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Overlad ikke din bil til hvem som helst
gå til fagmanden

HC’s Autoservice I/S
Hostrupvej 44 . 6710 Esbjerg V.

75 26 91 55

Værkstedet tilbyder:
Klargøring til syn
Servicearbejde
Motortest
Fejlkode udlæsning
Nulstilling af servicelamper
Styringsudmåling (4 hjulsmåling)
Karosseri arbejde
Dækmontering / afbalancering
Rudeudskiftning
Bremseprøvestand
Service af aircondition
Hydronik værksted (oliefyr)
Undervognsbehandling (Suvo)
Kundevogn

Guldagervej 97
6710 Esbjerg V
Tlf. 75116022
Fax 75 11 78 75

Aut. VVS
Installatør

● Totalrenovering af
badeværelser

● VVS arbejde
● Blikkenslagerarbejde
● Smedearbejde
● Tekniske 

installationer

Vi giver gerne til-
bud eller overslag 
- enten det gælder 
nybyggeri, 
modernisering 
eller reparationer.
Henning Jensen
Mobil 28 44 23 81

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

www.alsingtaepper.dk

LÆKKER BERBER

89,-Pr. m2 pålagt

Mange farver. 
Pæn og velegnet til 
alle rum.
4-500 cm. bredde.

LUKSUS BERBER

100,-Pr. m2 pålagt

Meget flot kvalitet 
med kompakt 
skumbagside.
4-500 cm. bredde

BOUCLÉ TÆPPE

119,-Pr. m2 pålagt

Flere flotte farver.
Velegnet til alle 
rum samt trappe.

Mangler I tæpper
- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend

26 16 90 30

?

HJERTING
INSTALLATIONS-
FORRETNING ApS
v/ Kim & Niels Boysen
Engvænget 12, Hjerting

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

RACE – I 2020-sæsonen 
kommer den 20-årige Ni-
colai Kjærgaard fra Hjer-
ting til at køre GT-3. Skiftet 
kommer efter fire år i For-
mel 2-, 3- og 4-biler. I den 
ny klasse kommer Nicolai 
K. til at køre for 
Bentley Motor-
sport Academy, 
et initiativ fra 
Bentley, der promo-
verer og træner unge 
kørere. I alt er der ud-
valgt tre kørere for sæ-
sonen ud af otte oprin-
delige kandidater. De 
nye teamkammerater 
er engelske Frank 
Bird, som Nicolai tid-
ligere har kørt med i 
Formel 2, og skotske Euan 
McKay.

Skiftet kommer efter to 
sæsoner hos Carlin Mo-
torsport, hvor den unge 
vestjyde vandt sølv i det 
britiske Formel 3. Henover 
sæsonen vil de unge ra-
cerkørere have adgang til 

Den unge racerkører fra Hjerting skal 
som et af tre unge talenter være med i 
Bentley Motorsport Academys ny team

IVÆRKSÆTTERI – Frank 
Adelholm, Hjerting, er gået 
solo som Frank & bil, en 
selvstændig del af Mand 
& bil-kæden. Han tilbyder 
hjælp til det meste, dog ikke 
store håndværkeropgaver, 
og har allerede travlt:

”Der er næsten alt for få 
timer i døgnet. Dagene fly-
ver bare afsted. Men jeg fly-
ver også ud af sengen om 
morgenen med tanken om, 
at jeg jo skal ud og tjene til 
føden,” smiler han.

Frank Adelholm, 58, er 
glad for sit ny virke.

”Jeg var en smule betæn-
kelig med hensyn til min 

alder og fysik, men nu, 
20 kg lettere på lidt over 
halvt år, er det ikke noget, 
jeg tænker på længere. Jeg 

er meget gladere i dag, og 
jeg bestemmer jo selv på 
en helt anden måde,” siger 
han.              -fina

58-årige Frank 
Adelholm, Hjerting, 
er nu med i Mand  
& bil-kæden

Nicolai K. går fra 
Formel 3 til GT-3

Den ny GT-3 bil.

Frank hjælper med det mesteFrank hjælper med det meste

Frank Adelholms énmandsfirma hjælper  Frank Adelholms énmandsfirma hjælper  
med det meste. Foto: Claus Brinch-Danielsen.med det meste. Foto: Claus Brinch-Danielsen.
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Din lokale sparringspartner, 
der arbejder ihærdigt på at 
tilføre din virksomhed størst 
mulig værdi og udbytte 
gennem løbende rådgivning.

Smedevej 33   6710 Esbjerg V   Telefon 75 15 17 33   www.danskrevision.dk

Meget mere end revision

Et hus med 80 
badeværelser

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00 
Tirsdag-fredag: 7.00-17.30 
Lørdag: 8.00-12.00

Østre Gjesingvej 16-20 
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

Hjerting Jagtforening 
takker vore sponsorer til foreningens 

Amerikanske Lotteri, som blev afholdt 
efter den sidste rævejagt 

den 25. januar 2020 i Jon & Dittes Hus:
3H Marine ∙ A. Valmuer v. Anni Vogt ∙ Arne Vogt ∙ Bageren  
i Hjerting ∙ Benny Dyrby Jensen murerfirma ∙ Breinholdt VVS  
∙ Butikken Hjerting Badehotel ∙ Byens Fodklinik ∙ Cafe’ Hjerting 
∙ Carl Buch VVS ∙ EA Værktøj ∙ Erik Andersen A/S tømrerfirma  
∙ Esbjerg Fiskernes Indkøbsforening ∙ Esbjerg Flugtskydning  
∙ Fakta, Hjerting ∙ Fodterapeut  ”Let på tå” ∙ Forum Smede-  
& VVS firma ∙ Fønix Supporter ∙ Guldægget ∙ HC Autoservice  
∙ Henrik’s cykler Hjerting ∙ Hjerting Apotek ∙ Hjerting Blomster  
∙ Hjerting Installationsforretning ∙ Hjerting Jagtforening ∙ IAT  
∙ Ingers ost og vin ∙ Kathrinelund ∙ Kirstine & Otto Jensen  
∙ Kjeld O. Pedersen, Guldager ∙ Le Kirk  
∙ Meny Hjerting ∙ Nordfrost ∙ Persolit  
∙ Polar Salmon/Hjerting Laks ∙ Pub Kaktus 
∙ Rema 1000  Hjerting ∙ Ribe jagt & fiskeri  
∙ SK Inspection ∙ Stark ∙ Sydbank ∙ Tove  
& Christian Burkarl ∙ Toyota, Esbjerg  
∙ Vesterhavs Fisk ∙ Viggo Sørensen  
∙ Vincens Herretøj, Varde  
∙ West Diesel Engineering A/S

Har du et godt tip 
til en artikel?

Så send det til mail@hjertingposten.dk

medietræning og 
træning som ’brand 
ambassadør’. De vil 
desuden få simula-

tortræning, praktiske og te-
oretiske ingeniørkurser og 
kontakt til en mentor blandt 
en af Bentleys professionel-

le kørere – alt sammen som 
en del af programmet hos 
Bentley Motorsport Acade-
my.

I løbet af sæsonen vil der 
være fem løb i serien GT 
Europe Endurance Series, 
en række løb, der presser 
både biler og kørere til det 
yderste. Udover løbene 
kommer de unge kørere 
også til at deltage i officiel-
le tests for Bentley på le-
gendariske baner som Spa, 
Monza, Silverstone og Nür-
burgring.

Nicolai K. ser frem til sæ-
sonen:

”Nu går mine ambitioner 
mod at skabe nogle gode 
resultater i form af podie-
placeringer for mit ny team. 
Min gejst er fortsat høj, og 
mit mål om at skabe mig en 
karriere inden for motor-
sporten er intakt og lever i 
dén grad. Der er forhåbent-
lig mange gode og spæn-
dende oplevelser forude. 
Jeg ser meget frem til den 
kommende sæson.”

-fina

De tre udvalgte racerkørere, 
der skal køre for Bentley: 
Nicolai Kjærgaard (t.h.), 
Frank Bird og Euan McKay.

Politiker fik 1275 borgersvar

KULTUR – En meget lyd-
hør, konstitueret formand 
for Esbjerg Kommunens 
Kultur og Fritidsudvalg, 
Peder Tørnquist, modtog 
torsdag den 20 februar 1275 
tilkendegivelser, der var 
indsamlet af Sædding-Fov-
rfeld Lokalråd i forbindel-
se med høringsfasen om 
oplægget til ny biblioteks-
struktur, der kan ende med 
en lukning af Sædding Bib-
liotek. 

Forud var gået et borger-
møde tidligere i februar 
med 120 deltagere.

Tørnquist var tydeligt 
overrasket over såvel frem-
mødet ved lokalrådets bor-
germøde som det store ar-
bejde, rådet havde lagt i at 

kategorisere de mange til-
kendegivelser. Bør beslut-
ningen træffes, forestår der 
nu udvalget et større arbej-
de med at gennemlæse de 

godt 70 forskellige hørings-
svar, 1850 underskrifter fra 
Tjæreborg sammen med de 
1.275 tilkendegivelser fra 
Sædding-området.          cbd

Sædding-Fovrfeld 
Lokalråd overdrog 
høringssvar 

Fungerende kulturudvalgsformand Peder Tørnquist fik tilkendegivelserne af Jarl Thiesen (t.v.), 
Hans Jørn Christensen (t.h), Lise Retbøll og Freddy Stendorf Christensen.


