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DET ENESTE, DER KOMMER AF SIG SELV, ER LOMMEULD!
Det ved vi alt om...

Vælg os som din foretrukne
sparringspartner i økonomiske
såvel som forretningsmæssige

sammenhænge.
Vi arbejder ihærdigt på at tilføre

din virksomhed størst mulig
værdi og udbytte gennem 

løbende rådgivning.

Vi tager gerne

hænderne op af

lommen for din

virksomhed! Dansk Revision Esbjerg • Smedevej 33 • 6710 Esbjerg V • Telefon 75 15 17 33 • www.danskrevision.dk

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

Ta’ te’ sommerens 
BrugtMarkeder i Sædding

Sædding Centret åbner P-pladserne 
mod Tarphagevej for BrugtMarkeder 
den sidste lørdag i juni, juli og august.

Plads koster kun kr. 123,- 
 lørdag, den 30. juni kl. 9.30-14 
 lørdag, den 28. juli kl. 9.30-14
 lørdag, den 25. august kl. 9.30-14
Bindende pladsreservering på hjemmesiden: 
www.sædding.nu / Aktiviteter / Centermarked 
[senest onsdagen før det pågældende marked!]

 


Tlf. 75 12 96 91
www.frandsjensens.dk

Solidt  

håndværk  

- og mere til

Vi udfører alt inden for klas-
sisk murer arbejde: opmuring, 
facaderenovering, opsætning 
af fliser og klinker, fornyelse af 
badeværelser, restaurering af 
huse og meget mere. 

JUBILÆUM – Sædden 
Kirke kan til august fejre 
sit 40 års jubilæum, mere 
livskraftig end nogensin-
de før. Sædden Sogn er det 

næststørste i Ribe Stift målt 
på medlemmer af Folkekir-
ken, og kirken er en af de 
mest besøgte og benyttede 
kirker i Skads Provsti. 

Både på det kirkelige, 
kulturelle og folkelige om-
råde lever bygningerne op 
til de oprindelige tanker 
om et midtpunkt for Sæd-
ding-borgernes liv og loka-
le bevidsthed – læs mere på 
side 6-7.

Flere dages fejring
Grundstenen blev lagt 15. 
juni 1977 – måneden før 
Sædding Centrets åbning 
– og søndag den 6. august 
1977 blev Sædden Kirke 
indviet. 

Det fejres over flere dage 
i august. Først ved en ju-
bilæumsgudstjeneste 5. 
august og siden ved en 
række folkelige, kulturelle 
arrangementer, der alle er 
gratis og spænder vidt – 
læs mere på kirkesiderne.

Tankerne om Sædding 
som et selvstændigt sogn 
startede som så mange an-
dre steder med, at befolk-
ningsudviklingen i områ-
det tog fart. I begyndelsen 
af 1950-erne boede der kun 
omkring 1.000 sjæle i Sæd-
ding, men allerede ti år 
senere var det firedoblet. 
En stor del af de nye Sæd-
ding-borgere kom inde fra 
Esbjerg, og de søgte helst 
kirkerne her frem for Gul-
dager Kirke, som de sogne-
mæssigt hørte til, men den 
lå langt ude på landet.

Flere placeringer i spil
Den hurtige udvikling kom 
bag på den daværende Gul-
dager Kommune, der fik 
travlt med at opkøbe gårde 
til nye parcelhuskvarterer, 
og det spirede med tanker 
om et nyt sogn med egen 
kirke. Allerede i 1951 skæn-
kede Kirstine Olesen, en 
søster til Klaus Sørensen, 

en grund til kirken, hvor 
børnehaven på Tarpha-
gevej nu ligger. Der blev 
også lavet tegninger til 
en lille landsbykirke, men 
Kirkeministeriet sagde 
nej. Ingen kunne vide 
endnu, hvordan området 
ville udvikle sig, og hvor 
en kirke ville være bedst 
placeret.

Men samme år stif-
tedes en kirkekomité 
en indsamling, som 
samlede penge ind 
frem til 1965, men 
i første omgang 
måtte man nøjes 
med et bygge me-
nighedshuset på 
C. M. Nielsensvej, 

hvor der fra 1966 
blev udført ungdomsarbej-
de, mens også holdt guds-
tjenester. Dog uden dåb og 
altergang, fordi huset ikke 
var indviet.

Grønt lys for arbejdet
I 1967 blev der givet tilla-
delse til at opslå en stilling 
som såkaldt residerende 
kapellan med særlig hen-
blik på arbejdet med kir-
kebyggeri og udskillelse 
af et nyt sogn. I 1968 blev 
Benneth Østergaard Peter-
sen ansat i stillingen, og 
han blev en central figur i 
byggeriet af Sædden Kirke, 
hvor han virkede som sog-
nepræst frem til 1997.

Tekst baseret på input fra: 
Birgitte Antonsen og  
Benneth Østergaard Petersen 
Foto: Bent Medvind

Læs mere side 6-7

Sankt Hans 
i Hjerting
Kl. 19.00 De små bål tændes på stranden 
 og snobrødsbagning kan begynde
 Børnebål - Medbring din egen heks  
 (afl. inden kl. 18.45 ved børnebålet)
Kl. 21.00 Båltale ved Anne Marie Geisler Andersen,  
 medlem af Esbjerg Byråd
Kl. 21.10 Bålet tændes 
Kl. 21.15 Midsommervisen synges

Arr.: Hjerting Borgerforening og Hjerting ErhvervsForening

Lørdag den 23. juni på Hjerting Strand

Sædden Kirke fylder 40 år
Langt forarbejde, da befolkningen 
voksede til et selvstændigt sogn

Stilen i det særprægede tårn 
ved Sædden Kirke kan også 
opleves ved herresæder i 
Irland og Wales – bare 
omvendt. Læs mere på de 
næste sider
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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

ÅBENT ALLE HVERDAGE 14-17 • LØRDAG 9-13

Stenhuggervej 19 - 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 12 15 / 40 53 12 32

Levering af sand, støbemix, muldjord, granitskræver 
og træflis mm. Har du trailer, kan du selv afhente.

VOGNMAND BJERRE

ellafant.dk

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

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

RestauRant

sJeLBORG stRanD
Sjelborg Strandvej 40
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 70 71

Følg os på facebook - Sjelborg Strand

stOR BRunch-Lunch
Buffet

Sild, lune retter, 
dessert og ost

DET ER NATURLIGVIS HJEMMELAVET

(med forbehold)

HVER LØRDAG OG SØNDAG FRA KL. 11.30

189,-

KIRKECENTER – Tanken 
bag Sædden Kirke var, at 
den ’stedligt skulle være 
synlig i sognet’, men også 
menneskeligt være det cen-
trale i borgernes liv. Man 
ville forsøge at ’skabe en 
forbindelse mellem hver-
dagslivet og det hellige’, og 
derfor blev Sædden Kirke 
bygget ved og sammen 
med Sædding Centret.

Butikscentret lakker nu 
mod enden, men tanken 
dengang var at bygge, hvor 
folk færdes til dagligt. Det 
blev muligt, da Esbjerg 
Kommune efter kommune-
sammenlægningen i 1970 
havde overtaget arbejdet 
med centerplanerne og 
foreslog, at kirkeplanerne 
blev tænkt med ind.

Skal ligge ’frit og smukt’
Formanden for det davæ-
rende Guldager sogneråd 
– og senere indenrigsmini-
ster – Jakob Sørensen havde 
ellers en klar holdning om, 
at kirken skulle ligge på ’et 
frit og smukt’ sted’. 

Guldager Kommune hav-
de allerede udpeget Fælles-
skoven (hvor Puma Bolig 
nu ligger) som kirkegrund, 
men kirkeministeriet gav 
afslag.

Derfor endte det med kir-
ken på en selvstændig ma-
trikel ved Sædding Centret, 

men menighedsrådet ville 
have sin egen arkitekt. Val-
get faldt på arkitektparret 
Inger og Johannes Exner, 
som bl.a. har tegnet Nørre-
landskirken i Holstebro, og 
der blev tænkt stort fra start.

”Vi blev enige om, at 
12.000 mennesker kan for-
vente en værdig kirke. Så 
vi skubbede al ’klejnmo-
dighed’ til side og beslut-
tede os for et kirkerum til 
mindst 700 mennesker – 
uden at man skulle føle den 
tom, hvis man kun var 50,” 
fortæller Benneth Øster-
gaard Petersen, der var 
sognepræst i Sædden fra 
1968 til 1997 og med i hele 
processen.

Han udstråler en smit-
tende, eftertænksom glæde 
ved at fortælle om kirken, 
og de mange overvejelser, 
der har ligget til grund for 
byggeriet.

Også et rum til musik
”Bemærk for eksempel, at 
vi har en slags forrum til 
selve kirkerummet – et fre-
deligt pulpitur-rum, hvor 
man kan orientere sig, in-
den man går ud i det store, 
åbne rum,” fortæller han på 
vej ind i kirken.

”Men jeg vil nok sige, 
at alterets placering er vel 
nok noget af det vigtigste. 
Vi var ikke helt enige, ar-

kitekterne og jeg, for jeg 
ville gerne trække det ned i 
midten,” forklarer Benneth 
Østergaard Petersen.

”Men hvad skal vi så gøre 
ved pladsen bagved, spurg-
te de. Og vi svarede, at her 
kunne man jo passende 
have et orkester. Det var jo 
længe før Musikhuset blev 
bygget, så derfor blev der 
også tænkt meget på kon-
certer og akustik.”

Ligeværdig prædikestol
I den sidste del af byggefa-
sen blev detaljerne drøftet 
igennem under et døgns in-
tenst arbejde i arkitekternes 
sommerhus. 

Det gjaldt også spørgs-
målet om prædikestolen og 
dens placering. Arkitekter-
ne ville helst ikke have en 
prædikestol, men i stedet 
en lille læsepult.

”Jeg mener dog, at der 
skal være en ligeværdig-

hed mellem alter, døbefont 
og prædikestol, og arkitek-
terne gik med til at ekspe-
rimentere med forskellige 
placeringer af en model. Til 
sidst fandt vi den rigtige 
placering ved at flytte den 
ind i en af buerne,” forkla-
rer Benneth Østergaard Pe-
tersen.

Smukke stærke buer
Sædden Kirke er bygget af 
750.000 mursten i munke-
forbandt, og til murernes 
store ærgrelse fik de ikke 
lov at afsyre murværket. 
Arkitekterne gav klar be-
sked om, at fugerne skulle 
lyse op, især de seks buer, 
såkaldte apsider. 

Udover buernes dekora-
tive virkning, har de også 
den praktiske funktion, at 
de gøre muren stærkere, så 
der kunne spares jernarme-
ring og en sten i bredden. 
Desuden har buerne en 

Placering af Sædden Kirke ved siden af 
Sædding Centret blev valgt mellem flere 
alternativer for at møde folk, hvor de er

’Helligdommen’ fik sin plads ved ’handels-helligdommen’

Maj, juni og august 10.00 – 17.00
Juli 10.00 – 18.00
September og oktober 10.00 – 16.00
Åbent i Minimurerværkstedet:
Tirsdag og torsdag 9.00 – 12.00

Åben/offen/open
10. maj til 25. oktober 2018

Se øvrige arrangementer på  
www.minibyen.vardekommune.dk

Lundvej 4E, 6800 Varde · 30 43 90 11

Besøg

Åbningstider: 1. maj. - 30. sep. kl. 10 - 17  Bredmosevej 21, Varde   
tlf.: 75 29 83 24, mail: tambours-have@varde.dk

Alle torsdage i juli måned afholder vi koncerter  
i samarbejde med Syddansk Musikkonservatorium.

Koncerterne starter kl. 19. Der er adgang til haven fra kl. 17.
Billetter og picnicplatte skal forhåndreserveres.

Læs mere på tambour.vardekommune.dk

5. juli: Klassisk Sang – Kalkit
12. juli: Jazz – EsseKvartet

19. juli: Folkemusik – Tobias Dahl & Nathasja Vosgerau
26. Juli: Klassisk Musik – Bonny Sweet Boy

Torsdagskoncerter  
i det nye orangeri
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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

?

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

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

VI SØGER VILLAER TIL LEJE

40 76 05 08/
70 23 73 22

Til ingeniører med familie søger vi villaer  
på 110-120 kvm og 150-200 kvm  

med minimum tre værelser  
- gerne moderne og ikke møbleret.

Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER, 
SØNDERRIS eller SÆDDING.

Endvidere søger vi to- og treværelses lejligheder  
i Esbjerg. Både møbleret og umøbleret.

God leje og sikkerhed/garanti gives!

Kontakt Brian Jørgensen

• Tagmaling
• Algebekæmpelse
• Fliserens og imprægnering
• Facade maling

Jydsk Tag & Facade ApS  Tarp Byvej 8  6715 Esbjerg N
Mobil: 26 68 05 76  www.jydsktagogfacade.dk

Kontakt os for 
et uforpligtende  
tilbud

Algebekæmpelse og tagmaling

VI GIVER DIT GAMLE TAG NYT LIV

FØR

EFTER

•  Service
•  Diagnose via tester
•  Røg/gastest
•  Klima/aircondition  

service
•  Rudeskift/reparation  

af stenslag
•  Forsikringsskader 
•  Bremsetest  

på bremsestand

Vi reparerer alle bilmærker  
- nye som gamle
Du kan få serviceret bilen  
og stadig bevare fabriksgarantien

•  Dæk/hjulskift  
afbalancering

•  Dækhotel  
opbevaring af hjul

•  Synstjek 
•  Partikelfilter  

rensning/regenerering
•  Undervognsbehandling 

(Pava)

Hjerting: Sdr. Tobølvej 12, 6710 Esbjerg V • Tlf. 70 25 05 00

Vi kan klare alle reparationer

på det lokale værksted i Hjerting

Støt dit lokale CarPeople værksted  
- Vi støtter lokalsporten i Hjerting!

’Helligdommen’ fik sin plads ved ’handels-helligdommen’

Læs om jubilæumsprogrammet side 26

akustisk virkning ved at 
kaste lydbølgerne i forskel-
lige retninger.

Det selvstændige tårn 
udenfor kirken er også en 
historie for sig. Samme 
type ses på mange herresæ-
der i Irland og Wales, men 
her vender det omvendt 
med rundingen foroven og 
firkanten forneden.

”Det blev også sagt, at 
det her da slet ikke kom til 

at ligne en kirke – snarere 
en borg, et beskyttet sted.  
Og det er såmænd så sandt 
som det er sagt. Sædden 
Kirke ligger, hvor mange 
mennesker færdes, og der-
for skulle den også skærme 
mod støj og forstyrrende 
indtryk udefra,” siger Ben-
neth Østergaard Petersen.

Han påpeger også, at ly-
set er en vigtig og central 
detalje ved Sædden Kirke.

”Dagslyset, som strøm-
mer ind ad loftsvinduerne, 
skaber i klart solskin nog-
le geometriske figurer på 

væggen, som kan ændre sig 
i løbet af en gudstjeneste. 
Arkitekterne kalder lyset 
’et guddommeligt materi-
ale, som kan mere end alt 
andet stof på jorden. Lyset 
forbinder én med himlen 
og den jordiske tilværel-
se’, siger de, og derfor er 
belysningen af afgørende  
betydning”.

Tekst baseret på input fra: 
Benneth Østergaard Petersen 
og Birgitte Antonsen 
Foto: Bent Medvind  
og Kurt Henriksen

Sognepræst fra 1968-1997, 
Benneth Østergaard Petersen 

(t.h.) havde stor indflydelse på 
indretningen af kirkerummet i 
samarbejde – og diskussioner 

med – arkitektparret Exner.

’Sædden’ i 
stedet for  
’Sædding’
Alterbøgerne var 
trykt, men kun et 
par dage før indvi-
elsen, kom der brev 
fra Kirkeministe-
riet: Det nye sogn 
skulle hedde ’Sæd-
den sogn’, for det 
havde stedet hed-
det fra gammel tid.  
Det gav ærgrelse, 
men man blev siden 
så glad for navnet, 
at man valgte at 
beholde det, da mi-
nisteriet senere gav 
tilladelse til navnet 
’Sædding sogn’.
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Har du 
ikke fået 
din avis?

mail@
hjertingposten.dk

Så send en mail  
med din adresse  
og tlf. nummer til

”Altid til rådighed”

Tlf. 75 22 15 50
Storegade 37B - Varde
www.puggaardbegravelse.dk

Inge
Breum

Evald
Nielsen

Hans Peter
Nielsen

Jon & Ditte’s Hus
Vedr. leje af

Telefon: 50 56 10 40
Evt. personlig henv. Bente Meldgård Buus

Husets kalender og reservation

www.jonogditteshus.dk

Hjerting El-Handel
Hjerting Vandværk

Bytoften 8, 6710 Esbjerg V
 Tlf. 7511 5578

elogvand@hjerting.net • www.hjerting.net

Kontortid:  Mandag - torsdag kl. 900 - 1500

Tlf. 70 224 234
Træffes hele døgnet 
www.skovmadsen.dk

Hjerting/Sædding Tarphagevej 40, 6710 Esbjerg V

Din støtte til en mindeværdig afsked

Vi hjælper gerne med: 
- Min sidste vilje 
- Elysium Begravelses opsparing

Mogens Denby
Indehaver

Annette U. Nielsen
Indehaver

Jan Bejlegaard Troels GiversenBetty Jensen Jan Dyreborg Lars Kristiansen

Tlf. 7515 2151 
svarer alle ugens dage

Charlotte Madsen
Bedemand

Claus Madsen 
Eksam. Bedemand

Evald Madsen 
Eksam. Bedemand

Betina Vahl
Bedemand

Din lokale bedemand 

Tarphagevej 36 • 6710 Esbjerg V   •  www.bedemand-madsen.dk
kontakt@dinbedemand.net

- Vi står til rådighed i ét af livets sværeste øjeblikke...

Esbjerg Begravelsesforretning
Finn Morthorst’s eftf. Charlotte og Claus Madsen

Det sker  
i lokalområdet Sædden Kirke fejres med bredt program

JUBILÆUM – Som beskre-
vet inde i avisen kan Sæd-
den Kirke til august fejre 40 
års jubilæum, og det kom-
mer ikke til at gå stille af. 

Fejringen starter med en 
stor jubilæumsgudstjene-
ste søndag den 5. august 
kl. 10, hvor biskop Elof 
Westergaard, Ribe Stift, vil 
forestå prædikenen og del-
tage i gudstjenesten sam-
men med sognepræsterne 
fra Sædden 
Kirke.  
 
 
 

Efterfølgende vil der 
være fælles spisning med 
et musikalsk indslag.

Torsdag den 9. august 
kl. 19 er sangeren og ko-
mikeren Amin Jensen på 
programmet med en som-
merkoncert i kirken. Det 
bliver en optræden med 
operasang, viser og vitser, 
og han akkompagneres af 
pianisten Ulrich Stærk på 
flygel.

Lørdag den 11. august kl. 
13-16 er der masser af ak-
tiviteter for de små gæster 
når Sædden Kirke afholder 
børnedag. Både børn, for-
ældre og bedsteforældre er 
velkomne til en dejlig efter-
middag for hele familien 
med bl.a. en ’hoppekirke’ 
og gamle lege. 

Man kan også møde FDF 
og KFUM-spejderne, og 
kl. 14 er der familiekoncert 
med Jesper Bauder og Bjørn 
Elkjer. Efter koncerten vil 
kirken være vært med saft/
kaffe og kage, og der vil 
igen være gang i aktivite-
terne udenfor. 

Alle aktiviteterne er gra-
tis, og alle er velkomne. 

En vaskeægte ’hoppekirke’, 
komiker og sanger 

Amin Jensen (øverst), 
akkompagneret af pianist 

Ulrich Stærk (t.h.) er bl.a. på 
programmet for fejringen.

Komiker, koncerter og ’hoppekirke’ er blandt aktiviteterne i august, når Sædden Kirke fylder 40 år
JUNI
Lør. 23. kl. 18.00:
Børnevenlig Skt. Hans  
ved Sædden Kirke og  
på Sædden strand kl. 20.00. 
Underholding: Tryllekunstner 
og bugtaler Henning Nielsen.
Arr.: Sædden Kirke, FDF  
og KFUM-spejderne

Lør. 23. kl. 19.00:
Skt. Hans i Hjerting
Båltaler: Anne Marie Geisler, 
Esbjerg Byråd

Lør. 23. kl. 19.00:
Skt. Hans fest ved  
Mølledammen, Guldager 
Båltale:  
Søren Heide Lambertsen,  
Socialdemokraterne

Tor. 28. kl. 10.00-12.15: 
Gang i Gakkelakkerne.  
Hyggelig gåtur på 5-6 km.  
Arr.: Træfpunkt Sædding  
i samarbejde med  
Sædden Kirke. 
Se mere på saedding.nu

Lør. 30. kl. 9.30-14.00:
BrugtMarked på P-pladsen 
ved Sædding Centret. Kun 
for private stadeholdere. 
Se mere på saedding.nu 

JULI
Lør. 28. kl. 9.30-14:
BrugtMarked på P-pladsen 
ved Sædding Centret. Kun 
for private stadeholdere. 
Se mere på saedding.nu 

AUGUST
Fre. 17. kl. 17.00:
Grilltennis og petanque  
i GBT’s tennisanlæg,  
Guldager

24.-25. august:
Hjerting Byfest med sjov  
for hele familien på banerne 
ved Nordvang Skole.  
Se program oge meget 
mere på Hjerting Byfests 
Facebook-side
Lør. 25. kl. 9.30-14:
BrugtMarked på P-pladsen 
ved Sædding Centret. Kun 
for private stadeholdere. 
Se mere på saedding.nu


