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Op på cyklen: TV2 på Tour
Jesper Brorsons sommer nåede hele vejen til Varde
Jesper Brorson Hansen vil hellere lave noget sammen med børnene i sin ferie end at læse en bog.

Ejendomsmægler
Jesper Brorson kan
lide en aktiv daseferie med solskin og
holder som regel helt
fri fra boligkiggeri
Hvor holder du helst sommerferie? Og er du til aktiv og /eller
dase-ferie?
Jeg holder helst ferie et sted
hvor solen skinner, og helst

på hotel eller i ferielejlighed.
Jeg er helt sikkert til en aktiv
dase-ferie. Jeg slapper af, men
er også meget aktiv med løb,
cykling og svømning når jeg
holder ferie.
Hvilken bog skal du læse? Eller
hvilken ﬁlm skal du se?
Jeg læser ikke, når jeg holder ferie. Jeg er med til at lave
noget sammen med børnene
eller andre, men kan også godt
lide bare at slappe af i solen.
Hvad smider du helst på grillen?

Jeg kan lide en god bøf eller en
hel hamburgerryg
Hvad vil du helst have i glasset? til grillmaden
Jeg vil helst have vand eller
rødvin.
Kigger du på huse i din sommerferie? Eller beskæftiger dig med
boligmarkedet på nogen måde?
Nej, det gør jeg ikke specielt,
men hvis der er noget spændende, så kigger jeg da på det,
siger Jesper Brorson.

Igen i år lagde TV2
på Tour vejen forbi
Varde til stor glæde
for cykelentusiaster
Af Nina Møller

CYKLING For andet år i træk
var Varde udpeget til at være
værtsby som en af de 10 byer
på ruten i forbindelse med den
store cykelevent TV2 på Tour.
Det føltes helt naturligt. Varde
blev trods alt Årets Cykelkommune i 2014, så der var nok af

cykelentusiaster til at deltage i
to dages cykelsjov.
På trods af en blandet vejrfornøjelse, kom cykelaktiviteterne op på den store klinge med mountainbikecykelløb for både børn, damer og
herrer. Der var korte og lange
ruter, og ruter for både øvede
og knap så øvede.
Torvet var naturligt centrum
med TV2-studiet, der for første
gang i år transmitterede direkte i
seks til 10 timer fra Tour de France
både lørdag og søndag. Bertel
Haarder kom forbi og læste bibliotekets cykelkrimi i gang.

Man kunne ”pimpe” sin
cykel, altså dekorere den og
gøre den rigtig smart – og vinde en præmie for den ﬂotteste
cykel. Der var også priser for
de ﬂotteste cykelben, og gratis
drinks til de første, der mødte
frem med cykelstyrsoverskæg.
En weekend i cyklens tegn.
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SOMMERHITS I VARDE - LOKALAVISEN GIK EN TUR I VARDE OG SPURGTE “HVAD BLIVER SOMMERENS HIT HOS JER?”

Charlotte Blicher
Christensen, Varde Museum
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Sommerens hit må være de to statu
er af billedhuggeren Jens Galschiøt: H.C. And
ersen
i en queer tid og den hjemløse harm
onikaspiller. Det er populært sagt H.C.
Andersen som kvinde. De står her som
meren
over, frem til den 31. august. De
kommer
til at fungere som teaser dels til Gals
chiøts
550 plus én, som åbnede den 24. juni
og til
Abrahams Børn, en syv ton tung
kæmpeskulptur, som bliver sat op på Torv
et den
13. august og bliver del af et større
undervisningsprojekt for børn i Varde.
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