os på vores 
hjemmeside: www.sgifitness.dk under kontaktpersoner

SGI FODBOLD
Formand: Niels Brinch-Nielsen 40 78 81 37
Kasserer: Jens Knudsen 25 42 83 00

Mail: knudsen.jensr@gmail.com
Best. medl.: Lars Strandby 25 42 82 33

Morten J. Lysdahlgaard 28 74 76 58
Ditte Nørskov 20 51 97 60
Per Kjølby 61 79 92 98
Theis Nielsen 26 39 24 28

Du kan også finde os på: www.sgi-fodbold.dk

SGI BORDTENNIS
Formand: Bjarne Karlskov 52 58 65 03

bjarne@karlskov.net

SGI SPORTMIX
Formand: Anne Norschau 61 79 31 66

Mail: norschau@gmail.com
www.facebook.com/sgisportsmix

Venlighed og ordentlighed 
kan godt betale sig

PORTRÆTBOG – Du 
skal starte tidligt i dit liv, 
du skal knokle, og du skal 
turde tage en chance på de 
rigtige tidspunkter med 
de rigtige partnere. Så kan 
du blive en succesfuld for-
retningsmand. Og du kan 
faktisk også være venlig og 
ordentlig på samme tid.

Det er den røde tråd i en 
ny, velskreven og munter 
portrætbog, som journalist 
Kurt Henriksen fra Hjer-
ting netop har skrevet om 
Erik Bank Lauridsen, også 
Hjerting. Titlen er Erik 
Bank Lauridsen Erhvervs-
manden og mennesket bag 
Baldur, Cocio og meget, 
meget andet.

Erik Bank Lauridsen, der 
nok især kendes af de fle-
ste nutidige læsere for den 
store succes med Cocio, 
Hjerting Badehotel, Fanø 
Krogaard og Fanø Bryghus, 
fylder 70 år den 31. januar, 
og det er i den anledning, 
bogen er lavet. Første oplag 
er på 750 styk, og foruden 
familie, venner og forret-
ningsforbindelser, der får 
den, kan den snart købes i 
Warmings Boghandel i Es-
bjerg.

Bogen er let læst. Vi er 
med forfatteren, når han 
følger den kendte erhvervs-
mand i Andalusien og her-
hjemme, og når han dykker 

ned i Erik Bank Lauridsens 
fortid som ordblind og 
meget foretagsom bryg-
gerisøn, pigtrådsmusiker, 
revisorlærling, adoptivfar 
og ikke mindst forretnings-
mand med et skarpt øje for 
gode investeringer og med 
en sikker fornemmelse 
for, hvem han kan stole på 
og tør satse stort sammen 
med.

Der er knoklet hårdt
Bogen er pakket med god 
indsigt i Erik Bank Laurid-
sens lange karriere.  Der er 
blevet knoklet hårdt og 
målrettet fra de unge år, og 
der er blevet taget mange 
kampe og forhandlinger i 
løbet af årene. Det er ikke 
alle beskåret at have de ev-
ner.

Men hvor kom idéen fra, 
og hvordan har det været 
at blive interviewet om sit 
liv? Det tog vi på besøg hos 
Erik og Dorte Bank Laurid-
sen for at høre lidt mere om 
i anledning af udgivelsen.

”Det udspandt sig af, at 

vi syntes, vi havde prøvet 
så meget og gerne ville 
fortælle lidt om det til vo-
res efterkommere, vores 
børn og børnebørn. Livet 
har lært os meget, og nu 
turde vi godt. Og så var 
jeg så heldig at have haft 
kontakt til Kurt Henrik-
sen tidligere, da han lavede 
en artikel om os. Den var 
så velskreven, at jeg godt 
turde spørge Kurt, om han 
havde mod på den her op-
gave,” fortæller Erik Bank 
Lauridsen.

Det er jo en tillidssag?
”Ja, det er en tillidssag. 

Du kommer jo til at skul-
le åbne dig meget op. Der 
dukker ting op, som jeg og 
vi måske ikke havde tænkt 
så meget over tidligere.”

Du siger ofte vi. Det gør du 
også meget i bogen?

”Ja, vi har været sammen 
om alt, siden vi mødtes før-
ste gang. Vores filosofi er, at 
vi gør alting sammen. Og 
det kan udmønte sig i man-
ge forskellige ting. Dorte 
har mange kompetencer, 

som jeg ikke har. Hun er 
god til de bløde værdier, 
men hun er også god til at 
skære igennem. Jeg er nok 
mere sådan mere en ’busi-
nessman’ og en idémager.”

Så det er to gode hjerner, der 
er smeltet sammen?

”Ha ha, det ved jeg ikke, 
om man kan sige, men vi 
spiller i hvert fald godt 
sammen. Og det, at man 
tør spille sammen med an-
dre mennesker, det udvik-
ler også en.”

Og her er det så, at vi 
undlader at citere fra bo-
gen, da Dorte og Erik ikke 
er lige gode til golf. Til den 
ene parts ærgrelse…

Fødselsdagen ved de to 
ikke så meget om. Den er i 
hænderne på børnene, som 
vil overraske fødselaren.

Men bogen, der har hårdt 
omslag, den kommer til 
salg hos Warmings Bog-
handel den 31. januar. Den 
er på 300 sider og koster 199 
kroner. Overskuddet går til 
Kræftens Bekæmpelse.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Erhvervsmanden Erik Bank Lauridsen fra Hjerting portrætteres 
i velskreven bog af journalist Kurt Henriksen, Hjerting

Bogen sættes 
snart til salg hos Varmings 
Boghandel i Esbjerg.

   

Erhvervsmanden og mennesket bagBaldur, Cocio og meget, meget andet

ERIK BANK LAURIDSEN

Faderen, Johannes  
Lauridsen måtte lære  

at brygge hvidtøl, da han  
overtog Boldesager Bryggeri.

Erik Bank Lauridsen med Kurt Henriksens bog i hænderne.Erik Bank Lauridsen med Kurt Henriksens bog i hænderne.


