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DJS får "hjerteoperation"
i weekenden
Datamater: Den Jyske Sparekasse er i denne weekend bemandet i døgndrift af over 100 mand, der
etablerer nyt it-system for hele sparekassen.

To påsatte brande
ved Donslund
DONSLUND: Langs Ribe Landevej ved Donslund blev der
fredag klokken 17.55 opdaget
to brande tæt ved hinanden.
Den ene er på en rasteplads.
Ifølge politiet er der tale om
påsatte brande, og de vil derfor gerne i kontakt med personer, der har været i området
og set noget.

FA K TA

Af Lars Fahrendorff,
lfa@jv.dk

GRINDSTED: Der vil være livlig aktivitet og lys i vinduerne i Den Jyske Sparekasse i hele weekenden,
nat og dag. Årsagen er, at sparekassen fra på mandag har premerie på et helt nyt it-system til 450
ansatte og 110.000 kunder.
– Det er som en kæmpe hjerteoperation for os. Og vi standser
faktisk hjertet i nogen tid henover
weekenden, hvor vi går over til det
nye system, forklarer ordførende
direktør Claus E. Petersen.
I weekenden betyder det for
DJS-kunder, at de ikke kan betale
regninger hjemmefra. Desuden vil
betaling med mobiltelefoner,
Swipp, ikke fungere igen før mandag morgen. Derudover håber
sparekassen ikke, at det vil få betydning for kunderne.
Internt er der dog tale om store
forandringer. Blandt andet har alle
medarbejdere været ppå kursus,
fordi sparekassen nu kun har ét
stort samlet it-system, hvor der
før var flere forskellige.

Kæmpe
datamængde
■ Millioner af data og
transaktioner bliver i
weekenden overført til
nye databaser. Blandt
andet skal almindelige
pengetransaktioner
gemmes i mindst fem
år, hvilket giver pengeinstitutterne enorme
mængder af data.

Hver medarbejder skal fremover have to skærme at holde øje med, når det nye
it-system er oppe at køre mandag.
Foto: Lars Fahrendorff
– Et pengeinstitut er jo en slags
it-virksomhed i dag. Næsten alt
foregår over nettet. Og it-systemer
er alle pengeinstitutters næststørste investering efter medarbejderne. Det er meget stort,

fortæller direktøren Otto Feierskov.
Begge direktører føler sig dog
ret sikre på, at det nye system vil
være en stor gevinst, som vil øge
effektiviteten.

– Jeg kan da ikke lade være med
at nævne, at Nationalbanken har
det samme system, så vi føler ret
sikre på, at det er et både sikkert
og godt system, vi får, siger Claus
E. Petersen.

Vi føler os
forberedte
Fodbold serie 2 Billund.
BILLUND: Lørdag skal Billunds
serie 2-hold for anden gang
på to uger til Ikast. I denne
omgang møder de Ikast
KFUM, som er det andet Ikasthold, som er med i puljen
udover Ikast FS. KFUM ligger
på nuværende tidspunkt på
puljens førsteplads, men det
skræmmer ikke Billund.
– Ikast er et hold, der er
rigtig stærke defensivt og
rigtig stærke på dødbolde,
men vi føler os forberedte på
det. I truppen er vi lidt skadesramte, men det er ikke
noget, der gør mig nervøs. Vi
har en bred trup, og så er der
bare nogle andre, der får en
chance, sagde Billund-træner
Torben Petersen.
Kampen mod Ikast KFUM
starter klokken 11.30. Bøge

Gallaopvisning
i Blue Water Dokken
Søndag, den 19. april 2015 kl. 10.00 – ca. 16.30
(dørene åbnes først kl. 9.00)
Vi glæder os til at byde velkommen til dagen,
hvor efterskoler og landsdelshold i DGI Sydvest
vil vise en masse godt og spændende gymnastik!
Mændene bakkede stort op om initiativet med "Mænds mødesteder".
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150 mænd var med til
det første mødested
Af Annette Bruun Jarl,
abj@jv.dk

GRINDSTED: 150 mænd og
en fantastisk stemning. Sådan beskriver arrangør Dorthe Juel Christensen, fysiotereaput i Billund Kommune, det første "Mænds mødesteder", som onsdag blev
holdt i foyeren i Magion. Lige udenfor døren holdt pølsevognen, og Søren Holm
fra tv-programmet "Rigtige
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mænd" var på scenen for at
fortælle om, hvordan han
sammen med andre mænd
havde vendt op og ned på sit
liv - på den gode og mere
sunde måde.
– Det er godt at have nogen at mødes med, for så
kommer man nemmere af
sted. Vores budskab er, at
kammerater kan gøre dig
sundere, og det så det ud til,
at mændene i den grad tog
til sig, siger Dorthe Juel

Christensen.
Næste mandemøde bliver
i Magion onsdag den 6. maj
klokken 19-21. Her skal der
knyttes nærmere aftaler
om, hvem der gerne vil mødes hvornår og om hvilke
aktiviteter.
Ideen med mandemødesteder stammer fra Irland,
hvor der åbner der et nyt
mødested for mænd hver
uge. Australien har over 600
af mande-mødesteder.

Følgende hold deltager:
Ølgod Efterskole
Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole
Ladelund Efterskole
Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole
Mini-junior
Mini mix
Juniortræningsholdene
Aspirantholdet
Ynglingepiger
Motions Mix
After Rep.
Ynglinge Repræsentationshold
Vel mødt til alle!
DGI Sydvest Gymnastik & Fitness
Entré 80 kr.
Der er mulighed for at betale med MobilePay.
Ikke med Dankort

