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Vero Moda
Blazer

sort/marine

399,-

PULZ 
Jeans

Mere end 20 
modeller

FRA

59995

HULTQUIST
Smykker

FRA

69,-

Vero Moda
Jeggings

1 par 259,-

2 par 350,-

Pieszak
Buks
som foto
sort – grå

1199,-

Moss
Copenhagen
T-Shirt
m/ tryk

200,-

Oversize 
kjole

350,-

Bella - 
AMUST - 
Shoeshibar
Støvler – 
Sneakers
FRA 

499,-

PIECES
Hipsters

4 par 150,-

i Give Vind masser af gavekort

Af Christina Mosegaard
presse@give-avis.dk

HJORTSVANGEN- Indvielse 
og stor forløsning lørdag 
den 30. november da Car-
sten Shayar Hansen skulle 
præsentere sit hjertebarn 
for verden. For det er skam 
intet mindre end en ver-
densnyhed - denne båldome 
- bygget hos XL Byg i Give. 
Carsten Shayar Hansen har 
siden sommeren arbejdet 
intensivt på denne båldome 
med de smukke former og 
yderst funktionelle design. 

En god flok mennesker 
kom forbi og fik set og ople-
vet denne nye bygning i al sin 
pragt. Jønne fra “Jønnes Din-
ner” serverede en helt fanta-
stisk hummersuppe med 
blandt andet varmrøget laks 
og store tigerrejer - ham Jøn-
ne - han må da gerne komme 
til Give igen (og det gør han 
også)… Og denne båldome, 
den er da helt fantastisk!

Tiden står stille
Når man er i denne cirkelfor-
mede kuppel, så er det som 
om, at tiden står stille, og 
man inviteres ind i “nuet” og 
roen sænker sig. Carsten 
Shayar Hansen har formået 
at skabe en bygning, der sæt-
ter gang i noget, der har rød-
der langt tilbage i tiden - no-
get meget oprindeligt. Car-
sten Shayar Hansen fortæl-
ler selv, at det hele udsprin-
ger fra idéen om at sidde 
rundt om et bålsted og være 
sammen omkring ilden, hvil-
ket er noget som bunder 
dybt i os alle . Nu har vi så 
mulighed for at kunne gøre 
det hele året rundt - med tag 
over hovedet og læ for vin-
den, regnen og kulden. Han 
har døbt denne båldome 
”Heimdal Båldomen”, et 
navn der har sin oprindelse i 

den nordiske mytologi, hvil-
ket passer perfekt på tanken 
omkring bygningen.

Taler og tak!
Afdelingsleder ved XL Byg i 
Give Ole Stubbe indledte 
indvielsen med en tale fyldt 
med begejstring og stolthed 
over at kunne være en del af 
tilblivelsen af denne båldo-
me, og både Carsten Shayar 
Hansen og hans bror Jønne 
Hansen talte om, at det er et 
kæmpe privilegium, at dette 
projekt, ja faktisk denne vi-
sion omkring domen, har 
kunnet lade sig gøre - med 
bl.a. hjælp fra blandt andet 
Ole Stubbe. 

Mange muligheder
Carsten Shayar Hansen ser 
en mangfoldighed af mulig-
heder for denne båldome. 
Den kan bruges til børneha-
ver, i institutioner, i forhold 
til det private erhverv, 
events, i folks haver og me-
get meget mere. Der er et 
væld af muligheder. Og nu 
kan du, kære borger i Give 
og Omegn, snart få mulig-
hed for at opleve den helt 
specielle stemning og for-
nemmelse, der er i denne 
båldome, for Give Handels-
standsforening har lejet 
den, og den vil blive stillet 
op på Torvet her i decem-
ber. 

Båldom eog danceper-
formance 19. december
Blandt andet kan du den 19. 
december opleve en helt 
fantastisk danseperforman-
ce af Prana Sine Leth hvor 
flydende lava, klippestruk-
turer og meget mere vil smy-
ge sig om hendes krop, og 
hvor Jønnes Dinner serverer 
bålsmoked tapas, lamme-
medaljoner og meget mere. 
Det bliver en helt unik aften 

- med aner i den nordiske 
kultur i skæret fra ilden i bå-
let i midten af det hele. Så 
her har vi intet mindre en 
verdensnyhed i Give - og så 
endda én af de helt særlige 
og oppe i tiden nyheder, 
hvor der er mulighed for ro 
og samvær rundt om ilden.

Wow Pow - et 
bålsted hele året 
rundt

Lørdag d. 30. november blev Heimdal-båldomen officielt indviet hos XL Byg i Give. Foto Christina 
Mosegaard
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