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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: Michael Madsen 30 16 67 76
Kasserer: Jens Knudsen 51 15 75 55

Mail: knudsen.jensr@gmail.com
Best. medl.: Ditte Nørskov 20 51 97 60

Theis Nielsen 26 39 24 28
Mathias Hedeager Paulsen 61 28 79 40
Kim Langerhuus 22 68 33 77
Thomas Rejkjær Nielsen 51 94 88 89

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

SGI BORDTENNIS
Formand: Bjarne Karlskov 52 58 65 03

bjarne@karlskov.net
Se mere på: www.sgi-bordtennis.dk

SGI SPORTMIX
Formand: Anne Norschau 61 79 31 66

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

www.macartney.com
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MacArtney global solutions

POLITIK – Da Ulla Tør-
næs pludselig meddelte, 
at hun ikke genopstillede, 
måtte Venstre i Esbjerg og 
på Fanø i al hast finde en 
ny folketingskandidat. Det 
blev Rikke Tangaa, der bo-
ede i Tarp, til hun var 12 år. 
Nu bor hun i Andrup, er 
meget interesseret i iværk-
sætteri, landdistrikternes 
forhold og familiepolitik. 

Så nu står hun med Ullas 
fakkel og skal føre den vi-
dere.

Det er en tung arv at løfte?
”Ja, det må man sige. Og 

på meget kort tid. Men jeg 
vil læne mig op ad hendes 
måde at arbejde på. Men 
jeg tør godt love, at vælger-
ne får en ægte Esbjerg-pige, 
der tør tage de nødvendige 
kampe,” siger hun.

Hun giver et eksempel:
”i Lokalrådet for 

Skads-Andrup har jeg væ-
ret med i kampen for et 
multihus, og lige nu er vi 40 
familier, der kæmper med 
Esbjerg Kommune, som vil 
udlægge 300 hektar jord øst 
for motorvejen, hvor vi bor, 
til erhvervsområde.”

Det må være svært for dig, 
som er fra et erhvervsvenligt 
parti? Det er jo et oplagt om-
råde til erhverv.

”Jeg vil ikke stå i vejen 
for udviklingen, men vi 
skal også tænke på de men-
nesker, der bor der, så de 
kan kom ordentligt videre.”

Mærkesager
Hvilke mærkesager har du?

”Med min baggrund er 
det selvfølgelig landdi-
striktsspørgsmål, men jeg 
brænder også for at hjæl-
pe de små og mellemstore 
virksomheder. Det er utro-
ligt vigtigt at bevare dem 

og at give plads til iværk-
sætterne. Det skal være let 
at starte op. Og så er der fa-
miliepolitikken. Man skal 
skabe gode rammer på ar-
bejdsmarkedet. Det smitter 
positivt af på familielivet,” 
slutter Rikke Tangaa.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Rikke Tangaa, der har slået sine folder i Tarp og nu bor i Andrup, skal støvsuge 
Esbjerg og Fanø for stemmer for at komme i Folketinget for partiet Venstre

Rikke skal give Venstre en 
lokal stemme i Folketinget

Indvielse i Guldager trak fulde huse

FRITID – Formanden for 
Kultur- og Fritidsudvalget 
i Esbjerg kommune Jakob 
Lose var der for at holde 
tale, det samme var privat-
kundechef Claus Holm fra 
Nykredit. Anledningen var 
indvielsen af det mindre 
kultur- og aktivitetshus, 
som Guldager Borgerfor-
ening og tennisklubben 
efter to års arbejde kunne 
indvie 30. september i fan-
tastisk fint vejr og med et 
meget flot fremmøde. 

70-75 borgere deltog.
Formand Ib Freunds talte 

også:
”Vi må erkende, at det 

har udviklet sig til et noget 
større projekt end oprin-
deligt tiltænkt, og dermed 
også noget dyrere, men vi 
er meget tilfredse med re-
sultatet, hvor vi har fået et 
hus mange år frem i tiden.”

Han takkede alle spon-
sorer for den store støtte og 
hjælpere for deres arbejde.

-fina

70-75 borgere i Guldager deltog, da det 
ny aktivitets- og kulturhus blev indviet

Rikke Tangaa vil løfte arven efter Ulla Tørnæs. Foto: Privat.

Tennisformand Ib Freund glædede sig Tennisformand Ib Freund glædede sig 
over det store fremmøde. Foto: Privat.over det store fremmøde. Foto: Privat.

• Født og opvokset i 
Tarp, er født 31. marts 
1973 og dermed 49 år

• Er gift og har tre børn
• Bor nu i Andrup
• Er uddannet som 

materialist
• Har arbejdet 

med salg i mange 

sammenhænge, blandt 
andet som direktør 
for Ribe Esbjerg Herre 
Håndbold,  
hos Rosendahl og  
danbolig Esbjerg

• Er nu selvstændig 
erhvervsrådgiver og 
underviser, blandt 

andet på AMU 
Kolding, AMY Syd 
og Erhvervs Akademi 
Esbjerg

• I sin fritid dyrker 
hun fitness, opsøger 
oplevelser i naturen  
og er aktiv i det  
lokale foreningsliv

Rikke Tangaa


