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I nogle sager er der nogle gange simpelthen 
bare brug for sure gamle mænd, der vrisser: 

’Hvad skal det pjat nu til for?’ Eller et ufordærvet sind, 
der tør stille de såkaldt dumme spørgsmål uden frygt 
for at tabe ansigt.

Især i en tid, hvor forandring er Gud, hvor alt nyt er 
guddommeligt, og alle bare skal være åh så innovative,  
forandringsvillige, åbne, proaktive og positive. Amen.

Vi kender vel alle sammen situationer fra erhvervs-
livet eller foreningslivet, hvor man bare har lyst til at 
lege den lille dreng i ’Kejserens nye klæder’ og sige dét, 
som mange tænker, men ingen tør sige højt: ’Jamen 
– han har jo ingenting på!’

I sagen om nye – og måske snart gamle – skole-
navne i Esbjerg Kommune har der vist også manglet 
nogle, der turde udfordre lidt. For eksempel da skole- 
forvaltningen foreslog, at man ikke må bruge ordet 
’skole’ i et navn for en skole. Det burde kræve en god 
forklaring. Hvorfor? Hvorfor ikke? Og hvem siger det?

Den sikkert velmenende tanke var selvfølgelig at 
signalere én samlet enhed overfor omverdenen. Men 
hvorfor nu egentlig det? 

Hovedargumenterne for de nye, store skoledistrikter 
med fælles ledelse var vel højere faglighed og mere 
effektiv drift med én, fælles administration og færre 
dobbeltfunktioner. Bedre skole for færre penge – eller 
endnu bedre skole for de samme penge.

I erhvervslivet har man alle dage hentet den slags 
’back office’ synergi efter fusioner. Men netop kun bag 
kulisserne, hvis de go’e gamle brands havde værdi. 
Forandring fryder ikke altid.

Flere skolebestyrelser påpegede i høringssvarene i 
sin tid, at megen kultur, historie og identitet risikerede 
at gå tabt med helt nye kunstnavne på skolen.

Og vores måske kommende borgmester erkender nu, 
at processen ikke just var til topkarakter og foreslår 
derfor fri leg på navngivningen igen. Det er en ærlig sag 
at blive klogere – og indrømme det. Det kalder ikke på 
kritik, men respekt – selv i valgårets gustne lys.

Fortsæt endelig med den kritiske tilgang, for vi har 
desværre set flere – og endnu værre – eksempler på, at 
forvaltningen trænger til lidt modspil og sund fornuft.

Og næste gang gerne i tide, mens legen er god.

Hvad synes du? Giv os din mening på Facebook!

Nyt Meny supermarked i Hjerting Bycenter får hele pakken

Hjerting Jagtforening 
takker vore sponsorer til foreningens 

Amerikanske Lotteri, som blev afholdt 
efter den sidste rævejagt 

den 21. januar 2017 i Jon & Dittes Hus:
3H Marine ∙ A. Valmuer v/Anni Vogt ∙ Hjerting Bageri  
∙ Benny Dyrby Jensen murerfirma ∙ Bramming Plast  
∙ Breinholdt VVS ∙ Butikken Hjerting Badehotel  
∙ Cafe’ Hjerting ∙ Curesin, Esbjerg ∙ Danske Bank  
∙ EA Værktøj ∙ Erik Andersen A/S tømrerfirma ∙ Esbjerg 
Fiskernes Indkøbsforening ∙ Esbjerg Flugtskydning 
∙ Fakta, Hjerting ∙ Fodterapeut  “Let på tå” ∙ Forum 
Smede- & VVS firma ∙ Gadeberg Byg v. Lars Gadeberg 
∙ Havnens Fiskehus ∙ HC Autoservice ∙ Henrik’s Cykler, 
Hjerting ∙ Hjerting Apotek ∙ Hjerting Blomster ∙ Hjerting 
Jagtforening ∙ Hjerting Kiosken ∙ IAT  
∙ Kirstine & Otto Jensen ∙ Kjeld  
O. Pedersen, Guldager ∙ Klip Inn  
∙ Lykkes Udlejning ∙ Matas City Nord 
∙ Nordfrost ∙ Persolit ∙ Polar Salmon/
Hjerting Laks ∙ Pub Kaktus  
∙ Rema 1000, Hjerting ∙ SK 
Inspection ∙ Stark ∙ Sydbank  
∙ Sydvestjydsk Indkøb  
∙ West Diesel Engineering A/S 

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 29. marts kl. 19

Hjerting Grandelaug indkalder til ordinær

i Jon & Dittes Hus

Grandelauget

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af Oldermand
8. Valg af bestyrelse,  

to medlemmer på valg
9. Valg af to suppleanter

10. Valg af to revisorer
11. Eventuelt

Medlem af Grandelauget er alle, som ejer et 
matrikelnummer i Hjerting By, eller som har 
ejet et sådant i mindst 10 år, men som er 
flyttet til en anden boligform indenfor Hjer-
ting området. Disse er stemmeberettigede.
Alle beboere i Hjerting er velkomne.

Dagsorden:

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest tre uger før generalforsamlingen. 
Efter Generalforsamlingen er Grandelauget vært 
ved et let traktement.

Bemærk: Afholdes i Jon & Dittes Hus

FØDEVAREMARKED 
– Aftalen er nu endelig un-
derskrevet, byggeriet går 
i gang hurtigst muligt, og 
Hjertings nye supermarked 
får hele pakken med både 
slagter, delikatesse, fisk, 
ost og sandsynligvis også 
bageri.

Sådan lyder meldingen 
fra dagligvarekoncernen 
Dagrofa, som nu for første 
gang melder officielt ud om 
planerne for det nye Meny 

supermarked i Hjerting By-
center. Det får en størrelse 
på omkring 2.000 kvm, sva-
rende til rundt regnet det 
dobbelte af den tidligere 
Fakta-butik i centret, oply-
ser kæden, som glæder sig 
til at åbne på vestkysten.

Kig på Esbjerg længe
”Vi har haft kig på Es-
bjerg-området et stykke tid, 
for det er faktisk en fejl, at 
vi ikke har kunnet tilbyde 

Meny-konceptet her indtil 
nu. Kæden blev lanceret 
for to år siden, og det er 
gået over al forventning 
med meget stor efterspørg-
sel,” lyder det fra Martin 
Brinch Jöhncke, koncept- 
og udviklingsdirektør hos 
Dagrofa med ansvar for 
kæderne Meny, Spar, Min 
Købmand og Let Køb.

Alle er ’madarbejdere’
Meny-kæden opstod i 2015 
efter norsk forbillede som 
en sammenlægning af tid-
ligere Superbest og Euro-
spar-butikker. Man be-
skriver sig selv som ’Hele 
Danmarks fødevaremar-
ked’ og kalder sine ansatte 
for ’madarbejdere’.

”Når jeg skal beskri-
ve konceptet, plejer jeg at 
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Den nuværende hovedindgang 
bliver kun til Meny, mens de 
eksisterende lejere får 
separate indgange og et lille 
fælles torveområde foran 
deres nye butikker (t.v.).
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sige, at det er et fødevare-
marked, hvor vi har flyt-
tet specialbutikkerne ind i 
supermarkedet. Man skal 
kunne møde faglærte mad- 
arbejdere, og derfor byder 
vi altid på en slagter- og de-
likatesseafdeling. Alt efter 
marked og kunder skruer 
vi så op for musikken. Vi 
er f.eks. stærke på fisk, ost 
og vin,” fremhæver Martin 
Brinch Jöhncke, som også 
understreger klart, at ud-
valget bliver ’noget for no-
get’ i forhold til kundernes 
ageren.

I får hvad I køber!
”I får lige præcis dét, I 
handler efter. Jeg vil se 
noget action. Man kan jo 
ikke brokke sig over, at 
isenkræmmeren lukker, 
hvis man køber alt i El-Gi-
ganten. Vi er købmænd og 
skal leve af efterspørgslen. 
Men konkurrencen er ben-

hård, for i Danmark har vi 
så mange kvadratmeter i 
detailhandelen, at det vel 
svarer til 15-20 mio. men-
nesker.”

Et ’perfect match’?
Alligevel har Meny haft en 
vækst, som af branchefolk 
kaldes den største i daglig-
varebranchen i 2016. 

Og det købestærke 
6710-område virker umid-
delbart som et ’perfect 
match’ til Menys ambitio-
ner på fødevareområdet. 
Hvis kunderne vel at mær-
ke lægger handel bag orde-
ne, som konceptdirektøren 
udfordrer dem til.

”Når vi har pin pointet 
Hjerting, så er det jo fordi, 

vi vurderer, at her er et godt 
marked. Det er jo beskæm-
mende, at vi ikke har haft 
noget alternativ til discount 
her i området hidtil”. 

Helt nyt sortiment
”Så vi er klar til en god 
handel, og vi kommer med 
noget, ingen andre kan til-
byde,” lyder det selvsikkert 

fra Martin Brinch Jöhncke. 
”Der kommer både en 

slagter og delikatesseafde-
ling, og vi er også stærke 
på fersk fisk og ost.”

Hvad med en bager?
”Det er også planen,” 

siger konceptdirektøren, 
som andre steder – bl.a. i 
Haderslev – har en afdeling 
af Lagkagehuset boende 
hos Meny.

Vin som et fyrtårn
”Vi kommer også med 
rigtig meget vin – det er 
et vigtigt fyrtårn for os i 
Meny-kæden. Vi vil des-
uden have mange af de 
specielle ’fri for’-produkter, 
f.eks. varer der er fri for 
gluten, laktose m.m., og så 
må se, hvor meget vi byg-
ger på henad vejen. Esbjerg 
er et hårdt marked, men der 
er klart kunder til andet og 
mere end discount,” vurde-
rer Martin Brinch Jöhncke.

Hvornår åbner I?
”Nu må vi se. Vi har for-

skellige terminer, og det 
kommer lidt an på, om alt 
kører som smurt. Men det 
kan meget vel blive i år,” 
lyder meldingen, som sand-
synligvis er ret underspillet 
af taktiske grunde.

Klar til julehandlen?
I kan få en flyvende start ved 
Jul i Hjerting 19. november – 
var det ikke noget?

”Det lyder som en god 
ide! Vi vil jo også gerne 
være et af den slags sam-
lingssteder, som alle byer 
har brug for, og det håber 
vi at kunne blive her.”

Tekst: Kurt Henriksen
Illustrationer: Arcitec
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Webb
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Meny i Hjerting får på 
længere sigt måske en 
lokal købmand som ejer 
og/eller får sammenhæng 
med den Meny, der – må-
ske – er på vej i Esbjerg 
Storcenter.

”På den korte bane ar-
bejder vi efter en koncer-
nejet butik i Hjerting, men 
det er ikke udelukket, at 
vi finder en privat køb-
mand som ejer,” oplyser 
koncept- og udviklings-
direktør Martin Brinch 
Jöhncke hos Dagrofa.

Kan det blive samme ejer 
som i Esbjerg Storcenter?

”Vi snakker med man-
ge. Der er ikke indgået no-
gen aftaler i Esbjerg Stor-
center, men Danmarks 
femtestørste by er selvføl-
gelig interessant for os.”

Meny regner med i alt 
30 til 50 ansatte i Hjerting, 
alt afhængig af fordelin-
gen mellem fuldtidsan-
satte og løsarbejdere.

”Investeringen i Hjer-
ting bliver et solidt to-cif-
ret millionbeløb,” siger 

Martin Brinch Jöhncke.
Hvad forventer I af om-

sætning?
”Mest muligt! Det er jo 

altid interessant i et gre-
en field projekt som det 
her, hvor vi starter ’på bar 
mark’. Her skal vi være 
lidt ydmyge. Vi skal flytte 
både kunder og indkøbs-
vaner, og vi er jo alle sam-
men nogle vanedyr. Men 
vi skal i hvert fald et godt 
stykke over 50 mio. kr. i 
omsætning.” 

Ejerforhold ikke endeligt afklaret

På siden af centret  
ud mod Bytoften 

udbygges med 
ca. 400 kvm, så de 
eksisterende lejere 

kan rykke om 
på en række her.

Ca. 2.000 kvm

Rokade med få lukkedage
Ombygningen af Hjerting Bycenter bliver 
etpuslespil, hvor alle eksisterende lejere skal 
holde flyttedag (se tegning). Centret udvides 
med ca. 400 kvm ud mod OK-tanken, hvor der 
i næsten hele bygningens længde bygges ud 
til den nuværende ydermur for Hjerting Bo-
dega. I den nuværende varegård ved gavlen 
bygges lager og vareindlevering til Meny. 

I første fase var der planer om en fælles ind-
gangsportal for de små butikker, men de får 
nu hver sin indgang.

”Så kan de selv styre deres åbningstider, og 
der bliver gjort mere ud af fællesarealet foran 
butikkerne. Vi afventer lidt materiale fra arki-
tekten,” fortæller direktør Frederik Villemoes, 
fra Villemoes Holding, der ejer centret.

Det praktiske arbejde går i gang så snart de 
sidste formalia med godkendelser er på plads. 
Planen er, at gøre de nye butikslokaler klar 
først, så der kan ske en ’flyvende udskiftning’ 
med mindst mulig gene for kunderne.

”Hvis alt går efter planen, kan butikkerne 
måske nøjes med at holde lukket i få dage, 
mens de flytter. Det kommer til at foregå i fire 
etaper med tilbygning, rokade, ombygning og 
rokade igen. Vi starter med den del omkring 
sommerferien og bliver færdig i løbet af efter-
året,” oplyser Frederik Villemoes.

Sideløbende kan ombygningen af Menys 
område så gå i gang i den anden ende, hvor 
Fakta tidligere holdt til. 

Villemoes ønsker ikke at oplyse, hvor meget 
ejerne selv investerer i genfødslen af centret.


