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Pårørende
til demente
mødes
Af Bente Jakobsen,
bja@jv.dk

For køkkenchef Casper Rosendahl fra Henne Mølle Å Badehotel er det en stor anerkendelse at være med i "White Guide".
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Fem restauranter med
i anerkendt spiseguide
Spiseguide: Fem
restauranter er på
så højt niveau, at de
er med i spiseguiden "White Guide".
Af Louise Mørch Vilster,
LMV@jv.dk

Det vestjyske køkken klarer
sig ganske udmærket ifølge
restaurantguiden
"White
Guide", der udkommer den
23. marts.

I Syd- og Sønderjylland er
21 spisesteder med i
guiden, og ud af dem ligger
de fem i Varde Kommune.
En af dem er Henne Mølle
Å Badehotel, hvor køkkenchef Casper Rosendahl
langsomt har ændret stilen
de senere år mod et højere
gastronomisk niveau med
mere fokus på lokale råvarer.

Vigtig anerkendelse
For ham har det stor betydning at være med i guiden,
der er svensk, men for andet

år udkommer med danske
restauranter.
– Vi har været spændte på,
om vi kom med. Det er også
en anerkendelse fra udlandet om, at vores stil er rigtig,
siger han.
Casper Rosendahl mener,
at kommunens spisesteder
for tiden oplever et generationsskifte, hvor yngre
mennesker med nye idéer
oftere træder til.
– De prøver at satse mere
på det ægte med nordiske
råvarer. Jeg synes, at mange
af vores spisesteder løfter

sig. Vi har også fået meget
nemmere ved at få kokkeelever, siger han.

Højere niveau
En anden af spisestederne i
guiden er Ho Kro.
– Det er fantastisk at komme med, specielt fordi vi ligger i et tyndt befolket område, siger kok og medejer
Christina Pagaard Thomsen.
Hun mener også, at flere
restauranter tør stile mod et
højere niveau, og at flere lokale er begyndt at tage ud at

FA K TA

Restauranterne
■ Restauranterne er Henne
Kirkeby Kro, Henne Mølle Å
Badehotel, Ho Kro, Nymindegab Kro og Café Stranden.
■ 330 danske restauranter er
med i guiden, og de 21 ligger i
Syd- og Sønderjylland.

spise.
– Støtten fra oplandet gør,
at stederne kan eksistere,
mener hun.

VARDE: I Varde Kommune er
der på nuværende tidspunkt 908 borgere med en
demensdiagnose.
Ifølge
prognoserne vil tallet være
steget til 1300 i 2030.
Det betyder, at der også er
et stort antal pårørende til
demente, og dem tilbyder
Center for Sundhedsfremme i Varde nu at etablere to
pårørendegruppe for. Den
første gruppe begynder den
19. marts, og næste grupper
begynder til august.
– En demensdiagnose i familien eller blandt nære
venner giver store livsforandringer for alle. Det er
vigtigt at tale med andre i
samme situation som en
selv og dele erfaringer. Derfor etablerer vi grupperne,
lyder det fra Varde Kommunes demenskonsulenter i en
pressemeddelelse. En af
konsulenterne vil være til
stede ved møderne og hver
gang komme med et oplæg,
som kan give nye perspektiver og reflektioner til den
ændrede livssituation.

Tunge ting
stjålet fra udhus
HODDE: Der blev stjålet en
traktor, et svejseværk, en
buskrydder og en motorsav fra et indbrud i et udhus på Veljevej i Hodde.
Det skete i tidstrummet
søndag-mandag
I samme tidsrum skete
også et indbrud i et udhus
på Fåborgvej i Fårborg,
hvor der blev stjålet en
webergril. Om de to tyverier kan kædes sammen er
mni
endnu ikke klart.

Frank Hvam besøger Janderup
Stand-up: Det er lykkedes Aktivitetshallen Janderup at få komiker Frank Hvam til byen. Det er en af hans første optrædener efter
indspilningen af "Klovn - the Movie 2".
Af Louise Mørch Vilster,
LMV@jv.dk

JANDERUP: Det er lidt et
scoop, de har gjort sig i Janderup, hvor komikeren
Frank Hvam optræder lørdag den 14. marts.
Det er første gang, at der

er stand-up i Aktivitetshallen i Janderup, men det er
tid til at prøve noget nyt,
mener Inger Lunddorff Jensen.
Hun er med i Kanongruppen i Janderup, der står bag
arrangementet.
– Vi regnede ikke med, at

det kunne lade sig gøre at få
Frank Hvam, fordi han er
ved at optage "Klovn - the
Movie 2", siger hun.

Opvarmning
Frank Hvam har ikke været
ude at optræde i en længere
periode på grund af filmen,

så det handlede om at være
hurtig med at booke ham.
Som opvarmning til Frank
Hvam kommer komikeren
Torben Chris, der blandt andet er kendt fra TV2 Zulu. Efter showet spiller duoen
Hitshakers.
Der er sat 350 billetter til

salg, og over halvdelen er allerede væk, fortæller Inger
Lundorff Jensen, der understreger, at det ikke bliver et
90 minutter langt show,
som Frank Hvam ellers har
turneret med.
– Vi ved ikke, hvad han vil
tale om, men vi er sikker på,

at det nok skal blive et godt
grin, siger hun.
I Kanongruppen har de
ambitioner om at lave flere
af den slags arrangementer.
– Vi har mange gode idéer,
siger Inger Lundorff Jensen.

