
Kom til vid-mere-aften i en butik nær dig, hvor du kan få svar på alle dine spørgsmål og samtidig udnytte fantastiske tilbud. Vi ses!

GRINDSTED
16. september 2013

Heimdalsvej 12

Vi
 ta

ge
r f

or
be

ho
ld

 fo
r p

ris
æ

nd
rin

ge
r, 

bi
lle

d-
 o

g 
try

kf
ej

l, 
ud

so
lg

te
 v

ar
er

, s
am

t a
fg

ift
sæ

nd
rin

ge
r. 

A
lle

 p
ris

er
 e

r i
nk

l. 
m

om
s,

 k
on

ta
nt

 o
g 

af
he

nt
et

. 
Ti

lb
ud

en
e 

 k
an

 ik
ke

 k
om

bi
ne

re
s m

ed
 a

nd
re

 ra
ba

tt
er

 e
lle

r k
am

pa
gn

er
.

25 butikker 
fordelt over 

hele Danmark

Kom til

VID-MERE-AFTEN
med gratis rådgivning og rabat på vvs-artikler

og rabat på vvs-artikler

BIOMAX BIOMAX BIOMAX 
TRÆPILLEFYRTRÆPILLEFYRTRÆPILLEFYR

HOS OS FÅR DU BEDRE RÅD!

GULVVARMEGULVVARMEGULVVARME---
KREDSKREDSKREDS

SOLVARME-SOLVARME-SOLVARME-SOLVARME-SOLVARME-SOLVARME-
ANLÆGANLÆGANLÆG

Med fjernbetjening, 

så du kan styre den 

fra sofaen

FACE PILLEFACE PILLEFACE PILLEFACE PILLEFACE PILLEFACE PILLE---
BRÆNDEOVNBRÆNDEOVNBRÆNDEOVNBRÆNDEOVNBRÆNDEOVNBRÆNDEOVNKogende vand 

direkte fra hanen

FUMU KØKKEN-FUMU KØKKEN-FUMU KØKKEN-
ARMATURARMATURARMATUR

...og kæmpe
   rabatter!

CO2 neutral

Se de mange tilbud på 

www.vvs-eksperten.dk

·  Hvordan fungerer en varmepumpe egentlig?
·  Hvordan installerer man selv et pillefyr?
·   Hvordan udnytter man solens GRATIS energi til opvarmning?

...få svarene på disse (og mange andre) spørgsmål, når VVS-Eksperten afholder 
“vid mere”-aften. Hér har vi nemlig inviteret en række faglærte eksperter, som glæder sig til at give DIG bedre råd til DIT gør-det-selv projekt! Og for  
at hjælpe dig ekstra godt i gang med dine projekter, giver VVS-Eksperten samme aften nogle uhørt fantastiske rabatter på en lang række produkter.  
Så kom til “vid mere”-aften og få bedre råd, inden du skal i gang med efterårets gør-det-selv projekter. Vi ses!

Få GRATIS rådgivning til 

dit gør-det-selv-projekt

af faglærte håndværkere

Side 9GiveAvis

Af Jim Hoff
presse@give-avis.dk

Give
Nu sker der noget i Give! 

Se, dén overskrift er ren 
genbrug, for i 1976, da Gun-
nar Neve tiltrådte som ny 
uddeler i Brugsen i Give, 
brugte han netop denne for-
mulering på forsiden af Give 
Avis i annonceøjemed.  I an-
ledning af Brugsens 100 års 
jubilæum finder vi det pas-
sende at genbruge dette slo-
gan, denne gang med det 
lokale byggemarked XL Byg 
som afsender. 

Større synlighed i lokal-
samfundet

Vi spoler lige tiden lidt til-
bage til dengang, Ole Stubbe 
blev introduceret som ny le-
der af XL Byg i Give i februar 
2013, hvor han afløste Mar-
tin Rasmussen på posten. 
Allerede dengang fastslog 
Ole Stubbe i sin tiltrædelses-
erklæring, at XL Byg i Give 
ville blive en mere lokalt ori-
enteret virksomhed, der vil-
le erkende sig til de lokale 
rødder og i højere grad blive 
en integreret del af handels- 
og bylivet i Give ved eksem-
pelvis at afholde events og 
deltage aktivt i arrangemen-
ter i Give. 

- Jeg synes, at det er både 
vigtigt og naturligt, at det lo-

kale byggemarked er en in-
tegreret og fast del af han-
delslivet og dets arrange-
menter i en by som Give. Og 
nu er vi i gang med en helt 
fantastisk idé, idet vi i sam-
arbejde med den spirituelt 
inspirerede snedker Carsten 
Shayar Hansen er i gang 
med at bygge en transporta-
bel bål-dome i træ (en dome 
er en kuppelformet bygning 
– red.), fortæller Ole Stubbe. 

Ikke ukompliceret
Arbejdsprocessen foregår 

i en lagerbygning hos XL Byg 
i Give, og den kreative Car-
sten Shayar Hansen er pt. 
godt i gang med såvel bygge- 
som tankeprocesser. Det er 
nemlig langt fra uproblema-

tisk at bygge sådan en bål-
dome. Der skal laves mange 
beregninger af matematisk 
karakter for at få alle ele-
menter til at passe sammen, 
og der skal også tænkes 
grundigt over, hvordan man 
får ilt til selve båldelen – og 
får røgen væk uden at den 
generer de folk, der sidder 
og hygger sig inde i domen.  
I skrivende stund er bunden 
konstrueret, og Carsten er 
også ved at bygge selve bål-
pladsen op.

- Men det er en proces, 
der kræver tid og fordybel-
se, og Carsten har ikke 
travlt. Han ofrer gerne hele 
formiddage på detaljer, så 
intet er overladt til tilfældig-
heder, og alt er virkelig gen-

nemtænkt ned til sidste de-
talje, fortæller Ole Stubbe, 
der forventer og håber, at 
bål-domen er klar til brug 
sidst i oktober. 

Kommer i 3 størrelser
Det eksemplar som avi-

sens udsendte præsenteres 
for er en slags prototype, 
som altså konstrueres i et 
samarbejde med Carsten 
Shayar Hansen og XL Byg i 
Give og deres leverandører. 
Det er meningen, at bål-do-
men skal produceres i 3 stør-
relser: En til haven derhjem-
me, en mellemstor og så en 
til omkring 100 mennesker 
til større events og arrange-
menter.  – Det smarte er, at 
bål-domen bliver lavet, så 3 

mand kan skille og samle 
den på en formiddag. Det 
betyder, at den bliver trans-
portabel og kan bruges til 
alle slags arrangementer lige 
fra Give Open Air til Open By 
Night på Torvet – eller til en 
hyggelig komsammen hjem-
me i haven, siger Ole Stub-
be, der gerne vil afsløre, at 
hans drøm er at få den store 
udgave af domen på plads til 
Give Open Airs 10 års jubi-
læum i juni 2014. 

Omdrejningspunkt for 
kommende arrange-
menter

Når den forhåndenværen-
de dome er færdig, skal den 
stilles op ude på græsplæ-
nen foran XL Byg i Give på 
Hjortsvangen. Her bliver do-
men indviet af et lokalt ar-
rangement, hvor temaet 
sagtens kunne være noget 
om grilning af juleanden – 
og selvfølgelig med en dansk 
mesterkok i spidsen. Men 
mere om det projekt, når 
den tid kommer. 

- I det hele taget vi domen 
komme til at blive omdrej-
ningspunkt for en del frem-
tidige arrangementer i XL-
Byg-regi, også deciderede 
børnearrangementer kan 
komme på tale, og som Ole 
lovede i februar, kan det sag-
tens ske, at sexologen Joan 
Ørting også kigger forbi do-

men på et tidspunkt. Og det 
er nok en god idé at holde 
hendes arrangement i en 
hytte, hvor gutterne kan 
komme af med både mande-
hørm og kropslig varme!!

Amerikanerne er vilde 
med ideen

Båldomen bliver et paten-
teret produkt under XL Byg i 
Give og Carsten Shayar Han-
sen, og det er meningen at 
man vil producere løbende 
båldomer løbende, så folk 
kan købe dem. – Det er jo et 
genialt vinterprojekt for 
håndværkere, der går uden 
arbejde om vinteren, og fak-
tisk er vi ikke de eneste der 
se muligheder i det her pro-
jekt. Militæret i USA kan sag-
tens se, at den måde vi kon-
struerer båldomen på og 
den deraf følgende mobilitet 
kan overføres til deres trans-
portable hospitaler (selvføl-
gelig i et andet materiale), så 
her har vi allerede den før-
ste interessante medspiller, 
konkluderer Ole stubbe. 

Først og fremmest er bål-
domen dog et tiltag med lo-
kal appel til Giveborgerne 
og en måde for XL Byg at 
blive mere synlig på i lokal-
samfundet – og så er vi tilba-
ge ved udgangspunktet: Nu 
sker der noget i Give!

Sensationel bål-dome på vej fra XL Byg i Give
Boligen ude og inde


