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I uge 17 rykker forskerne ud til os alle
6710 – Så er der gratis forskere til alle! Under Forsk-
ningens Døgn i april rykker flere hundrede forskere 
ud for at holde gratis foredrag for nysgerrige og vide-
begærlige borgere. 

I Syd- og Sønderjylland kan du vælge imellem 91 
foredrag. Hvis du hellere vil lytte til dit foredrag on-
line, kan du vælge imellem 123 forskere. Mange er fra 
SDU, desværre ingen esbjergensere, har vi spurgt os 
frem til. Men drømmer din forenings medlemmer om 
at få mere viden om sorte huller, klimaforandringer, 
ørredens stofskifte eller noget helt fjerde? Så er der 
netop åbnet en unik mulighed for at få en af landets 
skarpeste hjerner på sit felt til at forklare, formidle og 
måske forandre den måde, du, dine venner eller kol-
legaer opfatter verden på. 

Bestil en Forsker er en populær ordning under den 
landsdækkende videnskabsfestival Forskningens 
Døgn, som foregår hvert år i slutningen af april i uge 
17. I år er ingen undtagelse. 

Foredragene varer 30-90 minutter. Det er dog en be-
tingelse, at man kan stille med et lyttende publikum 
på mindst 20 personer, og at man kan tilbyde passen-
de rammer for forsker og publikum. For forskerne 
selv er den populære ordning en unik mulighed for 
at få sit forskningsfelt ud alle steder i samfundet, uan-
set om forskeren er ekspert i spædbørns hukommelse 
eller jalousi i det gamle Grækenland. 

Uddannelses- og forskningsminister Christina 
Egelund støtter det varmt:

”Forskning er afgørende for at forstå vores fortid 
og samtid og bidrager til at skabe innovative løsnin-
ger for fremtiden. Jeg er derfor glad for, at vi igen i 
år giver danskerne mulighed for at få stillet nysger-
righeden inden for eksempelvis klimaforandringer, 
sundhed eller biodiversitetskrisen. Der hersker man-
ge holdninger til, hvordan verden hænger sammen, 
og derfor er forskning og viden vigtigere end nogen-
sinde før. Danskerne kan med Bestil en Forsker få 
meget mere viden om det samfund, vi lever i, nu og 
i fremtiden.”

Du kan bestille foredrag til din forening fra man-
dag den 20. februar til mandag d. 27. marts. Se fore-
dragene og bestil en forsker her: forsk.dk

Sædding på Tværs genoptages efter Corona
SÆDDING – Fritidsaktørerne i Sæddings årlige akti-
vitetsdag har de seneste par år været Corona-under-
drejet, men nu genoptages den hyggelige lørdag, hvor 
mange aktører plejer at samles på de grønne områder 
ved Sædding Centret. 

En kreds af foreninger og organisationer fra tidlige-
re år samledes i november, for at undersøge interes-
sen for et arrangement i foråret 2023. 

På mødet enedes man om lørdag, den 13. maj som 
et oplæg at gå videre med. Klubber, foreninger og 
organisationer som kan være interesserede i at præ-
sentere nogle af deres aktiviteter på dagen opfordres 
derfor allerede nu til at tage en snak i bestyrelsen og 
med de frivillige om muligheden. 

Nadja Thissenius-Hansen, kirke- og kulturmed-
arbejder ved Sædden Kirke er kontaktperson. For 
spørgsmål og yderligere oplysninger træffes hun på 
nmt@km.dk.

Vi er blevet rigere – men ikke som i Gentofte
6710 – Skatteborgerne i Esbjerg Kommune har fået 
øget deres disponible indtægter med 18,4 procent i 
perioden 2011 til 2021. 

Gennemsnittet var i 2021 på 328.569 kroner. Det op-
lyser Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 6710 træk-
ker uden tvivl op. 

Til sammenligning lå Fanø på 354.351 kroner, men 
her var stigningen kun 13,6 procent. 

I Gentofte Kommune var stigningen på 43,2 pro-
cent, hvorefter den disponible indkomst var på 
711.451 kroner i 2021. 

   

Guldager får en Rema 1000 
inden sommerferien 2023
GULDAGER – Den store 
gætteleg er i gang. Hvornår 
åbner Rema 1000 en butik 
i den splinterny Aldi-byg-
ning, og hvem bliver køb-
mand? Også vi her på avi-
sen er meget nysgerrige.

Sikkert har det hele tiden 
været, at Rema 1000 ikke 
har solgt og ikke vil sælge 
supermarkedet. Hvorfor 
bliver der så ikke meldt no-
get ud?

”De 114 butikker, som 
Rema 1000 ønsker at købe, 

herunder butikken i Gul-
dager, holder åbent og 
overgår først til Rema, når 
konkurrencemyndigheder-
ne har godkendt handlen. 
Derfor forventer vi først, 
at Aldi-butikken lukker til 
forår eller til sommer,” si-
ger Louise Wendelbo, kom-
munikationschef hos Aldi 
Danmark.

”Hvorvidt Rema ønsker 
at åbne butik i lokalerne, 
kan jeg af gode grunde ikke 
svare på. Det er et spørgs-

mål til Rema. Men jeg tviv-
ler på, at du kan få svar, 
før Konkurrencestyrelsens 
behandling af sagen er af-
sluttet,” tilføjer hun.

Hvilken købmand?
I Rema 1000s hovedkvarter 
forsøger vi med en anden 
taktik. Men de holder kor-
tene tæt ved kroppen.

Er den nuværende bu-
tiksbestyrer Miralem Sal-
kicevic interesseret i at bli-
ve Rema-købmand, spørger 

vi. Kommunikationschef 
Jonas Schrøder svarer:

”Det kan jeg hverken be- 
eller afkræfte. Det ved jeg 
ikke noget om.”

Da der snart skal byg-
ges et helt nyt villakvarter 
på den anden side en ve-
jen, så tør vi godt vædde 
en stråhat på, at der kom-
mer en Rema-forretning i  
Aldi-bygningen.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Den kun ét år gamle Aldi-butik i Guldager er en af de butikker, som Rema 1000 vil  
beholde for sig selv. Rema 1000 venter på konkurrencemyndighedernes velsignelse

Fin lille fastelavnsfest i Guldager

FESTIVITAS – Den yderst 
aktive Guldager Borgerfor-
ening havde søndag den 19. 
februar fastelavnsfest med 
tøndeslagning i Guldager 
Forsamlingshus. 

Arrangørerne vidste 
nok ikke, at det var den 
halvgamle redaktørs fød-
selsdag, og at solen derfor 
ville skinne fra en høj, blå 
himmel. Men hermed er 
ansvaret for det lidt svage 
fremmøde placeret! 

Der kunne snildt have 
været dobbelt så mange 
deltagere, men egentlig 
gjorde det ikke noget. Det 
var et behageligt lydni-

veau, folk kunne snakke 
hyggeligt sammen ved bor-
dene, og ungerne kunne 
drøne rundt, som de lyste-
de. Det benyttede især lille 
Batman sig af. Han var i det 

helt store ”jeg-vil-under-
søge-alt”-humør. At sidde 
i rundkreds og synge kan 
være svært for drenge med 
krudt i en vis legemesdel. 
Forældrene fik god motion!

Der var først lidt under-
holdning med masser af 
musik, sang og rundgang. 
Den stod Erik, Leif og Kat-
ten Laura for. Især klovens 
fif med at fremtrylle lyde 
ved at sætte en finger på 
børnenes hoveder, vakte 
lykke og fnis.

Herefter gik turen til 
tøndeslagningen, hvor bør-
nene var delt op i de store 
og de små. De mindste var 
noget uvante køllesvingere, 
mens der hos de store blev 
svinget godt med trækøl-
len. Tilde Kjærgaard Lau-
ridsen fik æren af at banke 
bunden ud af tønden hos 
de store.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Måske gav solskin 
og godt vejr  
færre deltagere 
end normalt, men 
en fin fest blev det

Batman fik studeret mangt 
og meget i forsamlingshuset. 
Også manden med det store 
kamera…

Aldi-forretningens energiske butiksbestyrer Miralem Salkicevic kunne være et godt bud på en ny Rema 1000-købmand. 


