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SAL-direktør        støtter 
lokal verdensmester
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10-årig vandskitalent 
slægter familien på
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Fremtiden tegner lys 
for Sædding Bibliotek 
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Han har fløjet alt, hvad der kan flyve, og testet 
Danmarks nye jagerfly F-35 gennem ni år i USA 
– nu er han landet i hverdagen i Sjelborg

Topgun 
fra Sjelborg

På cykel til  
Makedonien

Side 
10-11

Sygesikringen danmark yder tilskud

v/statsaut. fodterapeut
Charlotte Kviesgaard

Langli Huset 
Havborgvej 8, 6710 Esbjerg V. 
kviesgaard@hjerting-fodterapi.dk
www.hjerting-fodterapi.dk

Tilskudsmuligheder:
Diabetes 

Svær leddegigt

Bøjlebehandling til nedgroet negle

Arvævspatienter

Helbredstillæg via kommunen

Udebehandling og
aftenåbent efter aftale

Vi behandler og laver 
individuelle sko-indlæg 

til alle fødder 
– også sportsfødder!

Tidsbestilling
på tlf. 92 44 00 11

Vi er de glade sponsorer for

city flex -
din unikke
brillegarderobe

fra 150 kr./md. - brilleleje - lav udbetaling

Torvegade 9 . 6700 Esbjerg . Tlf.: 7512 3385 
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Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

Der findes vel næppe noget mere usexet end 
kloakker – især når de løber den forkerte vej og 

sender en vulkan af bøvl, bakterier og bitre bon’er op 
gennem toiletter og afløb.

Og det er nu engang meget sjovere for både borgere 
og politikere at investere penge i smarte køkkener, 
fancy cykelbroer og andre synlige prestigeprojekter 
end underjordiske vandveje.

Men der er ingen vej udenom. Vandet kommer, og det 
kommer hårdere og hyppigere.

Hos Din Forsyning kæmper man også en kamp mod 
både klimaet og borgernes forventninger. Kloakker er 
lavinteresse, så længe skidtet virker, og ellers skal vi 
nok sørge for at give lyd. 

Ingen tvivl om, at de brave folk hos borgernes eget, 
kommunalt ejede forsyningsselskab gør deres bedste, 
og så må fagfolk vurdere, om evnerne rækker.

Det er et kompliceret område, men for ret mange  
villaejere inde i Esbjerg er det meget enkelt: De har  
aldrig oplevet problemer – før Din Forsyning begyndte 
at rode med kloakseparering i området. Det har de nu.

Det er en rygende – eller rettere stinkende – pistol, 
som selskabet ikke kan snakke sig udenom, selvom 
man prøver i Bolig Posten inde i denne avis.

Men uanset, om miséren skyldes ulovlig afledning af  
overfladevand, fejlkoblinger, forkerte beregninger, 
monsterregn, monstertørke – eller bare er samfundets 
skyld – så er det stadig Din Forsynings ansvar. 

Det er jeres lort for nu at bruge selskabets eget  
fækale sprog fra en stillingsannonce. Og den akutte, 
foreløbige nødløsning med en slags åben ’rendesten’ 
til overfladevand hører hjemme i et U-land.

Men selskabet har en pointe i, at vi husejere også 
selv må tage ansvar. Det er våde tider, og det bliver 
værre. Som de selv siger: Der kommer ingen og gør det 
for os, så vi må alle se at komme ind i klimakampen.

Alle mand  
til pumperne

mail@hjertingposten.dk • 75 47 09 99
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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. 

KLIK LIKE PÅ 
FACEBOOK

STORIES BY T. Asmussen  ·  Gl. Guldagervej 14, 6710 Esbjerg V  ·  Telefon 60 91 75 34
Åbent: Onsdag: 12.00 - 17.30 · Torsdag: 12.00 - 17.30 · Fredag: 12.00 - 17.30 · Lørdag: 10 - 14

Husk: Søndagsåbent indtil Jul

T. Asmussen

Galleri J n

ALTID EN GOD GAVEIDÈ • ALTID EN GOD GAVEIDÈ • ALTID EN GOD GAVEIDÈ • ALTID EN GOD GAVEIDÈ

MANGE LÆKRE  
NYHEDER!
Køb for 500 kr.  

og få vores kundekort,  
som giver 10 %  

resten af året 

Ny mand på Hjerting Posten
JOBNYT – Siden 1. august 
har journalist Lars Düwel 
været i sving som ny jour-
nalist på Hjerting Posten og 
redaktør på vores søstera-
vis, Fanø Posten.

Lars er 27 år gammel, 
stammer fra Løjt Kirkeby 
i Sønderjylland og er ud-
dannet journalist fra SDU 
i Odense og Dagbladet Bør-
sen. Siden har han arbejdet 
i bl.a. Grønland og senest 
hos Dagens Medicin.

Privat danner han par 
med Rikke Baltzer Knud-
sen, der er journalist hos 
Jydske Vestkysten, og de 
er nu flyttet til Nordby på 
Fanø. 

Når den travle sommer-
sæson klinger af for Fanø 
Posten, kommer Lars til at 

være den bærende kraft på 
Hjerting Posten.

”Det er et dejligt område 
her med masser af gode 
historier og spændende 
mennesker, og jeg glæder 
mig til at lære det hele nær-
mere at kende,” siger Lars 
Düwel.

”Vi har snakket meget 
om ambitioner for aviserne 
og vores krævende læsere, 
der er vant til god kvalitet, 
og det kender jeg jo fra Bør-
sen. Vi skal favne det hele 
– både stort og småt, blødt 
og hårdt – og jeg vil også 
gerne dyrke personstoffet 
endnu mere.”

Lars er selv en finur-
lig personlighed, der bl.a. 
spiller musik og har en ret 
speciel hobby, nemlig at  

blaffe, og det har givet ham 
mange spændende ture på 
tværs af Europa. 

Vor nye ankermand har 
allerede markeret sig stærkt 
i den avis, du har i hånden, 
og læserne kan godt glæde 
sig til mere.

Passer godt til jobbet
”Lars har en god kombina-
tion af stærk journalistisk 
skoling fra Børsen, en bred 
erfaring i forhold til sin  
alder og en meget åben  
personlighed, som passer 
godt til jobbet som lokal-
journalist. Og så har han 
erfaring med erhvervsstof 
fra sin tid på Børsen, og 
det er selvfølgelig et om-
råde, vi fortsat vil dyrke 
med de mange spændende 
erhvervsfolk, vi har i vores 
dækningsområde,” siger 
redaktør Kurt Henriksen.

”Med Lars har vi jo fået 
en driftig ung mand ind, 
der også snakker meget om 
digitale muligheder. Det er 
nok en døgnflue med det 
der indernet, men nu har 
jeg bedt ham lægge det på 
en diskette, og så kigger jeg 
på det på mandag.”

Læsere og annoncører 
slipper ikke helt for den 
gamle redacteur, der også 
skal bruge mere tid som 
PR-konsulent med opgaver 
rundt om i Danmark.

”Kunderne har været 
forsømt begge steder, så 
der er noget at indhente. 
Og for nu ikke at risikere 
lediggang, vil jeg fra sep-
tember afprøve en gammel 
drøm om at læse teologi på  
Aarhus Universitet,” siger 
Kurt Henriksen.

”Måske er det lykken – 
måske skal vi videre med 
vores knibtangsmanøvre 
på mediemonopolet inde i  
Esbjerg. Det må tiden vise.”

red

Ung, men erfaren journalist bliver ny 
bærende kraft i den videre udvikling

Journalist Lars Düwel bliver ny ankermand på Hjerting Posten og desuden redaktør for vores søsteravis på Fanø, hvor han bor.



29. august 2018   3Hjerting Posten

Din gourmetbutik
med masser af spændende specialiteter & brugskunst

Badehotellets 
luksuskaffe

Stort udvalg af 
lækre specialiteter

“Vi friskmaler bønnerne 
mens du venter”

Gl. Guldagervej 2, 6710 Esbjerg V      butikken@hjertingbadehotel.dk      Ring 75117008
Åbningstider: Mandag - Lukket, Tirsdag - Fredag 11.00-17.30, Lørdag 10.00-14.00, Søndag 9.00-13.00

Stort sortiment af 
lækkert hjemmelavet 

kvalitetspålæg fra 
Fanøslagteren

Vi forhandler 
også

Strandpromenaden 1     DK-6710 Esbjerg V     Tlf.: 7511 5008     Email: info@hjertingbadehotel.dk     www.hjertingbadehotel.dk

Nyt 
menukort

Fra den 
27. august 2018

50%
på mange vine

Live musik 
& fredagsbar

Hver fredag har vi fredagsbar, 
med halv pris på mange vine fra 16.00 - 18.00

Første fredag i måneden vil der 
også være live musik

Fanø Skibsrom

Tid til 
madpakker

2 x 500g

Spar 21,-
89,-

Gavekurve 
& værtsgaver

uden merpris for indpakning
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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

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
JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

Mødetider  
sæsonen 2017/18 

Tumlinge 0.-2. klasse 
Torsdag kl. 16.30-18.00 
Pilte 3.-4. klasse 
Torsdag kl.18.30-20.00
Væbnere 5.-6. klasse 
Onsdag kl. 18.30-20.30 
Seniorvæbnere/seniorer 
Fra 7. klasse til 18 år
Mandag kl. 18.30-20.30

Læs mere: fdf.dk/hjerting

HjerTing

Sæsonstart og  
indvielse af nyt hus 
Onsdag 5. september 
kl. 17-19, Plantagevej 35.

Sædding Bibliotek går fri af 
usikker fremtid for center

BIBLIOTEKSSTRUKTUR – 
Uanset fremtiden for Sæd-
ding Centret ser Sædding 
Bibliotek ud til at overleve 
en eventuel nedrivning af 
centret, som man er en in-
tegreret del af.

Begge ejere af Sædding 
Centret, Coop og ejen-
domsselskabet Bangs Gård 
har som tidligere beskrevet 
i Hjerting Posten opgivet at 
renovere centret. 

Det har efterladt tvivl om 
fremtiden for Sædding Bib-
liotek, der tidligere har væ-
ret i farezonen for lukning, 
men blev reddet, bl.a. fordi 
man uanset hvad hang på 
driftsudgifter til bibliote-
kets bygninger, der ejes af 
Esbjerg Kommune.

Men hvis det står til Pe-
der Tørnqvist (K), funge-
rende formand for Kultur- 
og Fritidsudvalget i Esbjerg 
Kommune, så er biblioteket 
sikret en plads i fremtiden. 

”Jeg har meget svært ved 
at se Sædding uden sit eget 

bibliotek. Min klare, per-
sonlige opfattelse er, at det 
er et sted, hvor borgerne er 
glade for at gå hen, og det 
viser den nylige undersø-
gelse jo også,” siger Peder 
Tørnqvist og henviser til en 
undersøgelse fra april i år 
om Esbjergs Biblioteker. 

Undersøgelse viser, at 
Sædding Bibliotek har det 
næsthøjeste antal besøgen-
de blandt lokal- og bydels-
bibliotekerne i kommunen. 
Undersøgelsen viser dog 
også, at det gennemsnit-
lige besøgstal for januar 
og februar i 2018 er faldet 
med 24 pct. siden de tilsva-
rende to måneder i 2015. I 
samme periode ligger Ribe 
Bibliotek med et nærmest 
konstant besøgstal på 7462. 
Dermed har Sædding afgi-
vet pladsen som kommu-
nens mest besøgte bibliotek 
foruden Hovedbiblioteket, 
men holder fortsat fanen 
højt.

”Sædding har således 
stort set fastholdt sin po-
sition som et af de mest 

benyttede biblioteker i 
kommunen på trods af 
en væsentlig reduktion i 
den betjente åbningstid og 
ophør af biblioteksarran-
gementer og aktiviteter,” 
lyder det blandt andet fra 
undersøgelsens referat. 

Borgere viser behovet
Og formanden for kultur- 
og fritidsudvalget har i 
hvert fald ikke hørt noget 
negativt om Sædding Bib-
liotek. 

”Jeg har ikke hørt no-
get på vandrørene om, at 
Sædding Bibliotek ikke er 
en god idé,” siger Peder 
Tørnqvist, som i samme 
ombæring henviser til den 
endelige biblioteksstruk-
tur, der kommer senere på 
efteråret. 

Også kommunens bib-
liotekschef Annette B. 
Lindgaard er svært glad 
for biblioteket i Sædding. 
Hun nævner den store de-
bat i 2015, hvor der var me-
get snak om, at en række 
biblio teker skulle lukke. 

”Borgerne i Sædding har 
på alle mulige måder vist, 
at der er behov for et biblio-
tek. Da den store debat om 
bibliotekernes fremtid rul-
lede i 2015, stod det i hvert 
fald hurtigt meget klart, at 
borgerne i Sædding ikke 
var klar til at sige farvel til 
deres bibliotek,” siger An-
nette B. Lindgaard. 

Den nye biblioteksun-
dersøgelse fortæller også, 
at Sædding Bibliotek hav-
de det højeste antal af ud-
lån i 2015 kun overgået af 
Hovedbiblioteket. Det har  
ikke været muligt at føre 
tallene for antal udlån vide-
re til 2018, da bibliotekerne 
er overgået til et nyt, digi-
talt system.

Ifølge bibliotekschefen 
viser undersøgelsen dog 
stadig, at biblioteket i Sæd-
ding er populært.

”Der er helt klart stadig 
folk, der bruger Sædding 
Bibliotek. Undersøgelsen 
viser, at det ikke bare var 
varm luft, som borgerne i 
området lukkede ud tilba-
ge i 2015. De har også bevist 
efterfølgende, at de bruger 
biblioteket flittigt,” siger 
Annette B. Lindgaard. 

Tekst: Lars Düwel

Analyse viser stort 
behov – ledelse og 
politiker bakker op

Hos lokal- og bydelsbib-
liotekerne har Ribe Bib-
liotek det højeste snit for 
antal besøgende i januar 
og februar i år på 7462. 

Biblioteket i Sædding 
har et gennemsnit for 
de to måneder på 6046 
– mod 7.879 besøgende 

i 2015 – mens Bramming 
ryger ind på en tredje-
plads med 5130. 

Næste bibliotek er det 
i Kvaglund med et be-
søgstal på 2191, mens 
Tjæreborg tager femte-
pladsen med 1835 besø-
gende. 

Næststørste lokalbibliotek
Et borgermøde 6. maj 2015 
viste stor modstand mod de 

daværende planer om lukning.
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Den ny C-Klasse stationcar. 
Plads til både business og pleasure.
Viljen og evnen til at forbedre har altid været en central del af DNA’et hos Mercedes-Benz.  
Og netop dét er den ny C-Klasse stationcar et mønstereksempel på. På den ene side er den 
elegant og dynamisk. På den anden side er den ualmindelig rummelig og en drøm af en familiebil. 
Derudover byder den på en alenlang udstyrsliste, der bliver ved, hvor andre må give op. 

Standardudstyret omfatter bl.a. 9G-TRONIC automatgear, AVANTGARDE interiør og eksteriør,  
det nye online navigationssystem med 10,25” mediadisplay med høj opløsning, parkeringspakke 
med bakkamera, det nye multifunktionsrat fra S-Klassen i nappalæder og LED High Performance 
lygter. Og vi kunne blive ved. Kig forbi til en prøvetur og oplev den ny C-Klasse.

Mercedes C 200 eller C 220 d stationcar. Kontantpris fra 469.900 kr. C 200 stationcar: Forbrug ved bl. kørsel 15,6 km/l.  
CO2 147 g/km. C 220 d stationcar: Forbrug ved bl. kørsel 20,8 km/l. CO2 128 g/km. Prisen er vejl. og inkl. levering.  
Bilen er vist med ekstraudstyr. 

A

B

Autoriseret Mercedes-Benz forhandler
Storegade 244, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 75 14 03 55.

Autoriseret Mercedes-Benz serviceværksted
Glansager 1, 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 43 09.
Jeppe Skovgaards Vej 1, 6800 Varde Tlf. 75 21 21 33.

/BentPedersenAS www.bent-pedersen.dk
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E-mail: michael@haveglaede.dk

HÆKKLIPNING
Ring i god tid

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

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

?

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,-

Hos KP Biler kan vi ikke …  
komme i tanke om noget vi ikke kan 
gøre for din bil!

KPBiler Oddesundvej 27 · 6715 Esbjerg N 
Tlf.: 75 120 400

www.kimpetersenbiler.dk

Hvis din bil kunne tale ville den sige KP Biler!

Service

Skader

Chiptuning

Både privat og erhverv

•
•
•
•

Entreprenør plaget af hærværk 
ved Nordvangsskolen

HÆRVÆRK – Smadrede 
lygter på advarselsskilte, 
materiale, der er brækket 
og kastet rundt samt dyre 
styringskabler, der er klip-
pet over på gravemaskiner.

Synderegisteret er langt 
for de gerningsmænd, der 
har fordrevet sommeren 
med at begå hærværk ved 
en byggeplads lige nord for 
Nordvangsskolen i Hjer-
ting. Her har de frustrere-
de folk hos entreprenørfir-
maet Henning Have gang 
på gang mødt ind til en 
arbejdsplads, hvor både 
materiel og tidsplan var 
smadret i aftenens og nat-
tens løb.

Dyre forsinkelser
”Vi har bl.a. fået smadret 
lygter på vores skilte – blin-
kende lys som skal advare 
folk mod at komme ind 
på området. Udover det 
har de været lidt hårde 
ved vores gravemaskiner, 
hvor de f.eks. har klippet 
styringskabler over. Når 
vi skal reparere den slags 
tager det tid, og nogle af 
reservedelene har vi måt-
tet vente på i flere dage,” 

fortæller formand og entre-
priseleder Thomas Skov fra 
Henning Have A/S.

Det har været svært at 
stille noget op, fordi arbej-
det for Din Forsyning med 
nye forsinkelsesbassiner til 
regnvand har været et stort 
projekt, hvor maskinerne 
har været stationeret længe 
på stedet.

”Vi kan jo ikke bare ligge 
og flytte maskiner frem og 
tilbage, selvom hærværket 
koster dyrt,” lyder det fra 
entreprenøren, der har væ-
ret så plaget, at Din Forsy-
ning nu har sendt et nødråb 
til Hjerting Posten.

Har I nogen ide om, hvem 
der har lavet det her?

”Nej, vi vil ikke skyde 

skylden på nogen. Men 
det er jo nok i sidste ende 
drengestreger, hvor man 
ikke ved, hvad konsekven-
sen er. Det er nok det vær-
ste af det – og når man 
kravler oppe på store 
maskiner, kan man jo 
komme slemt til ska-
de, hvis man falder 
ned,” siger Thomas 
Skov.

Det er nærliggende – 
også helt bogstaveligt – at 
rette mistanken mod unge 
mennesker fra byggelege-
pladsen lige ved siden af, 
der er kendt som et ufor-
melt mødested, hvor der 
ofte festes i gennem – også 
med alkohol. 

Det har entreprenøren 
ingen holdning eller kon-
krete mistanker til, men 
man håber, at nødråbet kan 

give lidt opmærksomhed 
på problemet.

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Smadret materiel har kostet tid og penge  
efter farlige drengestreger ved skole

Det er advarselslygter som denne, der er smadret flere gange.

Arbejdet med udgravning af 
nye regnvandsbassiner ved 
Nordvangsskolen har været 
plaget af hærværk, fortæller 
formand og entrepriseleder 
Thomas Skov fra entreprenør 
 Henning Have A/S.

Kom og klap 
en gravko  
15. september
Din Forsyning fylder 
en del i gade- og me-
diebilledet for tiden – 
både i Hjerting og an-
dre steder – og lørdag 
den 15. september kl. 
10-12 kan man selv tale 
med folkene bag forny-
elsen af kloakkerne i 
Hjerting.
Det sker på P-pladsen 
over Hjerting Badeho-
tel, hvor Din Forsyning 
holder ’Åben Skur-
vogn’ og byder på en 
snak om arbejdet, kaffe 
og lidt sjov for børnene 
samt muligheden for at 
komme helt tæt på en 
gravko. 

Hjert ing
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• Fysioterapi
• Akupunktur
• Træning
Book tid på:  
www.fysiothyme.dk

Mulighed for hjemmebehandling

Bilsalg: 21 72 12 77    Tarp: ved rundkørslen, Tarphovedvej 11, 6715 Esbjerg N  Hjerting: Sdr. Tobølvej 12, 6710 Esbjerg V

15 Ford C-MAX 1,0 SCTi 
125 Titanium 5d Hvid
6 gear, parkeringssensor, 
håndfrit til mobil, fartpilot, 
automatisk start/stop, ikke 
ryger, alle service overholdt, 
meget velholdt, ca. 20 km/l., 
kun kr. 640,- i vægt afgift, 
attraktiv finansiering tilbydes, 
79.000 km.
Pris kr.   169.989

16 Kia Sportage 1,6 GDi 
Style+ Limited Koksmetal 
6 gear, multifunktionsrat,  
sædevarme, fartpilot, led 
forlygter, køl i handskerum, 
regnsensor, 4x el-ruder, 
el-spejle m/varme, servo,  
10 airbags, automatisk start/
stop, attraktiv finansiering 
tilbydes, 130.000 km.
Pris kr.   194.989

12 BMW X3 2,0 xDrive20d 
aut. 5d Sølvmetal
Aut.gear/tiptronic, læder-
indtræk med hvide syninger, 
20” alufælge, 2 zone klima, 
parkeringssensor, håndfrit til 
mobil, automatisk start/stop, 
service ok, 2012 model reg. 
30/11 2011, attraktiv finan-
siering tilbydes, 156.000 km.
Pris kr.   349. 989

11 VW Golf VI 1,6 TDi 105 
BlueMotion 5d Sortmetal
2 zone klima, fartpilot, start/
stop, 16” alufælge, køl i 
handskerum, kørecomputer, 
10 airbags, service ok, 
blue-motion model, 26.3 
km/l., velholdt, finansiering 
tilbydes med/uden udbeta-
ling! 138.000 km.
Pris kr.   106.989

12 Kia Rio 1,2 CVVT  
Active 5d Sort
Airc., multifunktionsrat, 
alu., automatisk start/stop, 
træk, aux. usb. , højdejust. 
forsæde, 8 airbags, service 
ok, sidste service ved 99.000 
km., finansiering tilbydes 
med/uden udbetaling! 
106.000 km.
Pris kr.   69.989

11 Audi A4 1,8 TFSi 120 
Avant 5d Koksmetal
1 ejer, 6 gear, fuldaut. klima, 
multifunktionsrat, håndfrit til 
mobil, bluetooth, aftag. træk, 
kørecomputer, ikke ryger, 
alle service overholdt, ny 
serviceret, meget velholdt, 
attraktiv finansiering tilbydes, 
98.000 km.
Pris kr.   189.989

14 BMW 420d 2,0  
Coupé aut. 2d Sort
Sport-model, aut.gear/
tiptronic, kurvelys-xenon, 
padle-shift, 18” alufælge, 2 
zone klima, håndfrit til mobil, 
multifunktionsrat, infocenter, 
alle service overholdt, 21,7 
km/l., attraktiv finansiering 
tilbydes, 102.000 km.
Pris kr.   329.989

16 Hyundai i20 1,4 CRDi 90 
Premium 5d Bronzemetal
Premium top model, proppet 
med udstyr, lane-assist, 
voice-over, multimedia med 
touch-screen, alle service 
overholdt, ny serviceret, 
2016 model reg. sidst i 2015, 
attraktiv finansiering tilbydes!  
67.000 km.
Pris kr.   152.900

10 VW Scirocco 1,4 TSi 122 
Sport BMT Van Koksmetal
1 ejer, bluemotion model 
16,4 kml. ny model kabine/ 
facelift, 2 zone klima, 17” 
alufælge, køl i handskerum, 
alle service overholdt ved 
vw, ny serviceret, attraktiv 
finansiering tilbydes med/
uden udbetaling! 72.000 km.
Pris kr.   124.328

13 Opel Adam 1,2 Jam  
3d Lillametal
Touchskærm, navigation 
med BringGo app, city  
servostyring, eco-mode, 
airc., multifunktionsrat, 17” 
alufælge, håndfrit til mobil, 
bluetooth, isofix, læderrat, 
tågelygter, 6 airbags, abs 
48.000 km.
Pris kr.   99.989

15 Renault Grand Scenic III 
1,5 dCi 110 Limited Edition 
EDC 7p 5d Hvid
1 ejer, perlemorslak, aut. 
navigation, 2 zone klima, 
park-assist, led lygter, alu., 
nøglefri betjening, bluetooth, 
isofix, alle service overholdt,  
attraktiv finansiering tilbydes!  
85.000 km.
Pris kr.   179.900

10 BMW X1 2,0 sDrive18d 
5d Koksmetal 
6 gear, airc., aux. for iphone/
smartphone, 17” alufælge, 
kørecomputer, regnsensor, 
ikke ryger, 19,2 km/l., alle 
service overholdt, meget  
velholdt, ny serviceret, 
attraktiv finansiering tilbydes! 
126.000 km.
Pris kr.   189.900

* Vælg mellem Tinta, Tinta light grey og Tinta wood og 10 forskellige foliefarver. Tilbuddet gælder alle 
elementer, bordplader og vaske til og med 15.09.2018 ved køb af komplet køkken, bad eller garderobe. 
Fragt og anden service er ikke inkluderet, og tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter.
** Kampagneprisen er for Tinta og Tinta wood skabe, sokkel og bordplade. Ekskl. vask, armatur, 
hvidevarer, belysning, samling, levering og montering.

Køkken, bad
og garderobe
i Tinta-designserien

–20%*

Vi fejrer åbningen
af vores ny butik 
-- 1. & 2. sep. 
kl. 9.30-15.00.

TINTA wood 37.194,-

29.755,–** 

Kvik Esbjerg
Østre Gjesingvej 23 
tlf. 70 21 54 01
kvik.dk/esbjerg

Køtilbud
Hvid Mano bad med to skuffer, 
og hvid vask 80 B x 64 H x 54 D

Før kr. 4.412,- 

Spar 50%
Nu 2.195,–

Så længe lager haves.
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MENY Hjerting v/Købmand Lars Hansen
Bytoften 20, 6710 Esbjerg V, Tlf. 77 66 00 46

Åbningstider: Alle ugens dage 7-20

Tilbuddene gælder fra onsdag 29.08.2018 til og med søndag 02.09.2018, hvor andet ikke er anført. Der tages forbehold for leverancesvigt, afgiftsændringer, billede- og trykfejl.

FRISKHAKKET 
OKSEKØD
8-12%
Kg pris 39,90

PR. 1/2 KG

1995

ØLLINGEGAARD
ØKOLOGISK
MÆLK
Let-, mini- eller
skummetmælk

PR. STK.

695

4 STK. 
ØKOLOGISKE
BANANER
PR. POSE

5.-

BLAND-SELV
SLIK
Kg pris 69,50

PR. 100 G

695

dags
tilbud

GÆLDER 01/02 TIL 28/02

 HVER MANDAG

 HVER TIRSDAG

 HVER ONSDAG

 HVER TORSDAG

 HVER FREDAG

HEL GRILLET
HIMMERLAND
KYLLING INKL.  
SALAT

75.-

ROASTBEEF 
Ca. 800 g. 
Max. kg pris 125,00. 

PR. STK.

100.-

GRØNNE 
GRAPPOLONI 
DRUER 
Udenlandske. Kl. 1. 
Kg pris 11,90. 

PR. ½ KG

595

FISKEFILET
4 STK.

20.-

PÅGEN GIFFLAR
Æble med kanel, Vanilje 
eller Kanel. 260- 280 g. 
Max. kg pris 19,23. 
Max. 6 poser pr. kunde. 
Herefter er prisen 
18,50 pr. pose. 

PR. POSE

5.-

COCA COLA, FANTA, 
SCHWEPPES, TUBORG 
SQUASH, SPRITE ZERO 
ELLER RAMLÖSA.
Flere varianter. 1,25-1,5 liter. 
Max. literpris 9,60. 
Max. 6 flasker pr. kunde. 
Herefter er prisen op til 
19,50 + pant pr. flaske.

PR. FLASKE

12.-
PRINGLES 
Flere varianter. 165 g. 
Kg pris 60,61. 

PR. RULLE 

10.-

SPAR OP TIL 20 %  
PÅ TANQUERAY OG JINZU

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

——————

——————

——————
——————

——————

——————

——————

ER DU TRÆT AF 
P-BØDER NÅR DU

ER UDE OG HANDLE?VI HAR INGEN  
TIDSBEGRÆNSNING 
OG BYENS STØRSTE 
PARKERINGSBÅSE

SPAR 5.-

SPAR 1995 PR. KG

SPAR 455

*150 cl – Begrænset parti.

+ pant

MARKEDSFEST

SPAR OP TIL 995

Begrænset parti  
pga. ovnkapacitet

SPAR 1350

SPAR 750

SPAR 1495

Ring gerne og 
bestil i forvejen

SPAR OP TIL 1095

MOU OKSE- ELLER 
HØNSEKØDSSUPPE 
1 kg. 
Frost 

PR. POSE

12.-

PREMO 
Italien. Rosso, Bianco 
eller Rosato. 75 cl. 
Literpris v/6 flasker 
72,22.

6 FLASKER 
+ 1 MAGNUM*

325.-
SPAR OP TIL 21470
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MENY Hjerting v/Købmand Lars Hansen
Bytoften 20, 6710 Esbjerg V, Tlf. 77 66 00 46

Åbningstider: Alle ugens dage 7-20

Tilbuddene gælder fra onsdag 29.08.2018 til og med søndag 02.09.2018, hvor andet ikke er anført. Der tages forbehold for leverancesvigt, afgiftsændringer, billede- og trykfejl.

Sous vide er din garanti for vidunderligt 
mørt og vel smagende kød i en fart.
•  Klar til opvarmning og  

stegning på grill eller i ovn
• Garantimørt
• Nemt & Lækkert

SOUS VIDE

G
A

RANTI FOR MØRHED

SOUS VIDE
Mør nyhed i Meny Hjerting

mørt fra
kant til kant

eget pølsemageri
I Meny Hjerting har vi eget pølsemageri, hvor vi blandt 
andet laver forskellige slags hjemmelavede spegepølser 
og selv ryger vores bacon.

kim 
slagtermester
i meny hjerting

godt håndværk og 
hjemmelavede 
produkter
Kom og mød vores nye slagtermester 
Kim, som har mere end 10 års erfaring i 
branchen som slagtermester og er altid 
klar til at give råd og vejledning.

 i anledning af, at vi har fået ny 
slagtermester, har Kim fundet

 nogle ekstra gode tilbud til dig

TERES MAJOR 
Skuldermørbrad 
Kg pris 140,00 

PR. 1/2 KG

70.-

1/1 OKSEFILET 
Max. kg pris 96,33 

3-3,7 KG

289.-
ENTRE COTÉ 

1 KG

100.-

Intropris

SASHI 
ENTRE COTÉ 
Ca. 300 g 
Kg pris 233,33 

PR. STK.

70.-
Fra den betjente disk
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EVENTYR – Efter et hårdt 
og slidsomt skoleår bruger 
de fleste gymnasieelever 
deres sommerferie på fest 
eller familierejser. Sådan 
forholder det sig imidlertid 
ikke for 19-årige Søren Ol-
sen fra Hjerting. 

Da han den 26. juni i år 
var færdig med sin eksa-
men i engelsk, tog han di-
rekte hjem, hvor en cykel 
med 30 kg oppakning ven-
tede. Den sprang han på 
og brugte derefter hele sin 
sommerferie på at cykle fra 
Hjerting til Skopje, hoved-
staden i Makedonien.

”Det var udlængsel og 
eventyrlyst, der gjorde det. 
Det er ingen hemmelighed, 
at jeg er skoletræt, så jeg 
havde i lang tid drømt om 
at komme ud på eventyr. 
Jeg har fået meget inspira-
tion fra bøger og fra ture 
sammen med min far,” for-
tæller Søren Olsen, da Hjer-
ting Posten har sat ham 
stævne i baghaven ved for-
ældrenes hus på Hjerting 
Strandvej. 

Sygdom i familien
I 2016 blev et nært familie-
medlem ramt af sygdom-
men lungefibrose, hvilket 
fik Søren Olsen til at starte 
en indsamling til forenin-
gen Pulmonary Fibrosis, 
der støtter kampen mod 
sygdommen. 

I skrivende stund har den 
unge cyklists indsamling 

skaffet lidt over 3.000 kr. til 
foreningen. 

”Det er ikke så meget. 
Hvis jeg havde støttet en 
mere kendt organisation 
som for eksempel Kræftens 
Bekæmpelse, havde det 
nok været mere populært. 
Men jeg fik inspiration fra 
en far og en søn, der cykle-
de på tværs af USA i en god 
sags tjeneste, og så syntes 
jeg, det var nærliggende at 
lave en indsamling i forbin-
delse med min egen tur,” 
siger Søren Olsen. 

Turen endte med at gå 
ned gennem Balkan til Ma-
kedonien, fordi Søren Ol-
sen altid har været meget 
interesseret i historien om 
Balkan.

Kun gode oplevelser
”Jugoslaviens sammenbrud 
har altid fascineret mig, og 
jeg interesserer mig meget 
for krigshistorie. Så jeg hav-
de lyst til at cykle gennem 
landene dernede og fokuse-
rede undervejs meget på at 
snakke med folk, der havde 
været en del af historien.”

Netop dét at snakke med 
de mennesker, han har 
mødt undervejs, har Sø-
ren Olsen brugt meget på 
turen. Han har ikke været 
bleg for at spørge fremme-
de om et måltid mad eller 
en plads i baghaven, hvor 
han kunne slå sit telt op. 

”Jeg har ikke været ban-
ge en eneste gang på turen, 

når jeg har spurgt folk om 
den slags. Jeg har kun haft 
gode oplevelser, og en en-
kelt gang oplevede jeg at 
sidde og snakke med en fa-
milie til langt ud på natten 
om historien og deres ople-
velser på Balkan,” siger Sø-
ren Olsen. 

Upopulær beslutning
I starten var det ellers ikke 
en populær beslutning i fa-
milien, da Søren Olsen kom 
til forældrene og sagde, at 
han regnede med at cykle 
gennem det tidligere Jugo-
slavien. 

”I starten var de meget 
utrygge, og da jeg begynd-
te at kigge på en ny cykel til 
formålet, var det slet ikke 
populært. Men da jeg først 
havde købt cyklen, så skif-
tede deres mentalitet til, at 
nu skal vi affinde os med 
det,” siger Søren Olsen. 

”Men det er mit egopro-
jekt, og jeg havde stadig 
valgt at gøre det, selvom 
der var minus opbakning 
fra hjemmefronten.” 

Søren Olsen endte med 
at være afsted i cirka halv-
anden måned. Og der var 
selvfølgelig også dage, der 
var knap så fede. 

”Der har helt sikkert væ-
ret dage, hvor det var skide 
hårdt. Hvor jeg skulle cykle 
op ad stejle stigninger med 
30 kg på cyklen. Jeg rendte 
også ind i en ret slem mad-

forgiftning sidst på turen, 
hvor jeg endte med at ind-
logere mig på et hotel og 
boede der til næste dag.” 

Følte du dig aldrig ensom, 
når du var afsted så længe, og 
når det til tider blev surt? 

”Nej. Det er nemmere at 
møde folk, når man er af-

sted alene. Hvis jeg havde 
været sammen med andre, 
så kunne det være, at den 
person var lidt sky eller 
havde en større eller min-
dre fysisk kapacitet end 
mig. Så kan det give proble-
mer. I Kroatien havde jeg 
cyklet til klokken otte om 
aftenen og kommer forbi 
nogle tilfældige mennesker. 
Så hakker jeg bremserne i 
og spørger, om de kender et 
sted, jeg kan sove.”

”Så ender jeg med at spi-
se pølser og brød med dem 

hele aftenen og sove i deres 
have. Hvis jeg havde haft 
en sky kammerat med, hav-
de jeg ikke haft samme op-
levelse,” siger Søren Olsen. 

En af cyklistens helt sto-
re forbilleder er eventyren 
og frømanden Erik B. Jør-
gensen, som nogen måske 
kender fra TV2-program-
met Korpset. Hans podcast 
’Kom ud’ lytter Søren Olsen 
ofte til, mens han cykler.

Næste stop: Asien
Søren Olsen har allerede 
planer for sin næste tur. Til 
at starte med vil han ikke 
snakke om dem, fordi for-
ældrene endnu ikke har 
hørt noget om det. Men til 
sidst løfter han alligevel 
sløret for, hvor næste tur 
går hen. 

”De skal jo have det at 
vide alligevel. Jeg går lidt 
med nogle tanker om, at 
næste tur skal være til Asi-
en. Det vil tage mellem et 
halvt og et helt år. Det skul-
le være en tur gennem Tyr-

Med en cykel og 30 kg oppakning brugte 
19-årige Søren Olsen sin sommer på  
at cykle ned gennem Europa

Fra Hjerting til Makedonien på cykel

Når man er afsted  
på cykel i halvanden  

måned, vil man  
unægteligt rende ind  
i en regnbyge eller to.  

Her tørrer Søren Olsen  
sit telt over et vejskilt.

Først da Søren Olsen  
købte en ny cykel, gik  
det endeligt op for  
hans forældre, at de  
ikke var i stand til  
at tale ham fra  
den store cykeltur. 

Søren Olsens tur gik bl.a. gennem det nordlige 
Italien, hvor Alperne tronede i cyklistens horisont.

”Det er mit egoprojekt, og jeg havde  
stadig gjort det, selvom der var minus  
opbakning fra hjemmefronten.”
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Fredag den 31/8  
holder vi åbent  

fra kl. 9:30 - 20:00

Vi holder åben skurvogn på parkerings-        

pladsen over for Badehotellet. Kom 

forbi, og hør om vores arbejde med at 

forny kloakken i Hjerting. Konkrete 

spørgsmål til projektet er meget 

velkomne. 

Vi har varm kaffe på kanden og sørger 

for lidt sjov for børn og barnlige sjæle. 

Kom fx helt tæt på en af de store 

gravemaskiner, vi bruger i 

vores arbejde.

Vi står klar på parkeringspladsen 

lørdag den 15. september 

kl. 10.00 - 12.00.

Venlig hilsen

Mette Skov Hansen

 og Claus Bosse,

DIN Forsyning

 

D. 15/9 Kl. 10-12

Kom og klap en gravko

klap en gravko annonce.indd   1 17-08-2018   10:31:30

kiet og Iran og op igennem 
de russiske republikker – 
måske bunden af Kaukasus 
og Kasakhstan – og videre 
mod det sydlige Asien. Men 
det bliver jeg nok lige nødt 
til at fortælle til min far så, 

når han kommer hjem om 
lidt,” siger den eventyrlyst-
ne Hjertingborger.  

Man kan læse mere om 
Søren Olsens tur og finde 
link til hans indsamling 
via hans Facebookgruppe 

’Esbjerg til Makedonien på 
cykel’.

Tekst: Lars Düwel  
Foto: Søren Olsen  
og Lars Düwel

”Det var udlængsel og 
eventyrlyst, der gjorde det.”
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FESTIVITAS – Hjerting 
Byfest, Hjerting Classic 
Race og Langli-Hjerting 
Open Water. 

Der var nok at deltage 
i og se på i den forgangne 
weekend, hvor Hjerting 
blev gennemblødt af våde 
fester – både udvortes og 
indenbords.

Det danske sommervejr 
viste sig fra den mere van-
te side til en del af Hjerting 

Byfest, der igen i år blev 
holdt i Lystanlægget. Det 
er et hyggeligt sted, omend 
det ligger lidt lavt i terræ-
net, så det svuppede til 
tider lidt, men det kunne 
ikke tage humøret fra del-
tagerne.

Seniorfrokosten fredag 
kunne mønstre hele 140 
deltagere, og de var dår-
ligt nok kommet på bene-
ne igen, før 120 nye gæster 

stod klar til at indtage teltet 
til vin og tapas. 

Arrangørerne er rigtigt 
godt tilfredse og regner 
med, at omkring 1.000 del-
tagere har været med til et 
eller flere arrangementer, 
herunder også det store 
motionsløb lørdag morgen.

Hjerting Kanelaug hav-
de også sat alle sejl med sit 
bidrag til Maritim Byfest, 
ikke mindst med klubbens 

nyklassiske og drabelige 
søslag, Hjerting Classic 
Race. De entusiastiske be-
sætninger af bl.a. politike-
re, erhvervsfolk og andet 
godtfolk spyttede i næver-
ne og gav hinanden kamp 
til stregen i en række tætte 
heats, præget af mere rå vil-
jestyrke end forfinet teknik 
bag årerne.

Længere oppe af stran-
den stævnede deltagerne 

Vand var en del af festen gennem en hyggelig weekend med mange arrangementer

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

  Esbjerg, Østervangsvej 4b, Tel: 75 17 17 42
Aftal en tid nu: www.optik-hallmann.com Med                         brilleglas af høj kvalitet fra Tyskland

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

    200,–KUN 

Top Mærkestel
kr.

*,–kr.kr.kr.
*

* Tilbuddet gælder t.o.m. 30.09.2018 på udvalgte stel og kun ved samtidig køb af enten enkeltstyrke-brilleglas fra 900,– kr. eller glidende overgangsglas fra 2.000,– kr. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller gavekort. Gyldig fra mandag den 29.08.2018 (ordre dato).

Strålende weekend med våde fester over hele Hjerting

Hjerting Byfest blev i perioder 
en våd affære - både udenfor 

og under de velbesøgte 
arrangementer.
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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

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

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

VVS ● BLIK ● KLOAK

Kom ind og få sidste udgave af magasinet Badinteriør

Aut. VVS-installatør og kloakmester

Malervej 14  6710 Esbjerg V 
Telefon 7515 6800  www.cwr.dk

CARL W. REIS A/S

Følg os på

Indvielse 5. sept. i 
spejder-fælleshus
SAMMENFLYTNING – 
Det er ikke just en plan, de 
selv har snittet rundt om 
lejrbålet. Men FDF og Hjer-
ting Spejderne har besluttet 
at få det bedste ud af den 
tvungne sammenflytning, 
politikerne har dikteret, og 
gennemfør den i god stem-
ning mellem de to trupper.

Den 5. september kl. 17-
19 indvier de deres nye fæl-
leshus på Plantagevej 35 i 

Hjerting, og det sker med 
forskellige aktiviteter ved 
huset og i Lystanlægget 
overfor.

Området udenfor det 
nye fælleshus er blevet 
ryddet, og der skal nu byg-
ges en ny bålhytte ligesom 
selve huset er shinet op.  
Arrangementet slutter med 
bål, pølser og snobrød for at 
markere, at grupperne nu 
er flyttet endeligt sammen.

Strålende weekend med våde fester over hele Hjerting
i Langli-Hjerting Open 
Water ud til en frisk gang 
havsvømning på 2,3 kilo-
meter fra Langli i Ho Bugt 
til stranden ved Ho Bugt 
Sejlklub.

Selvom turen ikke er en 
egentlig kapsvømning, så 
går der altid sport i den i 
et felt af gamle elitesvøm-

mere, elitesoldater, triatler 
og andre trælse typer, der 
svømmer rigtig hurtigt.

Første mand i land var 
sidste års vinder, Janus 
Kempel, mens Katharina 
Schmidt Madsen blev hur-
tigste kvinde.

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Janus Kempel (herover) 
og Katharina Schmidt 

Madsen var de hurtigste på 
svømmeturen Langli-Hjerting.

Hjerting Kanelaugs 
stafetræs ved navn  

Hjerting Classic Race 
samlede igen både 

entusiastiske besætninger 
og tilskuere. 
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Prøv at forestille dig, 
at du befinder dig i 
en jetjager til flere 
hundrede millioner 
kroner. Du sidder i 
cockpittet, hånden 
er på styrepinden, 

et mat og koncentre-
ret blik kan skimtes 

bag hjelmen, og du 
flyver over de danske 

farvande. 
Pludselig får du at vide 

over radioen, at du skal gå 
ned til en højde på 30 meter 
over vandoverfladen. Din 
hastighed er cirka 1.000 
km/t. 

”Den slags bliver aldrig 
hverdag. At flyve med 1.000 
km/t i en maskine med 
150.000 hestekræfter i en 
højde af 30 meter kræver 
så meget koncentration, så 
meget fokus, at det aldrig 
bare bliver ren rutine. Og 
det er i hvert fald ikke lige i 
en situation som den, at du 
skal begynde at nyse,” si-
ger jagerpilot Casper Børge 
Nielsen fra Sjelborg.

Den nævnte situation – 
hvor vild den end kan lyde 
– er virkelighed for ham. 
Og det har den været, siden 
har var 18 år gammel. 

Den nu snart 50-årige 
Casper Børge Nielsen, eller 
bare ’PEL’ som er hans kal-
denavn, er en af Danmarks 
bedste og mest erfarne ja-
gerpiloter. Iført sin karak-
teristiske grønne ’flyver-

dragt’ møder vi ham ved 
hans landsted i Sjelborg, 
hvor han bor sammen med 
sin kone, Janet, som han 
har fire børn sammen med. 

Her har de boet i lidt over 
et år, hvor de blandt andet 
har heste til at gå rundt på 
markerne. 

Til Hjering som femårig
PEL er født i Esbjerg, men 
flyttede sammen med sine 
forældre til Hjerting som 
femårig. Her gik han i fol-
keskole og dimitterede si-
den som student fra Esbjerg 
Statsskole. 

Hans forældre er Carsten 
og Jette Børge Nielsen, der 
helt tilbage i 1967 startede 
kosmetikvirksomheden 
Allison, hvor Casper Børge 
også arbejdede i sine unge 
år. Her tjente han pengene 
til at betale for sit første fly-
certifikat som 18-årig. 

Hjerting-området er dog 
kun ét hjem ud af to. Ad to 
omgange, senest fra 2008 
til 2017, har familien nem-
lig boet i USA, hvor Casper 
Børge Nielsen har været 
med til at teste og udvikle 
et af verdens mest avan-
cerede kampfly: F-35’eren. 
Verdenshistoriens dyreste 
forsvarsprojekt.

”Flyet er solgt til mange 
lande og projektet har en 
værdi, som man samlet set 
vurderer er omkring 7.000 
milliarder dollars eller på 
dansk 50.000 milliarder 
kroner henover en periode 
på cirka 50 år,” fortæller 
Casper Børge Nielsen. 

Blandt andet på bag-
grund af anbefalinger fra 
PEL endte den danske stat 
for nogle år siden med at 
købe 27 eksemplarer af 
F-35’eren til en pris på 20 
mia. kr. 

”Jeg var aldrig i tvivl om, 
at det ville blive det bedste 
fly. Aldrig. F-35’erens tek-
nologi er lysår foran. Og 
så var det ikke samlet set 
nødvendigvis den dyreste. 
Det er der mange, der har 
opfattet forkert, men nogle 
af de andre kandidater var 
samlet set dyrere,” siger 
Casper Børge Nielsen. 

PEL er nemlig ikke blot 
jagerpilot. I 1999, i en alder 
af 31, startede han på Test 
Pilot School i Californien, 
USA og to år efter kunne 
han kalde sig testpilot. 

Ikke nok med uddannel-
sen, så fik han også prisen 
som den bedste pilot på 
skolen – som den første  
ikke-amerikaner i 20 år. 

”Det er klart, det åbnede 
nogle døre.” 

At være testpilot går i 
bund og grund ud på at 
presse flyene til det yderste. 
Derud hvor flyet faktisk er i 
gang med at styrte ned. Det 
skal piloten så helst undgå 
samtidig med, at han no-
terer sig, hvordan flyet op-
fører sig der i øjeblikket af 
kaos. For så bagefter at rap-
portere, om det så kan blive 
udviklet og forbedret. 

Bevar roen
”En af de vigtigste egen-
skaber for en testpilot er 
nok hans evne til at kunne 
bevare roen. Man kan må-
ske få den fornemmelse, at 
jager- og testpiloter er vil-
de og voldsomme, men det 
forholder sig faktisk mod-
sat. Der er selvfølgelig nog-
le egoer iblandt – det skal 
der være – men generelt er 
det rolige mennesker. Du 
kan simpelthen ikke bringe 
deres pis i kog,” fortæller 
Casper Børge Nielsen. 

Som PEL sidder der på 
den anden side af bordet i 
den grønne flyveruniform, 
og når man på hans com-
puter ser små videoer og 
billeder fra hans karriere, 
hvor han på flere tidspunk-
ter sidder i cockpittet med 
solbriller på, kan ens tan-
ker ikke lade være med at 
søge mod det legendariske 
80’er filmhit ’Top Gun’.  

Filmen hvor en ung Tom 
Cruise spiller den selvbe-

vidste og udfarende jæger-
pilot med kaldenavnet Ma-
verick med en ukuelig tro 
på egne flyveevner. 

”Hvis du skal være en 
god jagerpilot, så skal du 
have lidt af det, du ser i Ma-
verick. Så går det ikke, at 
du siger: ’Argh, det er lige 
meget, jeg taber alligevel’. 
Men hvis du tager ned og 
ser på de jagerpiloter, vi har 
i Skrydstrup, så er det jo al-
mindelige familiefædre,” 
siger Casper Børge Nielsen. 

Og selvom PEL har prø-
vet at flyve næsten alt, hvad 
der kan løfte sig fra jorden. 
Selvom han har spist mid-
dag hjemme hos James Lo-
vell, kaptajnen på den be-
rygtede Apollo 13-mission. 

Selvom han har drukket 
bajere en helt nat sammen 
med Buzz Aldrin, num-
mer to mand på månen ef-
ter Armstrong, og selvom 
han har en Mercedes SL 55 
AMG sportsvogn parkeret 
ude i gårdspladsen, så vir-
ker han til at være en per-
son med begge fødder so-
lidt plantet på jorden. Når 
de altså vel at mærke ikke 
lige er oppe at flyve. 

Ikke et stort ego
”Jeg synes ikke, jeg har så 
stort et ego. Måske når jeg 
flyver, men ellers synes jeg 
ikke. Det lader jeg andre 
om at vurdere. Jeg er jo 
vestjyde, ikk’. Så jeg synes 
ikke, at jeg går rundt med 

Casper Børge Nielsen fik flyvecertifikat, før han fik kørekort.  
I dag er han er en af landets mest erfarne jagerpiloter, og for 
et års tid siden landede han hjemme i Hjerting-området

”At flyve med 1.000 km/t bliver aldrig hverdag”

 Profilen

”Hvis du skal være en god 
jagerpilot, så skal du have lidt af det, 
du ser i Maverick. Så går det ikke, at du siger: 
’Argh, det er lige meget, jeg taber alligevel’.”

”At flyve med 1.000 km/t i en maskine med 
150.000 hestekræfter i en højde af 30 meter 
kræver så meget koncentration, så meget 
fokus, at det aldrig bare bliver ren rutine”

Der mangler ikke hestekræfter i Casper ’PEL’ Nielsens liv. 
Hverken når han flyver afsted med 150.000 hk i ryggen,  
når han kører i sin Mercedes SL 55 AMG sportsvogn, 
 eller når han er ude at klappe hestene på gården  
sammen med sin kone, Janet.
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”At flyve med 1.000 km/t bliver aldrig hverdag”

store armbevægelser. Men 
når man er oppe i luften, så 
tager man ligesom en an-
den kasket på.” 

I USA boede familien i 
Palmdale, en by cirka 30 
km nord for Los Angeles 
i Californien. De havde et 
hus på 400 kvadratmeter, 
swimming pool, og hvad 
der ellers hører til en rigtig 
amerikanerdrøm. 

”En halv time derfra 
kunne vi stå på ski. Og en 
time væk lå alle de stran-
de, som man normalt kun 
læser om. 45 minutter væk 
var Hollywood og Beverly 
Hills og to timer mod nord 
lå nogle af verdens flotteste 
naturparker,” siger Casper 
Børge Nielsen og stopper 
lidt op. 

”Så det er selvfølgelig lidt 
noget andet at bo i Esbjerg 
eller Hjerting. Jeg havde 
også min tvivl med det i 
starten, om jeg kunne tri-
ves. Men jeg synes faktisk, 
at det er gået meget godt.” 

Hvad er den største forskel?

”Jamen livet er bare stør-
re. At bo i en by med 16 mio. 
mennesker er bare større. 
Du har alt lige i nærheden. 
Men jeg tror faktisk, at det, 
jeg savner allermest, er, at 
det hele er mere afslappet 
derovre. Selvom vi havde 
en arbejdsuge på 60 timer, 
så foregår det bare på en 
lidt anden måde. Folk er 

mere afslappede omkring 
det,” siger Casper B. Niel-
sen og fortsætter: 

”Hvis du står i en kø i 
supermarkedet i USA, så 
snakker du med ham foran 
dig og hende bagved dig. 
Hvis du gør det samme i 
Danmark, så kigger folk på 
dig, som om du er tosset. 
Jeg brækkede engang benet 
ovre i USA, og jeg droppe-
de simpelthen til sidst at 
tage i supermarkedet, fordi 

det tog alt for lang tid. Alle 
folk skulle hen og spørge, 
hvad der var sket. Et andet 
eksempel er, at på den vej, 
hvor vi boede, var der ikke 
et eneste hus, som jeg ikke 
havde været inde i på et el-
ler andet tidspunkt. Da vi 
flyttede fra Vestervænget 
inde i Hjerting, havde jeg 
boet der i 40 år, og der var 

stadig mennesker, jeg ikke 
kendte. Så den der åbenhed 
er den helt store forskel.”

Hvis man nogensinde 
har set starten af Pearl Har-
bour-filmen, hvor to barn-
domsvenner render rundt 
på farens farm og stjæler 
hans flyvemaskine, mens 
de drømmer om at bruge et 
helt liv på at flyve, så kunne 
det lige så vel have været 
Casper Børge Nielsen. 

Turistflyver på Fanø
For PEL kan faktisk ikke 
huske et liv uden interes-
sen for flyvning. Fascinati-
onen har bare altid været 
der lige siden han var helt 
lille, hvilket også var grun-
den til, at han som 18-årig 
fik flyvercertifikat før kø-
rekort. 

”Mine forældre har snak-
ket noget om, at jeg som 
lille var fascineret af en 
turistflyver ovre på Fanø, 
hvor vi havde sommerhus 

og kom meget. Men om det 
er dér, interessen er kom-
met, det er umuligt at sige,” 
siger Casper B. Nielsen.

I dag er han i en stilling 
som major med ansvar for 
afvikling af F-16 operati-
oner ved flyvestationen 
Skrydstrup. Han flyver sta-
dig F-16, og det bliver uden 
tvivl underligt, når dagen 
kommer, hvor cockpittet 
skal klappes i for sidste 
gang. Men det tager PEL 
præcis, som når han er på 
vej ned mod jorden i en 
jetjager ude af kontrol. Med 
ophøjet ro. 

Privat hyggeflyvning
”Det bliver da helt sikkert 
mærkeligt, men jeg synes 
også, at jeg har oplevet så 
meget, at tanken om det 
ikke er så slem. Tiden må 
vise, om jeg skal være ved 
Skrydstrup resten af min 
karriere, og når jeg er klar 
til at gå på pension, så 
har jeg bare tænkt mig at 
leve livet.” 

Men hvordan gør man 
så det, når man har prø-
vet så mange forskellige 
ting? 

”Man køber en 
stor sejlbåd og sej-
ler jorden rundt. 
Eller også køber du 
en gård, nogle heste og 
nyder livet der,” siger han, 
mens han griner. 

”Og så er der jo også den 
mulighed at flyve privat. 
Jeg har jo haft min egen 
flyvemaskine engang, det 

kunne da godt være, at jeg 
ville have det igen,” siger 
han med en hentydning til 
den 400 meter lange lan-
dingsbane, han har fået 
godkendelse til på 
sin mark et sten-
kast fra gården. 

Men du ville 
ikke kunne sæt-
te dig over i en 
hjørnestol og 
lave en kryds og 
tværs? 

”Årh, det 
ved jeg ikke. 
Det synes jeg 
da egentlig også  
lyder meget hyg-
geligt.” 

Tekst: Lars Düwel  
Foto: Casper Børge Nielsen 
m.fl. og Kurt Henriksen  

”Da vi flyttede fra Vestervænget inde i  
Hjerting havde jeg boet der i 40 år, og der  
var stadig mennesker, jeg ikke kendte” 
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Læs hele artiklen 
på fanøposten.dk

Nyt fra Fanø Posten 
- vi samler op på sommerens nyheder

BYRÅDSMØDE – Arbej-
det med et nyt udvalg, der 
skal sikre klimaet på Fanø, 
har i den grad forurenet 
samarbejdsmiljøet i kom-
munens byråd. 

På byrådsmødet mandag 
den 20. august nåede stem-
ningen et historisk lavmål. 

Her rettede den såkaldte 
femmandsgruppe en vold-
som kritik mod borgmeste-
ren.

”Det kunne ligne en tan-
ke, at vi som mindretals-
gruppe skal fratages mu-
lighed for at arbejde med 
disse områder i det udvalg, 
hvor vi er sikret et fler-
tal, nemlig ENT-udvalget.  

Det virker helt ærligt tem-
melig bizart,” sagde Chri-
stian Lorenzen, formand 
for ENT-udvalget. 

Sofie Valbjørn under-
stregede, at det på intet 
tidspunkt har været hen-
sigten af putte med materi-
alet omkring arbejdet med 
17,4-udvalget.

”Det er sådan set meget 
almindeligt, at man arbej-
der over en periode med 
sådan et kommissorium, 
inden det når frem til ud-
valg og byråd,” sagde Sofie 
Valbjørn,

BADELAND – ‘Sidste 
mand i vandet gi’r is’ er 
ikke nok. Det er nærmere 
‘Første mand i vandet gi’r 
otte mio.’, for det er sådan 
cirka prisen for at genstarte 
badelandet ved Fanø Bad. 

Det kræver også bred 
støtte fra alle gode lokale 
kræfter, men så skal driften 
til gengæld nok løbe rundt.

Det fortalte fagfolkene 
bag projektet ved et velbe-
søgt borgermøde 25. juni 

på Fanø Skole, der var ind-
kaldt af Ejerforeningen Fa-
nøbad Ferielejligheder, som 
ejer det gamle badeland. 

“Ejerforeningen har god-
kendt, at badelandet gives 
væk. Det er ikke noget, 
vi skal tjene på – det skal 
være hele Fanøs,” fortalte 
Jonna Bacher, formand for 
ejerforeningen.

PARADE – Den 11. juli blev 
der for første gang afholdt 
den mangfoldige parade 
Pride på Fanø. 

Det var kreativ direktør 
Jeanett Exner og hendes 
team fra Realen, der fik sta-
blet en flot og festlig Fanø 

Pride på benene til marke-
ring af frisind, tolerance og 
mangfoldighed for alle sek-
suelle observanser. 

HAVNEUDVIDELSE – 16. 
august sluttede budrunden 
for interesserede entrepre-
nører til udgravningen af 
Sønderho Havn, og vinde-
ren af runden har et lokalt 
islæt. Det blev Nr. Nebel 
Entreprenørforretning, der 

i samarbejde med den loka-
le virksomhed Frits Brinch 
og Sønner ApS skal sørge 
for, at der atter kan sejle 
skibe til og fra Sønderho.

Mistillid skygger for 
Fanøs klimakamp

Sønderho Havn har 
valgt entreprenør

Festlig første parade 
for mangfoldigheden

Håb om genåbning af 
badeland ved Fanø Bad

FOTOUDSTILLING – Fla-
gene var fundet frem og 
den røde løber rullet ud, da 
Fanø Dagbog fredag den 17. 
august åbnede dørene for 
sin helt nye fotoudstilling. 

Der ventede de inviterede 
gæster et imponerende syn, 
for på få uger var det lykkes 

folkene bag Fanø Dagbog 
at omdanne en tennishal til 
en fotoudstilling helt dæk-
ket i sort og med to meter 
høje vægge. 

Her hang billeder blæst 
helt op i størrelse af kvin-
der i den traditionelle Fa-
nødragt. 

”Det har været meget 
hektisk at skulle forvandle 
en tennisbane til et galleri. 
Men håndværkerne har de 
seneste dage været på ar-
bejde til halv tre om natten 
og er mødt ind igen tidligt 
næste morgen. Og som I 
kan se, så er det lykkes,” 
sagde Christel Seyfarth. 

Men folkene bag Fanø 
Dagbog har knap 

nok taget sig tid til at tage 
imod alle roserne, før tan-
kerne om et Fanø Dagbog 
2.0 bliver luftet. 

Fotograf Ole Joern for-
tæller blandt andet, at man 
overvejer at invitere andre 
fotografer med ind i næste 
projekt.

Fanø Dagbog 
byder på flot fotoudstilling

Version 2.0 af spektakulær ny udstilling 
er allerede i tankerne hos arrangørerne

Nye ejere vil udvikle Fanø Bryghus

EJERSKIFTE – De har 
ejet bygningerne og anden 
'hardware' i snart et årti, 
men nu overtager de også 
driften og det stærke brand 
bag Fanøs lokale drue.

Dermed bliver hele ejer-
skabet af Fanø Bryghus nu 
samlet hos én lokal ejer-
kreds med brancheerfaring 
og planer om mere udvik-
ling og udnyttelse af dét, de 
kalder 'øl i verdensklasse'.

Driftsselskabet bag Fanø 
Bryghus overtages af et 
50-50 partnerskab mellem 
Erik Bank Lauridsen Hol-
ding A/S fra Esbjerg og den 
lokale forretningsmand 
Henrik Styrup fra Nordby.

Erfaring fra branchen
Erik Bank Lauridsen og 
hans søn Per Bank Laurid-
sen fra Hjerting – der har 
grundlagt familieformuen 

på bl.a. Baldur sodavand 
og Cocio chokolademælk 
– laver i forvejen flere for-
retninger sammen med 
Styrup og har ejet ejendom-
men siden starten af 2009 
efter konkursen i det oprin-
delige bryggeriselskab.

"Vi syntes dengang, det 
var synd, at bryggeriet skul-
le lukke. Nu havde de ende-
lig efter flere års forsøg lært 
at brygge ordentligt øl," si-
ger Erik Bank Lauridsen om 
baggrunden for at gå ind i 
Fanø Bryghus dengang.

Efter rekonstruktionen 
kom ejerne af Nørrebro 
Bryghus ind som ejer af  
selve driften, mens Claus 
Winther fra Nordby kort 
forinden blev direktør. 

Nørrebro-partnerne træ-
der nu ud, og handlen sker 
med virkning fra 1. august.

Bedre rammer for besøg på bryggeriet og 
måske spiritusbrænderi på længere sigt

Læs hele artiklen 
på fanøposten.dk

Læs hele artiklen 
på fanøposten.dk

Læs hele artiklen 
på fanøposten.dk

Se billedgalleriet 
på fanøposten.dk

Læs hele artiklen 
på fanøposten.dk

Driften af Fanø Bryghus er nu overtaget af (f.v.)  
Erik og Per Bank Lauridsen samt Henrik Styrup.
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Håb om genstart for forladt 
ejendom ved Fanø Bad
FERIEHUSE – En nedlagt 
købmandsbutik har i man-
ge år ligget som en knapt så 
charmerende velkomst til 
Fanø Bad. Men nu gør eje-
ren et nyt forsøg på at gen-
nemføre et byggeprojekt 
med feriehuse på stedet.

Det sker knap halvandet 
år efter, at Fanø Kommune 
krævede hurtig handling 
for den forfaldne ejendom, 
hvor det nye projekt har 
været mange år undervejs. 

Senest har de ti planlag-
te huse været udbudt til 
omkring 2,2 mio. kr., men 
uden held.

”Vi købte dengang, ti-
derne var til det, og så tog 
kommunens behandling 
syv år,” siger ejeren, Frank 
Outzen fra Outzen Invest i 
Esbjerg.

”Vi har projekteret et luk-
suriøst projekt, og nu vil vi 
prøve at projektere det om, 
så der bliver mulighed for 

medbyg, hvis man er inte-
resseret i det. Der er trods 
alt stadig mennesker, der 
godt vil tjene en skilling 
ved at hjælpe til selv. Vi 
håber at kunne gøre det, så 
det bliver lidt billigere. Vi 
må konstatere, at sommer-
huse på to mio. og derover 
sælges der ikke så mange 
af,” siger Frank Outzen. HVIS DET HASTER - SÅ TRYK 

PÅ DISSE TASTER 75 11 71 07

PETERS AUTOVÆRKSTED

Sidste nyt inden for bremse-, prøvestander og styretøjs- 
 udmålingsapparat og motortest · Opretning · Reparationer

Bytoften 2 · Hjerting · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 7511 7107

•	 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

...sker der noget i Hjerting?

hjerting.dk!

Instruments

Remote Technology

Telemetry

Launch &  
Recovery

Project Management  
& Engineering 

Infrastructure

www.macartney.com

Worldwide Underwater Technology
R&D  Engineering  System Integration  Sales  Service

TAXA – Hvis du med et 
større selskab overvejer at 
tage fra færgen og f.eks. til 
Sønderho Kro for at nyde et 
dejligt sildebord med ven-
nerne, så skal du væbne dig 
med en smule tålmodig-
hed, hvis du vælger at tage 
en taxa derned. 

I den nye aftale, der blev 
indgået i starten af august 
mellem kommunen og 
Esbjerg Taxa, hedder det 
nemlig, at der er én enkelt 
almindelig firepersoners 
taxa fast stationeret på øen. 

Og der bliver ikke sendt 
flere biler over med mindre 
kunden selv hiver pengene 
op af lommen. 

Må køre to gange
”Aftalen med kommunen 
er, som den er, og den lyder 
på, at vi har en fast vogn 
stationeret på Fanø. Og hvis 
man skal køre til Sønderho 
som et større selskab, så må 
man køre to gange. Det gør 
vi også nogle gange i Es-

bjerg, hvis vi ikke har en 
stor vogn til rådighed – så 
sender vi to små. Her ville 
det så være den samme bil, 
der kører frem og tilbage,” 
siger Torben Kirketerp, for-
mand for Esbjerg Taxa. 

Kapaciteten halveret
Kommunen har altså der-
med lavet en aftale, der be-
tyder en halvering af taxa-

kapaciteten, 
da Fanø Taxa 
kørte med en 
taxabus med 
plads til otte 

kunder. Aftalen mellem 
kommunen og Esbjerg Taxa 
blev indgået fredag den 3. 
august, efter at indehave-
ren af Fanø Taxa, Fritz Qui-
storff, i et åbent brev meldte 
ud, at han indskrænkede 
sine åbningstider.

Én almindelig taxa skal 
klare al Fanø-kørsel
Esbjerg Taxa har 
overtaget al kørsel 
fra Fanø Taxi, men 
uden en stor vogn

Èn almindelig taxa har afløst 
Fanø Taxi, som bl.a. havde   

en stor vogn (nederst)  
til større selskaber.

Fanø Posten 18. marts 2017

Læs hele artiklen 
på fanøposten.dk

Læs hele artiklen 
på fanøposten.dk

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Træfpunkt Sædding

Store Aktivitets- og legedag
for børn og unge 

Lørdag, den 8. september 2018
kl. 10-14

Plænen på Fyrvej 
[overfor Sædden Kirke] 

- læs om arrangørerne, samarbejdet, arrangementet og aktiviteterne på
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www.hjertingif.dk

Fodbold, håndbold, tennis, 
badminton, gymnastik, løb,  
basketball, folkedans og 
meget meget mere...
Find det på

FODBOLD – Efter seks-
syv års trofast trænerger-
ning har Thomas Balle 
valgt, at stoppe som træner 
for kommende U12'ere. 

Thomas har været vel-
lidt hos spillere, forældre 
og blandt træner-kolleger. 

Han har altid mødt velfor-
beredt op til træning og 
kampe. 

Han har altid haft en an-
erkendende og positiv til-
gang til drengene. Stor tak 
til Thomas for den forskel, 
du har gjort! 

Heldigvis kan vi glæde 
os over, at Frank Lyngholm 
nu træder til som ny træ-
ner. 

Drengene kender Frank, 
og vi ser alle frem til den 
nye sæson. Der er plads til 
flere drenge på banerne. 

Kom frisk...

Tekst og foto: Hanne Thimsen

Udskiftning på trænerbænken 
for HIF’s fodbolddrenge fra 2007 

HIF BADMINTON
Hvis du gerne vil spille 
motions badminton,  
kan du leje en bane  
i sæsonen 2018-2019,  
der går fra 1. september 2018 
til 30. april 2019!

BANER PÅ NORDVANG SKOLE:

BANER PÅ HJERTING SKOLE:

Mandag fra kl. 19.30 - 20.30
Mandag fra kl. 20.30 - 21.30
Tirsdag fra kl. 20.00 - 21.00
Tirsdag fra kl. 21.00 - 22.00
Fredag fra kl. 18.00 - 19.00
Lørdag fra kl. 08.30 - 09.30

Torsdag fra kl. 19.00 - 20.00
Torsdag fra kl. 20.00 - 21.00

Kontakt Henning Vestergaard
på mail: hev@esenet.dk eller 
telefon 75 11 76 60 / 30 48 54 43
Støt områdets mest aktive badmintonklub
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HIF BADMINTON

Hvis du er interesseret i at 
spille badminton, men ikke  
har en fast makker, kan du 
tilmelde dig Voksen Flexi Fjer  
i sæsonen 2018 - 2019, der  
går fra 1. september 2018  
til og med 30. april 2019!

VOKSEN FLEXI FJER  
(Onsdagsmotionister)

Du kan komme alene eller 
sammen med en ven.  
Vi gør opmærksom på, at der  
kun spilles doublekampe.

Det forventes, at du har spillet  
før og kender reglerne.

Der spilles med fjerbolde, som 
gratis stilles til rådighed af klubben.

Der spilles i Nordvangskolens hal 
onsdage fra klokken 20.00 til 22.00.

Aldersgruppe 1983 og ældre.

Tilmelding på www.hjertingif.dk

Vel mødt!

Med sportslig hilsen
Henning Vestergaard  
HIF Badminton
Idræts Allé 34, Hjerting, 6710 Esbjerg V
Telefon: 75 11 76 60 • 30 48 54 43
Mail: hev@esenet.dk
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FOLKEDANS/ Kulturelle aktiviteter 
HJERTING IDRÆTSFORENING

GRIB CHANCEN
Dans dig glad og sund!

Folkedans i Hostrup Forsamlingshus 
hver mandag fra  

den 24. september kl. 19.30-22.00
Kom selv eller tag en partner med, det kræver ingen 
forudsætninger.
I pausen drikkes der medbragt kaffe og brød.

Danseleder: 
Kirsten Købke Sørensen

Spillemænd:
Harmonika: Flemming Sørensen
Guitar: Inge Østergaard
Violin: Erik Holm

Yderligere oplysninger:
Gå ind på www.lokaldans.dk og få alle oplysninger 
- herunder aktivitets kalender.
Der er direkte link til folkedans på www.hjertingif.dk

Basketball
Vi starter sæsonen tirsdag den 4. september 
i Nordvangskolens hal 

Træningstider

Kontaktperson: Peder Rasmussen
Telefon: 61 71 69 86  Mail: peder.rasmussen1@skolekom.dk

Minier, drenge, piger, 
juniordrenge og piger (4.-9.kl.):

Tirsdag kl. 19.00-20.00 
Fredag kl. 15.15-16.15

FODBOLD – Søndag den 
20. august var U12 dren-
gene afsted til deres første 
turneringskamp. 

Efter en fin sejr hyggede 
alle drengene sig med hin-
anden, bowling og fri soft 
ice bar. 

Sæsonen er skudt i gang. 
Skulle der være drenge, 
som gerne vil være med på 
holdet, er de altid velkom-
ne (yderligere info hos træ-
ner Frank - 23 47 75 20)

Tekst: Hanne Thimsen

U12 drenge holdt 
opstarts-fest

Efter en fin sejr hyggede alle drengene sig med hinanden, 
bowling og fri soft ice bar. 
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FODBOLD – Fem herlige 
dage i det dejlige sommer-
vejr med masser af fodbold, 
leg og sjov.

Der blev spillet masser af 
fodbold, øvet koordination, 
teknik, samarbejde, over-
blik og finter mm.

Vi havde besøg af EfB 
spillerne Jonas Jensen og 
Jesper Lauridsen, der skrev 
autografer til alle børn.

Besøg af de seje freestyle-
re Simon og Lars, der viste 
masser af skills og øvede 
tricks med børnene i grup-
perne og mange flere akti-
viteter i løbet af ugen.

En stor TAK til alle
TAK for opbakningen og 
deltagelse til alle 115 børn 
og unge. Nogle af børnene 
kendte hinanden i forvejen 
fra HIF Fodbold, men der 
var også deltagere fra an-
dre klubber, og årgange der 
var slået sammen, hvor der 
blev dannet nye venskaber 
på tværs.

TAK for god, seriøs og 
engageret indsat af alle 
trænere og assistenter, og 
for at tage ansvar og være 
’på’ ugen igennem – uden 
jeres frivillige hjælp ingen 

fodboldskole og mange 
gode og sjove timer for alle 
deltagere.

TAK for samarbejdet 
igen i år til DGI Sydvest. Et 
samarbejde der er helt i top 
- der er uden tvivl basis for 
at arrangere DGI Fodbold-
skole igen i 2019 i Hjerting!

TAK for samarbejdet 
med Esbjerg Forberedende 
Erhvervsskole omkring le-
vering af frokostordningen, 

og Guldægget i Hjerting for 
sponsering af morgenbrød 
til trænerne.

Tekst og foto:  
Allan Nørager Hansen

DGI Fodboldskolen i Hjerting IF 
blev en stor succes

BADMINTON – Hjerting 
IF Badminton har nu gen-
nem mange år oplevet en 
betydelig vækst i medlems-
tallet. 

Det er de seneste år lyk-
kedes at opretholde dette 
medlemstal, og tilmeldin-
gerne for denne sæson er 
da også rigtigt pæne, så der 
er derfor allerede nu kun få 
pladser tilbage på holdene i 
indeværende sæson. 

Også i år bliver spillet på 
banerne krydret med socia-
le aktiviteter som  Åben Hal 
nogle fredag aftener, Bøf-
og-Bio for ungdomsspil-
lerne, julestævne, begyn-
derstævne, træningslejr/
klubtur til Vejen og mange 
andre arrangementer.

Tekst: Lars Bossen

Stor vækst hos 
HIF Badminton

Træningsplan for HIF Badminton 
2018/2019 

MANDAG MANDAG TIRSDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG TORSDAG
 Guldager Nordvang Nordvang BC Nordvang Nordvang Hjerting

15.30  

15.30-17.30
TALENT 1
TALENT 2

ESG

15.30-17.30
TALENT
BOBLER

inkl. motions-
træning

15.30-17.30
TALENT
BOBLER

inkl. motions-
træning

 
16.00 16.00-18.00

 
TALENT  
BOBLER

TALENT 1
16.00-1800

16.00-17.30
U9/11

BOBLER
inkl. motions-

træning

16.00-17.30
UNGDOM

U11/13
HJERTING

16.00-17.30
UNGDOM

U11/13
HJERTING

16.30
16.30-18.00

U9/11
BOBLER

inkl. motions-
træning

16.45-18.00
MINIton  

inkl. motions-
træning

17.00 16.45-18.00
MINIton  

inkl. motions-
træning

17.30
17.30-19.00
TEENAGE

PIGER
HJERTING

17.30-19.30
TALENT 2

UNGSENIOR
ESG

17.30-19.00
UNGDOM

U15/17
HJERTING17.45-19.30

TALENT 2
FÆLLES

18.00
 

18.00-19.30
UNGDOM

U15/17
HJERTING

18.00-20.00
 
 

TALENT 1 
TALENT 2
HJERTING

18.00-20.00
TALENT 1
FÆLLES
inkl. Fys/

motions træning
18.30

19.00  

19.00-21.00
TALENT 2
HJERTING
inkl. Fys/

motions træning

19.00-20-00
BANE

UDLEJNING
 

19.30
19.30-20-30

BANE  
UDLEJNING

 
20.00 20.00-21.00

2 BANER
UDLEJNING

& HOLDKAMP

 

20.00-22.00
FLEXI
FJER

20.00-21.00
BANE

UDLEJNING
 

20.30

20.30-22.00
BANE

UDLEJNING
21.00 21.00-22.00

2 BANER
UDLEJNING

& HOLDKAMP

 
 

21.30  

Der blev trænet både 
koordination, teknik, 
samarbejde, overblik 

og finter.

115 børn og unge deltog i DGI Fodboldskolen hos Hjerting IF 
–her ses nogle af deltagerne, som nød det dejlige sommervejr.

Trænere og assistenter ydede en seriøs og engageret indsats.
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FODBOLD – Nu skydes 
den nye sæson i SGI eSport 
i gang. Derfor holdes der 
medlemsaften, d. 4. sep-
tember kl. 17.00 - 20.00 i 
klubbens lokaler på Sæd-
ding Skole. Her kan inte-
resserede medlemmer hø-
rer alt om klubbens mange 
aktiviteter.

I den kommende sæson 
vil vi tilbyde Træning i 
Counter Strike: Global Of-
fensive (CS:GO). Det bliver 
en af vores gammel A spil-
lere Philip Muff Førrisdahl, 
som står for disse. Vores 
CS:GO Træninger vil ligge 
tirsdag og torsdag i efter-
middags-  og aftentimerne.

Vi vil også tilbyde Fort-
nite som bliver håndteret 
af Martin Bloch Hansen.  
Træningsformatet er ikke 
helt fastlagt endnu, men det 
er helt sikkert, at vi kommer 
til at have mindst to hold.

Vi vil også forsøge at lave 
to holdtilbud, hvor der kan 

spilles Heroes 
of the Storm 
og Overwatch. 
Kunne du have 
interesse i at 

komme på et af holdene, så 
hører vi gerne fra dig.

Medlemskabet kommer i 
år til at koster 750 kr halv-
årligt, altså 1.500 kr for en 

sæson. Kontingentet beta-
les i september og februar. 

Ud over træning får man 
en spillertrøje med navn 
på, mulighed for at spille 

med i diverse turneringer 
under SGI navnet, Lan par-
ties og andre eSports relate-
rede events.

Ud over disse holder vi 
også forskellige social ar-
rangementer for både med-
lemmer og deres familier. 

Vi arbejder lige nu på at 
udvikle et IT kursus med 
fokus på ”21st Century 
Skills”, som primært foku-
serer på forældre.

Vi håber at se mange til 
vores medlemsaften. 

Yderligere informationer 
om klubbens aktiviteter 
kan findes på facebook.
com/sgi-esport

Tekst og foto:  
Klaus Rejnhold Sørensen

Game on igen
SGI Sædding-Guldager Idrætsforening

FODBOLD CAMP 2018
TILMELD DIG

FODBOLDEKSPERTISE OG TRÆNING PÅ HØJESTE NIVEAU

U10-U15  
Børnene bliver delt op i  

aldersklasser, så der trænes  
i aldersgrupper.

Mandag d. 15. oktober til  
onsdag d. 17 oktober 2018 

Alle dage fra kl. 09.00 til kl. 15.00 
og er for alle uanset niveau!

DATO FOR CAMPEN:

HVOR FOREGÅR DET:

PRIS:

ALDERSKLASSE:

Sædding GIF
Præstemarksvej 43

6710 Esbjerg V 

 fodbold og  
spillersæt, som  
består af trøje, 

t-shirt, bukser og 
sokker.  

DU FÅR 

3 DAGE MED TRÆNING  
OG INDIVIDUEL UDVIKLING! 
Fodboldskolen tilrettelægges og ledes af  
Coerver Coaching og træningen varetages af 
Coerver Coaching’s trænere i samarbejde med 
dygtige klubtrænere. Coerver Coaching har i 34 år 
været ledende i verden, i udviklingen af specielle 
programmer for både spillere og trænere i alt fra 
professionelle topklubber og forbund til de mindste 
breddeklubber.  
Træningsprogrammer opdateres løbende for at  
sikre deltagerne det sidste nye indenfor fodbold  
– et spil som er i konstant udvikling. 
  
På årets fedeste fodboldskole vil vi træne som de 
bedste spillere i verden. Et udfordrerne, sjovt og 
positivt miljø sørger for at alle spillerne udvikler  
deres individuelle færdigheder og deres  
spilforståelse. 

HVAD ER COERVER COACHING?  
-  En undervisningsplan – med fokus på individu-

elle færdigheder og små gruppespil som den 
vigtigste del af at lære spillet og med vægten på 
angrebsfodbold.

-   Et program der er blevet rost og anbefalet af 
forbund, legender, eksperter, Klubber samt FIFA 
og UEFA

-   En global fodbolduddannelses virksomhed med 
et verdensomspændende netværk

TILMELDING:
Du kan tilmelde dig her:  
https://innovation4sport.dk/shop/

Senest d. 15/9 2018. 
Maks. 100 deltagere.

Tøjpakke, Coerver 
træning, forplejning, 

foredrag

TIL DIG 

1.849 kr. som inkluderer en fodbold 
og et flot Adidas spillersæt, som 

består af en langærmet trøje, shorts, 
t-shirt og sokker.

Vejl. Pris på 3.000,-  
inkl. moms.

1.849,-

SÆDDING-GULDAGER 
IDRÆTS FORENING

SGI FITNESS & MOTION
Formand: Lars Sørensen
Økonomians.: Stine Tholund
Aktivitetsans.: Hanne Damgaard
Best. medl.: Jan Vad

Torben Juhl
Lene Nørby Nygaard
Lene Overgaard Langelund

Har du behov for at kontakte foreningen, finder du os på vores 
hjemmeside: www.sgifitness.dk under kontaktpersoner

SGI FODBOLD
Formand: Niels Brinch-Nielsen 40 78 81 37
Næstformand: Klaus Rejnhold Sørensen 21 71 78 02

Mail: klausrejnhold@gmail.com
Kasserer: Jens Knudsen 25 42 83 00

Mail: knudsen.jensr@gmail.com 25 42 83 00
Best. medl.: Lars Strandby 25 42 82 33

Henrik Ø. Pedersen 40 44 94 20
Allan Melstrup 60 23 08 41
Robert Julholt 51 35 87 20
René Birkemose 21 74 98 33
Morten J. Lysdahlgaard 28 74 76 58

Du kan også finde os på: www.sgi-fodbold.dk

SGI ESPORT 
Koordinator: Peter Floor Kousgaard 28 15 02 37
Kommunikations og frivillig koordinator:

Kimberley Alexandria Campbell 27 51 69 13
Træner: Jakob Christensen 40 94 93 09
Træner: Kevin Mikkelsen 40 57 23 20
Træner: Hans Pauli Arnoldson

www.facebook.com/sgiesport

SGI BORDTENNIS
Formand: Bent Christiansen 50 42 72 39

bentchristiansen8@gmail.com

SGI HÅNDBOLD
Formand: Jan Havsager 98 48 10 54

Mail: j.havsager@post.tele.dk 20 13 43 50
Næstformand: Jens Kristensen

Mail: sgi-haandhold@bbsyd.dk 21 74 25 25
Kasserer: Gert Laustsen 26 14 04 78

Mail: glu@esenet.dk 23 66 67 04
Sponsorkontakt: Dennis Svendsen 30 16 64 27

Mail: svendsenfam@gmail.com
IT / Hjemmeside: Geir Måsøy

Mail: geir.masoy@gmail.com 25 25 99 10
Du kan også finde os på: www.sgi-haandbold.dk

SGI SPORTMIX
Formand: Anne Norschau 61 79 31 66

Mail: norschau@gmail.com
www.facebook.com/sgisportsmix
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FODBOLD – Klubbens se-
rie-1 hold mødte forleden 
2. divisionsholdet FC Syd-
vest i pokalturneringen i en 
kamp hvor SGI-drengene i 
høj grad var undertippede.

Anfører Søren Øster-
gaard havde imidlertid 
inden kampen lovet ”en 
kamp med knald på”, og 
han holdt i den grad ord. 

Allerede efter 4 minutter 
kunne debutanten Rasmus 
Copsø gøre det til 1-0 til 
hjemmeholdet efter et hjør-
nespark.  Rasmus Copsø 
kunne i 2. halvleg også gøre 
det til 2-1 på straffespark - et 

resultat som desværre ikke 
holdt, eftersom FC Sydvest 
udlignede til 2-2. 

Dermed var der dømt 
forlænget spilletid, som 
ikke medførte flere mål - 
hvorfor kampen skulle af-
gøres i straffespark.

Den helt store overraskel-
se bankede for alvor på, da 
SGI scorede på første spark, 
hvorefter sønderjyderne 
brændte de første to spark 
på en velspillende Mikael 
Nim. 

Nerverne holdt desværre 
ikke, eftersom SGI-drenge-
ne efterfølgende brændte 

de sidste 4 forsøg, hvorefter 
HH`s spillerne kunne re-
turnere til Tønder med en 
meget smal sejr.

Kampens spiller for SGI 
blev U19-spilleren, Frede-
rik Strandby, som spillede 
yderst solidt i forsvaret.

FC Sydvest møder i næste 
runde Superligaholdet fra 
AGF på hjemmebane

Tekst og foto:  
Klaus Rejnhold Sørensen

Kamp med ’knald på’

 

Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

Mindfulness og meditation Esbjerg

Mindfitness
Birthe Gaj Nielsen

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

Mindfulness
Kunne du tænke dig
• mere indre ro – mindre tankemylder
• at blive bedre til at tackle stress
• at være mere nærværende

8 ugers MBSR kursus
Mindfulness Baseret Stress Reduktion

Kurset afholdes 8 torsdage kl. 17.00-19.30
fra 6. september til 1. november.

Desuden en hel dag i stilhed og fordybelse  
søndag den 14. oktober kl. 9.30-17.00

Se mere på www.mind-fitness.dk
Kontakt mig også gerne, hvis du ikke kan komme den første gang  

– eller for info om andre muligheder.

MBSR er et videnskabeligt dokumenteret og virkningsfuldt program,  
der anvender intensiv træning i mindfulness til forbedring af helbred  
og livskvalitet, herunder effektiv håndtering af symptomer på stress,  

angst og depression hos syge og raske personer.

Mindfitness
Birthe Gaj Nielsen

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

hjertingposten.dk

Kom og spil håndbold med os
– der er plads til alle!

VELKOMMEN TIL SGI’S HÅNDBOLDVERDEN 
- og en masse gode oplevelser!

Hjemmeside: SGI-Haandbold.dk                                    SGI-Håndbold

Mandag
Hold Tid Årgang

U9-U10 - drenge 17.45-18.45 2008 - 2009 Sønderrishallen

Tirsdag
U3-U4  - piger og drenge 17.00 - 17.45 2014 - 2015 Guldagerhallen

U5-U6  - piger og drenge 16.15 - 17.00 2012 - 2013 Guldagerhallen

U7-U8  - piger og drenge 16.15 - 17.30 2010 - 2011 Guldagerhallen

U9-U10 - piger 17.30 - 18.45 2008 - 2009 Guldagerhallen

Onsdag
U9-U10 - drenge 16.30 - 17.45 2008 - 2009 Guldagerhallen

Torsdag
U9-U10 - piger 17.45 - 19.00 2008 - 2009 Guldagerhallen

Mere info: Se vores hjemmeside for øvrige årgange og evt. ændringer
Spørgsmål? Kontakt Jens Kristensen på tlf.: 21 74 25 25  
mail: sgi-haandbold@bbsyd.dk håndbold
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WINDSURFING – Talent, 
masser af hårdt arbejde – 
og en hel del penge. Det er 
opskriften på at blive me-
ster i forskellige windsur-
fing-discipliner i både Dan-
mark, Norden og Verden 
for 17-årige Jonas Thyme 
fra Hjerting.

Nu får han en flot hånds-
rækning fra adm. direktør 
Henrik Otto Jensen, Scan-
dinavian Auto Logistics 
(SAL), der har doneret 
20.000 kr. til det unge ta-
lent.

Ud til de store drenge
”Jeg synes, det er fuldstæn-
dig vildt, at vi har en ver-
densmester gående rundt 
her. Jeg har fulgt Jonas og 
hjulpet ham gennem to-tre 
år, og nu er han jo oppe og 
sejle med store, tunge dren-
ge. Det kræver, at han rejser 
længere væk i verden, og 
det kræver bedre udstyr, 
så vi har valgt at lægge et 
sponsorat hos ham,” siger 
Henrik Otto Jensen.

Han sejler selv Wayfa-
rer-jolle og har netop gen-
optaget windsurfing i Ho 
Bugt Sejlklub, hvor han har 
mødt Jonas. 

Da vi skyder fotos, har de 
to netop har været en tur på 

vandet 
sam-
men, og 
pengene 
skal give 
mere vind i 
sejlet.

”De skal bru-
ges til at rejse ud 
til større stævner, 
som varer fem-
seks dage, hvor 
man kan få masser 
af sejlads og erfa-
ring. Det handler 
om at blive bedre 
og bedre, så jeg 
måske kan ende 
på World Tour’en 

en 
dag. 

Og så 
skal de selv-

følgelig også bruges til at 
opgradere mit udstyr – hvis 
man ikke har det rigtige, er 
det svært at følge med helt 
oppe på toppen,” siger Jo-
nas Thyme.

Sætter kurs mod podiet
”Jeg er rykket op fra 
U17-klassen til U21 i år, så 
det her år er rigtig meget 
et erfaringsår fra min side. 
De næste tre år bliver hård 

konkurrence, hvor jeg ger-
ne vil op og udfordre po-
diepladserne til alle de in-
ternationale stævner.”

Så der er plads på kontoen 
til flere sponsorer?

”Det er der helt sikkert, 
for det her er rigtig, rigtig 
dyrt. Jeg er glad for alle 
beløb og rigtig taknem-
melig for hjælpen fra SAL  
– det gør bare det hele mere 
overskueligt og nemme-
re, så jeg kan fokusere på 
træning og stævner,” siger  
Jonas Thyme.

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Scandinavian Auto 
Logistics støtter 
Jonas Thymes drøm 
om verdenseliten

10-årig Hjerting-pige giver fuld gas i familiens kølvand
VANDSKI – Det smitter, 
når hele familien er bidt af 
sporten, og man selv nær-
mest er født med vandski.

Derfor er den kun 10-årige 
Maise Meldgaard Jacobsen 
fra Hjerting et stort talent 
indenfor vandski sporten og 
blev bl.a. nr. to til De Nordi-
ske Mesterskaber.

Fornylig vandt hun den 
store ’International Ger-
man Open’, hvor hun også 

slog flere Danmarksrekor-
der og vandt en præmie på 
1.200 euro.

Maises storebror Philip 
har som tidligere omtalt i 
Hjerting Posten også mar-
keret sig som et rigtigt stort 
talent indenfor vandski-
sporten, og deres far Peter 
Meldgaard Jacobsen er med 
i arbejdsgruppen, der plan-
lægger et nyt vandsports-
center ved Hostrup.             rik

Maise Meldgaard Jacobsen er bidt af en gal vandski - ligesom far og storebror

Stor donation fra SAL til lokalt surfertalent

Jonas Thyme (t.v.) støttes med 20.000 kr. fra Henrik Otto Jensen, SAL.
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HÅNDBOLD
Træningsplan vinter 2018/19

SØNDERRISHALLEN

Mandag
U10 Drenge 08-09 17.45-18.45 hindoe@hotmail.com

U12 Drenge 06-07 18.45-19.45 irenek@bbsyd.dk

U14 Piger 04-05 19.45-21.00 tljjp@hotmail.com

Tirsdag
U8 Mix 10-11 16.00-17.00 kasa@varde.dk

U10 Piger 08-09 17.00-18.00 jcspangsberg@gmail.com

U12 Piger 06-07 18.00-19.15 ngrete@hotmail.com

Senior Damer 1999- 19.15-20.30 jacuzzi@live.dk

Onsdag
U14 Piger 04-05 18.00-19.30 tljjp@hotmail.com

U16+U18 Damer 02-03 19.30-21.00 jeppek150@gmail.com

Torsdag
Trille Trolle Mix 3-4 år 16.15-17.00 albert-knudsen@hotmail.com

U6 Mix 12-13 16.45-17.45 abh-29@hotmail.com

U8 Mix 10-11 1  7.45-18.45 kasa@varde.dk

U10 Piger 08-09 18.45-19.45 jcspangsberg@gmail.com

U12 Piger 06-07 19.45-20.45 ngrete@hotmail.com

BLÅBJERGGÅRDSKOLEN

Torsdag
U14 Piger 03-04 17.00-18.30 tljjp@hotmail.com

GULDAGERHALLEN

Onsdag
U10 Drenge 08-09 16.30-17.45 hindoe@hotmail.com

Torsdag
U12 Drenge 06-07 17.30-19.00 irenek@bbsyd.dk

Træningen starter op uge 34 (OBS: nogle hold starter tidligere - kontakt træner)
Trille Trolle er et tilbud, hvor forældre/bedsteforældre er med på gulvet
Tilmelding & betaling via http://webshop.sport-solutions.dk/SonderrisSportsKlub
Ret til ændringer & flytning af ovenstående træningstider forbeholdes
Kontakt afdelingsledelsen på sskhaandbold@soenderris.dk  
for nærmere information

Børnegymnastik
Hold til efteråret 2018 med opstart i uge 36

I den lille gymnastiksal

  MANDAG kl. 17-18  
Mini-spring årgang 2013.  
m. Mai og Anja

  TIRSDAG kl. 16-17  
Mor/far/barn årgang 2015 + 2016  
m. Line og Jeanette

  ONSDAG kl. 16-17  
Rend & hop årgang 2013 + 2014  
m. Johanne, Rikke, Camilla og Tini

  ONSDAG kl. 17-18  
Rytme piger årgang 2012 + 2013  
m. Henriette, Helle og Weronika

  ONSDAG kl. 19-20  
Taekwondo motionshold fra 10 år 
Alene el. sammen med 1 voksen.  
m. Henrik og Trine.

  TORSDAG kl. 16-17  
Mor/far/barn årgang 2014 + 2015  
m. Camilla, Charlotte og Nina 

  TORSDAG kl. 17-18  
Rytmerødder årgang 2009 + 2012  
m. Gitte

 
SSK hallen

   MANDAG kl. 16.30-17.45  
SPRING årgang 2011 + 2012 
Tanja, Louise, Julie, Marianne og Line 

  ONSDAG kl. 16.45-18.00  
SPRING årgang 2009 + 2010 
Eva, Charlotte, Anja. K. Anja. M  
og Sisse

OBS 
KUN  

fra uge  
36-51

OBS 
Starter 

først uge 
37

Voksen Gymnastik
Efterårssæson fra uge 36 til og med uge 13

Vi træner 
over i den lille 

gymnastiksal ved 
siden af skolen  MANDAG kl. 18-19  

Step  
m. Inge

  TIRSDAG kl. 18-19  
Yoga for begyndere  
m. Inge

  TIRSDAG kl. 19-20  
CrossGym  
m. Camilla og David 

  ONSDAG kl. 18-19  
CrossDance  
m. Majken

  TORSDAG kl. 18-19  
Stram op  
m. Anni og Monica

  TORSDAG kl. 19-20  
CrossGym  
m. Camilla og David 

 OBS 
Starter 

først uge 
37

Velkommen tilbage fra 
sommerferien! 

SSK er nu klar til at byde 
dig velkommen til efter-
årets store program, som 
indeholder mange aktivite-
ter for både store og små.

Kig her i bladet – der er 
programmer for håndbold 
og gymnastik, ligesom der 
er annonce for en ny mulig-
hed inden for livsstilsæn-
dring, ”You Turn”-koncep-
tet… Læs mere på vores 
hjemmeside.

Ud over de viste pro-
grammer er der også SSK 
Indoor Cycling, hvor der 
p.t. køres sommerplan – se 

hjemmesiden for opdateret 
liste over de hold, der ud-
bydes.

SSK Fitness kører året 
rundt. Se hjemmesiden for 
flere detaljer.

Bl.a. er der særskilte mu-
ligheder for unge for at træ-
ne i vore lyse, lækre lokaler.

I SSK Badminton er der 
mulighed for badminton 
med trænere for børn. 

Sæsonen starter 1. sep-
tember. Se omtale på hjem-
mesiden, hvor træningsti-
der og –steder er beskrevet.

Vi har også motionsbad-
minton for voksne, ligesom 
vi har en løbeklub – læs 

også på hjemmesiden her-
om. 

Endelig har vi naturligvis 
SSK Fodbold… De er godt i 
gang, når du læser dette. Se 
www.sskfodbold.dk 

Hvad gør du nu?
Find mere information på 
hjemmesiden http://soen-
derris-sk.dk/, hvor du også 
kan købe medlemskab.

Man er naturligvis vel-
kommen til at komme og 
prøve først.

Vel mødt til endnu en 
fantastisk sæson i SSK!

Tekst Janni Kristiansen

Efterårets program 
Bevæg
dig glad
- Med ”YOU TURN” i SSK-livsstil

”YOU TURN” er et tilbud til voksne, vi skal arbejde med ændring 
af vaner med fokus på sund livsstil og bevægelsesglæde

Målet er at du gradvis arbejder dig hen mod en sundere 
livsstil, som en integreret del af din hverdag.

”You Turn” er et DGI koncept, med værdier som livsglæde, 
trivsel og ideen om små skridt i den rigtige retning.  

Det foregår alt sammen i et forpligtigende fællesskab.

FORLØBET  
strækker sig over 12 
gange af 1time og 45min. 
varighed. Hver gang er 
ene kombination af teori/
oplæg og bevægelse. 
Vi skal prøve mange 
forskellige bevægelses 
former og du kan sagtens 
være med.

TEORI Vand, søvn,  
motion, sundhed m.m.

MOTION Cirkeltræning, styrke, 
sjov boldspil, ude træning m.m

HVEM KAN VÆRE MED  
Alle voksne, som ønsker  

at ændre livsstil.

TILMELDING på ssk`s hjemmeside,  
under livsstils afdeling.

Der er 16 pladser på holdet

Instruktør er uddannet i  
”You Turn” konceptet i DGI

Kirsten Dideriksen Mobil 26157760
livsstil@soenderris.dk

VI STARTER
Mandag d. 10. sep.  

2018 kl. 19.00 i Skyboxen 
Sønderrishallen

Du skal møde omklædt  
hver gang, så du er  
klar til bevægelse.

PRIS KR. 500,-  
for ikke medlemmer  

af SSKfritrænings- 
ordning  

PRIS KR. 0,-  
hvis du er medlem af  

ssk’s fritrænings- 
ordning til kr. 149,-  

(indtast rabatkode  
SSKfritræning)
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Sundhed & Velvære

Håndværkere

Sundhed & Velvære

Tlf. 51 96 48 73 · Skippervænget 53, 6710 Esbjerg V.

VÆRKSTED: Tlf. 7511 6555 · Guldagervej 97, 6710 Esbjerg V.

· Nybygning af 
enhver art

· Tilbygning
· Ombygning
· Reparation og 
modernisering

www.andersenbusch.dk mj@denjyskeelektriker.dk
www.denjyskeelektriker.dk

v/ Martin JensenTJEK OS PÅ 

TRUSTPILOT

Døgnvagt: 70 70 70 81
NORDSØ BYG A/SNORDSØ BYG A/S

mail@ns-byg.dk • 26 24 45 09

Tømrer, snedker, 
murer & maler afd.

REKSLE FODPLEJE
Et godt liv med sunde fødder

Ådalsparken 11 ‧ 6710 Esbjerg V ‧ Tlf. 30 13 77 36
Online booking: www.reksle-fodpleje.dk

     Smerter
     Allergi 
     Irritabel tyktarm 
     Rygestop

Kontakt mig for at høre om 
jeg kan hjælpe dig med lige 
præcis dit problem

w
ww.zonergi.dk

online

Klinik

Vivi Ullmann 

Tlf:21766555
Mail: info@zonergi.dk

Undgå kemi med energi

Mindfitness
Birthe Gaj Nielsen

Mindfitness
Birthe Gaj Nielsen

www.mind-fitness.dk • 20 93 31 55

Mindfulness - meditation - coaching

Foto Hus & Have

BYENS BEDSTE 
PASBILLEDER 4 stk.

MULTIFOTO v. fotograf Torben From
Torvegade 40 - 6700 Esbjerg 
Telefon: 75 12 33 45

KUN

95,-

• Affotografering af gamle billeder • Portrætfoto

E-mail: michael@haveglaede.dk
Ravnsøvej 18B, Grimstrup By, 6818 Årre 
telefon 7519 1990 · www.sydlandsk.dk

SYDLANDSK GRANIT & MARMORKUNST

KIG IND!
Find inspirationen 
til netop DIN have

ForsikringAutoværksteder Dyreklinik

Bytoften 2 · Hjerting
AUTOVÆRKSTEDPeters

Tlf.: 7511 7107

Kender du din lokale 
assurandør?

Kontakt Jakob på: 
Tlf.: 20 59 90 54
jalo@gfforsikring.dk

GF Sydvest
Gl. Vardevej 15  
6700 Esbjerg

Jakob Schmidt
Assurandør

Klinik For Fodterapi  
i Hjerting 

v. statsautoriseret fodterapeut 
Margit Straarup 

Fyrmestervænget 8, Hjerting 
Tidsbestilling: 29 92 30 62 

www.KlinikForFodterapi.nu  Sygesikringen danmark yder tilskud

v/statsaut. fodterapeut
Charlotte Kviesgaard
Langli Huset
Havborgvej 8, 6710 Esbjerg V
kviesgaard@hjerting-fodterapi.dk
www.hjerting-fodterapi.dk

Tlf. 92 44 00 11Ring og bestil tid

Klinisk fodplejer
Dianne Kubel
Tjalken 20
Hjerting

Tlf. 2498 6700
www.letpåtå.dk

Hjemmefodplejen
v/ Fodplejer 
Marianne Kristiansen

2022 0916

KøreskolerHåndværkere

Kørekort til bil, 
motorcykel og trailer

www.evas-koreskole.dk
Ndr. Fovrfeldvej 46

40 74 79 50

w
w

w
.th

om
as

ko
re

sk
ol

e.
dk

- du har en køretime

Dag Dato: Tidspunkt

Husk!

80
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180

40
60

TLF. 20269916

Teorilokale Sønderris
Vandmandens Kvarter 7
6710 Esbjerg V

Teoriundervisning 
Hver tirsdag og torsdag  
kl. 18.30-21.30

v/Kørelærer
Thomas Helligsø Jensen

v/ kørelærer
Thomas Helligsø Jensen

Teorilokale
Sædding Ringvej 2 
6710 Esbjerg V
Holdstart: Se hjemmesiden

Vi har også B/E kørekort 
samt bus og lastbil med 
eller uden påhængsvogn

Søren W. Pedersen
Tømrermester

ALT I BYGGERI
BÅDE PRIVAT & ERHVERV

Tlf. 4181 6297

Annoncepris 
1 spalte

kun 210,- 
inkl. 4 farver

VED MIN. 6 INDRYKNINGER
Pris er ekskl. moms
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Sædden Kirke 
fejrede 40 år

JUBILÆUM – Kirkeliv 
spænder vidt, og det levere-
de Sædden Kirke masser af 
eksempler på i fejringen af 
kirkens 40 års dag i starten 
af august.

Programmet spændte 
lige fra logo-konkurrence, 
børnedag med ’hoppekir-
ke’ – en stor hoppeborg for 
børnene – over koncerter 
med Amin Jensen, familie-

koncert til maleriudstilling 
samt selvfølgelig en stor 
festgudstjeneste med kir-
kefrokost.

Forrygende festuge
Den blev holdt søndag den 
5. august med prædiken 
ved Ribe Stifts biskop Elof 
Westergaard sammen med 
sognepræsterne ved Sæd-
den Kirke – både nuværen-

de og tidligere (foto).
Regnvejret drillede lidt 

for nogle af arrangemen-
terne, men så rykkede man 
bare indenfor. Sædden Kir-

ke siger tusind tak til alle 
medvirkende, medhjælpere 
og gæster i en forrygende 
jubilæumsuge, der var en 
40 års værdig.                 rik

Festlige dage med bredt program 
gav en fantastisk fejring af kirken

Det sker i Hjerting Kirke efterår 2018
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SOGNEUDFLUGT  
Onsdag 6. september kl. 8.00 – ca. 17.30
UDFLUGT TIL HORSENS OG VEJLE 
Udflugten får til Fængselsmuseet i Horsens, 
Hotel Vejle Fjord, og til sidst afrundes turen  
i Tørskind Skulpturpark ved Egtved. 
Tilmeldinger er ikke længere muligt.

HØJSKOLEFORENING
Onsdag 12. september kl. 19.00
LIVVAGTEN – ET LIV PÅ KANTEN”  
Foredrag ved Kim Wilsborg Sørensen.  
Med udgangspunkt i sin bog “Livvagten” 
fortæller Kim Wilsborg Sørensen bl.a. om 
sine oplevelser som FN-vagt i Irak samt andre 
spændende jobs som faldskærmsudspringer, 
politimand, elev i frømandskorpset og livvagt 
for HKH Kronprinsen og HM Dronningen.

FILMKLUB
Onsdag 19. september kl. 19.00
”SHADOWLANDS” (England 1993)
Biografisk film om litteraturprofessoren  
C.S. Lewis – forfatter til bl.a. Narniabøgerne 
som ”Løven, heksen og garderobeskabet”.

SOGNEEFTERMIDDAG 
Torsdag 20. september kl. 14.00
”ESBJERG - FRA LADEPLADS  
TIL ENERGIMETROPOL” 
Foredrag ved Jørgen Dieckmann  
Rasmussen, Byhistorisk Arkiv, Esbjerg. 
Esbjerg i begyndelsen af 1867, var der 
næsten ingen bebyggelse eller mennesker  
på stedet. Det blev ændret året efter.  
I dag er Esbjerg Danmarks energimetropol.

ORGELKONCERT 
Søndag den 30. september kl. 16.00
Henrik Krüger spiller værker  
af blandt andet J. S. Bach, Jehan Alain  
og F. Mendelsohn-Bartoldi

SOGNEEFTERMIDDAG 
Torsdag 4. oktober kl. 14.00
MED DANMISSION I SYDINDIEN
Randi Hundebøll, keramiker, fortæller om  
den gamle danske koloni Trankebar. 
Der vil også blive et kig ind i et Asram  
og en morgentur på det hellige bjerg  
i Tiruvannamalai, hvortil mange mennesker 
fra Vesten fortsat drager til i søgen efter  
mening med tilværelsen.

ESBJERG ENSEMBLE 
Torsdag den 4. oktober kl. 19.30
Esbjerg ensemble spiller deres program  
som forberedelse til deres Taiwan turné.

HØJSKOLEDAG
Søndag 7. oktober kl. 10.00 
GUDSTJENESTE ved Biskop Henning Toft Bro.
Efter gudstjenesten samles vi til foredrag  
over temaet: ”Og dog er vi i live”.                                          
De to kunstnere Iben Holm Kongsbak  
og Niels Kongsbak giver et kort oplæg  
om deres kunst og tilgangen til den. 
Den Danske Salmeduo bestående af Hans 
Esbjerg, klaver, og Christian Vuust, klarinet, 
basklarinet, tenor- og sopransaxofon,  
opleves i Hjerting kirke.

FILMKLUB
Onsdag 17. oktober kl. 19.00
TI TIMER TIL PARADIS (Danmark, 2012)
Den kirkelige filmpris Gabriel gik i 2012  
til den danske ”Ti timer til Paradis”.
Den 38-årige bodybuilder Dennis  
vil rigtig gerne finde kærligheden. 

SOGNEEFTERMIDDAG 
Torsdag 18. oktober kl. 14.00
FRA EVENTYRETS LAND TIL KANONER 
Foredrag ved Egon Lausen, Oksbøl. For præcis 
50 år siden udfoldede der sig ved  

den jyske vestkyst en proces, som blev meget 
smertefuld for mange mennesker.  
Et stort landområde, hvor der gennem flere 
hundrede år havde levet og boet mennesker, 
blev eksproprieret til fordel for militæret. 

OFFENTLIGT MØDE 
Søndag 28. oktober kl. 11.00 – 13.00
OFFENTLIGT MØDE  
MED HJERTING SOGNS MENIGHEDSRÅD 
Efter gudstjenesten samles vi i kirkens lokaler, 
hvor der efter en kop kaffe. Her møder du 
medlemmer af dit menighedsråd, hvor der 
bliver rig mulighed for at spørge og få svar, 
ligesom du er velkommen til at dele egne 
tanker og forslag. 

SOGNE EFTERMIDDAG 
Torsdag 1. november kl. 14.00
ETIK I LIVET MED DEMENS  
Foredrag ved Jacob Birkler, filosof  
og tidl. formand for Etisk Råd. Livet med 
demens rummer talrige etiske spørgsmål  
og dilemmaer. Foredraget fokuserer på  
identificering og håndtering af etiske  
dilemmaer i livet med demens.

HØJSKOLEFORENING
Mandag 12. november kl. 19.00
MENNESKEFIGUREN I ISLAMISK KUNST 
Foredrag ved Helle Lykke Evers, mag.art.  
i kunsthistorie med speciale i religiøs kunst. 
Foredraget viser, hvordan menneskefiguren 
optræder på forskellige typer kunsthåndværk 
og i bogmaleriets farvestrålende verden. 

FILMKLUB
Onsdag 14. november kl. 19.00
KONGENS VALG (Norge 2016)
I det historiske drama ’Kongens valg’  
følger vi den tyske besættelse af Norge  
den 9. april 1940. 

SOGNEEFTERMIDDAG 
Torsdag 15. november kl. 14.00
TYSKERPIGER I ESBJERG 
Foredrag ved Lulu Anne Hansen, leder af 
historieenheden på Sydvestjyske museer. 
De såkaldte tyskerpiger blev under  
besættelsen en af de mest stigmatiserede  
befolkningsgrupper, og de blev udsat for 
hårde repressalier. Foredrag med inddragelse 
af hidtil uudnyttet kildemateriale.

ORGELKONCERT
Søndag den 25. november kl. 16.00
Henrik Krüger spiller musik med  
udgangspunkt i Advent og jul

SOGNEEFTERMIDDAG 
Torsdag 6. december kl. 14.00
ADVENTSMØDE
Andagt og salmesang i kirken.  
Herefter kaffe og foredrag i sognehuset.

LIVET PÅ REGENSEN
Christian Hjortkjær. ph.d. og lærer  
på Silkeborg Højskole. Bliv inviteret indenfor  
i en verden af traditioner, studentersang  
og sære ritualer på Kongens Kollegium ved 
Rundetårn i København Regens, der stadig 
lever i ungdommelig glæde og begejstring.

Programmer for alle arrangementer ligger 
fremme i sognehuset og på kirkekontoret. 
De enkelte programmer kan også hentes fra 
kirkens hjemmeside www.hjertingkirke.dk 
under punktet ”Kirkens arrangementer”  
og ”Kirkens foreningsarbejde”
Ændringer og tilføjelser til arrangementer  
vil fremgå af kirkens hjemmeside.

Nuværende og tidligere præster sammen med biskoppen, f.v: 
Kaj Anker Jensen, Jens Fischer-Nielsen, Christian Bogh,  

Bent Skovhus, Carina Hansson, biskop Elof Westergaard,  
Tage Kristian Kristensen, Willy Christiansen,  

Gertrud Bisgaard og Benneth Østergaard Petersen.
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Har du 
ikke fået 
din avis?

mail@
hjertingposten.dk

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

Hjerting Borgerforening
Bestyrelsens sammensætning:

FOR SAMFUND OG MILJØ

Formand: Michael Jørgensen 75 46 11 08
michael.jo@city.dk

Næstformand: Kenneth Andersen 61 62 23 23
kka@hhave.dk

Kasserer: Lene Krogh 61 78 51 92
lenekrogh70@gmail.com

Sekretær: Inger Madsen 40 86 11 03
sva@email.dk

Inspektør: Jens Hennebjerg 75 11 66 33
jhennebj@post10.tele.dk

”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

20 års festival med kammermusik

Hjerting Højskoleforening 
fejrer 25 års jubilæum

MUSIK – For 20. år er mu-
sikfestivalen Esbjerg Inter-
national Chamber Music 
Festival blevet gennemført. 
Festivalen er en hyldest til 
kammermusikken og har 

Hans Berg Madsen som 
bestyrelsesformand. Mu-
sikken fra festivalen kan 
ses og høres i 230 lande og 
festivalen skriver, at næ-
sten 2,7 mio. mennesker 

lytter med. I år har der væ-
ret musik fra den 9. til 26. 
august, og koncerterne er 
blandt andet blevet spillet 
i Sønderho på Fanø samt i 
Hjerting Kirke.               ladu

JUBILÆUM – I 1993 tog 
sognepræst i Hjerting 
Svend Erik Sørensen et rig-
tig godt initiativ som fore-
gangsmand for at få stablet 
en højskoleforening på be-
nene i Hjerting.

Foreningen skulle vareta-
ge aftenforedrag og kultu-
relle arrangementer for me-
nighedsrådet, og da Svend 
Erik Sørensen spurgte dele 
af menighedsrådet, om vi 
ville være med, lavede vi 
en aftale og på den måde 
blev Hjerting Højskolefor-
ening en realitet. 

Foreningen skulle være 
et frisindet mødested for 
folkelig oplysning og sam-

tale med afholdelse af fore-
drag, kulturelle arrange-
menter og udflugter.  

Der blev valgt fem per-
soner, som gik ind for ide-
en (enkelte har siddet der 
siden), der gik i gang med 
vedtægter og planlægning 
af første sæson. Planlæg-
ning har gentaget sig de 
sidste 25 år med en trofast 
bestyrelse, der går til den 
med lyst og energi.

Den positive opbakning, 
vi fik dengang og som vi 
har haft siden starten i 
1993, viser, at der hele tiden 
har været en voksende inte-
resse for arrangementerne.  
Der var 30 medlemmer i 

opstarten og i sidste sæson 
var vi 332 medlemmer. Det-
te forpligter jo.  

Vi forsøger at finde et 
aktuelt og interessant pro-
gram til hver ny sæson, og 
vi glæder os over stor op-
bakning.  Alt i alt er Hjer-
ting Højskoleforening en 
velfungerende forening, 
som stadigvæk håber på 
fremgang, og at der er inte-
resse for, det vi gør.

Og vi har et lille håb om 
at den lidt yngre generation 
bliver interesseret og finder 
vej til foreningen, så der er 
nogle til at tage over.  

Tekst: Else-Marie Jørgensen

SEPTEMBER:
Tirsdage kl. 9.30-11.15: 
Legestue i Sædden Kirke.  
Se mere: sæddenkirke.dk

1.og 3. mandag kl. 9-12: 
Kom til Kreativ Værksted i  
Mødestedet, Sædding Centret.  
Se mere: saedding.nu

Man. 3. kl. 13-16:
Indendørs-Samvær-Hygge  
i TRÆFPUNKTsædding  
i Sædding Centret. 
Se mere: saedding.nu

Tir. 4. kl. 17-21:
Gratis Førstehjælpskursus 
Tilmelding til  
guldagerborger@gmail.com  
Se mere: guldagerkirkeby.dk

Ons. 5. kl. 17-19:
FDF holder sæsonstart  
og indvielse af ’nyt’ hus  
på Plantagevej 35.
Læs mere: fdf.dk/hjerting 

Tor. 6. kl. 10-12:
Gang i Gakkelakkerne med 
start fra Sædden Kirke. 
Se mere: saedding.nu

Lør. 8. kl. 10-14:
Store Aktivitets- og  
Legedag for børn og unge 
- på plænen ved Sædden 
Kirke. Gratis. 
Se mere: saedding.nu

Ons. 12. kl. 14-16
Butterfly – Foredrag med 
Morten Hahn Petersen.  
Hør beretningen om,  
hvordan Morten Hahn  
fulgte i Berings kølvand.  
Tilmelding og mere info:  
www.jonogditteshus.dk

Lør. 15. kl. 10-12:
Kom og klap en gravko.  
Hør og spørg om Din  
Forsynings arbejde med at 
forny kloakken i Hjerting.  
På P-pladsen overfor  
Badehotellet

Fre. 28. kl. 14 til 18:   
Reception og Åbent Hus  
i Jon og Dittes hus  
i anledning af Hjerting  
Lokalarkivs 25 års jubilæum

Lør. 29. kl. 10-15:  
Åbent Hus i Jon og Dittes 
hus i anledning af Hjerting 
Lokalarkivs 25 års jubilæum
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Næste avis 
onsdag 26. september

- deadline 14. september

Gudstjenester i Hjerting Kirke:
02.09 kl. 10.00 Arne Mårup
09.09 kl. 10.00 Georg Græsholt
16.09 kl. 10.00 Arne Mårup
23.09 kl. 10.00 Frede Dalum

Graver:
Mette Pedersen
Bellisvænget 4
Arb.: 24 42 08 87
Tlf.: 76 10 69 24
Privat: 22 24 40 22
Mail: graver@hjertingkirke.dk
Kordegn:
Tommy Knudsen
Styrmandsvænget 50
Tlf.: 24 26 74 48
Mail: tok@km.dk

Transport:
Ældre og gangbesværede  
i sognet kan gratis blive kørt  
til gudstjeneste i Hjerting Kirke  
af Taxa, tlf. 75 14 45 00

HJERTING KIRKE
Hjerting Byvej 13

Kirkelige handlinger:
Aftale om dåb, bryllup  
og begravelse træffes ved  
henvendelse til kirkekontoret.
Sognepræster:
Kræn Christensen
Skolestien 7
Tlf.: 75 11 76 02
Mail: pkch@km.dk
Træffes bedst man.-tor. kl. 12-13
Arne Mårup
Skippervænget 25
Tlf.: 75 11 56 72
Mail: amaa@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. kl. 12-13

Organist:
Henrik Krüger
Matrosvænget 87
Tlf.: 76 10 69 23/76 10 69 29
Privat: 21 67 47 94
Mail: organist@hjertingkirke.dk

Georg Græsholt
Vesterled 45, 6851 Janderup
Tlf.: 75 25 82 07
Mail: georg.g@os.dk
Træffes bedst tir.-fre. kl. 12-13
Frede Dalum
Norddalsvej 20
Tlf.: 30 27 02 62
Mail: jfdalum@gmail.com
Træffes dagligt

Kirkekontoret:
Hjerting Byvej 13
6710 Esbjerg V
Tlf.: 75 11 51 44
Mail: tok@km.dk
www.hjertingkirke.dk
Kontoret er åbent:
Tirsdag-fredag kl. 9-13
Torsdag tillige kl. 16-18
Mandag og lørdag lukket.

Menighedsrådsmøder:
Møderne, der er offentlige, 
afholdes i 2018 efter følgende 
plan - alle dage kl. 17-19:  
11. jan., 22. feb., 20. mar.,  
2. maj, 6. jun. 22. aug.,  
27. sep., 23. okt. og 21. nov.
Dagsordenen kan ses  
på kirkekontoret otte dage  
før mødet.  
Alle møder afholdes  
i konfirmand- og samlings-
lokalerne ved Hjerting Kirke. 

Kirketjenere:
Grete Ørnemose Jensen
Spurvevænget 38
Tlf.: 23 66 11 03/76 10 69 28
Privat: 22 37 42 78
Anja Dakin Ottosen
Frøkærvej 2
Tlf. 23 66 11 03/76 10 69 28
Privat: 25 56 14 44

HJERTING 
HØJSKOLEFORENING

Onsdag den 12. september kl. 19.00
i Hjerting Kirkes mødelokaler

Med udgangspunkt i sin bog ”Livvagten” fortæller  
Kim Wilsborg Sørensen om sine oplevelser som  
FN-vagt i Irak, hvor han får pålagt at gå under jorden 
med den iranske oberst Khalil, hvis helikopter styrter 
ned ved FNs hovedkvarter i Suleimaniyah  
Under deres flugt rundt i Irak bliver de jagtet af  
det irakiske militær, den iranske efterretningstjeneste 
og de lokale kurdiske klaner, der alle har interesse i  
at få fat i Khalil. 
Kim Wilsborg Sørensen har haft en række spændende 
jobs som blandt andet faldskærms-udspringer, pilot, 
politimand, elev i frømandskorpset og som livvagt  
for HKH Kronprinsen og HM Dronningen.

Kim Wilsborg Sørensen
Foredrag ved

LIVVAGTEN – ET LIV PÅ KANTEN

GULDAGER - HOSTRUP SOGNE
Sognepræst:
Brian Bannerholt
Kirkevænget 9, Guldager
tlf. 75 11 60 30

Kirkekontoret er åbent: tir og fre: kl. 9-11, tor kl. 15-17  
Guldagervej 89, tlf. 75 11 61 90, mail: guldager.sogn@km.dk
Graverkontoret: Graver Søren Brydsø, Guldagervej 89, 
tlf. 75 11 61 93, mail: guldgraver@guldagerkirke.dk 

Sognepræst:
Mette Præstegaard Friis
Kastanielunden 67, 6705 Esb. Ø
tlf. 50 51 60 20
Gudstjenester i Hostrup Kirke:
01.09 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis, Dåbsgudstjeneste
02.09 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis
09.09 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis
16.09 kl. 10.30 Brian Bannerholt
23.09 kl. 10.30 Brian Bannerholt

I uge 31-45 er Guldager Kirke lukket  
på grund af renovering. I den periode bliver  

gudstjenester afholdt i Hostrup Kirke

EFTERÅR
Aktiviteter 

GULDAGER KIRKE

Se mere på www.guldager-hostrupkirker.dk

SPAGHETTISÆSON 2018/2019 
Sognehuset, Krebsens Kvarter 74, Sønderris

Fredage den 28/9, 26/10, 30/11, 22/2, 29/3, 
12/4 kl. 17.30 og spisning kl. 18.00
Spaghettigudstjenester er børne- og 
familiegudstjenester, hvor vi slutter af med at  
spise spaghetti og kødsovs, og hvor børnene leger 
fangeleg i sognehusets lokaler.

Det er fredage med børnegudstjeneste kl. 17.30, 
spisning kl. 18.00 med hygge, snak og leg. 

Pris: Voksne koster 25. kr. og børn 10 kr. 

Tilmelding: Sognepræst Mette Præstegaard Friis på  
tlf: 50 51 60 20 eller mail: mette@mette-praestegaard.dk
Arr.: Menighedsrådets Børne- og Ungdomsudvalg

BØRNEKOR – KOM OG SYNG MED! 
Sognehuset, Krebsens Kvarter 74, Sønderris

Onsdage kl. 15.30 - 16.30
Kan du lide at synge, og har du lyst til at blive bedre? 

Guldager Kirkes børnekor er for børn fra 3. klasse  
og op. Det er gratis at gå i koret. Her synger vi,  
danser og leger. 

Vi deltager nogle gange i spaghettigudstjeneste,  
koncert eller korstævne. 

Vi glæder os til at synge med jer! 

Mere information: Korleder Monica Vestervig  
på tlf.: 21 44 17 27 eller mail: mostervig@yahoo.dk 

LUKNING AF GULDAGER KIRKE
Guldager kirke er lukket for renovering  
fra 31. juli til 11. november (uge 31-45)

I denne periode foregår alle vore gudstjenester  
og kirkelige handlinger i Hostrup Kirke.  
For gudstjenesternes vedkommende alle kl. 10.30. 

Se gudstjenestelisten her i bladet.

På vegne af Menighedsrådet 
Torben Christiansen, Kordegn

Engledåb og gudstjenester  
på engelsk i Sædden Kirke

Butterfly-program klar igen 

Hjerting Lokalarkiv 
fejres i september
JUBILÆUM – 2018 er et 
stort år for Hjerting Lo-
kalarkiv. Det er nemlig 
året, hvor man fejrer 25-års 
jubilæum, hvilket marke-
res med en reception og et 
åbent hus fredag den 28. 
september kl. 14.00 til 18.00 
i Jon og Dittes Hus. 

Åbent Hus er der også 
dagen efter, lørdag den 29. 
september, kl. 10.00 til 15.00 
samme sted. 

I hverdagen kan man i 
arkivet dykke ned i den 
spændende historie om 

vor kære lille by, der første 
gang blev nævnt i historien 
i 1291. 

Her bliver byen nævnt i 
Ribe Oldemor, som var en 
fortegnelse over, hvad der 
skete i Ribe Domkapitlets 
område, fordi Peder Skade-
søn af Hjerting er idømt en 
bøde på en halv mark. Det 
er en stor bøde, da det på 
det tidspunkt svarede til, 
hvad en ko kostede. 

Hjerting Lokalarkiv er til 
daglig drevet af arkivleder 
Else Marie Nielsen.          ladu

FOREDRAG – Igen i år 
står Jon og Dittes Hus for 
et spændende program for 
Butterfly-arrangementer i 
2018-2019. 

Allerede onsdag den 
12. september kan man 
høre om, hvordan Morten 
Hahn Petersen (foto), fhv. 
direktør gennem 27 år for 
Fiskeri- og Søfartsmuseet 
i Esbjerg, fulgte i Berings 
fodspor i en TV-serie på DR. 

En ekspeditionsrække han 
også har beskrevet i bogen 
’På zarens befaling’. 

Til oktober holder borg-
mester Jesper Frost Ras-
mussen (V) oplæg om sin 
politiske karriere og visio-
ner for Esbjerg og Hjerting. 

I november er hotelejer 
Peter Petersen på plaka-
ten, og han vil fortælle om  
Hjerting Badehotels lange 
og spændende historie. 

I januar næste år kan 
man høre stifteren af Blue 
Water, Kurt Skov, fortælle 
om, hvordan han gik fra 
skoletræt til shippingkon-
ge. 2019 byder desuden 
også på sangeftermiddag 
og historier fra Byhistorisk 
Arkiv. 

Programmet med datoer 
og tidspunkter kan ses på 
www.jonogditteshus.dk.

ladu

KIRKELIV – I 2018 star-
tede Sædden Kirke med at 
gøre et traditionsbundet ri-
tual lidt mere moderne med 
en engledåb, hvor småbørn, 
der skal døbes i kirken, får 
en engel, et lys og en dåbs-
klud. I kirken står der sam-
tidig et dåbstræ, hvor én fra 

familien hænger en engel 
med barnets navn og dåbs-
dato. Et halvt år efter bliver 
dåbsfamilien inviteret til en 
englegudstjeneste. 

Engledåben er blevet ta-
get godt imod, og den 23. 
september kan Sædden 
Kirke derfor invitere til den 

første englegudstjeneste 
med 51 inviterede dåbs-
børn. 

Sædden Kirke er desuden 
begyndt at afholde en ræk-
ke gudstjenester på engelsk 
under navnet International 
Church. Den næste inter-
nationale gudstjeneste er 

den 23. september efter et 
arrangement, hvor kirker 
inviterer interesserede på 
en bådtur med den gamle 
færge på en tur fra Esbjerg 
til Ho Bugt. Man kan læse 
meget mere om Sædden 
Kirkes nye tiltag på kirkens 
hjemmeside.                    ladu
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Thomas Flemming Bo

Åbent mandag - fredag 10.00 - 17.30 • Lørdag 10.00 - 14.00 • 1. søndag hver måned 11.00 - 15.00

GRATIS LEVERET OG MONTERET • 30 DAGES OMBYTNINGSRET PÅ HÅRDHEDEN • 100% PRISGARANTI

kr. 23.999,-
INKL. BEN

kr. 5.795,-
EKSKL. SKAMMEL

kr. 14.999,-
INKL. BEN

kr. 2.499,-
INKL. BEN

kr. 3.999,-
INKL. BEN

kr. 9.999,-
INKL. BEN

kr. 9.999,-
INKL. BEN

kr. 6.999,-
INKL. BEN

kr. 6.999,-
INKL. BEN

BOXMADRAS
120/140x200 cm
skum topmadras

MORE ELEVATION
120/140x200 cm - medium eller fast
40 mm latex topmadras

DUNLOPILLO NATURA 
BOXELEVATION
Medium eller fast
180x200 cm

DUNLOPILLO NATURA 
BOXSENG
Medium - fast eller xfast
180x200 cm

FARSTRUP APPLAUS STOL
Findes i flere farver

SKAMMEL
kr. 1.499,-

LIND BOXSENG
160/180x200 cm 
7 zonet pocket - medium eller fast
50 mm latex topmadras

LIND CONTINENTAL
160/180x200x200 cm, 50 mm topmadras
7 zonet pocket - medium eller fast
LIND CONTINENTAL MED GAVL

FREE CONTINENTAL
140x200 cm - pocket fast
40 mm latex topmadras

MORE ELEVATION
160/180x200 cm - medium eller fast
40 mm latex  
topmadras

ÅBENT HUS LØRDAG OG SØNDAG
1. OG 2. SEPTEMBER KL. 10-15

VI SERVERER GRATIS PØLSER, ØL OG VAND (KL. 11-14)

GOD SERVICE  GODE PRISER  GRATIS LEVERING OG MONTERING

BEGRÆNSET 
ANTAL
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Problem  
eller løsning med kloakseparering?

Adskillelse af regn- og spildevand 
skal sikre mod oversvømmelse, men mange 
husejere har bagefter oplevet det stik modsatte Læs side 2-4

Gammel 
industri 
måtte vige 
for 14 nye 
byggegrunde 
  
Side 8-9
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Din Forsyning efter store oversvømmelser: 
Husejere skal også selv tænke i klimasikring

KLOAKSEPARERING – 
En snegl på vejen er tegn 
på regn – i kælderen. Så-
dan er følelsen hos mange 
af de borgere i kvarteret 
ved Strandby Kirkevej i 
Esbjerg, der først har døjet 
med langvarige kloakarbej-
der i deres kvarterer – og 
derefter bøvlet med over-
svømmelser i huset.

Det skulle være så godt 
med kloakseparering, og 
så er det faktisk skidt. Bog-
stavelig talt, for selvom 
adskillelse af regnvand og 
spildevand skulle afhjælpe 
problemet med opstuvning 
i kloakken ved kraftige 
regnskyl, så har oplevelsen 
været den stik modsatte.

Et meget håndgribeligt 
paradoks for husejerne, og 
spørgsmålet er, om fagfol-
kene hos Din Forsyning 
ikke kunne og skulle have 
forudset det.

Ikke for store rør
”Vi har lavet nogle forun-
dersøgelser, som indikerer, 
at der ikke skulle være et 
problem derude. Men så-
dan en spildevandsledning 
skal vi faktisk være skarpe 
på at dimensionere rigtigt 
– den må heller ikke være 
for stor, for den skal også 

være selvrensende,” siger 
projektchef Henrik Blicher 
fra Din Forsyning.

Bolig Posten har sat ham 
stævne for dels at snakke 
kloakseparering generelt, 
dels at høre mere om det 
aktuelle problem og pa-
radoks i Esbjerg. En sag, 
som Jydske Vestkysten har 
betegnet som en ’borger-
krig’, hvor beboerne langs 
Strandby Kirkevej nu vars-
ler fælles retssag og har 
grebet til at fotografere og 
dokumentere hver eneste 
bevægelse, Din Forsyning 
foretager sig i området.

Med paraderne oppe
Det kommunalt ejede sel-
skab er da tydeligvis også 
i forsvarsposition midt i sa-
gen, for paraderne er oppe, 
og de møder med hele tre 
medarbejdere, inklusive en 
fra kommunikationsafde-
lingen.

Men de stiller op, for det 
er også vigtigt for selskabet 
at forklare sig på et område, 
der er meget kompliceret 
med mange forskellige pro-
blemstillinger. 

Det gælder f.eks. også de 
tidligere oversvømmelser 
langs Ringen i Østerby-
en, hvor både leret jord og 

grundvandstemaer spiller 
ind.

Under selve Strandby 
Kirkevej har man lavet 
kloakseparering, men ikke 
på de sideveje, hvor man 
nu flere gange har oplevet 
oversvømmede kældre.

”Nord for Strandby Kir-
kevej har de egentlig ikke 
tilladelse til at udlede over-
fladevand til spildevands-
ledningen, men det ryger 
også i systemet,” forklarer 
Henrik Blicher.

Er folk specielt slemme her, 
siden I ikke kunne forudse det?

”Nej, for vi havde jo 
egentlig lavet forundersø-
gelser. Så enten har vores 
undersøgelser ikke været 
gode nok, eller også er der 
andet galt. Den lange tør-
keperiode har jo heller ikke 
hjulpet, for da der efterføl-
gende kom kraftigt regn-
skyl, var der langt mindre 
nedsivning af vand fra 
overfladen, fordi jorden var 
så tør.”

Hvorfor er det så svært – det 
er vel ikke atomfysik?

”Nej, det er det ikke, og 
det er heller ikke, fordi vi 
ikke kan finde ud af det. 
Men det er jo klimasik-
ring, og der sker jo ting, 
som ligger udover det ser-
viceniveau, politikerne har 
bestemt, og vi er selvfølge-
lig heller ikke fejlfri,” siger 
Henrik Blicher og supple-
res af sin kollega:’

”Der er også rigtig meget 
teknik på det her område, 

som vi ikke kan forvente, at 
lægmand tager stilling til,” 
siger projektleder Mette 
Skov Hansen. 

”Men der er jo også mere 
medieopmærksomhed i 
dag, og folk er generelt 
mere kritiske. Vi forsøger 
at gøre vores forarbejde så 
godt som muligt, men vi er 
jo ikke ufejlbarlige.

Beboerne langs Strandby Kirkevej havde 
ingen kloakbøvl – før kloaksepareringen 
– og løsningen er endt som et problem

Nye ejere hos Invita
EJERSKIFTE – Fire nye 
ejere har overtaget lederrol-
len i Invita Esbjerg og Vej-
le, nemlig Fritz Sørensen, 
Hans Henrik Sørensen, Per 
Sørensen og Ove Nielsen. 
De tre førstnævnte har ar-
bejdet ved Invita Esbjerg 
og Vejle og kender derfor 
butikken. De overtager de 
to butikker efter Per Vil-
lumsen, der satte sig i di-
rektørstolen tilbage i 2013. 
Nu takker erhvervsmanden 
af for at fokusere på sin pri-
vate konsulentvirksomhed. 

”Det er et fint tidspunkt 
for mig at overdrage butik-
kerne på, og jeg vil tillade 
mig at drosle lidt ned og 
koncentrere mig om at dri-
ve en konsulentvirksom-
hed, hvor jeg vil koncentre-
re mig om at hjælpe mindre 
virksomheder med de ud-
fordringer, man typisk har 
som en lille virksomhed,” 
siger Per Villumsen.

De fire nye ejere vil have 
hvert deres ansvarsom-
råde, men overordnet vil 

de fortsætte med samme 
fremgangsmåde i begge 
butikker. Hans Henrik Sø-

rensen kendes af kunderne 
her i området som den dag-
lige leder i Esbjerg.        ladu

Fortsættes side 4

F.v. Hans Henrik Sørensen, Fritz Sørensen og Per Sørensen med kollegerne i Esbjerg-butikken.

Mette Skov Hansen og Henrik Blicher  
fra Din Forsyning erkender, at man ikke selv er 
ufejlbarlige i kloakseparering, men minder om, 
at husejere også selv skal tænke klimasikring.
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Lad os fi nde mere sand mellem 
tæerne i dit budget

B O L I G F I N A N S I E R I N G

Hvis det er mere end tre år siden, du har set på din 
boligfi nansiering, går du muligvis glip af store besparelser.
Og hvem ved, måske der gemmer sig en ekstra 
solskinsferie i dit budget?

Book et møde på 

72 25 03 00

Spar Nord Esbjerg   |   Strandbygade 20  |   esbjerg@sparnord.dk
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...husejere skal også selv tænke i klimasikring

Generelt er Din Forsynings 
overordnede ambition for 
kloakseparering – ligesom 
hos de fleste andre forsy-
ningsselskaber – at få ad-
skilt overfladevand fra klo-
akvand. 

Det vil sige at få afledt 
regnvand fra f.eks. tagren-
der, flisebelagte områder 
og veje så det ikke ryger 
sammen med det beskidte 
spildevand fra f.eks. toilet-
ter, brusekabiner og vaske-
maskiner.

”Der er jo flere årsager 
– dels af hensyn til klima-
sikring, for det regner mere 
intenst, og de regnskyl, 
vi får, bliver kraftigere og 
kraftigere. Og dels sker det 
af hensyn til vores over-
ordnede strukturplan hos 
Din Forsyning. Vi vil ger-
ne nedlægge mange af de 
mindre renseanlæg rundt 
omkring for at få en mere 
effektiv drift, og det er jo 
ikke særligt hensigtsmæs-
sigt at pumpe regnvand 
rundt i systemet,” forklarer 
Henrik Blicher.

Færre urene overløb
”Desuden er det tredje 
aspekt, at mange kloak-
ledninger er nedslidt rundt 
omkring, så der skal inve-
steres mange steder allige-
vel. Og endelig skal kloak-
separering gerne give færre 
overløb af urenset spilde-
vand – når der er separeret 
er det kun regnvand, der 
løber over.”

Det sidste skulle – udover 
at mindske forurening af 
naturen – også gerne give 
den effekt, at vi oplever 
færre dage med rødt flag 
for badning langs Ho Bugt 
efter kraftige regnskyl.

En del af den overordne-
de løsning på flere og stør-
re regnskyl er også flere og 
større bufferbassiner, hvor 
vandet kan opsamles, mens 
det ligger ’i kø’ for at kom-
me gennem rørene.

Det er alt sammen et stort 
og kompliceret puslespil, 
der også skal tage højde for 
fremtidig udbygning – og 
ikke mindst økonomi.

”Hvis de gamle lednin-
ger er i fornuftig stand, så 
genanvendes de, når vi se-
parerer, men langt de fleste 
steder laver vi ny spilde- og 
regnvandsledning. Det er 
igen en økonomisk betragt-
ning hver gang, når der al-
ligevel skal graves op,” for-
klarer Mette Skov Hansen.

Ambitioner og investe-
ringer fastlægges ud fra 

de overordnede mål, som 
politikerne sætter lokalt for 
serviceniveauet, f.eks. hvor 
ofte man vil acceptere op-
stuvning i kloakkerne.

Mere ’monsterregn’
”Vi lægger statistiske regn-
data ind, og så ser vi på, 
hvor store ledningerne skal 
være, hvis der f.eks. kun må 
være opstuvning hvert an-
det år. Jo større krav, desto 
højere bliver omkostnin-
gerne, og der er jo kun kun-
derne til at betale. Desuden 
løber rørene jo ofte i veje, 
hvor der også ligger andre 
ting, så der er nogle fysiske 
begrænsninger på størrel-
sen mange steder,” påpeger 
Mette Skov Hansen.

I forhold til hændelser 
med ’monsterregn’ går ud-

viklingen ifølge alle målin-
ger og prognoser kun én 
vej: Mere og flere.

”Firkantet sagt går der 
ikke længere fem år mellem 
femårs hændelser. Opstuv-
ning i systemet sker jo, og 
det vil ske oftere og oftere. 
Og her er det altså borger-
nes eget problem at sikre 
sig med et højvandslukke – 
det er i princippet det sam-
me som for en rottespær-
re,” understreger Henrik 
Blicher.

En ekstra sikring
Men det burde vel ikke 
være nødvendigt med et 
højvandslukke – som bare sen-
der problemet over til naboen?

”Det er det ud fra udvik-
lingen mod flere femårs-
hændelser. Det er ikke en 

nødløsning for at samle op 
på fejl, vi har lavet – det er 
en ekstra sikring. Alterna-
tivt kunne vi også sikre det 
hele til en 20 års hændelse, 
men det ville blive meget 
dyrere,” påpeger Henrik 
Blicher.

Husejere ind i kampen
Generelt vil folkene fra Din 
Forsyning gerne understre-
ge, at husejerne også selv 
må se at komme ind i kli-
makampen.

”Som husejer bliver man 
nødt til at tænke på nogle 
nye måder i det nye klima. 
Det gør vi jo f.eks. også, når 
vi bliver gamle og måske 
køber en bil med høj ind-
stigning. På samme måde 
må husejerne også indrette 
sig på nye tider og tænke 

det ind – både i de større 
investeringer og mindre 
ting som f.eks. overflade-
belægning, der hælder væk 
fra huset,” siger Mette Skov 
Hansen.

Ingen grund til frygt
Skal man som husejer frygte 
for følgerne, når I banker på 
døren med kloakseparering?

”Man skal hverken frygte 
eller bekymre sig. Man skal 
også holde sig for øje, at vi 
laver mange separeringer, 
som man ikke hører noget 
om. Vi gør det jo hver ene-
ste dag og har gjort det i 
mange år. Selvfølgelig er 

der nogen, der har oplevet 
gener, men ikke som ved 
Strandby Kirkevej,” siger 
Mette Skov Hansen.

”Omfanget af projekter er 
jo også steget voldsomt de 
seneste ti år, så derfor vil 
der også forekomme flere 
tilfælde med problemer,” 
indskyder Henrik Blicher.

”Men der er ingen vej 
uden at gøre noget – der er 
ikke nogen, der kommer og 
løser det for os.”

Tekst: Kurt Henriksen 
Illustration: Casper Heiberg

...fortsat fra side 2

Pligter og priser for husejere
Som husejer kan man ikke slippe for kloaksepare-
ring, hvis det besluttes at gennemføre det i dit kvar-
ter. Grundreglen er, at kommunen betaler for arbejdet 
under offentlig vej, mens man selv betaler for arbejdet 
på egen matrikel. 
I praksis vil det sige nye vandledninger fra nedløbs-
rør og evt. afløbsriste i indkørsler og på terrasser, 
medmindre man kan lave et LAR-anlæg med lokal 
nedsivning (se anden boks).
Hvis nedløbsrør fra tagrender sidder længst væk fra 
vejen, kan man enten nedsive fra dem eller vende 
hældningen på tagrenden og flytte nedløbet, så man 
sparer nogle meter i anlæg af nye rør.
Og planlægger man alligevel ny belægning i indkørs-
len, kan man overveje at forberede for kloaksepare-
ring i samme ombæring.
Udgiften til kloakseparering på egen grund afhæn-
ger meget af antallet af nedløb og længden af rør, 
men ligger ifølge Bolius på knap 50.000 kr. i snit.

Regn og spildevand adskilles
Gamle, nedslidte kloaksystemer og nye, ekstreme 
tider for nedbør er en dårlig cocktail.
Det sætter bogstaveligt tryk på systemet, og derfor 
arbejder mange forsyningsselskaber med at holde 
regnvand ude af kloakkerne. Dermed skal der kun 
transporteres spildevand til renseanlægget, og der 
bruges ikke kapacitet og ressourcer på at behandle 
rent regnvand, som i stedet kan ledes direkte ud til 
f.eks. vandløb og bugter, den såkaldte recipient.
Mindre vand i systemet giver også færre overløb 
ved kraftig regn, så der ikke ledes urenset spilde-
vand ud i naturen.
Kloakseparering kan også kombineres med  
LAR-anlæg (lokal afledning af regnvand) med 
f.eks. faskiner, der nedsiver vandet på egen grund.

Når man spørger til planerne for kloak-
separering i Bolig Postens område, nøler 
man lidt hos Din Forsyning. Dels fordi, 
der ikke er truffet endelig beslutning 
mange steder, dels fordi man nødigt vil 
melde noget ud, som risikerer at blive 
ændret. Men som bekendt er man i fuld 
gang det centrale Hjerting lige nu, mens 
andre veje i Gl. Hjerting har fået melding 

om, at planerne er udskudt tre år. Man 
vil ’arbejde sig igennem et område i det 
nordvestlige Hjerting de næste syv år’, 
lyder meldingen fra Din Forsyning. 
Desuden går man i 2019 i gang i Gul-
dager, hvor de berørte husejere har fået 
besked. For de øvrige kvarterer i vores 
udgivelsesområde, giver Din Forsyning 
ingen oplysninger eller tidshorisonter.

Få faste tidsplaner for separering i vores område

FØR

Sandfangsbrønd

Samlebrønd
Skelbrønd

Renseanlæg Overløb

Natur

Evt. LAR-
anlæg 

Evt. LAR-
anlæg 

Ny samlebrønd

Ny hovedledning til regnvand

Hovedledning

EFTER
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Boliger kan findes 

på nettet 
- men hvor finder man  

inspirationen?

Lækre boliger fortjener 
et kærligt hjem! 

Hvis man vil nå de rigtige kunder, skal man 
møde dem, hvor de er. For eksempel i et medie, 
der bliver læst, fordi der er noget indhold at 
læse – og det er værd at læse. 
Det er den ret enkle filosofi bag Bolig Posten, 
som lige fra starten for et år siden har fået en 
meget varm modtagelse hos både vores læsere 
og annoncører.  

I Bolig Posten møder du meget attraktive læsere, 
der interesser sig for boligen og al dens væsen. 
F.eks. indenfor finansiering og forsikring, energi 
og isolering, møbler, belysning og brugskunst, 
alarmer, godt håndværk og meget andet godt. 
Og du kan nå alle dem, der slet ikke ved, at de 
ønsker sig en ny bolig – før de ser den her.
Tak for en flot modtagelse - vi ses hjemme!
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BOLIGBYGGERI – Hvis 
du bor i nærheden af 
Strandvænget, kan du med 
al sandsynlighed snart se i 
omegnen af 90 nye boliger 
skyde op. Boligforeningen 
Ungdomsbo ønsker nemlig 
at udbygge et boligområde 
i Gl. Sædding, hvor der nu 
er boldbane og grønne om-
råder.

Sagen har været behand-
let i Økonomiudvalget den 
20. august, hvor den blev 
godkendt. Der bliver tale 
om 40 boliger, der bygges 
som tæt-lav. Det kan for ek-
sempel være dobbelthuse 
eller rækkehuse i den nord-
østlige del. 

I den sydøstlige del er det 
planlagt, at der skal byg-
ges 50 nye boliger i form af 
etageboliger fordelt på tre 
bygninger på hver fire-seks 
etager. 

Træer må falde
Forvaltningen henstiller 
til, at den højeste af de tre 
bygninger skal bygges mod 
syd. Det skulle ifølge for-
valtningen betyde, at der 
ikke er skyggegener for de 
omkringliggende boliger. 

Det er meningen, at en 
række af de grønne områ-
der i området skal bevares. 
Mod nord vil der dog blive 
fundet den store havesaks 
frem. Her er området af-
grænset af et læhegn, der 
består af en række markan-
te ege- og bøgetræer. 

I forslaget til lokalplanen 
står der, at der skal foreta-
ges oprydning i plantebæl-

terne, så træerne nogle ste-
der kommer til at stå som 
’solitærtræer’, altså træer 
der står alene, nogle steder 
med grupper af træer og 
andre steder som egentlige 
læhegn. 

”Oprydningen vil skabe 
lys og luft for borgerne i 

området særligt for boliger-
ne på Fyrparken 510-548,” 
står der i forslaget. 

Nye grønne områder
I dét står der også, at der 
vil blive inddraget nogle af 
områdets grønne arealer, 
mod at der udlægges og 

etableres nye, grønne om-
råder med en højere kvali-
tet end de eksisterende. 

”Det er intentionen med 
lokalplanen, at området 
fortsat skal have et grønt 
præg,” står der blandt an-
det. 

Der vil også blive anlagt 
parkeringsbåse, så der til 
hver bolig vil være mini-

mum én parkeringsplads 
samt mulighed for gæste-
parkering forskellige steder 
i området. Veje i området 
bliver lege- og opholdsveje, 
hvor der er nedsat hastig-
hed. 

For at forslaget til lokal-
planen for det nye byggeri 
kan gennemføres, har det 
været nødvendigt at ændre 

i Kommuneplanen 2018-
2030. I den er der nemlig 
ikke mulighed for byggeri i 
mere end fire etager.

Forslaget til lokalplan bli-
ver nu sendt videre til be-
handling i byrådet og kom-
mer derefter i høring. 

Tekst: Lars Düwel 
Illustr: Lokalplanen

90 nye boliger inklusive højhuse kommer snart i høring

Nyt tæt-lav boligkvarter i Gl. Sædding  
får også etagebyggeri i op til seks etager 

Boligforeningen Ungdomsbo planlægger 90 nye boliger i et grønt område (markeret med blå streg) ved Strandvænget i Sædding – heraf skal de 50 boliger placeres i tre højhuse på op til seks etager.

Fyrparken

Strandvænget

Lyngvej

Ky
st

pa
rk

en
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team EBA®
Eigil Brinch Andersen
Torrupvej 10, Alslev, 6800 Varde,
Tlf. 7526 9600 www.team-eba.dk.

ENDELIG KOM REGNEN!
-og vi kan nu komme igang med at anlægge ny græsplæne,

udskifte udtørrede træer, buske og planter.

Hvilken slags græsplæne vil du have?

Der findes mange græsfrøblandinger, der passer til forskellige typer
plæner og voksesteder. Så før du går i gang med at anlægge en ny
græsplæne, er det en god idé at overveje, hvad din græsplæne skal
bruges til og hvilken type plæne, du ønsker dig.

Skal plænen f. eks. være robust, så den kan tåle vild leg og fodbold,
eller drømmer du om en fin og sirlig plæne uden mos, kløver og 
bellis?

Vi anlægger din nye græsplæne og udfører også:
Hækkeklipning - Beskæring af buske og træer  -
Pasning af haver  - Bortkørsel af affald - Vinterberedskab 
- Snerydning  - Klipning og vedligehold af græsplæne  - Vedligehold og rensning af
blomsterbede  - Have- og ejendomsservice. 

D e d i k e r e t  t i l  d i n  d r ø m

INVITA ESBJERG  ·  ØSTRE GJESINGVEJ 19  ·  6715 ESBJERG N  ·  75 16 95 00  ·  INVITA .DK

En køkkendrøm kan begynde mange 

steder; i overfl aden af fl ydende messing, 

nederst på en årsopgørelse eller på en 

side i et boligmagasin.

Det er i virkeligheden ikke så vigtigt, 

hvor drømmen begynder. Det vigtige er, 

at de ikke forsvinder, når du taler med 

dem, der skal føre dem ud i livet.

Kom som du er. 
Men tag dine vildeste 
køkkendrømme med.

Åbent Hus
I WEEKENDEN

1. - 2. SEPTEMBER

KL. 10-15
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Relanceres nu til lavere priser

Endeligt farvel til  
KJ Industries gav plads  
til 14 nye byggegrunde
NEDRIVNING – Et på alle 
måder stort stykke Hjer-
ting-historie forsvandt i 
sommerens løb bid for bid 
ved et kæmpe nedrivnings-
arbejde af det tidligere KJ 
Industries ved Havborgvej 
i Hjerting. 

Nu er den bogstaveligt 
talt jævnet med jorden for 
at give plads til 14 nye par-
celhusgrunde.

En lokal stolthed faldt
Fabrikken har i sine vel-
magtsdage lagt hus til mere 
end 300 medarbejdere og 
en avanceret produktion af 

højteknologisk procesud-
styr til fødevareindustrien. 

Siden starten i 1955, hvor 
to maskiningeniører, Jens 
M. Kristensen og og Jens 
Th. Jepsen, slog pjalter og 
initialer sammen og stifte-
de KJ Maskinfabrik i Hjer-
ting, udviklede den sig til 
en global virksomhed og 
lokal stolthed.

Avanceret produktion
Den blev fremhævet som et 
skoleeksempel på en virk-
somhed, der havde globa-
liseret og specialiset sig, 
f.eks. med avanceret udstyr 

til slagterier, der automa-
tisk kunne udskære et slag-
tedyr i passende stykker. 
Sideløbende blev der også 
produceret udstyr til den 
grafiske branche – en ak-
tivitet, der i 2005 blev flyt-
tet væk af den daværende 
ejer, en grafisk koncern fra 
Schweiz.

Konkurs i 2013
Finanskrisen i 2008 ramte 
hårdt, og året efter overtog 
selskabets adm. direktør 
Ulrik Gammelgaard ejer-
skabet. I 2013 måtte han 
dog kaste håndklædet i rin-

gen med en kon-
kurs, og resterne 
af KJ Industries blev 
overtaget af en hollandsk 
virksomhed.

Blev til sundhedshus
Gammelgaard beholdt dog 
bygningerne, hvor han tog 
developerrollen på sig og 
udviklede administrati-
onsdelen til sundhedshus 
og fitnesscenter. 

Denne del bliver stående 
og adskilles fra de nye par-
celhusgrunde af en ny par-
keringsplads og et grønt 
bælte af træer.

UDSTYKNING – 14 nye 
byggegrunde i et gam-
melt, hyggeligt og fuldt 
udvokset kvarter, tæt ved 
strand og grønne områ-
der, og kun et stenkast fra 
indkøb, sundhedshus og 
fitnesscenter.

Kun to bud accepteret
De burde blive revet væk, 
men noget tyder på, at 
prisforventningerne har 
været for høje hos sælge-
ren Ulrik Gammelgaard, 
der udbød grundene i en 
budrunde hos ejendoms-
mægleren Home.

”Vi fik 37 bud ind, hvor 
sælgeren kun valgte at ac-
ceptere de to af dem. Men 
efter budrunden har vi 
ikke været så aktive, fordi 
vi har arbejdet med no-
gen, der ville købe de re-
sterende grunde samlet,” 
fortæller ejendomsmægler 
og indehaver Marianne 
Christensen fra Home Es-
bjerg.

Ville bygge mindre
”Der har været en del ef-
terspørgsel efter mindre 
grunde, og den interesse-
rede køber af resten ville 

bygge nogle sammenbyg-
gede huse på mindre are-
aler. Det har dog været lidt 
problematisk, fordi der i 
så fald skulle ny lokalplan 
til, og det ville trække ud,” 
forklarer mægleren.

Priserne sat ned
”Derfor relancerer vi nu 
de nye byggegrunde til 
nogle andre priser, der 
starter ved 898.000 kr. og 
går op til 1,1 mio. kr. Vi 
har også differentieret pri-
serne lidt efter placering 
på området,” siger Mari-
anne Christensen

Genstarten på salget 
markeres med ’Åben 
Grund’-arrangementer 
fredag den 7. september 
kl. 15.30-16.30 og mandag 
den 17. september kl. 16-17.

Få grunde i Hjerting
”Vi har p.t. fem reservati-
oner, så der er fint med in-
teresse. Og der er jo heller 
ikke mange andre grunde 
tilbage i Hjerting – især 
ikke med så central place-
ring,” påpeger Marianne 
Christensen, der ser opti-
mistisk på salget med de 
nye priser.
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6 ÅR I ESBJERG

3+2 PERS. SOFASÆT
Med elektrisk indbygget skammel på sæder ved armlæn  
USB stik ved armlæn 
Monteret med  
micrifiberstof  
i sort eller grå 
3 pers. 222 cm  
/ 2 pers. 162 cm

Før 16.998,- 
Spar 4.000,-

2 LÆNESTOLE + 2 SKAMLER
Str. medium + large 
Monteret med lækkert  
sort okselæder 
Sorte sokler

Før 27.998,- 
Spar 17.000,-

CASØ 121 SPISEBORD
Med indbygget  
butterfly tillægsplade 
Eg hvidolie,  
85x150/205 cm

Før 6.999,- 
Spar 2.000,-

Kan også bestilles  
i 90x180/270 cm

FØDSELSDAGSPRIS 

 12.998,-
Eller 655,-kr./md. i 23 mdr.

FØDSELSDAGSPRIS 

 10.998,-
Eller 559,-kr./md. i 23 mdr.

Kan også bestilles  
i sort okselæder 15.999,-

FØDSELSDAGSPRIS 

 4.999,-
Eller 272,-kr./md. i 23 mdr.

FØDSELSDAGSPRIS 

 23.999,-
Eller 1.181,-kr./md. i 23 mdr.

DANSKPRODUCERET KVALITETS 
HJØRNESOFA
Monteret med  
sort handskeblødt  
okselæder overalt.  
Gavle i eg eller bøg 
Fantastisk siddekomfort

Før 34.999,- 
Spar 11.000,-

Kan også bestilles  
som 3+2 pers. sofa

FØDSELSDAGSPRIS 

 8.499,-

CASØ 700 SPISEBORD
Med indbygget butterfly  
tillægsplade 
100x200/300 cm 
Eg hvidolie med top  
i eg, grå eller  
sort nanolaminat

Før 11.999,- 
Spar 3.000,-

FØDSELSDAGSPRIS 

 9.999,-

SKÆNK FØDSELSDAGSPRIS 

 8.999,-
Eller 439,-kr./md. i 23. mdr.

HIGHBORAD
VI SERVERER GRATIS  
PØLSER, ØL OG VAND 

LØRDAG OG SØNDAG KL. 11-14

Møbler
HURRAAA!!!Vi fejrer fødselsdag i Esbjerg  med Åbent Hus 

LØRDAG OG SØNDAG  1. og 2. SEPTEMBER KL. 10-15
Tilbuddene gælder i hele ugen

Åbent hus denne  
weekend fra 10-15

ANNE STOL 
FØDSELSDAGSPRIS 

 1.699,-


