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{{ Dagbladet Ringkøbing-Skjern bringer gerne store og små navnenyheder. Du
er velkommen til at kontakte vores navneredaktion, hvis du har en mærkedag,
fødselsdag, udnævnelse eller andet, som du gerne vil dele med vores læsere. Du
kan kontakte os ved at sende en email til navne.ringkoebing@bergske.dk eller
et brev til Dagbladet Ringkøbing-Skjern, St, Blichersvej 5, 6950 Ringkøbing.

DAGEN I DAG er årets 48. og hedder Findanus. Den har
navn efter Sankt Findanus, der skal have været biskop i England op mod år 600. Han er muligvis identisk med den irske
asket Sankt Fintanus fra Cloneenagh, der udførte mange
undere gennem forsagelser.

Bent Haumann er tilhænger
af Vesterhav Syd
Hvide Sande Havn og Hvide Sande Service Group har ansat en aktiv mand som kundeansvarlig. Hans største ambition er at gøre havnen til operationshavn for havvindmølle-parkerne.
JOBNYT

Af Kaj Pihl Poulsgaard
kaj@dagbladetringskjern.dk

{{ Hvide Sande: Olieindustrien bløder, efter oliepriserne er
faldet tungt som en sten. Til
gengæld bliver der stadig opstillet havvindmøller.
Hvis man spørger Hvide
Sande Havn og Hvide Sande
Service Groups nye Business

Development Manager, Bent
Haumann, må der også meget gerne komme en stribe
nye havvindmøller i Vesterhav Syd.
»Jeg går klart ind for grøn
energi, og jeg er også klart for,
at der skal opstilles vindmøller i området Vesterhav Syd.
Det er min private holdning,
men jeg havde nok ikke fået jobbet, hvis jeg privat var

DØDE
Vores kære mor, svigermor, mormor og bedstemor

Marianne Dahl Nielsen
* 29. juni 1942

✝ 10. februar 2016

har fået fred
Søren, Rikke og Hanne
Anna, Albert og Mathilda
Claus, Karina og Tanja
Bisættelsen finder sted fra Mårslet Kirke
tirsdag den 23. februar kl. 13.00

imod,« siger Bent Haumann
med et smil og tilføjer:
»Det bliver et stort fokusområde for mig, og det vil være en indfrielse af min største
ambition med jobbet, hvis
Hvide Sande Havn bliver valgt
som operationshavn for flere
nye havmølleparker.«
Bent Haumann er 60 år.
Han er single og bor i Varde,
hvor hans to store voksne
børn også har slået sig ned.
Bent Haumann har en teknisk baggrund som maskinmester og en uddannelse som
civiløkonom. Han har tidligere i en længere årrække været
ansat i teleindustrien. Sidst
har han været ansat hos Danbor A/S i Esbjerg, hvor han primært har haft Offshore Wind
som hovedansvarsområde.
Han blev imidlertid afskediget, da krisen i olieindustrien
ramte Danbor, og der skulle
spares.

at skabe udvikling. Det er jeg
stolt over at få mulighed for at
være med til,« fortæller han.

Operativt trekløber

Bent Haumann. Pressebillede.

»Derfor var det naturligt at
kigge på andre job i omegnen
af Varde, og jeg kender området her godt, fordi vi har sommerhus i Fjand, hvor jeg også
er vokset op. Jeg har fulgt udviklingen på Vestkysten, og
har naturligvis ikke kunnet
undgå at opleve, at der virkelig er sket noget i Hvide Sande.
Hvide Sande er et dynamisk
samfund, hvor man er god til

DØDE

FØDSELSDAGE

Vor kære mor, svigermor, bedstemor og oldemor

Elly Kjær
* 17.08.1923

✝ 15.02.2016

er stille sovet ind på Ulfborg Aktivcenter.
Conni og Aage
Grethe og Niels
Linda og Leif
Begravelsen ﬁnder sted fredag den 19. februar
fra Staby Kirke kl. 13.30.

{{ 14 år: Lørdag den 20. februar fylder Marcus Kirkegaard
Nielsen, Bredgade 122, Skjern, 14 år.
Vores elskede ven
Annas dejlige "faster Tina"

Tina Stilling

Tina Stilling
er sovet stille ind.

Ib Thorup

{{ 4 år: Tirsdag den 23. februar fylder Victor Kirkegaard
Nielsen, Bredgade 122, Skjern, 4 år.

Er alt for tidligt taget fra os
I hjertet gemt, aldrig glemt
Anna, Tina & Polle

Vor kære omsorgsfulde
veninde

Min kære elskede mand,
vor elskede far, svigerfar, morfar og Niko’s ven

Vi vil savne dig.
Dina og Ivan
Inge Lis og Flemming

FORENINGSLIV

Nye i fotoklubben

Vor kære
Christian har mistet
sin dejlige mor

Tina Stilling
Vi sender den dybeste
medfølelse og de varmeste
tanker til familien
Rindum Børnehus

* 03.02.1947
tabte kampen mod kræften.
Hvide Sande, den 17. februar 2016.
“Gud har valgt de sværeste kampe
til sine bedste soldater.”

Han forventer, at han skal være med i et operativt trekløver
sammen med den maritime
chef Henning Yde og havnedirektør Steen Davidsen.
»Der bliver rigtig meget international kommunikation i
jobbet, hvor der jo blandt andet skal holdes tæt kontakt til
aktører som Vestas og svenske
Vattenfall. Det ser jeg frem til.
Det kan godt være, at alderen
siger 60 år, men jeg er langt fra
færdig på arbejdsmarkedet,«
siger Bent Haumann.
Og CV’et underbygger, at
havnen har fået en aktiv herre med på holdet.
Bent Haumann blev udlært som maskinarbejder på
jernstøberiet Valdemar Birn
i Holstebro. Derefter var han

soldat og sergent ved Dragonregimentet i Holstebro.
Livet igennem har fysiske
udfordringer præget ham.
Han har deltaget i militær
femkamp og været med slædepatruljen Sirius på Grønland.
»Tidligere har jeg løbet en
del marathonløb, men i dag
nøjes jeg med, cykling, fitness,
skiløb og jagt,« lyder det friskt.
Bent Haumann ser frem til
den nye udfordring med at
skabe øget aktivitet på havnen.
»Jeg elsker udfordringer.
Udvidelsen af Vestkajen og
kaj 11 har kostet mere end
150 millioner kroner. Det har
givet et større aktivitetsniveau, men det skal være endnu større. Og det både alsidige
og spændende job påtager jeg
mig gerne,« siger han.

Tina Stilling

Tak for al din kærlighed.

er alt alt for tidligt gået bort
og vores klassekammerat
har mistet sin mor.

Vera
Carola - Mads
Vega Lykke - Pi

De varmeste tanker og
dybeste medfølelse til
Benny og drengene

Begravelsen bekendtgøres senere.

Børn og forældre i 1.c

{{ Jesper Frølich og Allan Juul er blevet valgt ind i bestyrelsen for fotoklubben Blænde 96 på generalforsamlingen i
Nupark, Holstebro. Formand for klubben er Formand Thorkild Fleng, kasserer Ole Mogens Grønvold Olesen, sekretær
Allan Juul og medlem Ewald Madsen.

JOBNYT

Fritidskonsulent
{{ Indre Mission oplyser, at Karen Lodberg Doktor, Grøften, Holstebro, er blevet fritidskonsulent i familiearbejdet
fra 15. februar. Hun har særlig fokus på PREP-kurser.

TAK

Tak
for venlig deltagelse ved
Leif Lillelunds
urnenedsættelse.
På familiens vegne
Brian

MINDEORD

En sidste hilsen...
Sig farvel på en personlig måde. Send dit mindeord til
navne.ringkoebing@bergske.dk - vi bringer mindeord
og nekrologer uden beregning.

