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RIBe
06.00-08.00 og 14.30-
17.00: Ribe Svømmebad.
10.00-12.00: Ribe Bibliotek: 
Spørg om computer og 
internet.
10.30: Mødested mellem 
banen og Ribelund: Natur og 
motion, arr. Ribe Fodslaw.
11.00: Mandø Event, Midtvej 
7, Mandø: Sælsafari med 
hestevogn.
12.00-16.00: RibeByhistorisk 
Arkiv: Åbent.
13.30: Jedsted Stadion: Kro-
ket, Vilslev Krocket.
13.30: Sportspladsen ved 
Nørremarksskolen: Kroket, 
Ribe Krocketklub.
14.00-16.00: Jernved Gred-
stedbro Lokalarkiv: Åbnet., 
lukke i skolernes ferie. 
14.30-16.30: Ribe Fritids-
center: Tirsdagklubben ved 
Torben Bramming.
18.00-21.00:  Hovedengen, 
Ribe: Træf for veteranbiler- og 
motorcykler, arr. Ribe- Clas-
sic.
18.30: Start fra Vadehavs-
skolen, Haulundvej 3: Inter-
valgang og løbetræning, arr. 
Ribe Motion.
19.00: Kantinen v/Ribelunds 
Festsal: Banko, Ribe Pensio-
nistforening.
19.00: Stuido Ribe, Sønder-
portsgade 21 B: "Alle kan 
heale" foredrag v/Padam 
Christo Blaak.
19.00-20.00: Sct. Catharinæ 
kirke/Ribe Kloster: AA Ribe 
grupperne mødes.

BytURe 
20.00: Domkirkepladsen: 
Start på vægterrundgang. 

BIBLIOtek OG BOGBUs
07.00-22.00: Ribe Bibliotek 
uden personale.
10.00-17.00: Ribe Bibliotek 
med personale.
16.45-17.15: Jernved ved hal-
len: Bogbussen.
18.00-18.45: Gredstedbro ved 
banegården: Bogbussen.

MUseeR OG UdstILLInGeR
10.00-16.00: Sct. Catharinæ 
Kirke og Klostergården.
10.00-15.30: Ribe VikingeCen-
ter. Vinterlukket. 
10.00-16.00: Ribe Jernindu-
stris forhal: Udstilling.
10.00-16.00: Vadehavscen-
tret, Okholmvej 5.  
10.00-16.00: Museet Ribes 
Vikinger.
10.00-17.00: Galleribe, Pug-
gaardsgade 7H: Udstilling.
11.00-16.00: Ribe Domkirke.
11.00-16.00: Ribe Kunstmu-
seum, Sct. Nicolaj Gade. 

 
Få dit arrangement 
på det sker-listen

Send en mail til redaktionen

Det  
sker

Millionbesparelser
stine Lindharth Pedersen  
slp@jv.dk

ribe: Den 57-årige Kim Niel-
sen kan næsten ikke få sæt-
ningen over sine læber, men 
hvis Kraftcentret i Ribe luk-
ker, er han mere end bare 
bange for at ryge tilbage i sit 
gamle liv, hvor alkohol tog så 
meget overhånd, at han mi-
stede kontakten til familie og 
venner.

Kim Nielsen har siden 1982 
levet et hektisk liv i forsvaret 
med rejser i krig og ufred, 
hvilket for nogle år siden 
udløste et alkoholmisbru-
get og posttraumatisk stress. 
Misbruget gjorde, at han iso-
lerede sig hjemme med rød-
vin, fik ofte kun en pakke 
mariekiks at spise, og så gik 
han hverken i bad eller bør-
stede tænder. Men nu er han 
på rette vej og ædru, hvilket 

han har været i et år, og den 
succes giver han blandt an-
det Kraftcentret skylden for.

- Det er på grund af Kraft-
centret, at jeg er her, hvor 
jeg er i dag, siger Kim Niel-

sen og fortæller også, at det 
var veterancentret, der i før-
ste omgang rakte en hånd ud 
for at hjælpe ham ud af mis-
bruget.

Selvom han har det godt, 

er han endnu ikke i mål. Der-
for skaber nyheden om en 
mulighed lukning utryghed. 

- Jeg er som en pind, der 
står på en badebold, så man 
skal bare prøve at skubbe til 
mig, og så falder jeg helt ned, 
og skal hjælpes op. Derfor får 
jeg virkelig brug for kraftcen-
trets hjælp med udsigten til 
alt det, som jeg skal igen-
nem, siger han og henviser 
til samtaler med jobcentret 
og snakken om fremtiden.

bedre end psykiatrien
En anden bruger af Kraft-
centret er Tine Astrup, der 
for to år siden mistede sin 
mor og sin eksmand. Sorgen 
over dødsfaldene var så svæ-
re at håndtere, at hun valg-
te at blive indlagt på psykia-
trisk afdeling, hvor hun nog-
le uger senere blev sat i kon-
takt med Kraftcentret i Ribe. 
For hende vil det også være 
katastrofalt, hvis centret bli-

ver nedlagt.
- Jeg får hjertebanken ved 

tanken. Hvad skal jeg så 
gøre? spørger 49-årige Ti-
ne Astrup, der har arbejdet 
mange år som pædagog.

For hende var det livets 
virkelighed, der ramte og 
væltede hende omkuld, 
men Kraftcentret hjalp Tine 
Astrup op ved at skabe struk-
tur i hendes hverdag og ved 
at tilbyde mindfulness og af-
spændingshold. For hende 
har hjælpen på centret væ-
ret langt bedre end de snak-
ke, hun havde med psykolo-
gerne, da hun var tilknyttet 
psykiatrien.

- Psykiatrien kunne slet 
ikke måle sig med stedet 
her. Kraftcentret er mere 
menneskeligt og rettet mod 
lige netop mig, siger hun og 
fortæller, at hun har det bed-
re i dag, hvor hun nemme-
re kan håndtere sit liv med 
de redskaber, hun har fået.

Bruger af lukningstruet center: - Hvad skal jeg så gøre?
Kim nielsen er en af brugerne af Kraftcentret i ribe, og han frygter, hvad der sker med ham, hvis centret 
lukker. Hos en anden bruger skaber nyheden hjertebanken og spørgsmål om, hvor hun så skal få hjælp.

kim nielsen og tine Astrup er to at de borgere i Ribe, der bruger 
kraftcentret i byen. Foto: stine Lindharth Pedersen

lukning
stine Lindharth Pedersen  
slp@jv.dk

ribe: - Vi er i chok, siger Eva 
Kiesbye, tillidsrepræsentant 
på Kraftcentret i Ribe, mens 
hun suppleres af kollegaen 
Lone Elgaard Christensen:

- Der var ingen, der havde 
set det komme.

Mandag skrev JydskeVest-
kysten, at Esbjerg Kommu-
ne vil få et underskud på 143 
millioner kroner på handica-
pområdet i 2021, og grundet 
underskuddet har forvalt-
ningen udarbejdet en øko-
nomisk genopretningsplan, 
der blandt andet vil lukke 
Kraftcentret i Ribe og Bram-
ming samt halvere antallet af 
ansatte på centret i Esbjerg.

Den nyhed fik Kraftcen-
tret allerede for en uge siden, 
men chokket har stadig ikke 
lagt sig, hvor 12 ansatte i Ri-
be mister sit job, mens om-
kring 165 brugere af centret i 
Ribe og Bramming må finde 
hjælp andre steder, hvis po-
litikerne vedtager genopret-
ningsplanen.

alle kan blive ramt af livet
Det er vidt forskellige skæb-

ner, der får hjælp på det fem 
år gamle kraftcenter. Den 
universitetsstuderende un-
ge kvinde med stress, den 
konkursramte fisker med 
posttraumatisk stress, mis-
brugeren eller den psykiske 
sårbare er blot få eksempler 
på brugere, der alle arbejder 
hen mod at få et så normalt 
liv som muligt.

- Mennesker er menne-
sker, og alle kan blive ramt 
af livet. Vi er et fleksibelt til-

bud, hvor vi skruer op og ned 
for indsatsen. Men brugerne 
får den hjælp, som de har be-
hov for her, siger Lone Elga-
ard Christensen.

Et af de vigtigste redska-
ber for Kraftcentret er tidlig 
indsats, og derfor ser perso-
nalet ikke, at nedlægningen 
vil blive en besparelse for Es-
bjerg Kommune, da de me-
ner, at der vil blive flere per-
soner, der har brug for hår-
dere og mere hjælp, når man 

ikke griber ind tidligere i pro-
cessen.

Eva Kiesbye og Lone Elga-
ard Christensen mener og-
så, at mange af brugerne af 
tilbuddet vil blive overladt 
til sig selv, og at flere af dem 
ikke vil være i stand til at tage 
turen til Esbjerg. Derfor ser 
de store konsekvenser ved 
at lukke Kraftcentret.

- Vi frygter da for, at flere 
vil blive hjemløse eller ryge 
tilbage i deres misbrug, for 

hvor skal de gå hen, spør-
ger Eva Kiesbye.

ansatte på kraftcentret  
i ribe: - Vi er i chok
besparelser på flere millioner kroner truer Kraftcentret i ribe og bramming med lukning, mens 
personalet bliver halveret i esbjerg. nyheden faldt som en bombe for personalet, der ikke tror, at lukning 
bliver en besparelse på sigt, samtidig med at de frygter for at flere bliver misbrugere og hjemløse.

En analyse af 
voksenhandicap- og 
voksenstøtteområdet 
forudser underskud på 
143 mio. kr. i 2021, og 
derfor har forvaltningen 
i Esbjerg Kommune 
udarbejdet en økonomisk 
genopretningsplan for 
voksenhandicapområdet i 
2017 og budget 2018-2021. 
Heraf fremgår det blandt 
andet, at Kraftcentret i Ribe 
og Bramming skal lukkes, 
mens centret halveres i 
Esbjerg.

Kraftcentret er et tilbud til 
personer, som har behov 
for hjælp på grund af 
f.eks. psykisk sårbarhed, 
handicap, en psykisk lidelse 
eller manglende fællesskab 
med andre.

Fakta
sagen kort

Lone elgaard Christensen og eva kiesbye fra kraftcentret i Ribe sad mandag middag med en af 
huset brugere og fortalte, at stedet er lukningstruet. Brugerens reaktion var, at hun aldrig ville 
være i stand til at tage vejen til esbjerg - hverken økonomisk eller personligt. Foto: stine Lindharth 
Pedersen


