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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

?

SALG - SERVICE - REPARATION

SMEDEVEJ 11 - 6710 ESBJERG V - Tlf. 75 15 10 33

Vi har mange års erfaring med alle former for reparationer, 
service, tests, buler og forsikringsskader. Kontakt os og 
få en snak om reparation eller service af din vogn.
Skulle du have en forsikringsskade, hjælper vi også med 
papirarbejdet!
HUSK: Vi arbejder til “minut-priser”!! Tænker du på at 
anskaffe eller udskifte bil, har vi altid et godt udvalg til 
fornuftige priser - og så er vi til at handle med.

Se os på www.auto-thyme.dk

AUTO-THYME

Det er ikke GRATIS 
at få repareret bil

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

E-mail: michael@haveglaede.dk

Forårsklar have!
Ring i god tid

SKOLEVALG – Både ste-
det og stemmeboksene var 
den ægte vare, og en rigtig 
klokke åbnede valget med 
en rigtig politiker som til-
forordnet.

Eneste forskel til et rigtigt 
valg var bare et par år på 
dåbsattesterne hos de frem-
mødte vælgere – og måske 
lidt mere rød farvetone på 
resultatet af valget den 2. 
februar.

Skolevalget 2017 blev en 
stor succes på Hjerting Sko-
le (alias Auraskolen, afd. 
Hjerting) med masser af 
engagement, interesse og 
debat blandt 8. og 9. klasse 
eleverne, der deltog i val-
get.

Dagen før valget blev 
der afholdt et valgmøde på 
skolen, hvor ungdomspo-
litikere mødte op til debat 
for at sælge varen.

” Det var et rigtigt godt 
møde, hvor alle var meget 
engagerede – både de unge 
politikere og ikke mindst 
eleverne med rigtig gode 
spørgsmål,” fortæller læ-
rer Christian Rolund, som 
var skolens primus motor i 
Skolevalget

Hjerting Skole deltog i år 
for første gang, og i ugerne 
op til har eleverne arbejdet 

med forskellige temaer.
”Der står jo i Folkesko-

lens formålsparagraf, at 
eleverne skal være en del af 
demokratiet, så Skolevalget 
er en god måde at lære det 
på. Og så er det en god ting, 
at demokratiet kommer til 
dem – nogle gange kan det 
jo godt virke lidt virkelig-
hedsfjernt, når det foregår 
ovre på Christiansborg,” 
påpeger Christian Rolund.

”Så vi tror, det var sundt 
at få dem herud og opleve, 
at politikerne rent faktisk 
taler til dem – ikke mindst, 
når det gælder mærkesa-
ger, som de selv har arbej-
det med, og som vi tog ud-
gangspunkt i.”

Skal I også deltage næste 
gang?

”Det tror jeg er planen. 
Det har været tre gode 
uger, hvor vi har arbejdet 
med valgtemaer op til val-
get. Nu evaluerer vi lige på 
det hele, og så kan vi også 
her på skolen evaluere over 
resultatet og diskutere, om 
det er retorikken på valg-
mødet, deres egne hold-
ninger eller hvordan man 
stemmer derhjemme, der 
har afgjort det.”

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Unge krydser  
blev sat med blåt

De konservatives nye spidskandidat til byrådet, May-Britt 
Andrea Andersen (t.h.) ringede valget i gang som tilforordnet.

Det Konservative Folkeparti   
(31,0 pct)

Liberal Alliance
(22,2 pct)

Radikale Venstre  
(12,7 pct)

Venstre
(11,9 pct)

Dansk Folkeparti
(7,1 pct)

Socialdemokratiet
(5,6 pct)

Nye Borgerlige
(4,0 pct)

Socialistisk Folkeparti
(4,0 pct)

Enhedslisten
(0,8 pct)

Alternativet (0,8 pct)

Blå blok Rød blok

76,2 pct 23,8 pct

Skolevalg på Hjerting Skole

10 Audi A3 2,0 TDi, 140 SB, 5d, koksm., meget velholdt 247 119.900
10 BMW 523i 3,0, aut, sortm., klima, læder, alu, udstyr 198 299.900
12 Fiat Panda 1,2 69 Claccuc, 5d, hvid, benzin 26 49.900
08 Ford C-MAX, 1,6 TDCi 90, Trend Collection, sølvm. 154 74.900
17 Ford Focus 2,3 SCTi 350 RS, 5d, blåm., benzin 0 RING!
12 Opel Vivaro 2,0 CDTi, 9 prs., lille kørekort, lang model 82 249.900
10 Peugeot 308 1,6 HDi Comfort Plus, aut., 5d, sortm.,  57 109.900
13 Volvo V40 1,6 D2 115 Summum, 5d, sortm., klima, alu 98 219.900
14 VW Up 1,0 60 Up! Move Up! BMT, 5d, hvid,  75 74.900
07 VW Passat 2,0 TDi 140 Sportline Variant, 5d, blåm. 438 45.000

www.heiselberg-auto.dk

7516 0088 • 4016 0088
JANUARVEJ 2, 6705 ESBJERG Ø

Andrup

VAREVOGNE + MOMS

CAMPINGVOGN

14 BMW 120d 2,0 aut. Van 5d, sortm., diesel 124 189.900
11 Ford C-Max 1,6 TDCi 115, Trend Van, 5d, hvid 79 75.900
12 Ford C.Max 1,6 TDCi 115, Trend Van, 5d, sortm. 78 79.900
11 Peugeot Partner 1,6 HDi 90 L1 Van, hvid, diesel 99 59.900
13 Audi Q5, 3,0 TDi 245, Quattro S-tr. Van, hvid, momsfri  113 349.900

09 Adria Adora 462 PU  75.900
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Emma Krogh, 8.D

Vil du afsløre, hvad du har stemt?
”Ja – jeg har stemt på Venstre.”
Hvorfor det?
”Fordi jeg synes, de kommer med nogle 
gode mærkesager, og jeg er meget enig i 
deres politik.”
Var det en god debat i går?
”Ja, der var rigtigt mange gode argu-
menter.”
Har det påvirket dit valg?
”Altså – det har i hvert fald gjort mig lidt 
mere i tvivl. Men jeg var stadig ret sikker 
på, hvad jeg ville vælge.”

Simon Eg, 8.B

Vil du afsløre, hvad du har stemt?
”Ja, jeg stemte på Venstre.”
Hvorfor det?
”Jeg tænkte, at det var det bedste.”
Hvad siger du til debatmødet i går?
”At det var lidt langt, men ellers var det 
fint nok.”
Har det påvirket dit valg?
”Ja. Det fik mig til at flytte min stemme.”
Hvad lægger du vægt på i politik?
”Det ved jeg ikke rigtig.”

•	 Tømrerarbejde	samt	tagudskiftning	inkl.	tagudstilling
•	 Vinduer	og	døre	af 	højeste	kvalitet
•	 Markiser,	der	matcher	den	enkeltes	behov
•	 Professionel	rådgivning
•	 Opmåling	og	montering
•	 Vestjyllands	eneste	og	største	udstilling	af 	vinduer,	
døre	og	markiser

Ådalsparken	13,	6710	Esbjerg	V	•	Tlf.	75	15	49	66	•	www.vinduescenter-esbjerg.dk

SALG 

RÅDGIVNING 

OPMÅLING 

MONTERING

Salg af kvalitetsprodukter til private og erhverv

 

Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

Din revisor i Esbjerg tilbyder assistance indenfor:

• regnskab
• bogføring
• revision
• skat og moms
• selvangivelser
• løn
• rådgivning
• administration

“ikke for store til
de små...

...ikke for små til 
de store”

Præstevænget 3, Guldager
6710 Esbjerg V

CVR 33 75 34 46

Tlf. 75 11 69 88
Fax 75 11 69 98

GR@RevisorGade.dk
www.RevisorGade.dk

Mindfulness og meditation Esbjerg

Mindfitness
Birthe Gaj Nielsen

Mindfitness
Birthe Gaj Nielsen

Klik ind på www.mind-fitness.dk

Ahornvænget 20, Hjerting • 6710 Esbjerg V • 20 93 31 55 • www.mind-fitness.dk

Mindfulness
Weekend kursus
Lørdag 25. og søndag 26. februar kl. 10-16
• Meditation, yoga, praktiske øvelser og teori
• Max. deltagere 10 (kun få ledige pladser)
• Mere info på www.mind-fitness.dk - Arrangementer

Meditation
• Åben Meditation for alle – 1½ time
• Hver anden mandag, næste gang er 6. marts
• Kom når du har tid og lyst (husk tilmelding)

Samtale/coaching
For dig, der er i en svær periode i dit liv  
eller ønsker hjælp på din udviklingsvej

Frederikke Østervemb Jensen, 8.C

Vil du afsløre, hvad du har stemt?
”Nej.”
Hvad har været afgørende for din stemme?
”Det, som jeg går ind for. Sådan lidt noget med, at der ikke skal 
særligt mange flygtninge ind i landet.”
Har valgmødet i går påvirket dit valg?
”Ja, det har det.”

Casper Kristensen, 9.B

Vil du afsløre, hvad du har stemt?
”Ja – jeg stemte konservativt.”
Hvorfor det?
”Jeg synes, at de går ind for mange af 
de samme ting som mig, f.eks. skatte- 
lettelser og længere straffe. Jeg synes,  
de virker rimeligt fornuftige.”
Så de kunne godt få din stemme, når du 
kommer til et rigtigt valg?
”Ja!”

Frederikke Østervemb Jensen (tv.) og 200 andre elever 
fra 8. og 9. klasserne på Hjerting Skole deltog i skolevalget. 


