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Carsten Shayar Hansen og Ole Stubbe poserer velvilligt foran 
indgangsportalen til den smukke båldome. Foto Jim Hoff

Fortællestenen står på Bøgetorvet i Give. Foto Jim Hoff

Af Jim Hoff
presse@give-avis.dk

Give
Der var fin med opbak-

ning til XL Bygs rejsegilde 

lørdag d. 5. oktober, hvor 
der var inviteret på brunch 
med Jønnes Dinner. Snedker 
Carsten Shayar Hansen hav-
de gennem de sidste 14 dage 
plus det løse knoklet 21 ti-

mer om dagen for at få gjort 
det imponerende bygnings-
værk gjort ’rejsegildeklar’, 
og det var lykkedes med bra-
vour. 

Det var næsten en religiøs 
oplevelse at gå rundt inde i 
den smukke kuppelformede 
båldome, der med sine 
svunge og buede linier vir-
kelig er et mesterstykke, der 
bestemt er et besøg værd. 
Næste del af processen hed-
der ’beklædning’ af siderne, 
så båldomen står klar til den 
officielle indvielse d. 30. no-
vember. 

De mange fremmødte fik 
ud over en god gang spejlæg 
med brasede kartofler, ba-
con og pølser også mulighed 
for at stille spørgsmål til Car-
sten Shayar Hansen og selv-
følgelig også mulighed for at 
få et nærmere kig på det fan-
tastiske båldome-projekt. 

Mange forespørgsler al-
lerede

Afdelingsleder Ole Stubbe 
var rigtig godt tilfreds med 
fremmødet, og glæder sig 
meget til at båldomen ”får 
ben at gå på” og kan blive en 
synlig del af bybilledet og ar-
rangementslivet i Give og 
omegn. 

– Vi har fået vildt mange 
forespørgsler på domen al-
lerede nu (den bliver trans-
portabel – red.) om udlej-

ning, og da vi havde Joan 
Ørting ude og se den, blev 
hun vildt begejstret og men-
te nok, at hendes foredrag 
her i XL Byg d. 7. december 
bør holdes i domen, fortæl-
ler Ole Stubbe. 

Begejstret direktør
Også administrerende di-

rektør i XL Byg Juelsminde 
Gruppen Preben Rauff var 
til stede ved rejsegildet, og 
Rauff udtrykte som Ole 
Stubbe stor glæde over det 
spændende projekt. 

– Det ser rigtig spændende 
ud, og jeg glæder mig til at se 
det færdige resultat og ikke 
mindst til at domen kommer 
ud og stå ved forskellige ar-
rangementer, lød det bl.a. 
fra Preben Rauff, der selvføl-
gelig har det mere end fint 
med, at båldomen vil blive 
forbundet med XL Byg og 
dermed kommer til at skabe 
positiv omtale af det lokale 
byggemarked.

Og avisens udsendte smi-
ler allerede nu bredt ved 
tanken om en overskrift, der 
godt kunne hedde: En aften 
i hytten med Joan Ørting! 
Den tid, den glæde!

Velbesøgt rejsegilde  
hos XL Byg

Britta Greves fantastiske 
skulptur ’Fortællestenen’ er 
sprængfuld af gode, sjove, 
skæve, farverige fortællin-
ger. Derfor søsætter Give 
Avis i samarbejde med Britta 
Greve og Skulpturby Give en 
lille sjov konkurrence i fan-
tasiens og fortællekunstens 
tegn. Tag ned og kig på ste-
nen, lad dig inspirere og 
send din historie, dit digt, 
eller hvordan du kan finde 
på at udtrykke dig, skriftligt 
til Give Avis på presse@give-
avis.dk. Sidste indleverings-
frist er fredag d. 18. oktober 

kl. 12.00. 
De tre bedste historier vil 

blive udpeget af en dom-
merkomite bestående af 
Britta Greve, redaktøren på 
Give Avis samt en repræsen-
tant for Skulpturby Give og 
efterfølgende bragt i Give 
Avis. De tre vindere vil alle 
blive belønnet af Britta Gre-
ve med en stenskulptur i 
miniature-udgave. Alle kan 
deltage, børn som voksne, 
så det er bare med at slippe 
fantasien løs. Bedre kataly-
sator end ’Fortællestenen’ 
gives næppe! 

Vind mini-skulpturer 
med Fortælle-stenen


