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OL 2009
TUMLEHØJ I FULDT SVING

HOLSTED: Det meste af ugen har stå-
et i sportens tegn for både børn og voks-
ne i børnehaven Tumlehøj i Holsted, hvor
årets mini-OL blev afviklet. 

Der er hver dag blevet dystet i forskel-
lige aktiviteter, bl.a. stafet, tovtrækning,
kartoffelløb og sækkeløb, fortæller bør-
nehavens pr-ansvarlige Sanne Brink. 

Alle børn har deltaget aktivt og med
god sportsånd, og som bevis herpå fik
alle OL-deltagerne et flot diplom i går,
der også bød på stjerneløb med poster. 

SR
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Yskes
Folding ingen
Føvling 09.00 Anna Jensen
Stenderup ingen
Holsted ingen
Sct. Peders 10.30 Helle Yskes
Lindknud 09.00 Grethe
Lyndby-Jensen
Hovborg 10.30 Grethe Lynd-
by-Jensen
Aastrup 10.30 Merethe Jør-
gensen
Hygum ingen
Jels 10.00 Anne-Marie Moss

Hansen
Lintrup 10.30 Henrik Ander-
sen 
Rødding Frimenighed 10.00
Mette Geil
Rødding Sognekirke 10.00
Martin Ingeman Jensen 
Skodborg ingen
Skrave 09.00 A.M. Hansen
Øster Lindet 10.30 Anna Eli-
sabeth Bock 

på min musik. Når børnene
siger, det er rigtig sjovt, ja så
er det rigtig sjovt, understre-
ger, siger Basil Amin, da
børnene går hen for at spise
deres mad.

Han bor selv i Sdr. Hygum
og taler godt dansk efter otte

år i Danmark, hvor han har
arbejdet som mejerist i Es-
bjerg og slagter i Rødding.

– Jeg er uddannet fødeva-
retekniker ved universitetet i
Bagdad, men det er svært at
få job her under finanskri-
sen. Så det er heldigt, at jeg
nu har et job her på museet
som led i min aktivitetsplan.
Det er et dejligt sted at være
her mellem kunst og maleri-
er. Museet er også et godt
sted at komme for børn mel-
lem tre og fem år. Jeg tror,
de vil huske det altid. Det vil
åbne dem for kunsten, og

det er meget vigtigt også se-
nere i livet, understreger Ba-
sil Amin.

Han maler selv, og be-
gyndte at spille guitar og fløj-
te, da han var ti. Senere fik
familien et flygel, så det faldt
ham let at sætte sig ved tan-
genterne, da museumsfor-
valget, Frederik Madsen,
skulle afprøve højtalerne op
til »Vejen by Night«. Og da
Museets inspektør Teresa
Nielsen så kom forbi og hør-
te Basil Amin spille, var hun
ikke sen til at spørge, om
han ville give bamsekoncer-

ter.
Sådan blev idéen til kon-

certerne født ved et tilfælde.
Og børnehaverne har taget
godt imod tilbuddet.

– Vi har haft koncerter
hver dag de sidste par uger,
og hele oktober er allerede
booked. De kommer fra hele
Vejen Kommune også fra
børnehaver, vi ikke tidligere
har haft besøg af. Og fra Kol-
ding med. Så det er dejligt,
fastslår Teresa Nielsen.

Når man kommer ind et fremmed sted og hører en fremmed mand spille musik fra et fremmed land,
så er det godt at have en bamse med.

FAKTA
.BAMSEKONCERTER

fortsætter alle ugens dage,
bortset fra hver anden fre-
dag, frem til 1. december. Ad-
ministrationsansvarlig Mari-
anne Mulvad Poulsen tager
imod tilmeldinger på
mmp@vejenkom.dk 
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LYKKE & JØRGENSEN
Nørregade 24 - 6600 Vejen

Tlf. 75 36 07 07 - 75 36 02 06

GLEJBJERG: Julie Bertelsen
gav i aftes koncert for 150 til-
hørere på Hotel Glejbjerg.

Det var hendes debut i Glej-
bjerg, og hun glædede sig til
mødet med det lokale publi-
kum, fortalte hun før koncer-
ten, som begyndte klokken
20.

En stor del af koncertgæn-
gerne havde bestilt koncert-
menuen i hotellets stuer før
koncerten. De fik en meget
lækker mørbrad-menu – lige

så meget som de kunne spise
- at varme op på.

Hotellets støtteforening,
som står bag koncerterne,
har stor succes med at få de
rigtige navne til at optræde
på hotellets store scene. I
næste måned kommer Lis Sø-
rensen, og den koncert er for
længst udsolgt. Arrangørtrup-
pen med Jan Hansen som
talsmand grubler allerede
over, hvad den skal byde på
senere på vinteren. SR

150 til koncert med Julie i aftes

’’
Det er dejligt at være her mellem kunst og ma-
lerier. Museet er også et godt sted at komme for

børn mellem tre og fem år. Jeg tror, de vil huske det al-
tid. Det vil åbne dem for kunsten, og det er meget vig-
tigt også senere i livet.

Basil Amin

VEJEN: For at kunne fortsæt-
te den positive udvikling på
OTV Plast bliver virksomhe-
den fra 1. januar 2010 et selv-
stændigt selskab, kaldet OTV
Plast A/S.

Dette betyder, at virksom-
heden ikke længere er en del
af Primo Danmark A/S, hvil-
ket OTV har været siden
2003. OTV Plast bliver et selv-
stændigt selskab i Genua
A/S, der ligesom Inter Primo-
koncernen ejes af familien
Grunnet og i øvrigt har sam-
me stærke økonomi. 

– Vi bliver altså i familien
og er som et selskab i Genua

A/S givet optimale betingel-
ser for den videre udvikling,
idet både Primo Danmark og
OTV nu fremover udelukken-
de kan fokusere på deres ker-
nekompetencer. Vi er den
samme virksomhed med de
samme dygtige medarbej-
dere, siger den daglige leder,
Henrik Jylov.

Han forsætter på OTV Plast
som administrerende direk-
tør.

OTV Plast er specialist in-
denfor salg af plast-halvfabri-
kata – også kaldet teknisk
plast – samt spåntagende be-
arbejdning af plast. Størstede-
len af omsætningen stammer
fra bearbejdningen af tek-
niskplast, der udføres på
CNC-styrede drejebænke og
fræsere. En mindre del af pro-
duktionen er bukning, lim-
ning og svejsning i plast. OTV
har 30 ansatte.

OTV
Plast i 
Vejen 
går solo

Af Hans Jørgen Ehrhardt
Tlf. 7211 4263, hje@jv.dk

ERHVERV: Virksomhe-
den OTV Plast i Vejen
bliver en del af inve-
steringsselskabet Gen-
ua A/S.
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