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fredericia: Omkring 40 fre-
dericianere var forleden 
mødt op ved de reformertes 
gave til byen i 1952, Obeli-
sken udenfor Nørreport. Be-
givenheden var et af de man-
ge officielle arrangementer, 
som i årets løb er planlagt for 
at fejre Den Reformerte Me-
nigheds 300-års jubilæum i 
Fredericia. Det var desuden 
en del af Trekantområdets 
Festuge.

Aftenen blev indledt med 
tændte fakler, fællessang og 
oplæsning af huguenotter-
nes "kampsang" Davidsal-
men 68. Pastor Sabine Hof-
meister forklarede forinden 
salmens betydning under de 
mange forfølgelser og flug-
truter i Frankrig. Nogle af de 
flygtede familier kom i 1719 
til Fredericia.

Pastor emeritus Ole Eng-
berg holdt derefter et fore-
drag, hvor han forklarede 
den politiske baggrund for 
grusomhederne omkring 
Bartholomæusnatten 23.-24. 
august 1572. Mord og lemlæ-
stelser i tusindvis startede i 

Paris denne grusomme nat 
for næsten 450 år siden.

Højtideligheden sluttede 
med oplæsning og fælles-

sang, hvorefter man hygge-
de sig på stedet i den lune 

sommeraften med en for-
friskning.

Fakler og fællessang ved obelisken
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fredericia: Som en virksom-
hed, der lever af papir, har 
Process Engineering altid 
fokus på bæredygtighed og 
miljøet, fortæller direktør 
Poul B. Jakobsen.

- Derfor har vi valgt at støt-
te ”Danmark planter træer” 
og planter 12 træer pr. hver 
af vores medarbejdere, for-
tæller Poul B. Jakobsen i en 
pressemeddelelse. Så når 
indsamlingsshowet løber 
over tv-skærmen den 14. sep-
tember på TV 2, er Process 
Engineering med i kampen 
om at forebygge klimaforan-
dringer.

- Vi har et fælles ansvar for 
vores klima, og som virksom-
hed, der lever af papirarbej-
de, mener jeg også, at vi har 
en stor andel i at støtte op 
om projekter som ”Danmark 
planter træer." For os er det 
vigtigt at værne om den jord, 
vi har, og gøre en indsats alle 
de steder, vi kan. Derfor ar-
bejder vi bl.a. også med FN’s 
verdensmål i vores forret-
ning for at sikre et grønt og 
bæredygtigt fodaftryk i vores 
arbejde, fortæller Poul B. Ja-
kobsen.

Process Engineering plan-
ter 12 træer pr. hver medar-
bejder, og de 1321 nye træer 
bliver plantet rundt i hele 
landet.

Proces Engineering 
støtter Danmark planter 
træer-kampagne
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fredericia: Det er populært 
at være mikropartner i Fre-
dericia Sund By.

Siden maj i fjor er der kom-
met 53 nye medlemmer til i 
mikro-partner-fællesskabet.

Lige siden Fredericia Kom-
mune sidste år blev WHO 
Sundhedsby, har kommunen 
ønsket at dele WHO Healthy 
City-medlemskabet med he-
le byen. Derfor er alle kom-
munale og private aktører in-
viteret til at blive Fredericia 
Sund By mikropartnere.

- Tanken er, at vi skal stå 
sammen for at løfte folke-

sundheden i Fredericia, og 
det ville vi gerne involvere 
så mange i som muligt, siger 
formanden for Sundhedsud-
valget, Susanne Eilersen (DF).

Mikropartnere er en god 
blanding af kommunale til-
bud og afdelinger, skoleklas-
ser, elevråd, uddannelsesin-
stitutioner, frivillige aktører 
og private virksomheder, der 
alle gør en ekstra forskel for 
folkesundheden i Fredericia 
Kommune.

Fredericia Sund By mikro-
partner-projektet har givet 
genlyd uden for kommune-
grænsen.

Tidligere i år var projektet 
nomineret til KL’s Forebyg-
gelsespris.

Flere ønsker at  
være mikropartner
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fredericia: 12 judokaer fra 
Fredericia Judo og Jiu-jitsu 
Klub var i weekenden til sæ-
sonens første ungdomstur-
nering i Hoven i Vestjylland. 
Klubben blev endnu en gang 
hædret som den klub med 
flest deltagere, og mange af 
klubbens kæmpere kom og-
så hjem med metal.

Det blev til fire guldmedal-
jer - til Victor Skovby Lund, 
Oliver Due Nørskov, Mai Due 
Nørskov og Mie Due Nør-
skov.

Lærke Helmer, Ane Kan-
strup og Zander Nordahl-Pe-
tersen fik sølvmedaljer, og 
der var bronzemedaljer til 
Emilie Dons Lassen, Sebasti-
an Nordahl-Petersen og Ma-
xamed Rashid.

Medaljer til judokæmpere
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fredericia: I august siger 
24-årige Lisa Cecilie Brenz, 
der kommer fra Fredericia, 
på gensyn til sit liv som stu-
derende på uddannelsen i 
økonomi i Aarhus og rejser 
på studieophold på Hawaii. 
Hun skal til efteråret være 
udvekslingsstudent på Ha-
waii Pacific University i USA 
som led i sin uddannelse.

- Jeg glæder mig helt vildt 
til at komme til Hawaii og 
opleve deres syn på økono-
mi. Jeg tror, at jeg vil opleve 
afstanden mellem studeren-
de og underviser er mindre, 
hvilket kan have en positiv 
indvirkning på min indlæ-
ring, siger hun i en presse-
meddelelse fra Nordea-fon-
den, som har givet den unge 
kvinde et legat på 15.000 kro-
ner til opholdet.

Hun ser frem til at blive en 
del af befolkningen og ikke 
bare være turist.

- Jeg har planer om at enga-
gere mig i en studenterorga-
nisation, der tager ud og fjer-
ner affald fra strande rundt 
omkring på Hawaii, fortæller 
hun. Lisa kommer hjem fra 
sit studieophold til decem-
ber og fortsætter derefter på 
uddannelsen i Aarhus. 

Lisa fra Fredericia skal 
studere på Hawaii

40 fredericianere var forleden mødt op ved de reformertes gave til byen i 1952, Obelisken udenfor Nørreport. Foto: Rosa Engelbrecht

Børkop: I 1990 kaldte den 
franske politiker Jean-Ma-
rie Le Pen Holocaust for 
"en detalje". Men det er 
en bid af historien, der al-
drig må glemmes, og der-
for begyndte Arlette An-
dersen at fortælle sin hi-
storie - en historie hun 
havde fortiet i mere end 
45 år. Hun er fransk jøde 
og blev af tyskerne sendt 
til Auschwitz. Hun overle-
vede først lejren og siden 
den lange march mod 
vest, der i dag er kendt 
under navnet "dødsmar-
chen". 

Journalist Thomas Kvist 
Christiansen genfortæller 
Arlette Andersens historie 
i filmen "Arlette – en hi-
storie vi aldrig må glem-
me", og onsdag 4. sep-
tember klokken 19.30 kan 
man høre ham fortælle 
historien, og han viser og-
så flere klip fra dokumen-
tarfilmen.

Der er entre, og arran-
gementet foregår i Bør-
kops Kulturhus. Det er 
foreningen Kunstskabet, 
der står bag foredraget. 

/exp

Holocausthistorien 
fortalt af en jøde

Fredericia Judo og Jiu-jitsu Klub har været til sæsonens første 
ungdomsturnering. PR foto

22-årige Lisa Cecilie Brenz fra 
Fredericia skal på studieophold 
på Hawaii. Hun håber, at  der også 
vil være plads til, at hun kan rejse 
rundt på de forskellige øer, opleve 
naturen og surfe. Pr-foto
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Bestil synstest på louisnielsen.dk

Paspåøjnene
–fåetgratissynstjek
Louis Nielsen i Fredericia inviterer til gratis synstjek i
butikken 2. og 3. september.

Gratis
tjekafsynet

Tilmelding
ernødvendig

Mandagog
tirsdag
2.og3.

september
9.00- 17.00

Fredericia
Gothersgade 3
Tlf. 9632 5204

Louis Nielsen i Fredericia tilbyder gratis synstjek i butikken i

Gothersgade 3, mandag den 2/9 og tirsdag den 3/9. Her kommer optiker

Dorte Scheel på besøg, og i fællesskab vil Dorte og butikkens egne

optikere samt højt specialiserede personale tilbyde gratis konsultation og

rådgivning på synsområdet.

- Vi øger løbende vores fokus på kundernes øjensundhed, og derfor

tilbyder vi gratis konsultation og rådgivning den 2. og 3. september, hvor

vi undersøger, om dit syn har ændret sig, om dine briller stadig passer til

dit syn, og om det er muligt at give dig et endnu skarpere syn. Vi har

inviteret Dorte Scheel, der har mange års erfaring med netop dette

område, så vi er sikre på at være eksperter nok i butikken, fortæller

chefoptiker hos Louis Nielsen i Fredericia, Michael Biegala.

Et synstjek er altså både for dig, der ikke er brillebruger, og for dig, der i

forvejen bruger briller, men som ønsker at få tjekket, om de fortsat

passer optimalt til dit syn.

- Ved en synstest foretager vi en måling af øjets fokusering, som kan give

vigtig information om, hvorvidt briller og syn stadig passer sammen,

fortæller Michael Biegala og fortsætter:

- Med tiltag som disse slår vi et slag for, at folk husker at passe på deres

øjne og få dem tjekket jævnligt – præcis som man også går til tandlægen

løbende.

Pladserne til arrangementet fordeles efter først-til-mølle-princippet. Det

er gratis, og tilmelding kan ske i butikken hos Louis Nielsen i Fredericia

eller på tlf.: 9632 5204.
Chefoptiker Michael Biegala byder på gratis synstjek hos Louis Nielsen i Fredericia

2. og 3. september. Tilmelding er nødvendig.


