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Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

Hallo-hallo  
- ansvaret kalder 

Det hører til ansvarets tunge åg, at man  
risikerer at tage fejl. At gøre noget forkert eller 

gøre nogen uret. Men den risiko fjerner ikke ansvaret 
for at gøre noget, hvor det nu engang måtte være  
nødvendigt – efter bedste skøn i den bedste mening.

Sådan er livet, både som forælder, lærer og politiker  
i den aktuelle debat om mobiltelefoner i skoletiden. 

Man kan pege på, at vi lever i 2018, hvor mobiler er 
en del af kroppen for de fleste – selv små skolebørn. 
Og man kan pege på, at kuglepennen, lommeregneren 
og mobilen alle har én ting til fælles: De har i perioder 
været bandlyst i skolen. Samfundet udvikler sig jo.

Men hvem siger, at retningen er rigtig? Som altid i 
børneopdragelse er det nemmeste at gøre ingenting. 
Det er også det mindst ubehagelige, mens man venter 
på, at andre tager ansvar.

Man behøver dog ikke de store analyser for at se, 
at det er en rigtig, rigtig dårlig idé at lade mobiler 
forstyrre i timerne. Medmindre man direkte bruger 
telefonen i undervisningen, skal den da selvfølgelig 
lægges væk – ude af øje og ude af øre – så begge dele 
kan rettes mod fælles læring og aktiv deltagelse.

Det er i grunden utroligt, at emnet overhovedet skal 
være genstand for debat blandt voksne mennesker.  
Og det er nok desværre udtryk for, at der er alt for  
mange bøv’er – såkaldt ’børnevoksne’ – der blander sig.  
Men ligesom rigtige børn skal de ikke inddrages i  
voksensnak, og nogle skal jo tage ansvar for de knap 
så populære beslutninger.

Det skal selvfølgelig ske lokalt uden central styring. 
Hvis en lærer eller skoleleder mener, der er et problem, 
så må de fjerne det. De har ansvaret for god, fælles  
og aktiv indlæring uden forstyrrelser.

Det ansvar er de forhåbentlig voksne nok til at tage 
på sig. Så må vi andre være voksne nok til at bakke  
loyalt op om deres beslutning.
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LYSTBÅDEHAVN – For 
Esbjerg Søsport har det 
ikke været et problem at 
overbevise medlemmerne 
om, at lystbådehavnen fra 
næste år kommer til at lig-
ge ved den nye Havneø ud 
for Esbjerg Brygge. De 200 
pladser, som lystbådehav-
nen i første omgang kom-
mer til at bestå af, er nemlig 
allerede booket. 

”De medlemmer, som vi i 
forvejen har, flytter med ud 
på Havneøen, og der er tale 
om cirka 200 både. Der er 
selvfølgelig kommet nogle 
nye indmeldelser i løbet af 
året, hvor de venter, til vi 
flytter derud, men der er 
ikke noget konkret antal 
på det endnu,” siger Frank 
Rasmussen, formand for 
Esbjerg Søsport.

Endnu ligger der ingen 
flydebroer ved Havneøen, 
men Torben Hartung, Es-
bjerg Kommunes projekt-
leder, fortæller, at man 
starter arbejdet med lyst-
bådehavnen i slutningen af 
oktober, hvor flydebroerne 
bliver lagt ud. 

100 ekstra pladser
Esbjerg Kommune har 
meldt ud, at skulle det bli-
ve nødvendigt, så kan man 
hurtigt udbygge lystbåde-
havnen med 100 pladser 
ekstra, så der i alt bliver tale 
om 300 bådepladser. Der er 
i hvert fald pladsen til det, 

og det ville kun kræve et 
par ekstra flydebroer. 

Esbjerg Søsport har dog 
på trods af interessen for 
den nye lystbådehavn på 
Havneøen endnu ikke 
spurgt om de 100 ekstra 
pladser. 

”Der er blevet lagt op 
til, at vi kan få 100 pladser 
mere, og det er et spørgs-
mål om, at når der kommer 
kø nok og tilmeldinger nok, 
så må vi snakke med kom-
munen om, hvorvidt de har 
lyst til at udbygge. Det er 
deres havn, det er jo ikke 
vores havn længere,” siger 
Frank Rasmussen. 

Men har I allerede nu snak-
ket med kommunen om at få 
nogle ekstra pladser? 

”Det er jo med i samta-
lerne, men vi har ikke lavet 
nogen direkte anmodning 
om at få lavet 100 ekstra 
pladser. Men så snart, vi fø-
ler, at der er et konkret be-
hov, så henvender vi os til 
kommunen.”

Desværre for Esbjerg Sø-
sport har kommunen ikke 
kunne indfri et ønske om 
opbevaringspladser på 
landjorden til bådene om 
vinteren. Det har allerede 

nu fået udefrakommende 
til at miste den spæde in-
teresse for lystbådehavnen. 

”Vi har haft henvendelser 
fra folk, der har vist interes-
se i en plads, men da de så 
hører, at der ikke er nogen 
opbevaringsplads, så er de 
ikke interesseret længere. 
Så det er en fejl, sådan som 
jeg ser det, for de folk, der 
for eksempel bor i lejlighed, 
hvor skal de stille båden 
henne? De kan jo ikke stille 
den nede på fortovet,” siger 
Frank Rasmussen. 

Undvære et salg
Torben Hartung forklarer 
fravalget af opbevarings-
pladser med, at der ikke 
var økonomi til det. 

”Der er simpelthen ikke 
plads til det. Økonomisk er 
projektet ret dyrt. Det bety-
der, at hvis man skulle bru-
ge de kvadratmeter, man 
har på pladsen til opbeva-
ring, så skulle man und-
være et salg og dermed en 
betydelig post i budgettet,” 
siger Torben Hartung. 

Lystbådehavnen bliver 
som tidligere skrevet klar, 
så den kan tages i brug fra 
næste sæson allerede. Men 

der kommer først rigtig 
knald på ude i området, når 
Det Maritime Center bliver 
bygget. Et hus hvor det er 
meningen, at der skal være 
lokaler til foreningsliv og 
andet. Hvad centret præcis 
kommer til at indeholde, er 
for tidligt at spå om, da det 
først bliver slået fast i for-
bindelse med en udbuds-
runde, hvor interesserede 
arkitekter byder på opga-
ven.

”Der er ikke nogen byg-
ninger eller noget som helst 
endnu. Det ved vi først 
mere om, når vi udbyder 
det til konkurrence,” siger 
Torben Hartung, der vur-
derer, at Det Maritime Cen-
ter er klar engang i 2020 
eller 2021.

Udover manglende opbe-
varingspladser er en anden 
torn i øjet for Esbjerg Sø-
sport, at der ikke opstilles 
et tankanlæg på Havne-
øen, hvor motorbåde kan få 
fyldt tankene op.

En kran til master
”Det er lidt ærgerligt, for 
så skal man stadig slæbe 
sit brændstof i dunke. Men 
hvis det er af miljøhensyn 
fra kommunens side, så er 
det forståeligt nok samti-
dig med, at det jo også skal 
kunne løbe rundt. Det er 
dyrt både at sætte op og 
drive sådan et anlæg,” siger 
Frank Rasmussen. 

Formanden for Esbjerg 
Søsport fortæller desuden, 
at der ikke kommer til at 
være en fast etableret kran 
til at hejse både i og op ad 
vandet – men der er gjort 
klar til, at der kan sættes en 
mobilkran op. 

”Der bliver etableret en 
mastekran derude, hvor 
man kan få pillet masten 
af. Udover det bliver der så 
etableret et område, hvor 
der er fast bund, så der kan 
komme en mobil kranvogn 
hen på et stabilt underlag, 
der kan hive bådene op. I 
den forbindelse bliver der 
også skylleplads og den 
slags,” siger formanden 
Frank Rasmussen.

Tekst: Lars Düwel

T. Asmussen

Galleri J n

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

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

ÅBENT TIL BLÅ DØRE 29/30 SEPTEMBER

Havneøens ny lystbådehavn 
bliver fyldt op fra start
Stor interesse selvom manglende 
opbevaringspladser og tankanlæg  
trækker i negativ retning
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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

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

Uge 41:

25% på alle specialøl

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

HUSK – Live musik, den første fredag i hver måned.

50%
på mange vine

Opgravningstilbud
Vores skønne Strandpromenade er gravet op,

da den er under renovering.
Som et lille plaster på såret, tilbyder vi i hele perioden 25% 

rabat på udvalgte varer – kig ind og se det spændende udvalg.

Bülow Lakrids ...uge 39 · Meraki ...uge 40 · Øl ...uge 41

Brugskunst ...uge 42 · Kaffe/te ...uge 43

-25%
Uge 40:

på Meraki

Din gourmetbutik
med masser af spændende specialiteter & brugskunst

Uge 39:

25% på Lakrids fra Bülow
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Grandelauget

Kl. 9: Afgang fra Jon og Dittes hus.  
Der serveres kaffe og rundstykke undervejs.
Kl. 12: Frokost hos Bjarnes fisk i Lemvig,  
hvor der kan vælges mellem Stjerneskud  
eller Sandwich med kylling.
Kl. 14: Rundvisning på Bøvlingbjerg  
Hornvarefabrik og besøg i butikken.
Kl. 17: Forventet hjemkomst til Jon og Dittes Hus

Betaling og tilmelding:
Egenbetalingen er 100 kr. pr. person for bustur, 
kaffe og rundstykker, frokost hos Bjarnes Fisk  
i Lemvig samt besøg og rundvisning  
på Bøvlingbjerg Hornvarefabrik.
Betaling ved tilmelding til John Pallesen,  
Plantagevej 30, over netbank eller i postkassen. 
Konto nr.: 7701 1618071.  
Husk navn og adresse ved tilmelding  
– og husk at skrive på, om man vælger at spise 
Stjerneskud eller Sandwich med Kylling.
Der er plads til 50 personer i bussen,  
og det er ”først til Mølle” princippet, der gælder! 
Vi glæder os til at se jer, og håber  
vi får en rigtig dejlig dag!

Med venlig hilsen  
Bestyrelsen i Hjerting Grandelaug

På tur til Lemvig med besøg  
på Bøvlingbjerg Hornvarefabrik  
torsdag den 11. oktober 2018 

Kom til Hjerting Quilteres årlige  
udstilling i Jon & Dittes Hus 
Søndag 30. september  
kl. 13.00-16.00
Vi har en flok quiltere m/k,  
der mødes hveranden torsdag.  
Vi både syr og strikker.  
Kom forbi – alle er velkommen!

Se kalender på jonogditteshus.dk

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

•
•
•
•

Grønt lys til at fjerne 
farlig rundkørsel i Tarp 

CYKELSIKKERHED – 
Med kommunens ønske 
om at flere skolebørn skal 
tage cyklen i skole erken-
der formanden for Teknik 
og Byggeudvalget, Søren 
Heide Lambertsen (S), at 
der er en massiv udfor-
dring ved rundkørslen i 
Tarp, hvor Byvejen rammer 
Hovedvejen. 

Derfor er der nu sat otte 
mio. kr. af i 2021 og 2022 
til at jævne rundkørslen til 
fordel for en lysregulering. 

Trafikal udfordring
”Omkring Auraskolen må 
vi anerkende, at der er en 
trafikal udfordring i for-
hold til rundkørslen i Tarp. 
Det er mildt sagt ikke ide-
elt at være cyklist her, og 
det har også været et øn-
ske fra lokalrådet, at man 
bør kigge på det. Det ønske 
kan vi godt forstå, og vi er 
enige om, at det ikke er op-
timalt,” siger Søren Heide 
Lambertsen. 

Men borgerne i området 
må altså væbne sig med 
tålmodighed og bede bør-
nene om fortsat at passe 
på i rundkørslen nogle år 
endnu. Et stramt budget er 
grunden til, at man ikke 
går i gang med arbejdet 
med det samme. 

Det muliges kunst
”Vi har et anlægsprojekt, 
der er enormt presset, så 
det var det muliges kunst. 
Det var vigtigt for os at få 
sat pegene af, for hvis vi 
ikke fik gjort det, så kun-
ne det ende med at blive 
udskudt yderligere,” siger 
udvalgsformanden.

”Det handler om to ting 
– dels om man kan sikre 
de skolebørn, der skal over. 
Der er et bestemt tidspunkt 
for, hvornår de skal gå eller 
cykle i forhold til, hvor-
når trafikken kører. Og så 
handler det dels om, at man 
faktisk kan få flere biler 
igennem en lysregulering 

end en rundkørsel. Som det 
er i dag, kommer der mange 
biler fra Varde, og det gør, 
at der ikke kan afvikles så 
meget trafik fra Guldager, 
så der bliver kæmpe kø der. 
Det problem afhjælpes med 
en lysregulering,” siger Sø-
ren Heide Lambertsen. 

Desuden udvides køre-
sporene med mere kapaci-
tet i det nye lyskryds.

Carsten J. Rønneby, der 
er medlem af skolebesty-
relsen og lokalrådet i Bryn-
dum Sogn, er glad for, at 
det nu ser ud til, at der bli-
ver gjort noget ved rund-
kørslen i Tarp. 

Usikker rundkørsel
”Jeg ville ikke have lyst 
til at sende min seksårige 
dreng over den her rund-
kørsel midt i myldretiden. 
For det er en meget usikker 
rundkørsel. Så det er yderst 
fornuftigt, hvis de vil kigge 
på det, for nu har de jo selv 
vedtaget at lægge skolerne 
sammen og dermed skabt 
trafik på tværs af vejen,” si-
ger Carsten Rønneby. 

Til gengæld er han ikke 
imponeret over, at arbejdet 

med rundkørslen først går 
i gang om fire år. 

”Det er jo lang tid, så 
hvad vil de gøre med bør-
nene imens. Politiet har 
selv sagt, at det ikke er en 
sikker vej, så vi står jo med 
en reel udfordring lige nu. 
Man har også flyttet bus-
stoppestedet for Tarp over 
på den anden side af rund-
kørslen. Så ikke nok med, 
at du har børn, du har også 
ældre mennesker i risiko-
zonen, når de skal over til 
stoppestedet,” siger Car-
sten Rønneby.

Ændre vigepligten 
”Man kunne starte med 
at flytte busstoppestedet 
over på Tarup Byvej i ste-
det. Men jeg synes, man 
skal inddrage politiet og 
overveje, om man skal have 
samme løsning som andre 
steder, hvor bilerne skal 
holde. Lige nu er det cykler-
ne og fodgængerne, der har 
ubetinget vigepligt,” siger 
Carsten Rønneby. 

Tekst: Lars Düwel  
Foto: Kurt Henriksen

Otte mio. kr. sættes af til at ombygge 
rundkørslen i Tarp til lysregulering  
– men først i 2022 

Mange elever 
i Bryndum Skole 

er nødt til at krydse  
en af kommunens mest 
belastede veje ved en af 

de allertravleste 
 rundkørsler.
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Autoriseret 
Mercedes-Benz forhandler
Esbjerg · 75 14 03 55

Mercedes-Benz serviceværksted
Sønderborg · 74 43 43 09 · Varde · 75 21 21 33

www.bent-pedersen.dk

www.facebook.com/
BentPedersenAS

linkedin.com/
company/bent-pedersen-as

www.instagram.com/
bentpedersenas1967

- godt kørende siden 1967

Mere. 
For nogle et ord. 
For os et løfte.

Business Solutions

Mercedes E-Klasse sedan. Mere intelligens. 
 
E-Klasse sedan er lige så innovativ, som den er klassisk. Den er tiende generation af en modelserie, som har 
været på programmet i mere end 60 år, og den er gennem tiden blevet solgt i mere end 13 millioner eksemplarer. 
Hemmeligheden? E-Klasse sedan kombinerer det sportslige, komfortable og luksuriøse i én og samme bil. 
Og i den nyeste version er den mere intelligent og selvkørende end nogensinde før.

En lang række assistentsystemer registrerer omgivelserne præcist og hjælper med til at afværge farer og kan 
gribe ind autonomt. Det afl aster chauff øren mærkbart og giver komfort og sikkerhed en helt ny dimension. 
En anden konsekvens af de intelligente systemer er, at du får større frihed til at tilpasse E-Klasse sedan til din 
personlighed. Det gælder f.eks. kørestilen. Med en fi ngerbevægelse kan du ski� e mellem komfortable, sportslige, 
besparende eller helt individuelle køregenskaber. E-Klasse sedan er ikke blot intelligent og luksuriøs - den er også 
dynamisk og nytænkende. Og hvis du er til endnu mere dynamik, er svaret enkelt: AMG. Netop nu kan du vælge 
en E-Klasse sedan med AMG eksteriørpakke til en rigtig god pris, hvor du bl.a. får 18" AMG letmetalfælge og AMG 
undervogn med 15 mm sænkning, så E-Klasse sedan og dens sportslige karakter i den grad kommer til udtryk.  

Beskatningsgrundlag fra 470.000 kr.
Find yderligere information om modeller, udstyr og priser på mercedes-benz.dk/firmabil

Mercedes E-Klasse Business sedan. Beskatningsgrundlag fra 470.000 kr. Forbrug ved bl. kørsel 21,7-14,9 km/l. CO2-emission 122-153 g/km. 
Skattegrundlaget er vejledende. Bilen er vist med ekstraudstyr.

A C
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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

  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).

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

TRAILCENTER – Stav-
gang. Mountainbike. 
Orienteringsløb og ka-
jaksejlads. Det er blot et 
lille udsnit af de ting, man 
fremover vil kunne lave af 
aktiviteter ved det idyllisk 
beliggende Marbækgaard. 

I de netop overståede 
budgetforhandlinger for 
Esbjerg Kommune er der 
nemlig sat næsten to millio-
ner kroner af til projektud-
vikling og etablering af et 
såkaldt trailcenter – en helt 
ny form for aktivitetscen-
ter til udendørsidræt som 
tidligere omtalt i Hjerting 
Posten.

”Jeg synes, det er en fan-
tastisk idé. Man har mulig-
hed for at samle så mange 
aktiviteter i et hus, og så 
har Marbækgaard en fan-
tastisk beliggenhed næsten 
ligegyldigt hvilken aktivi-
tet, man laver,” siger Søren 
Heide Lambertsen (S), for-
mand for Teknik- og Byg-
geudvalget i Esbjerg. 

Ombygget trailcenter
Helt præcist er der afsat 
1,9 mio. kr. til projektet – 
400.000 kroner i 2019 og 1,5 
mio. kr. i 2020. 

Og udvalgsformanden 
kan forestille sig, at der 
allerede i 2019 vil være et 

trailcenter at spore ved 
Marbækgaard. 

”Jeg går ud fra, at det 
kommer til at ske så hur-
tigt som muligt, så et sted  
mellem 2019 og 2020 går 
jeg ud fra, at vi begynder at 
kunne se et ombygget trail- 
center,” siger Søren Heide 
Lambertsen. 

Nyt aktivitetshus
Et trailcenter er en ny 
form for aktivitetshus, der 
er skudt i gang af Dansk 
Idrætsforbund (DIF) og Lo-
kale- og Anlægsfonden. 

Konsulent Casper Linde-
mann fra DIF mødtes alle-
rede før sommerferien med 
kommunen ved Marbæk-
gaard for at se på mulighe-
derne for et trailcenter – og 
indtrykket var overvejende 
positivt. 

”Det er perfekt til et trail-
center. Du har en skov, hvor 
der kan laves orienterings-
løb, der er mountainbike-
spor i nærheden, og der er 
vand, hvor der kan sættes 
havkajakker i. Så det har en 
perfekt beliggenhed,” siger 
Casper Lindemann.

Men hvad er det, der gør et 
trailcenter så unikt fra f.eks. 
en almindelig idrætsforening? 

”Det unikke er først og 
fremmest, at man laver et 
sted, der skal komme alle 
til gode. Det er ikke bare 
et klubhus for den ene og 
den anden forening. Ved 
et trailcenter tager vi alle 
de her idrætter, der er ude i 
naturen, og siger, at nu skal 
i deles om den samme faci-
litet,” siger konsulenten. 

”Det er unikt. Så kan 
man sige, at det er der også 

i en idrætshal, men her 
er det i lige så høj grad et 
mødested. I idrætsverde-
nen er man vant til, at hver 
forening har sin egen klub 
med egne lokaler. Her la-
ver vi kun ét, og det skal 
alle deles om,” siger Casper 
Lindemann. 

Konflikter afværges
”Vi tror meget på, at vi kan 
lære af hinanden ved at 
være tættere på hinanden. 
Og at man kan undgå kon-
flikter ude i naturen, hvis 
man lærer at omgås hinan-
den. Man hører folk brokke 
sig over mountainbikere, 
og at de kører vildt og den 
slags. Men hvis man kom-
mer tættere på dem, så kan 
det være, at man forstår 
dem bedre. Så dialog er ve-
jen frem, tror vi.” 

Næsten to mio. 
kroner er sat af  

til et sprudlende 
aktivitetscenter 

ved idylliske  
Marbækgaard

Store ambitioner for nyt trailcenter ved Marbækgaard
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ÅBNE ATELIERDØRE I ESBJERG

LØRDAG D. 29. SEPTEMBER 2018 SØNDAG D. 30. SEPTEMBER 2018  BEGGE DAGE FRA KL. 11.00-17.00
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LØRDAG D. 29. SEPTEMBER 
SØNDAG D. 30. SEPTEMBER

KL. 11.00 -17.00

Hent kataloget og se mere på

KUNSTIESBJERG.DK

Fem forskellige steder i 
landet er DIF og Lokale- og 
Anlægsfonden i gang med 
at opbygge trailcentre – på 

Bornholm og i Kolding, 
Silkeborg, Svendborg og 
Skanderborg. Ingen af ste-
derne er færdige endnu, 

men alle stederne er på 
tegnebrættet. Casper Lin-
demann mener, at kommu-
nens to millioner kroner 
på området er en fornuftig 
pengesum, da der stadig 
skal bygges nogle faciliteter 
ved Marbækgaard, før det 
kan bryste sig af at være et 
trailcenter. 

Nemt at ombygge 
Men det lyder realistisk, 
når kommunen sigter efter 
en åbning af trailcentret i 
2019.  

”Marbækgaard har jo 
den fordel, at mange af lo-

kalerne allerede står der. 
Det skal bare tilføjes nog-
le enkelte elementer f.eks. 
nogle overdækkede area-
ler og den slags. Men vores 
projekt ved Silkeborg skal 
bygges helt fra bunden, så 
det er jo noget helt andet,” 
siger Casper Lindemann og 
opfordrer kommunen til at 
søge midler ved Lokale- og 
Anlægsfonden. 

”Lokale- og Anlægsfon-
den er med i alle de fem 
projekter, vi har kørende 
lige nu. De projekter har 
vi sat i gang for at gøre 
opmærksom på trailcen-

tre, og det, at Esbjerg nu er 
begyndt at få øjnene op for 
det her, gør, at vi allerede 
er begyndt at opnå det, vi 
ville,” siger Casper Linde-
mann fra DIF. 

Støtte til sjette projekt
”Så jeg synes, at kommu-
nen skal søge Lokale- og 
Anlægsfonden og se, om de 
kunne være interesserede 
i at støtte et sjette projekt. 
Det kunne jeg sagtens fore-
stille mig.”

I forbindelse med de af-
sluttede budgetforhandlin-
ger skriver kommunen, at 

trailcentret skal udvikles i 
samarbejde med brugerne. 

Igangsættelse af trailcen-
tret i eksisterende rammer 
med minimum ombygning 
kan finansieres af de kom-
munale midler og der søges 
om fondsstøtte til yderlige-
re tiltag og udvikling.

Marbækgaard har lig-
get øde hen siden midten 
af sidste år, hvor Marbæk-
gaard Catering blev begæ-
ret konkurs. 

Tekst: Lars Düwel 
Grafik: Tegnestuen KRADS 

Sådan kommer trailcentret 
ved Søhøjlandet i Silkeborg 
til at se ud, når det om  
nogle år står færdigt.  
Hvis Marbækgaard skal  
have en total makeover,  
skal pengene komme fra 
fondstøtte.

Marbækgaard har  
ligget øde hen siden  
midten af sidste år.

Store ambitioner for nyt trailcenter ved Marbækgaard
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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

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

service
•  Rudeskift/reparation  

af stenslag
•  Forsikringsskader 
•  Bremsetest  

på bremsestand

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

•  Dæk/hjulskift  
afbalancering

•  Dækhotel  
opbevaring af hjul

•  Synstjek 
•  Partikelfilter  

rensning/regenerering
•  Undervognsbehandling 

(Pava)

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

Vi kan klare alle reparationer

på det lokale værksted i Hjerting

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

www.alsingtaepper.dk

LÆKKER BERBER

89,-Pr. m2 pålagt

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

LUKSUS BERBER

100,-Pr. m2 pålagt

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

BOUCLÉ TÆPPE

119,-Pr. m2 pålagt

Flere flotte farver.
Velegnet til alle 
rum samt trappe.

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

26 16 90 30

?

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

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

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

Har du brug for 1 Xtra Hånd, hjælp til køb 
af dagligvarer, et advokatråd eller måske 
en bisidder i mødet med det offentlige? 

Læs mere om Frivilligforeningen på: 
www.sædding.nu 

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

SAMMENLÆGNING 
– Den 5. september blev 
dagen, hvor Det Danske 
Spejderkorps i Hjerting 
blev lagt sammen med FDF 

i sidstnævntes hus på Plan-
tagevej. Edith Loklindt, 
en af lederne fra FDF, be-
skriver sammenlægnin-
gen med en reference til et 
kendt program på DR. 

”Det er lidt ligesom i ’Gift 
ved første blik’. Nogle har 
valgt det for os, og så finder 
vi ud af det bagefter,” siger 
Edith Loklindt. 

Da kommunen valgte at 
sætte DDS’ hus til salg tid-
ligere på året blev det med 
den besked om, at spejder-

ne fra Hjerting blev tvangs-
flyttet ind til naboen. Og 
nu handler det om at få det 
bedste ud af beslutningen. 

Et hus uden minderne
”Det er jo et hus, der min-
der meget om det, vi havde 
før, bare uden alle minder-
ne,” siger Jesper Lykke fra 
DDS. 

”Der er jo ikke tale om, 
at vi skal lægges sammen 
som grupper, men jeg tror 
alligevel, at det bliver svært 

her i starten at skulle dele. 
Vi har jo mange ting som 
spejderforening, og så er 
begge klubber vant til at 
kunne komme og gå, som 
man vil.” 

Også ovre i FDF-lejren 
er man spændt på, hvor-
dan det tvungne ægteskab 
kommer til at fungere.

”Vi tænker, at det bliver 
en udfordring, for vi er 
vant til at have det hele for 
os selv, og det er de også,” 
siger Lasse Petersen, spej-
derleder ved FDF. 

På sammenlægningsda-
gen var alle bekymringer 
dog forsvundet som dug 
for solen. Børn og medlem-
mer fra begge lejre lavede 
lege og konkurrencer på 
det grønne område ved si-
den af det nye fælleshus.

Tekst og foto: Lars Düwel

De to spejderkorps 
er blevet lagt  
sammen i FDF’s hus  
på Plantagevej

Tlf. 75 12 96 91
www.frandsjensens.dk

Solidt  

håndværk  

- og mere til

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

FDF og DDS 
deler nu  
samme
tag

Edith Loklindt (t.v.) og Lasse Petersen (t.h) fra FDF snakker med Jesper Lykke fra DDS.  
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Indvielse  
af byen

Åbent kl. 9.30 - 20.00
Fredag den 28. september

Mandag den 1. oktober  
er vi klar til at modtage jer  

på vores nye adresse!

VI FLYTTER
til Smedevej 2, 6710 Esbjerg V

Smedevej 2, 6710 Esbjerg V · Telefon 75 15 04 00

www.park-have.dk

...sker der noget i Hjerting?

hjerting.dk!

Gratis 
influenzavaccination

Tilbydes alle over 65 år, førtidspensionister og visse kronisk syge
(Se hvilke på www.stopinfluenza.dk)   

For alle andre kun 160 kr.

HVOR & HVORNÅR?

Læs mere på www.stopinfluenza.dk

Husk sygesikringsbevis

BLIV VACCINERET HJEMME
Gør dit helbred, at du ikke kan møde op ovenfor, kan du blive vaccineret hjemme. 

For alle over 65 år, førtidspensionister og visse kronisk syge er det gratis. Ellers koster det 300 kr.
Bestil tid på telefon 77 99 77 88 fra den 17. september - 5. oktober kl. 8.30 - 15.00 

eller tilmeld dig på www.stopinfluenza.dk

ESBJERG N

Torsdag 4. oktober 2018 kl. 09.30 - 10.30 **
Plejecenter Landlyst, Landlystvej 2

Onsdag 3. oktober 2018 kl. 15.00 - 16.00 *
Esbjerg Storcenter, Gl. Vardevej 230

Torsdag 11. oktober 2018 kl. 10.30 - 11.00 *
Bryndum Forsamlingshus, Bryndumvej 113

Søndag 14. oktober 2018 kl. 11.00 - 14.00
 - City Nord, Stormgade 155 (  v. Bilka)

Søndag 7. oktober 2018 kl. 11.00 - 14.00
 - Esbjerg Storcenter, Gl. Vardevej 230

Torsdag 11. oktober 2018 kl. 11.30 - 12.30 *
Vester Nebel Sognehus, Stokbrovej 18

* Arrangeret i samarbejde med Ældresagen i Esbjerg       ** Arrangeret i samarbejde med Røde Kors Esbjerg

ESBJERG V

Mandag 1. oktober 2018 kl. 13.00 - 15.00 **
Sædding Centret, Fyrvej 34, Mødestedet

Tirsdag 2. oktober 2018 kl. 09.00 - 11.00 **
Guldagerhallen, Præstemarksvej 43, Guldager

Mandag 1. oktober 2018 kl. 10.00 - 12.00 **
Hjerting Kirkes Mødelokale, Hjerting Byvej 13

Onsdag 3. oktober 2018 kl. 13.00 - 14.00 *
Hjerting Badehotel, Strandpromenaden 1

Lørdag 6. oktober 2018 kl. 10.00 - 13.00 
 - Sædding Centret, Fyrvej 34

Mandag 8. oktober 2018 kl. 10.00 - 12.00 *
Jon & Dittes Hus, Gl. Guldagervej 12

Torsdag 11. oktober 2018 kl. 13.00 - 15.00 **
Sædding Centret, Fyrvej 34, Mødestedet

Fredag 12. oktober 2018 kl. 11.00 - 13.00 *
Guldager Forsamlingshus, Guldagervej 70

* 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.

TINTA 
–––– plads til dig.
TINTA wood 37.194,-

29.755,–** 

Køkken, bad
og garderobe
i Tinta-designserien

–20%*

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

MOBILPOLITIK – Piiing. 
Bliing. Weehu. Mobiltele-
fonen og dens afbrydelser 
i skolen er en kilde til evig 
diskussion. 

Nu sender formanden i 
kommunens Børne- og Fa-
milieudvalg, Diana Mose 
Olsen (SF), diskussionen ud 
til de enkelte skolebestyrel-
ser. 

”Det er ikke noget, vi skal 
komme med regler og ram-
mer for fra politisk side,” 
siger hun. 

På et udvalgsmøde den 
10. september diskutere-
de udvalgsmedlemmerne 
emnet. Her fik de også in-
put fra Det Fælles Elevråd, 
der består af formænd og 
næstformænd fra skolernes 
egne elevråd. 

”Vi kan lande den et sted, 
hvor den hedder, at vi i dia-
log med skolebestyrelserne 
spørger ind til, om der skal 
fastlægges nogle rammer, 
hvis der er behov for det 
på de enkelte skoler. Det 

Fælles Elevråd havde et 
klart ønske om, at der kom 
nogle lidt bredere drøftel-
ser fra skolebestyrelsen og 
ledelsen, så det ikke bare er 
op til den enkelte klasse at 
tage en beslutning om det.” 
siger Diana Mose Olsen. 

Lærerne må vurdere
Hjerting Posten sender 
derfor straks mikrofonen 
videre til Mette Lorenzen, 
formand for Auraskolen. 
Hun mener først og frem-
mest, at det er et område, 
hvor politikerne skal 
blande sig fuldstændig 
udenom. 

”Det her må politi-
kerne simpelthen ikke 
gå ud at lovgive om. 
Lærerne skal selv kun-
ne vurdere, hvornår det 
fungerer, og hvornår det 
ikke fungerer, og det synes 

jeg, at vores lærerteams 
har håndteret utrolig godt. 
Vi har ikke nået et punkt, 
hvor vi har set os nødsaget 
til at skulle indføre skrappe 
regler,” siger Mette Loren-
zen. På en af Auraskolens 
afdelinger, nemlig den i 
Sønderris, gennemførte 
man sidste år et forsøg, 
hvor de ældre elever skul-
le klare sig igennem dagen 
uden mobiltelefonen. 

For Mette Lorenzen er 
elevernes forældre et vig-
tigt aspekt, når snakken 
falder på brugen af mobil-
telefoner i skolen. 

”Jeg kunne godt tænke 
mig at få forældre mere 
med i dialogen. Børnene 
kigger på os og ser, hvad 

det er for et mobilforbrug, 
vi har. Er der perioder i 
løbet af dagen, hvor vi er 
sammen med børnene, 
uden at der ligger en mobil 
foran os. Det er vigtigt, at 
det ikke altid kun er skoler-
ne, der skal sætte rammer-
ne for, hvad der er tilladt. 
Forældrene skal også selv 
være dygtige til at huske 
på, at det er dem, der er rol-
lemodellerne,” siger Mette 
Lorenzen. 

På Bohrskolen, der be-
står af Fourfeldt-, Vita- og 
Ådalskolen, mener for-
mand Mark West, at det 
ikke kun handler om at 
lave en mobilpolitik, men 
at indsatsen skal tænkes 
mere bredt. 

”I bund og 
grund synes 
jeg, at det er no-
get pjat kun at 
snakke mobilte-
lefoner. Det er li-
geså meget deres 
computer, og dem 
er vi jo i gang med 
at udrulle til skoler-
ne. Så jeg forstår ikke 
helt, hvad det er, man 
vil opnå ved at fjerne 
telefonerne. Hvis man 
bliver forstyrret af et 
opslag på Facebook, så 
bliver man lige så for-
styrret af det på en com-
puter,” siger Mark West.

En sund tilgang 
”Derfor synes jeg, at man 
skal tænke mere generelt, 
hvordan man håndterer 
digitale og sociale medier. 
Det skal vi snakke om på 
vores næste bestyrelses-
møde, hvordan vi vil sætte 
det i værk, og hvordan vi 
vil gribe det an. Om vi skal 
have en mere overordnet 
holdning.” 

Og hvad kunne den over-
ordnede holdning være? 

”Jamen, at det i lige så 
høj grad handler om, at vi 
skaber en sund tilgang til 
de digitale medier. Hvis du 
tager ’ud’ væk fra ordet ud-
dannelse, så står der dan-
nelse tilbage, så vi har også 
et ansvar for at lære elever-
ne, hvordan man omgås de 
her systemer. For spørgs-
målet er større, end om de 
må have en telefon eller ej,” 
siger Mark West. 

Tekst: Lars Düwel 

Mobilens rolle i elevernes hverdag  
skal diskuteres lokalt på de enkelte  
skoler,  mener udvalgsformand 

Mobildiskussion 
skal tages lokalt  
– og ikke i form af 
centrale regler

www.martinsen.dk

Rådgivning og revision 
med fuld fart frem...

Mette Lorenzen, Auraskolen, 
mener, at mobilpolitk bør 
være en rent lokal beslutning 
og Mark West, Bohrskolen, 
foreslår at tænke bredere i 
håndtering af digitale medier.
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”På seks timer modtog 
eleven 50 snaps”
MOBILFRI – ”Jeg kunne 
godt tænke mig at fortælle 
dig en historie, Lars,” siger 
Jan Wittrup, pædagogisk 
leder for 5. - 9.-årgang ved 
Sønderrisskolen.

”Den første gang, hvor vi 
startede skoledagen med at 
lægge elevernes telefoner i 
kassen på mellemtrinnet, 
var der bagefter en elev 
fra sjette klasse, der havde 
fået 50 snaps fra klokken 
otte om morgen til to om 
eftermiddagen. Og det har 
jo vel at mærke ikke været 
fra hans skolekammerater, 
for de havde også afleveret 
deres telefoner. Så det var 
udelukkende snaps ude-
fra,” fortæller Jan Wittrup. 

Snaps er vel at mærke 
ikke akvavit, men den al-
mene betegnelse for billed-
beskeder sendt via den po-
pulære app ’Snapchat’. 

”Det er jo helt vildt. Det 
fokus, de skal holde på al-
verdens ting og være tilste-
de alle mulige steder, mens 
timen kører. Så der tænker 
jeg altså, det er et valg, vi 
til tider skal træffe for dem, 
for de kan ikke holde det 
fokus,” siger Jan Wittrup. 

Sønderrisskolen lever 
stadig videre på et forsøg, 
som de gennemførte sid-
ste år. Her fik eleverne låst 
deres telefon inde, mens 
der var undervisning. I dag 
skal hver enkelt klasse på 
skolen aflevere telefonerne 
i nogle kasser, mens under-
visningen står på, hvor de 
kan hente den med accept 
fra læreren. 

Fagligt niveauløft
”Jeg oplever to ting ved, at 
eleverne er befriet for tele-
fonen i timerne. Primært, 
at det skaber en ro i klasse-
lokalet, hvor børnene ikke 
skal holde fokus på telefo-
nen. Det er så helt naturligt 
med til at løfte det faglige 
niveau,” siger Jan Wittrup.

”Og så oplever vi også, 
at børnene bruger mere tid 
sammen. De er selvfølgelig 
vant til en anden hverdag, 
end den min generation 
havde, hvor de i dag bru-
ger tid sammen gennem 
en skærm. Men der er også 
nogle værdier ved at kunne 
se hinanden i øjnene.” 

”Og uden at skulle drage 
nogle direkte paralleller, så 

kom vi faktisk ud sidste år 
med Esbjergs højeste ka-
raktergennemsnit. Det kan 
man så lægge i, hvad man 
vil,” siger Jan Wittrup, der 
ikke er så glad for at bruge 
vendingen ’forbyde brug af 
mobiltelefon’. 

”Det handler om at få 
forklaret børnene, at det i 
sidste ende er for deres eget 
bedste, hvis telefonen bli-
ver pakket væk. At det øger 
deres faglighed. Og hvis de 
selv kunne træffe det valg, 
så ville det selvfølgelig 
være bedre.”

Reaktionen fra eleverne 
har været forskellig. 

”Nogle har lidt svært 
ved at se, det er super godt, 
mens andre tænker, at det 
er fint for mig,” lyder det 
fra Jan Wittrup.

”Men vi prøver hele tiden 
at fortælle dem, at det fak-
tisk er en meget god idé, for 
det er med til at løfte deres 
faglighed. Det er jo næsten 
beviseligt. Men jeg synes 
især, det handler om, at vi 
har et ansvar som lærere.” 

Tekst: Lars Düwel
Mindfulness og meditation Esbjerg

Mindfitness
Birthe Gaj Nielsen

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

Mindfulness for børn (6-9 år) 
STARTER: onsdag 31. oktober kl. 16.15-17.15

I ALT 6 GANGE: 31/10 – 7/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 – 5/12

 Mindfulness for børn sammen med en forælder.

Vi leger, mærker kroppen og bruger sanserne.

Blandt andet i form af yoga, vejrtrækningsøvelser,  
historier, rytmer og afslapning.

Øvelser og lege kan styrke barnets evne til at mærke  
sig selv, egne grænser og behov, berolige sig selv  

og fokusere sin opmærksomhed.

 Se mere på www.mind-fitness.dk

Mindfulness
for børn (6-9 år)

Mindfitness
Birthe Gaj Nielsen

2012 Fiat 500 · 1,2 Pop · 3 dørs
Fjernb. c.lås ∙ startspærre  
højdejust. forsæde ∙ el-ruder  
cd/radio ∙ isofix ∙ kopholder  
6 airbags ∙abs ∙ servo ∙ hvide blink 
indfarvede kofangere ∙ ikke ryger 
servicebog ∙ 96.000 km.

Pris:  52.900,-

2013 Opel Adam · 1,2 Jam · 3 dørs
Airc. ∙ fjernb. c.lås ∙ fartpilot 
kørecomputer ∙ infocenter ∙ servo 
startspærre ∙ højdejust. forsæde 
el-ruder ∙ 16” alufælge ∙ antispin 
multifunktionsrat ∙ hvide blink 
ikke ryger ∙ servicebog ∙ 114.000 km.

Pris:  79.900

2009 Audi A3 · 1,9 TDi Ambition Cabriolet 
2 dørs
17” alufælge ∙ airc. ∙ 2 zone klima 
fjernb. c.lås ∙ kørecomputer 
infocenter ∙ startspærre ∙ højdejust. 
forsæde ∙ el-ruder ∙ el-spejle ∙ ikke 
ryger ∙træk ∙servicebog ∙126.000 kr.

Pris:  154.500,-

2015 Ford Fiesta · 1,0 SCTi 140 Red Edition 
3 dørs
17” alufælge ∙ airc. ∙ infocenter 
startspærre ∙ udv. temp. måler 
sædevarme ∙ højdejust. forsæde 
1 ejer ∙ ikke ryger ∙ servicebog 
flot og velholdt, 42.000 km.

Pris:  152.900,- 

2013 Mercedes A180 · 1,5 CDi Urban · 5 dørs
6 gear ∙ 17” alufælge ∙ 2 zone klima ∙ 
fjernb. c.lås ∙ fartpilot 
kørecomputer ∙ infocenter 
service ok ∙ træthedsovervågning, 
læderrat ∙ sportssæder ∙ meget 
velholdt ∙ 126.000 km.

Pris:  179.900,-

2015 Toyota Aygo · 1,0 VVT-i x-wave Sky  
5 dørs
El-kalesche ∙ airc. ∙ fjernb. c.lås 
fartpilot ∙ kørecomputer ∙ cd/radio 
infocenter ∙ startspærre ∙ højdejust. 
forsæde ∙ el-ruder ∙ el-spejle 
bakkamera ∙ ikke ryger ∙ 62.000 km

Pris:  79.900,-

2009 Nissan Qashqai · 1,6 Acenta · 5 dørs
17” alufælge ∙ airc. ∙ 2 zone klima 
fjernb. c.lås ∙ parkeringssensor 
fartpilot ∙ kørecomputer ∙ udv. temp. 
måler ∙ sædevarme ∙ højdejust. 
forsæde ∙ ikke ryger ∙ træk 
servicebog ∙ 187.000 km.

Pris:  94.900 kr.

2014 Citroën C1 · 1,0 e-VTi 68 Feel Airscape 
5 dørs
Airc. ∙ fjernb. c.lås ∙ startspærre ∙  
kørecomputer ∙ højdejust. forsæde 
el-ruder ∙ cd/radio ∙bluetooth 
stofindtræk ∙ 6 airbags ∙ ikke ryger 
servicebog ∙ 42.000 km.

Pris:  64.500,-

2013 Opel Adam · 1,2 Jam · 3 dørs
16” alufælge ∙ sort tag ∙ airc. 
fjernb. c.lås ∙ kørecomputer 
fartpilot ∙ startspærre ∙ udv. temp. 
måler ∙ højdejust. forsæde 
multifunktionsrat ∙ tonede ruder 
ikke ryger ∙ servicebog ∙ 131.000 km.

Pris:  74.900,-

2009 Citroën C3 Picasso · 1,4 VTi 95 Comfort 
5 dørs
Airc. ∙ køl i handskerum ∙ fjernb. 
c.lås ∙ infocenter ∙ fartpilot   
udv. temp. måler ∙ sædevarme 
splitbagsæde ∙ ikke ryger ∙ tidligere 
undervognsbehandlet ∙ 106.000 km.

Pris:  72.900,-

2014 Nissan Qashqai · 1,6 Visia · 5 dørs
16” alufælge ∙ airc. ∙ fjernb. c.lås 
fartpilot ∙ kørecomputer ∙ el-ruder 
infocenter ∙ højdejust. forsæde  
multifunktionsrat ∙ ikke ryger 
tidligere undervognsbehandlet 
parkeringssensor ∙ 42.000 km.

Pris:  149.900,-

Jørn Vestergaard Biler
Industrivej 58, Bramming • info@jv-biler.dk • 20 11 18 81 • www.ne-biler.dk

Billig finansiering
12 måneders tryghedsgaranti

2011 Nissan Juke · 1,5 dCi 110 Visia · 5 dørs
Alu. ∙ airc. ∙ fuldaut. klima ∙fjernb. 
c.lås ∙ fartpilot ∙ kørecomputer 
startspærre ∙ udv. temp. måler 
sædevarme ∙ højdejust. forsæde 
servo ∙ tonede ruder ∙ ikke ryger 
service ok ∙ 43.000 km

Pris:  114.900,-
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HAVNEØ – ”Du har vel 
ikke et par ekstra af de hjel-
me der, så vi kan kigge lidt 
nærmere på det hele?” 

Spørgsmålet får kom-
munal projektleder Torben 
Hartung til at vende sig om 
og med et smil på læben 
svare, at det nok desvær-
re ikke kan lade sig gøre. 
Spørgeren er Carsten Sen-
ger, en interesseret borger, 
der står og iagttager arbej-
det med den nye Havneø 
ved Esbjerg Brygge uden 
for det opstillede stakit. 

Koster en kvart milliard
Men i stedet for en tur ind 
på arbejdspladsen får han 
en forklaring af Torben 
Hartung, som netop den-
ne dag, hvor Hjerting Po-
sten har sat projektlederen 
i stævne, er i gang med at 
forberede ankomsten af de 
massive stormporte, der 
skal fungere som de sej-
lendes indgang til den nye 
Havneø. 

Det store havnebyggeri, 
der tog sin begyndelse i juli 
sidste år og står til at ko-
ste cirka en kvart milliard, 
begynder for alvor at tage 
form. 

Kanalen langs den sydli-
ge side af Havneøen titter 
frem, hvilket er den sidste 
del af den omkransende 
dæmning, der mangler at 
blive gravet ud. Det område 

der kommer til at gå under 
navnet Havnelagunen. 

Projekts første fase, den 
såkaldte vandfase, regner 
Torben Hartung med er 
færdig ved slutningen af fe-
bruar næste år. En fase der 
indtil nu er gået godt for 

den ansvarshavende entre-
prenør Aarsleff.

”De har holdt den tids-
plan, der blev lagt ud. De 
har på godt jysk været hele 
fremme i skoene omkring 
planlægningen,” siger Tor-
ben Hartung.

Den største udfordring, 
han sammen med Aarsleff 
er stødt på, var opdagelsen 
af en masse tørv bestående 
af døde plantedele under 
slusen, hvor stormportene 
skulle stå. Til at starte med 
blev det vurderet, at tørve-

laget ikke ville betyde så 
meget.

”Under havbunden inde 
i slusen ligger der en tyk 
betonplade, og nedenun-
der den plade lå der før en 
masse tørv. Den prop var vi 
nervøse for ville trække be-

tonbundpladen ned,” siger 
Torben Hartung. 

”Vi besluttede derfor, 
at vi skulle ned og fjerne 
den tørv, så vi gravede et 
kæmpe hul ned til det. For 
vi turde simpelthen ikke 
støbe den kæmpe beton-

plade ovenpå den prop af 
tørv. Det tog fire-seks uger, 
sådan som jeg husker det,” 
fortæller Torben Hartung.

En anden udfordring, 
projektet stadig bakser 
med, ligger ved arealet ned 
til vandet nord for storm-

porten. Et område der skal 
ende med at blive et læk-
kert, grønt stykke jord, 
hvor man kan nyde aften-
sol og solnedgang. 

Her er der lagt en masse 
af det jord, der er gravet op 
nede fra havets bund. 

Jorden er for sur
”Problemet er bare, at det 
tørv har ligget så lang tid 
under havbunden, at det 
er meget surt. Det har en 
pH-værdi på 3,9, og den 
skulle vi gerne have op på 
omkring seks-syv stykker, 
før vi kan plante græs,” si-
ger Torben Hartung. 

For at få pH-værdien til at 
stige har man derfor smidt 
en masse kalk ud i områ-
det, der henover vinteren 
og foråret gerne skal gøre 
jorden mere basisk.

Ved stormporten bliver 
der desuden installeret et 

lyssignal, som fortæller 
bådene langt ude på havet, 
om portene er åbne eller 
lukkede. 

”Det er for at undgå, at 
sejlere tager turen helt ind i 
bugten for så at finde ud af, 
at portene er for,” forklarer 
Torben Hartung. 

Betonklodser til fiskere
Havneøen kommer til at 
kunne bruges af både ka-
jakroere, fritidsdykkere og 
sejlere; sågar lystfiskere har 
fået deres eget område ved 
den vestlige bred, hvor der 
er opstillet seks runde be-
tonklodser kun få meter fra 
vandet. 

Her er det meningen, at 
lykkesøgende lystfiskere 
kan stille sig ned og kaste 
en snøre i vandet. 

Tekst og foto: Lars Düwel

Arbejdet med første fase af den nye Havneø skrider fremad  
og ser ud til at holde tidsplanen – men det er ikke uden udfordringer

Sejlklub får ti procent af lejen
Som et vederlag for at udføre en række vedligeholdel-
ses- og administrationsopgaver får Esbjerg Søsport ti 
pct. af alle indtægter fra pladslejen. Det fremgår af 
driftsaftalen mellem kommunen og sejlklubben. Ind-
tægten er skønnet til at udgøre 45.000 kroner i 2019. 

Kommunen forpligter sig i øvrigt til at stå for ind-
køb af materiale til vedligeholdelse, mens foreningen 
sørger for eget værktøj og arbejdstimer. Sejlklubbens 
opgaver er bl.a. at vedligeholde flydebroerne og holde 
et generelt opsyn med lystbådehavnen.

Projekleder for det store havnebyggeri Torben Hartung er sammen med entreprenøren Aarsleff 
godt i gang med byggeriets første fase. En del af den fase er arbejdet med en rampe til bådtrailere.  

Havneøen med lagune  
 og lystbådehavn tager form
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Træskibshavn

Vandsport

Havneøen

Esbjerg Brygge

Lystbåde rykker 
ind til oktober

To 64 ton tunge stormporte
De to store stormporte i Havneøens sluse, der adskiller lagu-
nen med forhavnen, vejer hver 31,5 ton. fylder 8,5 meter i bred-
den og 11,2 meter i højden. De kan lukkes, når vandet stiger to 
meter over den normale vandstand. 

Der er mulighed for at lægge 20 skotplanker på tværs, så vandet i 
slusen kan tømmes. Det giver mulighed for at nå ned til havbunden, 
så portene og hængsler kan vedligeholdes. Når portene er lukkede, vil 
der via en gangbro være mulighed for at gå på tværs af slusen. 

Tirsdag den 18. september  
blev de to stormporte, der 

hver vejer ca. 31,5 ton, 
hejst ned i slusen ud  

til forhavnen. De  
har en størrelse  

på 95,2 kvm. 

Pladsleje i kr.  
Bådlængde

 
2019

 
2020*

 
2021*

Under 6 m 1.600 1.600 2.500
6 - 8 m 1.750 1.750 2.700
8 - 10 m 1.900 1.900 2.900
10 - 12 m 2.050 2.050 3.200
Over 12 m 2.200 2.200 3.500

LYSTBÅDEHAVN – Es-
bjerg Søsport og medlem-
mernes både får snart et 
nyt hjem. I uge 42 begynder 
foreningen at rømme deres 
nuværende lystbådehavn 
i Esbjerg Havn og Frank 
Rasmussen, formand for 
Esbjerg Søsport, fortæller, 
at allerede i løbet af oktober 
og november flytter en stor 
del af medlemmerne deres 
både ind i den nye base ved 
Havneøen.

”Som det ser ud lige nu, 
er der tale om 60-70 både, 
der flytter direkte ind i den 
nye lystbådehavn. Resten 
kommer til næste år,” siger 
Frank Rasmussen. 

De 200 pladser, som lyst-
bådehavnen på nuværende 
tidspunkt har, er reserve-
rede, men kommunen har 
slået fast, at der er plads til 
at udbygge med 100 ekstra 
pladser. 

Projektleder Torben Har-
tung fortæller, at installe-

ringen af flydebroerne, der 
kommer til at være lyst-
bådehavnens skelet, går i 
gang i uge 43 og 44.

Selve lystbådehavnen 
kommer til at bestå af én 
stor bro med fem mindre 
flydebroer ud til siderne.

”Ude for enden af den 
store hovedbro laver vi en 
lille platform på ti gange 
12 meter. Det bliver en plat-
form, hvor man kan lave 
ophold ude, og hvor der 
kan sættes borde og bænke 
op,” siger Torben Hartung. 

Aftalen gælder i ét år
Lystbådehavnen er ejet af 
kommunen, men i driftsaf-
talen fremgår det, at Esbjerg 
øsport står for den daglige 
drift, opsyn og vedligehol-
delse af flydebroerne. 

Aftalen gælder til og med 
2019 og skal genforhandles 
én gang årligt. 

Priserne for bådleje kom-
mer til at variere fra 1.600 

til 2.200 kroner alt efter 
bådens længde. Priserne er 
for en sæson gældende fra 
april til november. 

Lejen forventes at stige 
med tusind kroner årligt, 
når Det Maritime Center 

efter planen bliver indvi-
et i 2021. Lystbådehavnen 
får desuden en nybygget 
trailerrampe, hvorfra sej-
lere kan sætte deres båd i 
vandet. Den er placeret ved 
Tage Sørensens Plads.

Tekst: Lars Düwel 
Dronefoto: Graphic Vision 
Illustr: Casper Heiberg
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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 26.09.2018 til og med søndag 30.09.2018, 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.-

ZENDIUM TANDPASTA
ELLER TANDBØRSTER
Flere varianter. 100 ml. 
2 stk. Literpris 
v/5 stk. 180,00
Stk. pris v/5 stk. 9,00.

5 PAKKER

90.-

GRØNNE 
ASPARGES
Udenlandske. Kl. 1. 
250 g.  
Kg pris 60,00.

PR. BUNDT 

15.-

DELIKATESSENS
FISKEFILETER
PR. STK. 

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

12.-

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

PR. RULLE 

10.-

BUON GOVERNO
Italien. 75 cl. 
Literpris v/6 flasker 66,66. 

6 FLASKER 
+ 1 MAGNUM 

29995

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

——————

——————

——————

——————

——————

——————

——————

——————

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

Begrænset parti  
pga. ovnkapacitet

SPAR 23975

SPAR 87.-

SPAR 995

Ring gerne og 
bestil i forvejen

HENDRICK'S 
GIN 
70 cl. 
Literpris 328,50 

PR. FLASKE

22995

ANTHON BERG 
GULDÆSKE
300 g. Kg pris 133,17. 
Max 6 æsker pr.  kunde. 
Herefter er prisen 
83,95 pr. æske.

PR. ÆSKE

3995

SPAR 6975

UGENS ØKOLOGISKE TILBUD
GRØN BALANCE  
ØKOLOGISKE TOMATER
Original eller basilikum 
og oregano. 400 g. 
Kg pris v/5 dåser 10,00 

5 DÅSER

20.-

SPAR 5.-

Over 850  
økologiske varer

velsmag
Fyld skabene med

SPAR 44.-

+ pant
SPAR 750

SASHI COTE DU BEUF 
Kg pris 200,00 

PR. 100 G 

20.-
Modnet i min. 30 dage

SPAR 2475

Kom og få skåret din bøf 
efter ønsket størrelse

Værdi 179,95
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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 26.09.2018 til og med søndag 30.09.2018, hvor andet ikke er anført. Der tages forbehold for leverancesvigt, afgiftsændringer, billede- og trykfejl.

kæmpe        lagersalg
Kom og gør et kup på easis varer der ikke er tilsat sukker

vi har et begrænset parti af hver varer

Der sker snart noget
spændende i Meny Hjerting!

Følg med på vores facebook 
og i vores lokal annonce

EASIS  
CRUNCH BAR 
25x35 g 
Kg pris 125,71

EASIS  
PEANUTS BAR 
24x30 g 
Kg pris 137,50

EASIS  
MARCIPANBRØD 
25x30 g 
Kg pris 146,67

EASIS CHIPS 
14x50 g. Nachos Cheese, 
Sour Cream & Onion, 
Paprika eller Salt. 
Kg pris 157,14 

PR. KASSE

110.-

EASIS  
CHEESE CAKE BAR 
24x30 g 
Kg pris 152,78

EASIS  
KOKOS BAR 
24x35 g 
Kg pris 130,95

EASIS  
REN RÅ MARCIPAN 
150 g 
Kg pris 66,67

EASIS 
CHAI LATTE 
200 g. 
Kg pris 125,00 

PR. STK.

25.-

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

——————

——————

——————

——————

——————

——————

——————

——————

EASIS  
LÆKKERBAR 
20x35 g 
Kg pris 142,86 

PR. KASSE

100.-

EASIS PÅLÆGS- 
CHOKOLADE 
112 g. Lys eller mørk 
Kg pris 89,29 

PR. PAKKE

10.-
SPAR 2495 SPAR 120.-

Sælges kun i 
hele kasser

PR. KASSE

110.-

PR. KASSE

110.-

PR. KASSE

110.-

PR. KASSE

110.-

PR. KASSE

110.-

PR. STK.

10.-

SPAR 165.-

SPAR 154.-

SPAR 16375

SPAR 124.-

SPAR 154.-

SPAR 165.-

SPAR 2250

SPAR 2495

Sælges kun i 
hele kasser

Sælges kun i 
hele kasser

Sælges kun i 
hele kasser

Sælges kun i 
hele kasser

Sælges kun i 
hele kasser

Sælges kun i 
hele kasser
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FORURENING – Vestky-
sten på Fanø blev for få uger 
siden ramt af en slem om-
gang paraffinforurening. 
Det er ikke første gang, at 
strandene på Fanø bliver 
ramt af paraffin, men Peter 
Michélsen, primus motor 
i foreningen Ren Strand 
Fanø vurderer, at det er den 
værste omgang forurening, 
foreningen har set. 

”Det har været den vær-
ste i meget lang tid, og jeg 
vil gå så langt som at sige, 

at det er den værste, vi har 
set. Af det samlede materi-
ale har vi i alt samlet cirka 
150 tons op,” siger Peter Mi-
chélsen. 

”Der er selvfølgelig tang, 
vådt sand og andet affald 
i det, men jeg vil anslå, at 
halvdelen af det er paraf-
fin. Og det er altså meget,” 
siger formanden fra Ren 
Strand Fanø. 

LUKNING – Hvis turen på 
et tidspunkt går til Fanø, 
så vil det fra 30. september 
ikke længere være muligt 
at nyde en kold fadøl eller 
en frokost med udsigt til 
vandet ved Café Løven og 
Nymfen ved Fanø Bad. 

Forpagterparret Torben 
og Annemarie Hansen har 
nemlig set sig nødsaget til 
at stoppe ved caféen.

”Alderen har simpelthen 
indhentet os. Vi må sande, 

at det er for hårdt som 60+ 
at dyrke sommercafé på 
Fanø, og at helbredet ikke 
er til at stå i køkkenet 12 
timer om dagen,” siger Tor-
ben Hansen. 

Kurt E. Nielsen, der drif-
ter bygningerne, ser det 
som et slag for øen, at par-
ret har valgt at dreje nøglen 
om og stoppe ved caféen.

BIOGRAF – Fanø Biograf 
er måske ikke en af landets 
største biografer, men til 
gengæld en af de hygge-
ligste. Det kniber desværre 
bare lidt med besøgstalle-
ne, og derfor vil de frivilli-
ge nu udvikle og slå et slag 

for biografen, der endda er 
en af landets ældste. De hå-
ber på at kunne lokke flere 
gæster ind foran lærredet 
med en række nye tiltag.

FÆRGEDRIFT – ’Imellem 
Esbjerg og Fanø.’ Sangen 
om turen frem og tilbage 
mellem Esbjerg og Fanø 
er kendt for de fleste, men 
hvem der for fremtiden 
kommer til at stå for selve 
turen står stadig hen i det 
uvisse. 

“Hvis der ikke er indika-
tion på problemer, vil det 
ske relativt hurtigt. Men 
hvis der kommer en masse 

op, kan det nok række he-
nover sommerferien – især 
hvis der viser sig noget al-
vorligt,” sagde kontorchef 
Søren Bo Rasmussen fra 
fusionsenheden hos KFST 
til Fanø Posten den 29. juni. 

Fanø Posten erfarer, at 
forsinkelsen skyldes indsi-
gelser mod fusionen. 

Læs hele artiklen 
på fanøposten.dk

Nyt fra Fanø Posten

Læs hele artiklen 
på fanøposten.dk

Læs hele artiklen 
på fanøposten.dk

Læs hele artiklen 
på fanøposten.dk

Læs hele artiklen 
på fanøposten.dk

Læs hele artiklen 
på fanøposten.dk

Fanø Kommune skal have  
den store sparekniv frem
BUDGET – Flere børn og 
flere ældre. En udlignings-
reform og en lønstigning til 
kommunens medarbejdere. 
Det er nogle af grundene 
til, at kommunen står over 
for en række besparelser. 

”Vi skal betale mere for 
de ældre og helt unge på 
grund af den kommunale 
medfinansiering og derud-
over er der en række andre 
faktorer, der gør, at vi bliver 
nødt til at lave nogle omfat-
tende ændringer. For ellers 
så går det galt,” siger Fanøs 
borgmester, Sofie Valbjørn. 

En af grundene er, at den 
såkaldte udligningsreform 
rammer Fanø hårdt. Refor-
men går i al sin enkelhed 

ud på, at det serviceniveau, 
som borgere over hele lan-
det oplever, ikke må af-
hænge af, hvor i landet de 
bor. Og eftersom borgerne 
på Fanø ligger ret højt på 
en række socioøkonomiske 
forhold – beskæftigelse, ud-
dannelse og den slags ting 
– så bliver Fanø ramt hårdt 
på det område. 

Dyrere dagtilbud
I sidste uge blev et samlet 
byråd på Fanø enige om et 
budgetforlig – og det læg-
ger blandt andet op til dy-
rere dagtilbud ved vugge-
stuer og SFO.

”Vi har pt. en meget lav 
forældrebetaling på dagtil-

bud. Man betaler ikke me-
get for f.eks. en vuggestue-
plads,” siger Sofie Valbjørn.

Borgmester Sofie Valbjørn står i spidsen for kommunens 
budgetforhandlinger, hvor dagtilbuddene bliver dyrere.

DIREKTØRSKIFTE – De 
nye ejere hos Fanø Bryghus 
har været ude at finde en 
ny direktør til det lokale øl-
tempel. Det er Sofie Jansen 
(45) fra Esbjerg, der fra og 
med september er ny direk-
tør ved Fanø Bryghus.

”Det er jeg selvfølgelig 
helt vildt glad for. Det er jo 
stadig meget nyt det hele, 
så jeg skal lige lære folk at 
kende. Men jeg glæder mig 
til at komme i gang med at 

optimere det rigtig flotte 
arbejde, som Claus har sat i 
værk,” siger Sofie Jansen og 
nævner dermed bryghu-
sets afgåede direktør Claus 
Winther. 

Café Industrien
For Sofie Jansen er det langt 
fra ukendt at skulle lede en 
virksomhed. I 17 år var hun 
ejer af cafeen Industrien i 
Skolegade i Esbjerg. I 2015 
solgte hun Industrien til 

den lokale Johnny Madsens 
søn, Rasmus Madsen og 
hans kone.

Siden da har Sofie Jansen 
stået for den daglige ledelse 
ved vin- og tobakforretnin-
gen Lysholdt Skjold Burne i 
Fiskebrogade i Esbjerg. Nu 
skal Sofie Jansen bruge det 
næste stykke tid på at lan-
de i sin nye stilling på Fanø, 
før hun begynder at sætte 
en masse ting i gang. 

”Eftersom jeg kun lige 
er startet, så jeg kan endnu 
ikke sidde her og sige, hvad 
der præcist kommer til at 

ske. Men jeg har da nogle 
idéer. Først og fremmest 
handler det for mig om at 
holde fast i det, vi har, og 
så med tiden gøre det mere 
lækkert,” siger Sofie Jansen,

”Vi vil gerne opgradere 
arealerne rundt om bryg-
huset. Vi har også snakket 
om at åbne op til boligen 
inde ved siden af og udvide 
den vej til smagninger,” si-
ger den nye direktør.

Tidligere ejer af café Industrien, Sofie 
Jansen, er ny direktør for Fanø Bryghus

Ny direktør  
for Fanø Bryghus

Sofie Jansen gør meget ud af, 
at der skal løftes i flok, og at 
alle er med til at bestemme, 
hvilken retning tingene skal 
gå. Her ses hun sammen       

med ølskænkeren Jannick 
Brinck. 

Paraffinforurening 
rammer Vestkysten

Færgefusion med 
Molslinjen forsinket

Fanø Biograf byder på 
koncert og ølsmagning

Løven og Nymfen 
ved Fanø Bad lukker 
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www.hjertingif.dkFind det på

FODBOLD – Lørdag den 
1. september tog ti friske 
U12 drenge til Horsens for 
at deltage i Føtex Cup. Et 
veltilrettelagt stævne, hvor 

drengene kæmpede flot i 
jævnbyrdige kampe. 

Det blev både til vundne, 
tabte og uafgjorte kampe. 
En dejlig dag i det øst-jyske.

U12 drenge til 
Føtex Cup  
i Horsens

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

HIF FOLKEDANS
Til alle danseinteresserede

Hjerting Folkedans starter op med fuld musik 
mandag den 24. september kl. 19.30

Mød op og se, om folkedans er noget for jer. 
I pausen drikkes der medbragt kaffe og brød, 
derefter synges der med musik til, og så går dansen 
videre til klokken 22.00.

Danseleder: 
Kirsten Køpke 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

i Hostrup Forsamlingshus

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
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SGI Sædding-Guldager Idrætsforening

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

FODBOLD – I forbindel-
se med superligakampen 
mellem EfB og OB, fik 
klubbens formand, Niels 
Brinch, overrakt 10.000 kro-
ner af EfB`s direktør, Brian 
Knudsen.

Beløbet tilfalder SGI Fod-
bold som et led i sydvest-
jysk fodboldsamarbejde 
- SFS, hvor de lokale fod-
boldtalenter udvikles i et 
samarbejde mellem klub-
berne og EfB. 

Når en spiller når hele ve-
jen til EfB ś førstehold præ-
mieres barndomsklubben 
med de 10.000 kroner.

17-årige Rasmus Rejn-
hold startede i SGI-fodbold 
som 4-årig på Sædding 
Skole og blev fra U12 for 
alvor en del af SFS-samar-
bejdet. 

Debutten på EfB ś før-
stehold kom forleden i 
pokalkampen mod Hørs-
holm-Usserød, hvor han af-

løste Yuri Yakovenko efter 
65 minutter. 

Mange af klubbens spil-
lere har været involveret i 
SFS-samarbejdet, ligesom 
flere spillere aktuelt er del-
tagere. 

SFS-samarbejdet er for 
nyligt blevet suppleret med 
DBU-topcenter, hvor ud-

valgte spillere fra U10, U11 
og U12 tilbydes ekstra træ-
ningspas. 

En del af træningen fore-
går i DBU-topcenter i Gul-
dager.

Tekst og foto:  
Klaus Rejnhold Sørensen

FODBOLD – I løbet af for-
året har klubben startet 
samarbejde med mange 
nye trænere til børnefod-
bolden på Sædding Skole.

For at tilbyde de nødven-
dige værktøjer blev der der-

for forleden afholdt DBU`s 
C1 træner-kursus, hvor cir-
ka 20 trænere deltog.

DBU C1-træner er første 
trin i den UEFA godkend-
te C-træneruddannelse 
målrettet børne- og ung-

domstrænere. Kurset tager 
udgangspunkt i træneren 
som hjælper for spilleren, 
så hun/han lærer at løse 
spillet på egen hånd. 

Kurset har stort fokus på 
de pædagogiske redskaber 

og værktøjer, man som træ-
ner kan bruge for at lave en 
god træning.

Tekst og foto:  
Klaus Rejnhold Sørensen

Nye børnetrænere på kursus

10.000 kr.  
fra EfB 
til SGI  
Fodbold

  Læs mere om Frivilligforeningen og de mange forskellige aktiviteter på: 
           www.saedding.nu  .      Træfpunkt Sædding

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

Det skal være sjovt og givtigt at være borger i Esbjerg
       - medborgerskab og sociale netværk på tværs af bydele

fortsat}

Råd og Dåd: 1 Xtra Hånd, IndkøbsSedlen, Advokatens Råd, Bisidderen, 
Tilflytter-Integration, Styr på Rudekuverterne, Åben IT og Net Hjææælp  
tlf: 30 64 58 04 [man-fre kl. 10-15] - se også hjemmesiden / Råd og Dåd 
Faste, åbne vinteraktiviteter for alle: 
Mandage, kl. 13-16: Hyggeklubben Drys ind, foreningslokalet i Sæd. Cent. 
Tirsdage, kl. 10-14: Åben kontortid, foreningslokalet i Sædding Centret  
Torsdage, kl. 10-12 [lige uger]: Gang i Gakkelakkerne, fra Sædden Kirke 
Torsdage, kl. 14-17: Åben kontortid, foreningslokalet i Sædding Centret  
Torsdage, kl. 14-17: Åben IT og Net Hjææælp, foreningslokalet i Sæd. Cent.  
Fredage, kl. 10-12 [ulige uger]: FredagsKomsammen, foreningslokalet i Sæd. . 
Søndage, kl. 14-16 [sidste i måneden]: Den Glade Grammofon, foreningslok. 

Sædding Centret
[ved siden af Matas]

Fyrvej 34B
6710 Esbjerg V
tlf: 21 86 96 12

mail: tpspost@saedding.nu

 

Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

Formand for SGI Fodbold, Niels Brinch (t.v.) med de 10.000 kr. for Rasmus Rejnholds EfB-debut.
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KURSUS – På kurset vil du 
lære at give din baby blid 
massage. Med kærlige strøg 
og rolige tryk lærer du at 
stimulere dit barns motori-
ske og neurologiske udvik-
ling. Vi vil komme ind på 
den blide berørings betyd-
ning for barnets mentale 
udvikling, kropsbevidst-
hed og selvoplevelse. 

Du kan starte med at give 
dit barn blid massage alle-
rede, når det er ca. to mdr.

Du vil få et roligere barn, 
der græder mindre og får 
en bedre og dybere søvn, 
og du kan hjælpe din baby 
ved forstoppelse og mave/
tarmproblemer. 

Der vil blive arbejdet med 
at læse barnets signaler og 

behov, så i opbygger et til-
lidsfuldt samvær og knyt-
ter endnu tættere bånd. 

Endelig vil du og baby 
opleve meningsfyldt kvali-
tetstid sammen. 

Et kursus du og din baby 
kan have glæde af resten af 
livet.

Tekst: Janni Kristiansen

YOGA – Er det første gang 
du skal prøve yoga, så kun-
ne vores nye tilbud være 
noget for dig.

Yogaøvelser er den abso-
lut bedste måde at fjerne 
spændinger i kroppen på, 
og man mindsker rygsmer-
ter betragtelig.

Alle voksne kan deltage, 
kvinder og mænd, unge og 
gamle – trænede som utræ-
nede – dig der helt grøn/
nybegynder – dig der er let 
øvet. 

Du får en stærkere og 
smidigere krop af yoga. 
Alle kan som udgangs-
punkt være med, du vil 
bare blive bedre og bedre 
til de forskellige kropsstil-
linger.

Der er flere gode grunde 
til at dyrke yoga, men her 
de fem bedste af dem. Du 
får hurtige og mærkbare 
resultater:

• Afhjælper ryg-  
og ledsmerter

• Forbedrer din krops-
holdning markant

• Gør dig mere smidig
• Renser dit sind for  

hverdagens stress

• Du lærer at slappe  
rigtigt af
Har du fået lyst til at prø-

ve, kan du læse mere på 
vores hjemmeside, hvor du 
også kan se, hvilke mulig-
heder for tilmelding/køb af 
medlemskab, vi tilbyder.

Se: http://soenderris- 
sk.dk/gymnastik/ 
voksenhold/yoga/

Tekst: Janni Kristiansen

FODBOLD – Vi vil gerne 
sende et stort til lykke til 
SGI/SSK U13 drenge med 
sejr i den sidste pulje kamp 
på udebane, hvor de vandt 

4-0 over Grindsted. Det-
te var nok til en samlet 2. 
plads i puljen og dermed 
oprykning til landets bed-
ste række – liga 1. 

Her venter formentligt 
kampe med hold som Ha-
derslev og Esbjerg.

Tekst: Janni Kristiansen

SSK er godt i gang 
med efterårets mange aktiviteter

Vi har rigtigt mange både børn og voksne i gang i hallen,  
i gymnastiksalen, i fitnesscentret – og udenfor dels på boldbanerne,  

hvor der stadig spilles fodbold lidt endnu, men også på stier mm,  
hvor løbeholdene er i gang året rundt.

MEN DER ER PLADS TIL FLERE! 
Så hvis du eller dit barn går og overvejer at skulle i gang med noget sport – eller bare ikke 
har nået det endnu efter sommeren – ja, så skynd dig ind på vores hjemmeside 
http://www.soenderris-sk.dk/ og surf lidt rundt for at se alle tilbuddene. 
Voksne kan spille motionsbadminton eller gå i fitness centret. Der er også mange tilbud  
med trænere, nemlig fodbold, motionsløb, spinning og forskellige gymnastikhold.

Børn kan kun komme på hold, hvor der er trænere/ledere til stede – der er håndbold, 
fodbold, badminton, gymnastik samt under visse forudsætninger fitness for unge.

Har du spørgsmål, kan du kontakte os via ssk@soenderris.dk eller ved at møde op  
i medlemsservice i åbningstiden, som fremgår af hjemmesiden, se under ”klubben”.

Alle medlemskaber købes online på vores hjemmeside/webshop  
eller i medlemsservice.

Voksne bedes endvidere efterfølgende tilmelde sig på holdene  
– kan også gøres fra hjemmesiden – eller fra en speciel app – se hjemmesiden.

Man er naturligvis velkommen til at komme og prøve først.

er i gang…
INDENDØRS SÆSONEN

Vel mødt til endnu en fantastisk sæson i SSK!

NYHEDER – Vi er godt i 
gang med indendørssæso-
nen. Og i afdelingerne for 
gymnastik og livsstil har vi 
et par nyheder, der er værd 
at bemærke.

I livsstil tilbydes nu ba-
bymassage. Se annonce og 
omtale.

I livsstil tilbydes endvi-
dere igen ugentlig vejning 
mv. jfr. vores hjemmeside.

I gymnastik har vi star-
tet yoga for begyndere – se 
omtale.

Du kan altid finde mere 
information på hjemmesi-
den http://soenderris-sk.

dk/, hvor du også kan købe 
medlemskab.

Har du spørgsmål, så 
send en mail til os på ssk@
soenderris.dk 

Tekst: Janni Kristiansen

Tillykke til SSK/SGI U13

Nyheder fra

Forældrekursus i Babymassage

Yoga for begynder  
og let øvede

HUSK: Du kan altid finde opdateret information på 

www.soenderris-sk.dk

Med sejr i den sidste puljekamp rykker SGI/SSK U13 drenge op til landets bedste række - liga 1.
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Følg os på Facebook - og få de lokale nyheder først!

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.

Hus & HaveFoto

Biler ForsikringAutoværksteder

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

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

REKSLE FODPLEJE
Et godt liv med sunde fødder

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

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 11

KøreskolerHåndværkere

Kørekort til bil, 
motorcykel og trailer

www.evas-koreskole.dk
Ndr. Fovrfeldvej 46

40 74 79 50
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- du har en køretime

Dag Dato: Tidspunkt

Husk!
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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

Annoncepris 
1 spalte

kun 210,- 
inkl. 4 farver

VED MIN. 6 INDRYKNINGER
Pris er ekskl. moms

Kender du din lokale 
assurandør?

Kontakt Brian på: 
Tlf.: 30 43 19 11 
brha@gfforsikring.dk

GF Sydvest
Gl. Vardevej 15  
6700 Esbjerg

Brian Bjerre
Assurandør

Bytoften 2 · Hjerting
AUTOVÆRKSTEDPeters

Tlf.: 7511 7107 Jørn Vestergaard
info@jvbiler.dk
20 11 18 81

Biler købes
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• 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

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

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

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

E-mail: michael@haveglaede.dk

Efterårsklargøring
Ring i god tid

18 Nissan NC300 Bus, 9 prs. lille kørekort, koks 1 419.900
17 Ford Focus 2,3 350 RS, udstyr, fabriksny 0  599.000
15 Mercedes CLA200 1,6 SB, 5d, sort, alu 50 309.800
15 Mercedes A180 1,5 CDi Urban Business, sort, 5d 74 209.300
14 Hyundai i30 1,6 CRDi 110 Comfort ISG Eco, 5d 91 109.900
16 Citroën C1 1,0 e-VTi 68 Shine, sort, 5d 46 74.800
09 Peugeot 207 1,6 HDi 90 Comfort+ SW, st. car 164 49.900
07 Hyundai i30 1,4 CVVT, 5d. airc. sølv,  149 39.900
07 Ford Focus 1,6 TDCi 90 Trend Collection st. car 248 34.900
06 Peugeot 206 1,4 Edition SW, st. car 236 19.900

www.heiselberg-auto.dk

Telefon:  40 16 00 88
JANUARVEJ 2, 6705 ESBJERG Ø

Andrup

VAREVOGNE + MOMS

FABRIKSNY 2018 HOBBY AUTOCAMPER

14 Mercedes A180 1,5 CDi Van, hvid, 5d 154 99.900
12 Fiat Punto 1,3 MJT 85 Easy Van, hvid, 5d 109 39.900

- se den på www.heiselberg-auto.dk

Lokale kunstnere 
åbner de Blå Døre
UDSTILLING – Kunstner-
gruppen Blå Døre holder i 
weekenden 29.-30. septem-
ber åbne ateliérdøre fra kl. 
11-17 hos de 24 aktive med-
lemmer i hele Esbjerg-om-
rådet.

Vi satte nogle af dem 
stævne og spurgte, hvor-
for man bør kigge indenfor 
bag de Blå Døre?

”Det er jo en oplagt chan-
ce for at komme ud og se 
ateliererne hos de udøven-
de kunstnere,  og man kan 
få svar på sine spørgsmål 
og også spørge ind til f.eks. 
teknikker,” fortæller maler 
Jette Dümke.

”Og vi er sindssygt for-
skellige i vores måder at ar-

bejde på, og jeg synes, det 
gør det spændende,” siger 
maler Birgit Juhl.

Tina Asmussen fra Galle-
ri Jon i Hjerting peger også 
på den store mangfoldig-
hed i arrangementet:

”Man får nye, spændende 
ting at se, som kunstnerne 
har arbejdet med i længere 
tid – lige fra det minimalisti-
ske til det meget abstrakte, 
fra fotokunst til maleri over 
papmache og keramik.”

Skulptør Jan Houborg 
hugger det ud i granit:

”Kom til Blå Døre, for her 
kan man både berige sit 
hjem og sit sind!”

Mere info og adresser på 
www.kunstiesbjerg.dk.   rik

Tysk besøg hos Hjerting Skole og Viking

BESØG – Hjerting Skole 
havde i sidste uge besøg fra 
Berlin. 8. årgang fra Den 
Tysk-Skandinaviske Skole 
tog turen til Hjerting, hvor 
de i en uge besøgte Hjertin-
gområdet.  

Besøget er en del af et 
større fokus på internati-
onalt samarbejde, hvor de 
ældste elever skal have in-

put fra den omkringliggen-
de verden. Et af ugens høj-
depunkter var et besøg ved 

VIKING Life-Saving 
Equipment. 

Her fik eleverne et ind-
blik i, hvordan den store 
virksomhed arbejder på 
tværs af landegrænser og 
på tværs af kulturer. 

Under opholdet havde de 
tyske gæster base på Hjer-
ting Skole, hvor de fulgte 
den danske skoledag, og 
hvor de fik mulighed for 

at udforske og opleve om-
rådet omkring Hjerting og 
Esbjerg. 

Besøget fra den tyske 
skole bestod af 21 elever i 
alderen 14-15 år, to lærer 
samt skolens danske leder 
Jacob Chammon. 

Tekst: Lars Düwel 
Foto: Hjerting Skole

I en uge besøgte  
21 tyske elever  
og to  lærere både  
Hjerting Skole  
og Viking 
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Har du 
ikke fået 
din avis?

mail@
hjertingposten.dk

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

”Altid til rådighed”

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

Inge
Breum

Evald
Nielsen

Hans Peter
Nielsen

Jon & Ditte’s Hus
Vedr. leje af

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

Husets kalender og reservation

www.jonogditteshus.dk

Hjerting El-Handel
Hjerting Vandværk

Bytoften 8, 6710 Esbjerg V
 Tlf. 7511 5578

elogvand@hjerting.net • www.hjerting.net

Kontortid:  Mandag - torsdag kl. 900 - 1500

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

Hjerting/Sædding Tarphagevej 40, 6710 Esbjerg V

Din støtte til en mindeværdig afsked

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

Mogens Denby
Indehaver

Annette U. Nielsen
Indehaver

Jan Bejlegaard Troels GiversenBetty Jensen Jan Dyreborg Lars Kristiansen

Tlf. 7515 2151 
svarer alle ugens dage

Charlotte Madsen
Bedemand

Claus Madsen 
Eksam. Bedemand

Evald Madsen 
Eksam. Bedemand

Betina Vahl
Bedemand

Din lokale bedemand 

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

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

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

Det sker  
i lokalområdet

BESØG – Søndag den 7. 
oktober arrangerer Hjer-
ting Højskoleforening og 
Hjerting Kirkes Kulturud-
valg Højskoledag. Dagen 
indledes med gudstjeneste 

klokken 10, hvor der er mu-

lighed for at høre biskop 
Henning Toft Bro fra Aal-
borg Stift. Biskoppen vil 
forsøge at indkrendse de 
udfordringer, Folkekirken 
står i og samtidig komme 

med hans bud på, hvordan 

der skabes en levende og 
nærværende Folkekirke. 

Efter frokost vil 2xKongs-
bak, der udstiller i Hjerting 
Sogneråd, fortælle om de-
res tilgang til kunst. Det 
foregår kl. 13. Efter det, kl. 
14, vil Den Danske Salme-
duo bestående af Hans Es-
bjerg, klaver, og Christian 
Vuust, klarinet, basklari-
net, tenor- og sopransaxo-
fon spille i Hjerting Kirke.

Gratis arrangement 
Arrangementet er gratis, 
hvor der dog skal betales 
for frokost, drikkevarer og 
kaffe for 100 kr. pr. person. 

Tilmelding skal ske ved 
kirkekontoret. 

ladu

KONCERT – Traditionen 
tro afvikler Jon og Dittes 
Hus forårskoncert i Hjer-
ting Kirke. Det foregår med 
Thomas Kjellerup den 3. 
marts 2019 kl. 15.

Siden det store gennem-
brud med ’Anni ś sang’ i 
1991 har Thomas Kjellerup 
været en af Danmarks mest 
efterspurgte troubadourer. 
Han er en af de få herhjem-
me, der magter at gå alene 
på scenen og fastholde og 

bevæge publikum en hel 
aften – kun bevæbnet med 
sin akustiske guitar og sine 
poetiske og stemningsful-
de sange.

Vestjysk troubadour
Thomas Kjellerups særken-
de er de enkle, stemnings-
fulde tekster og de smukke 
og utroligt iørefaldende 
melodier.

Han har boet i Esbjerg 
det meste af sit voksne liv, 

og det er også her, han har 
skrevet alle sine sange, hvil-
ket er grunden til at han 
stadig kaldes ”den vestjy-
ske troubadour”. Thomas 
vendte tilbage til fødebyen 
Odder i 2002, men har nu 
fast bopæl i Århus.

Der er mulighed for at 
bestille spisning på bade-
hotellet efter koncerten. 
Billetsalget er startet på  
www.jonogditteshus.dk.

ladu

Biskop Henning Toft Bro 
besøger Hjerting Kirke

Forårskoncert med 
Thomas Kjellerup

Biskop Henning Toft Bro fra 
Aalborg Stift besøger Hjerting 
Kirke søndag den 7. oktober.

SEPTEMBER
Tors. 27. kl. 14.30:
Foredrag ved tidl. minister 
Henrik Dam Kristensen  
’Fra landpostbud til Folketinget’
Arr.: Sædding Aftenskole

Fre. 28. kl. 14 - 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

Søn. 30. kl. 10:
Åbent Hus i iGym, Sædding

OKTOBER 
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

Tor. 4. kl. 10-12:
Gang i Gakkelakkerne med 
start fra Sædden Kirke. 
Se mere: saedding.nu

Søn. 7. kl. 10:
Hjerting Højskoleforening og 
Hjerting Kirkes Kulturudvalg 
arrangerer Højskoledag.
Pris for frokost: 100 kr.
Tilmelding: 75 11 51 44  
inden 2/10  

8. -12. okt. kl. 10:
Bogmarked på Centertorvet  
i Sædding Centret.  
Se mere på saedding.nu

Søn. 14. kl. 10.30 og 12:
Børneteater på Fiskeri- og  
Søfartsmuseet. Se efterårs-
feriens program på fimus.dk

Ons. 24. kl. 14-16:
Butterfly - Foredrag ved  
borgmester i Esbjerg   
Jesper Frost Rasmussen.  
En opfølgning fra sidste år, 
hvor Johnny Søtrup fortalte  
om sine 24 år som borgmester.
Tilmelding og mere info:  
www.jonogditteshus.dk
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Næste avis 
onsdag 24. oktober

- deadline 12. oktober

Gudstjenester i Hjerting Kirke:
30.09 kl. 10.00 Georg Græsholt
07.10 kl. 10.00 Biskop Henning Toft Bro, Højskoledag
14.10 kl. 10.00 Arne Mårup
21.10 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

AKTIVITETSDAG –  
Arrangørerne måtte des-
værre konstatere, at vejret 
ikke ville lege med ved 
afviklingen af Den Store 
Aktivitets- og Legedag for 

børn og unge i Sædding 
første lørdag i september.

Trods opklaring op ad 
formiddagen havde mor-
genens kraftige regn og 
blæst sat sine spor i mulige 

deltageres lyst til udendørs 
aktiviteter.

På trods af vejret bød 
dagen ellers på både fede 
motorcykler, sæbekassse-
bilsbygning, popcorn, pan-
dekager, snobrød over bål, 
cirkusskole, Road skipping 
kursus og diplom i Hjerte-

starter og selvfølgelig mas-
ser af Candyfloss og ristede 
pølser.

De samarbejdende for-
eninger afventer det sam-
lede regnskab for dagen, og 
skal så have evalueret, om 
det hele kan gentages ved 
en senere lejlighed.

FOREDRAG – I november 
kan man opleve tre forskel-
lige foredrag i Jon og Dittes 
Hus. Det første er onsdag 
den 7. november kl. 16-18, 
hvor Karsten Rieder fra 
Esbjerg Erhvervsudvikling 
snakker om et fiberoptisk 
kabel, der skal forbinde den 
amerikanske østkyst med 
Nordeuropa og gå i land i 
Esbjerg. 

Onsdag den 14. novem-
ber snakker civilingeniør  
Hülia Uscar Sokoli fra Aal-
borg Universitet Esbjerg 

om omdannelsen af proble-
matisk plastaffald til vær-
difulde råstoffer. 

Onsdag den 28. november 
er det så Anders Schmidt 
Kristensen, assisterende 
professor og campusdirek-
tør ved AAU Esbjerg, der 
fortæller om vestjyden bag 
en utrolig opfindelse, der 
får rumskrot til at brænde 
op i atmosfæren. 

Billetprisen for hvert 
af de tre foredrag er 
100 kr. og kan købes på  
www.fusydvest.dk. 

Tre gange foredrag  
i Jon og Dittes Hus

Våd aktivitetsdag i Sædding

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:
30.09 kl. 10.30 Brian Bannerholt
06.10 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis, Dåbsgudstjeneste
07.10 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis
14.10 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis
21.10 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

HJERTING 
HØJSKOLEFORENING

Søndag den 7. oktober 2018 kl. 10.00
Højskoledag

Kl. 10.00: Gudstjeneste i kirken  
ved biskop Henning Toft Bro, Ålborg Stift.  
Efter gudstjenesten er der foredrag ved  
Henning Toft Bro over temaet: "Og dog er vi i live".  
Kirke og folk i en brydningstid. 
Kl. 13.00 - 13.30: 2 x KONGSBAK udstiller  
i Hjerting Sognegård i forbindelse med Højskoledagen.  
De to kunstnere giver et kort oplæg om deres kunst  
og tilgang til den. Iben Holm Kongsbak udstiller 
fotokunst og Niels Kongsbak malerier i udstillingen. 
Kl. 14.00: Den Danske Salmeduo bestående  
af Hans Esbjerg, klaver, og Christian Vuust,  
klarinet, basklarinet, tenor- og sopransaxofon  
spiller i Hjerting kirke. 
Pris: Gratis – dog betaling for frokost, drikkevarer  
og kaffe: 100 kr. pr. person.
Tilmelding: 75 11 51 44 inden den 2. oktober. 
Arr.: Hjerting Højskoleforening  
og Hjerting Kirkes Kulturudvalg

Regn og kraftig blæst satte præg på  
aktivitetsdagen i Sædding
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Thomas Flemming Bo

Åbent mandag - fredag 10.00 - 17.30 • lørdag 10.00 - 14.00 • søndag 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

Vidste du at...
... vi i alt beskedenhed ved en del om senge, og
vi giver dig en grundig og afslappet vejledning...

Vi holder åbent alle søndage 11-15

GOD SERVICE  GODE PRISER  GRATIS LEVERING OG MONTERING

BEGRÆNSET 
ANTAL
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Nye teknologiske muligheder banker på døren til det intelligente hjem, der rummer masser af muligheder – og  faldgruber Læs side 4-8
Fremtidens hus kobles på nettet

Badehotel bygger om       Side 2
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OMBYGNING – Til et rig-
tigt badehotel hører hav-
udsigt, horisont og smukke 
solnedgange.

Det er dét, gæsterne vil 
have, og derfor ønsker 
Hjerting Badehotel nu at 
ombygge ni kviste med 
tilhørende tagterrasser i  
1. sals højde på hotellets si-
defløj, parallelt med kysten.

Projektet kræver dog en 
række dispensationer fra 
lokalplanen for at kunne 
gennemføres – bl.a. i for-
hold til byggefelter, tagter-
rasser og udformning. 

Derfor har Plan & Miljø-
udvalget behandlet sagen 
4. september for at vurdere, 
om man kan imødekomme 
hotellets ønsker.

Bedre sammenhæng
”Vi oplever stigende efter-
spørgsel på suiter og større 
værelser. Vi har kun to sto-
re og tre små, og vi vil ger-
ne imødekomme gæsternes 
ønsker,” fortæller direktør 
Mie Hyttel fra Hjerting  
Badehotel.

Derfor tager man nu otte 
almindelige værelser og 
slår dem sammen til fire 
store på små 50 kvm hver, 

mens et niende værelse nø-
jes med renovering. 

”De skal have et løft alle 
sammen, og der skal nyt 
tag med rødt tegl på – så 
kommer det også til at 
hænge bedre sammen med 
det andet. Værelserne ne-
denunder, som ellers ville 
få mere skygge, udvider vi 
så lidt ud mod P-pladsen. 
Det bliver i princippet iso-
lerede udestuer, så de også 
kan nydes på en anden 
måde året rundt,” forklarer 
Mie Hyttel.

Med lidt færre, men stør-
re værelser tager man der-
med endnu et skridt mod et 
mere fokuseret badehotel i 
den bedre ende – også i for-
hold til den generelle ud-
bygning af hotelkapacitet i 
Esbjerg-området.

”Vi vil selvfølgelig sav-
ne de sløjfede værelser på 

dage med 100 pct. belæg-
ning, men det er der jo ikke 
året rundt. Og hvis vi skal 
blive ved med at differen-
tiere os, er det noget af det 
her, vi skal gøre det på – 
standardværelser kan man 
jo finde alle steder,” lyder 
nogle af overvejelserne.

”Vi håber også at kunne 
lave nogle badeværelser, 
hvor man kan sidde i ba-
dekarret og kigge ud over 
vandet.”

Forventer I nogen protester 
mod byggeriet?

”Jeg har måske lidt svært 
ved at se, hvad man skul-
le protestere mod, for vi 
bygger hverken opad eller 
udad. Vi generer ikke no-
gen og skygger ikke for an-
dre end os selv, og så synes 
vi jo, at vi holder stilen for 

hotellet,” siger Mie Hyttel.
Plan & Miljøudvalget 

godkendte forvaltningens 
indstilling om tilladelse,  
så projektet kommer nu til 
naboorientering i 14 dage.

Hjerting Badehotel – 
hvor bygningerne ejes af 

Peter Petersen – venter at 
investere mellem tre og fem 
mio. kr. i ombygningen, alt 
efter endelig udformning.

Tekst og foto: Kurt Henriksen 
Illustr: Tekt Arkitekter

OMBYGNING – Ind med 
en ’håndgranat’ så kun 
ydervæggene stod tilbage. 
Det var starten på en total 
ombygning af den store 
Kvik køkkenbutik i Gje-
sing, som måtte holde luk-
ket 14 dage for at få den helt 
store tur, bl.a. med hjælp af 
fem folk fra Kvik kæden.

”Nu har vi fået en anden, 
mere lys og åben præsen-
tation af 15 helt nye køk-
kenmiljøer. Med 550 kvm 
er vi en af de største bu-
tikker i Kvik kæden, så vi 
har mulighed for at vise 
noget mere end de andre,”  
fortæller indehaver Kim 
Jørgensen.

Det nye sort er - gråt
Alle har ret til et fedt køk-
ken, som man siger i de 
kredse, og det nye sort er 
faktisk gråt.

”Noget af dét, der er in 
for tiden er de grå farver og 

selvfølgelig også sort. Det 
er dog stadig de hvide køk-
kener, der tegner sig for nok 
70 pct. af salget, men nog-
le mikser også med f.eks. 
hvide underskabe og sorte 
højskabe eller omvendt,” 
siger Kim Jørgensen.

Hænger det også sammen 
med, at der bygges rigtigt 
mange hvide huse nu?

”Njarh – det er nok nær-
mere noget med moden. 
Nogle gange ser vi, at røde 
eller grønne låger er popu-
lære nogle år, og så stopper 
det igen. Men hvis man kø-
ber hvidt køkken, passer 
det til alle farver, og går 
aldrig af mode. Det samme 
gælder sort, men den farve 
gør selvfølgelig, at køkke-

net kommer til at virke lidt 
mindre og mere lukket, 
hvor den hvide åbner mere 
op,” lyder det fra køkken-
eksperten.

Kvik byder til ’house 
warming’ i den nye butik 
6.-7. oktober, hvor der også 
bliver premiere på den helt 
nye Prato-serie, der bl.a. fås 
i netop grå.                          rik

Større værelser 
med nye kviste  
og tagterrasser 
skal give endnu 
mere luksuspræg

Hjerting Badehotel vil bygge tagterrasser

Helt ny butik hos Kvik Køkken

Midterste billede viser  
det nuværende udseende, 
mens den nye ombygning 
er visualiseret på øverste 

billede og tegningen 
her til højre.

Indehaver Kim Jørgensen og hans medarbejdere hos Kvik er klar med en helt ny ’samtalebutik’.
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”Da vi kom i Spar Nord første gang, følte vi at vi var kommet til et sted, hvor de forstod 
vores vision og gerne ville deltage i vores rejse. Spar Nord forstår hvad vi laver, det 
betyder at vi kan forklare ret komplekse ting til vores erhvervsrådgivere – de har gjort 
en indsats for at forstå, hvad vi laver og hvordan.”

- Mik Henriksen, Ejer, MHO & Co A/S

Kompleksitet 
er intet problem

E R H V E R V

Spar Nord Esbjerg   |   Strandbygade 20   |   esbjerg@sparnord.dk

Vores engagement giver dig handlekraft
Brug for en ny erhvervsbank? Ring til os på 72 25 03 00

Mik Henriksen
Ejer
MHO & Co A/S

sparnord.dk/erhverv
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TEKNOLOGI – Internet of 
Things. Smart Home. Det 
intelligente hjem. 

Kært barn har som be-
kendt mange navne, og i 
den verden, vi her giver os i 
kast med, er der også man-
ge ting at holde styr på.

Inden for det intelligen-
te hjems store vide verden 
er det kun fantasien, der 
sætter grænser. Du kan få 
din smartphone, tablet el-
ler computer til at tale med 
næsten alt. 

Dit køleskab, din radia-
tor, din støvsuger; ja sågar 
dine vinduer eller persien-
ner. Du kan bede støvsuge-
ren køre en tur eller tænde 
for varmen, mens du er 
på farten. Eller låse op for 
håndværkeren, mens du 
sidder på kontoret. 

Et teknologisk hav
Der findes et teknologisk 
hav af små og store løsnin-
ger, der på mange måder 
kan gøre din hverdag nem-
mere, og som du ikke ane-
de, at du havde brug for. 

Markedet er enormt, og 
de store, velkendte masto-
donter som Apple, Google 
og Amazon kæmper en 
brav kamp for markedsan-
delene og for at få dig til at 
vælge netop deres intelli-
gente verden. 

Og lige her støder vi ind i 
den første skillevej: Hvilket 
verden vælger man?

For ikke at ende med 
tyve forskellige apparater, 
der kræver tyve forskellige 
applikationer, så findes der 
systemer, som dine gadgets 
kan tale sammen igennem. 
De største er Apple Home-
Kit, Google Home og Ama-
zon Alexa. 

200 apparater til Apple
Problemet er selvfølgelig, at 
det er ikke alle produkter, 
der er i stand til at snakke 
med alle systemer. 

Rundt regnet findes der 
omkring 200 snakkesa-
gelige apparater til App-
le, 5.000 til Google, mens 
Amazon er på talefod med 
hele 12.000 gadgets. Det er 
selvfølgelig ikke ensbety-

dende med, at man per de-
finition skal vælge Amazon 
fremfor Apple. 

Sidstnævnte er som be-
kendt berømt for at være 
gode til de folk, der ikke 
lige er hundredemeterme-
ster udi teknologiens ver-
den. 

Et område i udvikling
Området er i rivende ud-
vikling. Det skal pointeres, 
at problemet med den dårli-
ge kommunikation mellem 
de forskellige gadgets er 

langt mindre i dag, end den 
var for bare nogle år siden. 

Men det er helt klart en 
overvejelse, man skal holde 
sig for øje: Hvordan får jeg 
tingene til at tale sammen? 

Brug en fjernbetjening
Langt de fleste vælger at 
styre det via en applikation 
til f.eks. mobilen. Men der 
findes også løsninger, hvor 
man kan få lyset til at tæn-
de ved bevægelsessensorer, 
få gardinerne til at rulle 
ned via lysfølsomme senso-
rer eller via en almindelig 
og gammeldags fjernbetje-
ning. På den måde undgår 
man at skulle have en ap-
plikation på telefonen frem 
hver eneste gang.

Store, velrenommere-
de danske virksomheder 
prøver også at erobre den 
fremadstormende, fagre 
nye verden. 

Eksempelvis har Velux 
lavet et samarbejde med 
Apple, så virksomhedens 
elektriske ovenlysvinduer 

kan åbne og lukke auto-
matisk. Du kan oven i kø-
bet få dig en klimasensor, 
som holder øje med f.eks. 
temperatur og luftfugtig-
hed, så ovenlysvinduet 
kan åbne og lukke, alt efter 
hvilket klima du ønsker.

Ikea er også med i kaplø-
bet og lancerer til februar 
næste år elektroniske rulle-
gardiner. De kan styres fra 
app’en Ikea Trådfri, hvor 
du også kan styre din be-
lysning. Mulighederne er 
uendelige for en nemmere 

hverdag, men der er også 
slanger i det nye smarte pa-
radis. 

For der er selvfølgelig 
også et sikkerhedsmæssigt 
aspekt af det intelligen-
te hjem. Alt, hvad der er 
koblet på internettet, kan i 
princippet hackes.

Pris og sikkerhed 
Det sikkerhedsmæssige 
aspekt optager da også 
især de store producenter 
mere og mere, og inden for 
det intelligente hjem følges 
pris, kvalitet og sikkerhed 
ad. Også i den verden får 
man, hvad man betaler for. 

Så det handler om at se 
sig godt for og tænke grun-
digt over behovet og værdi-
en af ens privatliv.

Dyk ned i grafikken her i 
artiklerne på de næste sider 
og bliv klogere på, hvad der 
rører sig inden for Internet 
of Things. 

Tekst: Lars Düwel 
Grafik: Casper Heiberg

Luk håndværkeren ind  
fra kontoret
Er du træt af nøgler, så kan du få installeret et keypad 
til din hoveddør, hvor du bruger en kode til at låse 
dig ind med. Du kan lave forskellige koder til hvert 
enkelt familiemedlem, så du også kan holde øje med, 
hvem der er kommet hjem og hvornår. 
Døren kan via en applikation eller en SMS låses op, 
hvis håndværkeren banker på, mens du er på arbej-
de. Dørene kan selvfølgelig også kombineres med et 
overvågningskamera, så du kan holde øje med, hvem 
du lukker ind. 

Tænd lyset fra bilen, åbn vinduet fra sofaen, luk håndværkeren ind  
fra kontoret eller check køleskabets indhold fra supermarkedet  
– ’Internet of Things’ banker på døren til det intelligente hjem

Kun fantasien sætter grænser 
inden for murene i 
det intelligente hjem

Wifi-termostat styrer varmen
Med en wifi-termostat behøver du ikke længere tæn-
ke på, hvordan du får styr på temperaturen i huset. 
Den kan skrue ned for varmen, når du åbner vindu-
et, og den kan regulere temperaturen, så der ikke er 
for store svingninger, hvilket giver nogle af de store  
udgifter på varmeregningen. 
Mange termostater fungerer med både Apple, Google 
og Amazon og kan derfor også fjernstyres via app’en, 
så du kan skrue op og ned for varmen, ligegyldigt 
hvor du er.

Tjek køleskabets indhold  
fra supermarkedet 
Du kender garanteret følelsen af at stå nede i super-
markedet og blive i tvivl om, hvad du har i køleskabet. 
Det er der råd for i det intelligente hjem. Her tager et 
eller flere kameraer jævnligt billeder af varerne i kø-
leskabet, som du så kan gå ind at tjekke, når du står 
nede i supermarkedet.
De helt smarte køleskabe kan via stregkoden på va-
rerne holde øje med udløbsdato, og for den nette sum 
af 30.000 kr. kan du hos Samsung få et køleskab med 
indbygget computer og touchskærm, hvor du kan sty-
re alle dine andre gadgets i hjemmet.

Ring til din vaskemaskine  
Det intelligente hjem kan også hjælpe dig med tøjvasken. Langt 
de fleste smarte vaskemaskiner kan i dag forbindes til din tele- 
fon, så du både kan vælge vaskeprogram og 
starte eller pause din vask på telefonen. Når 
vasken er slut, får du en besked på telefonen. 
Nogle vaskemaskiner kan endda scanne tøjet 
og fortælle dig, hvor meget vaskemiddel 
der skal bruges eller give en advarsel, hvis du 
skal til at vaske tøj ved en for høj temperatur. 
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Oversvømmelsessensor  
i kælderen
Hvis du har erfaringer med oversvømmelser i kælde-
ren, så var det måske en idé at skaffe sig en oversvøm-
melsessensor. Den registrerer oversvømmelse og gi-
ver lyd, lys og en besked fra sig, hvis der begynder 
at trænge vand ind. De er også ofte udstyret med en 
temperaturføler, så du kan aflæse gulvtemperaturen.

Støvsugeren gør det selv 
En af de ting, man oftere og oftere ser ude i folks hjem, er en 

robotstøvsuger. De kan styres via din telefon, tablet eller 
sågar dit smartwatch, hvis man har den slags. 

Nogle modeller kører rundt i rummet via en laser, mens 
andre kører rundt i rummet, indtil de har kørt over alle 
steder mindst en gang. 
Er støvsugeren ved at løbe tør for strøm returnerer den 

til sin base for at blive ladet op og den undgår forhindrin-
ger som trapper, husdyr og legetøj på børnenes værelse. 

Styr dine gadgets med stemmen  
Hvis alle dine nyerhvervede produkter fungerer sammen med 
enten Apple HomeKit, Google Home eller Amazon Alexa, så kan 
langt de fleste produkter i dag også styres med stemmen. Bed Siri 
fra Apple om at dæmpe lyset, lukke for ovenlysvinduet eller tæn-
de for vaskemaskinen. Sig til Google Assistent, at der skal skrues 
op for fjernsynet eller at støvsugeren skal tage sig et hvil. 
Ved stemmestyring skal man dog være (meget) opmærksom på, 
at alt, hvad man siger, i princippet kan aflyttes og misbruges.

Sæt TV og højtalere til nettet
Underholdningsverdenen er et helt kapitel for sig selv 
inden for det intelligente hjem. SMART TV bliver hele 
tiden mere almindeligt, hvor fjernsynes kobles til hu-
sets netværk. Nogle fjernsyn kan du snakke med, så 
du ikke behøver lede efter fjernbetjeningen. 
Højtalere findes der også mange af. Nogle af de mest 
udbredte er Sonos, hvor alle højtalere kobles på net-
tet. Bagefter kan du indstille, hvilke højtalere i hvilke 
rum, der skal spilles. 

Rul gardinerne for med et 
tryk på knappen
Automatiske rullegardiner fås med forskellige 
funktioner og i vidt forskellige designs. Du kan 
indstille dem til at rulle for på bestemte tids-
punkter af dagen, eller du kan forbinde dem til 
lysfølsomme sensorer, så de automatisk ruller 
for, hvis solen bliver for skarp.

Hold styr på vinduerne  
med en sensor 
Med en vinduesensor kan du via telefonen eller din tablet holde 
styr på, om du har glemt at lukke eller åbne et vindue i huset. 
Du kan også indstille systemet til at give dig en advarsel, hvis 
vinduet pludselig åbnes inde i børneværelset. Hvis du får senso-
ren til at arbejde sammen med resten af dit hjem, kan den give 
temperaturmålinger, så varmen reguleres i huset. Vinduesenso-
ren kan også give dig en større sikkerhed over for indbrud. 

Tænd lyset, inden  
du kommer hjem
Når aftenen falder på, og du savner lidt hyggebelys-
ning i sofaen, kan smarte pærer i lamperne gøre job-
bet for dig. Virksomheder som IKEA og Philips har 
løsninger, hvor du med en applikation eller en fjern-
betjening kan styre lysets styrke. 
Lyset i hele huset kan f.eks. tændes fra bilen, så det 
ikke er et mørkt hus, familien vender hjem til og be-
vægelsessensorer kan kobles til, så lyset tænder, når 
man træder ind i et rum. Har børnene svært ved at 
sove i mørke, kan pærerne indstilles, så lyset lang-
somt går ud over nogle timer.
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TEKNOLOGI – Hjemme 
hos Kim Boysen har de 
pakket nøglerne til huset 
langt væk. Hele familien 
har i stedet hver deres kode 
til huset, som de kan bruge 
til at låse hoveddøren i hu-
set op med. 

”Det er pissesmart. Det er 
nemt for ungerne, og hvis 
de på et tidspunkt glemmer 
deres kode, så programme-
rer vi bare en ny. Man skal 
ikke bekymre sig, om en 
nøgle er væk. Den er aldrig 
væk. Du kan program-
mere låsen, så svigermors 
kode kun virker mellem 8 
og 16, hvis man nu gerne 
ville have det,” siger Kim 
Boysen, der er medejer af 
Hjerting Installationsfor-
retning. 

Har brugt 250.000 kr
Derfor er han selvfølgelig 
også fagligt smittet af, at 
han arbejder professionelt 
på området og lever af det. 

Men automatiske koder 
på hoveddøren er ikke den 

eneste smarte løsning, Kim 
Boysen har hjemme i hus-
standen. I alt har han næ-
sten brugt en kvart million 
på forskellige løsninger, 
der gerne skulle gøre livet 
lettere i det lille hjem. 

Lige fra lys der auto-
matisk tænder, når man 
træder ind i rummet, til 
en overfaldsalarm, der får 
lyset til at bimle og bamle, 
hvis man stikker to fingre 
ned i den. Han har viet sit 
elektroniske liv til Lauritz 
Knudsens løsning IHC, der 
står for Intelligent House 
Control.

Har tilsluttet røgalarm
”Med det system har jeg en 
frihed til at programmere 
tingene lige efter mit behov. 
Jeg har lamper og lys, der 
bliver styret via sensorer 
eller en fjernbetjening. Jeg 
har tilsluttet min røgalarm, 
så hvis den på et tidspunkt 
skulle udløses, så låser den 
automatisk dørene op og 
tænder alt lys, så vi kan 

komme ud,” forklarer Kim 
Boysen. 

For tiden går han og pøn-
ser på at investere i et spejl, 
hvor en del af glasoverfla-
den samtidig er en skærm. 

”Det fungerer på den 
måde, at jeg kan skrive en 
besked til min datter eller 
min kone, og alt efter hvem 
der kommer hjem først, 
hvilket systemet jo aflæse 
via koden, så bliver den 
besked vist først,” forkla-
rer Kim Boysen om spejlet, 
som han vurderer vil koste 
samlet cirka 50.000 kr. 

Skal stadig bruge kode
Men er du ikke nervøs for sik-
kerheden i f.eks. din automati-
ske lås ved hoveddøren?

”Nej, for selvom nogen 
skulle have held med at 
hacke mit hjem, så skal de 
stadig bruge koden for at 
låse døren op. Det er lavet 
sådan, så selve kodningen 
ligger ude i tastaturet, som 
man trykker på,” forklarer 
fagmanden. 

”Udover dét er der to sik-
kerhedsmæssige aspekter: 
Hvis der skulle komme en 
strømafbrydelse, så har jeg 
et backupbatteri klar, så 
dørene virker i 72 timer. Og 

så har jeg beholdt låsevri-
derne inde på indersiden af 
dørene, så man kan komme 
ud, hvis dørene af en grund 
ikke skulle virke under en 
brand,” siger Kim Boysen. 

Den entusiastiske fan af 
smarte løsninger i hjemmet 
mener, at man kun har set 
toppen af isbjerget inden 
for løsningerne til det intel-
ligente hjem. 

El-installatør Kim Boysen har brugt cirka en kvart mio. kroner  
på smarte løsninger hjemme i privaten

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

6. - 7. OKTOBER

KL. 10-15

Elektrikeren har smidt husnøglerne væk
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Tænk dine smarte husdrømme 
ind fra start – inden byggeriet

TEKNOLOGI – Udover de 
almindelige strømkabler 
til lys, som er i alle huse, så 
har Kim Boysen 135 ekstra 
svagstrømskabler løbende 
gennem væggene i sit hus. 
Derfor er hans bedste råd, 
når det kommer til det in-
telligente hjem, ret enkelt.

”Du skal være klar på, at 
det er dyrt og tidskræven-
de, hvis du begiver dig ud i 
den her verden. Jeg har 135 
ekstra kabler løbende gen-
nem huset, som udeluk-
kende er til selve styringen 
af lyset,” siger Kim Boysen, 
medejer af Hjerting In-
stallationsforretning og i 
fritiden stor fan af diverse 
smarte løsninger til hjem-
met. 

Tænk det ind tidligt
Elektrikeren har installeret 
langt de fleste af sine gad-
gets, da han byggede huset. 
Derfor er hans andet råd 

også, at man tænker det 
intelligente hjem ind så 
tidligt som muligt. 

”Det er meget beko-
steligt, hvis man vil 
have smart belysning 
bygget ind i et hus, 
fordi man kommer 
ikke udenom, at der 
skal trækkes en mas-
se ledninger. Så det 
bedste er at tænke det 
ind allerede før, man 
begynder at bygge 
hus,” siger Kim Boy-
sen. 

En af de forde-
le ved det smarte 
hjem, som elektri-
keren helst ikke 
vil undvære, er 
belysningen ude i 
haven.

”Det faktum, 
at det udvendi-
ge lys selv kan 
vurdere, hvornår 
det er mørkt, og 

så tænde af sig selv, synes 
jeg er smart. Sammen med 
mine koder til hoveddø-
ren er det de to ting, som 
jeg til enhver tid ville lave 
igen,” siger Kim Boysen. En  

anden installation, han 
selv har lavet, er ude på 
badeværelset. Her er lyset 
tidsindstillet, så det ved, 
hvornår det er mørkt eller 
lyst udenfor. Hvis man der-
for går ud på badeværelset 

om natten, tænder lyset 
i en afdæmpet styrke. 
Hvis man går derud 
om dagen, så tænder 
lyset sammen med ven-
tilatoren. 

Ventilator går i gang
”Der er jo ikke den store 
chance for, at man går 
ind på badeværelset midt 
om natten for at tage et 
bad. Så der behøver ven-
tilatoren jo ikke gå i gang. 
Især ikke når badeværel-
set ligger lige ved siden af 
soveværelset, som det gør 
her hos os,” siger Kim Boy-
sen.

Tekst: Lars Düwel

Det er dyrt at få installeret belysning og 
kodepaneler, så man bør tænke på det, før 
man begynder at bygge sit smarte hjem

”Status er, at det først 
begynder for alvor nu. Der 
har været en økonomisk 
krise, hvor folk ikke har 
haft de nødvendige penge 
mellem fingrene til at gå 

ud og investere i det her. 
For det er en dyr hobby,” 
medgiver Kim Boysen. 

Tekst og foto: Lars Düwel

Elektriker Kim Boysen 
har forbundet sit lys 
i hele huset til en 
fjernbetjenig. 

Kim Boysen anbefaler, at man 
tænker smart belysning og 
kodepaneler ind, før man kaster 
sig ud i et boligbyggeri. 

Haveanlæg - fra idé til færdig udførelse - Ring 7526 9600.

team EBA®

Eigil Brinch Andersen
Torrupvej 10, Alslev, 6800 Varde,Tlf. 7526 9600,

www.team-eba.dk.

EFTERÅRS KLARGØRING AF HAVEN

Vi t
ilby
der:

TOT
AL

HAV
E-SE
RVIC
E

for p
rivat
e og

firm
aer

Lad en
FAGUDDANNET
gartner passe

haven.

Efterårshaven er det rene trylleri, som taler til alle sanser. Og flottest ta´r den sig ud,
når den er opryddet og velplejet.

Kontakt os. Så sørger vi bl.a. for:

PLANTNING AF NYE TRÆER, BUSKE, ROSER OG FORÅRSLØG

OMLÆGNING AF HAVEN OG LÆGGE NY TERRASSE
OG INDKØRSEL

VINTERBESKÆRING AF TRÆER OG BUSKE

LUGNING AF UKRUDT

OPRETNING AF FLISER PÅ TERRASSE,
HAVEGANGE OG STØTTEMURE

OPRYDNING

GRÆSPLÆNE RENOVERING

VINTERKLARGØRING I ALMINDELIGHED

Lad dig ikke overraske
af vinteres komme.
Ring og bestil nu.
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SIKKERHED – Når man 
begynder at beskæftige sig 
med det intelligente hjem, 
er man nødt til at have et 
stort fokus på det sikker-
hedsmæssige spørgsmål, 
hvis ikke man vil åbne sit 
hus for Gud og hvermand. 

Her er det ikke anderle-
des end ved så mange an-
dre ting her i livet: Pris, 
kvalitet og dermed 
også sikkerheden ved 
de forskellige gadgets 
følges ad.

En billig løsning
”Folk der bare har købt en 
eller anden billig løsning 
fra den lokale butik og 
smækket det op uden at 
have konfigureret det rig-
tigt skal være ret bekym-
ret. Der er stor forskel på 
sikkerhedsniveauet ved 
de billigere og lidt dyrere 
løsninger,” siger Christian 
D. Jensen, sektionsleder 
ved Danmarks Tekniske 
Universitets (DTU) Com-
puter Science-afdeling.

Han understreger, at det 
heller ikke er ligegyldigt, 
hvordan man installerer og 

konfigurerer sine smarte 
produkter. 

”Du kan jo 
sammenligne 

det med at køre bil uden 
først at have været igennem 
en køreskole. Der er man-
ge, der skruer en hel masse 
op uden at vide, hvad de 
egentlig har gang i,” siger 
Christian D. Jensen.

Hackerlab ved DTU
DTU har i august dette år 
lanceret et såkaldt hacker-
lab, hvor de studerende 
lærer, hvordan man bryder 
igennem sikkerheden til 
smarte dørlåse, højtalere 
og andre apparater i det in-
telligente hjem – i cybersik-
kerhedens navn.

”Hackere tænker ofte 
skævt og lidt ud af boksen 
for at finde sikkerhedshul-
ler. Hvis vi skal blive bedre 
til at forsvare os mod cyber-
angreb, skal vi lære de stu-
derende at forstå, hvordan 
en hacker tænker,” siger 
Christian D. Jensen. 

Vigtigt med sikkerhed
For det er vigtigt med stør-
re sikkerhed på området 
fremover. Men hvis pro-
ducenterne i stadig større 
grad bruger flere penge på 
sikkerheden, så hjælper det 
ikke meget, hvis produk-

terne står uopdaterede hen. 
”Der er mange af produk-

terne, som er sikker nok fra 
producentens side, men 
fordi den ikke bliver in-
stalleret korrekt eller ikke 
bliver holdt opdateret, så 
er der problemer med sik-
kerheden,” siger Christian 
D. Jensen, der dog ikke vil 
skabe panik uden grund. 

”Jeg vil ikke stå her og 
sige, at folk skal være be-
kymrede og skabe en total 
panik. Men hvis man bare 
ukritisk skruer ting op, så 
er der grund til at være be-
kymret,” siger Christian D. 
Jensen. 

Villig til at bruge penge
”Hvis du er parat til at 
bruge mange penge, du er 
villig til at købe de gode 
produkter og tager dig den 
tid, der skal til for at sætte 
dig ind i de sikkerhedstek-
nologier, der bruges, så kan 
man godt lave noget, der er 
nogenlunde sikkert. Men i 
princippet er det sådan, at 
så længe noget er koblet til 
nettet, så kan det hackes,” 
lyder det fra DTU-lederen. 

Tekst: Lars Düwel

AFFALDSSORTERING 
– Esbjerg Kommunes nye 
affaldsplan for perioden 
2019-24 er på vej gennem 
den lokale lovmølle – dre-
vet frem af de overordnede 
ambitioner på både natio-
nalt og europæisk plan.

Kort fortalt skal affald 
betragtes som en ressour-
ce, hvor mest muligt skal 
genanvendes, så f.eks. ener-
giindholdet udnyttes bedst 

muligt. Genbrugstanken 
kaldes også ’cirkulær øko-
nomi’, og det berører også 
de lokale skraldespande fra 
oktober 2020.

Testet i Tjæreborg
Her er det planen, at der 
starter indsamling af mad-
affald – også kaldet bioaf-
fald eller grønt affald – hos 
de private husholdninger i 
Esbjerg Kommune. 

Ordningen har været af-
prøvet ved et forsøgspro-
jekt i Tjæreborg, hvor fire 
forskellige indsamlingsme-
toder blev testet, og erfa-
ringerne herfra har dannet 
baggrund for den politiske 
beslutning.

I forhold til forventnin-
gerne i den seneste affalds-
plan 2014-18 producerer 
borgerne i Esbjerg Kommu-
ne væsentligt mindre affald 

end forventet – 100.000 ton i 
2017 mod forventet 130.000 
ton i år. Til gengæld gen-
bruges der også en langt 
mindre andel, nemlig 62 
pct. i 2017 mod et mål om 
70 pct. i år.

Mindre restaffald
Når det gælder madaffald, 
er kommunens overord-
nede målsætning, at der i 
2024 indsamles knap 140 kg 

madaffald årligt i gennem-
snit per husstand. Det så-
kaldte restaffald – alt hvad 
der ikke er bioaffald eller 
til genbrug skal til gengæld 
nedbringes fra 462 kg til 
235 kg per husstand.

Foreløbig melder histo-
rien ikke noget om den 
praktiske udmøntning af 
ordningen. Men det ligger 
fast, at indsamlingen af 
madaffald fra 2020 gælder 

énfamiliehuse, mens det 
undersøges nærmere, hvor-
dan det kan gøres for etage-
ejendomme.

Plads til ekstra spand
Og eftersom madaffaldet 
skal indsamles separat, er 
det nok en god idé at ind-
tænke plads til endnu en 
affaldsspand, hvis man 
planlægger f.eks. nyt skur 
eller oprydning i garagen.

Pas på sikkerheden i det smarte hjem

Ny affaldsplan planlægger sortering  
og indsamling af bioaffald hos private 

husstande fra oktober 2020

Sikkerhed fylder meget i det intelligente 
hjem – ekspert understreger, at pris  
og sikkerhedskvalitet følges ad

Det grønne 
madaffald 
skal have 
sin egen 

affaldsspand  
fra 2020
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Der er boligaviser... 

- og så er der Bolig Posten
Bevares – vi kan da også sagtens finde god og 
relevant inspiration i en pressemeddelelse.
Men vi kunne aldrig drømme om bare at kopiere  
landsdækkende salgstaler – uden at byde vores 
læsere på andet end dét. Det er bogstaveligt 
talt ikke vores tilgang – heller ikke på boliger. 
Derfor bruger vi mange kræfter på håndlavet, 
lokalt boligstof i god kvalitet – hver gang.

Det synes vi ærligt talt, stofområdet fortjener, 
når nu det handler om noget af det vigtigste  
for vores livskvalitet, nemlig boligen.
Derfor tillader vi os at kalde Bolig Posten for 
et kærligt hjem for boligstof. Og derfor får du 
som annoncør ikke bare mere opmærksomhed,  
men også lidt mere kærlighed med i købet.
Prøv det selv – og velkommen hjem.

18 4. september 2018

Af Lene Lund

BADET: Til efteråret lan-

cerer Oras, førende pro-

ducent af elektroniske 

vandhaner i Europa, et nyt, 

unikt badesystem til hjem-

mebrug.
Ud over et moderne 

og elegant design, byder 

Oras Esteta Wellfit også på 

varm- og koldvandsterapi - 

også kaldet kontrastterapi.

Denne form for vand-

behandling bruges i vid 

udstrækning af atleter til 

at lindre og pleje ømme 

muskler efter hårde træ-

ningssessioner. Med det 

nye Oras Esteta Wellfit bru-

sesystem kan du nu nyde 

den professionelle behand-

lingsform i dit hjem.

Oras Esteta Wellfit, der 

er forankret i kold- og 

varmvandsterapi, er udvik-

let i tæt samarbejde med 

medicinfagligt personale. 

Kontrastterapi, hvor krop-

pen behandles med varmt 

og koldt vand i varierende 

intervaller, bruges som 

behandlingsform af atleter, 

læger og fysioterapeuter 

over hele verden.
Flere undersøgelser har 

vist, at denne helt natur-

lige behandlingsmetode 

frigør muskelspændinger 

og giver hurtigere restitu-

tion efter fysisk aktivitet, 

da den medvirker til at 

reducere ødemer og mu-

skelkramper, ligesom den 

er kendt for sin smertelin-

drende virkning.
 Oras Esteta Wellfit bru-

searmatur leveres med 

tre forudindstillede pro-

grammer, der hver især er 

designet til at tilbyde bru-

geren individuelle behand-

lingsprogrammer.
Det ønskede program 

vælges ved at trykke på en 

knap i enten ét, to eller tre 

sekunder.
Alle tre programmer 

har en opstart med kor-

te intervaller af varmt og 

koldt vand, der skånsomt 

hjælper kroppen med at 

tilpasse sig temperaturæn-

dringerne.

Oras Esteta Wellfit bruse-

system er elegant designet 

med et stort brusehoved, 

der simulerer blid og na-

turlig regn og sikrer den 

ultimative bruseoplevel-

se. Brusehovedet har en 

integreret glashylde, der 

er perfekt til opbevaring 

af produkter. Glashylden 

fås i to farver; hvid og grå. 

Til armaturet hører også 

en Oras’ Hydractiva hånd-

bruser. Håndbruseren har 

tre indstillinger; Sensitiv, 

Intens og Puls, der garan-

terer at brugeren får en 

hel personlige bruserople-

velse.
For at tilføje et ekstra 

komfortniveau til Esteta 

Wellfit-bruseroplevelsen, 

kan man aktivere Oras’ 

app. Med app’en kan man 

tilpasse rækkefølgen af de 

forskellige programmer 

efter sine personlige præ-

ferencer og få adgang til to 

ekstra bruseprogrammer.

 
Respons: llu@ugeavisen.dk

telefon 76 11 42 18

Vandterapi fra Oras Et unikt nyt badesystem fra Oras.

Af Lene Lund

BRUGSKUNST: On the 

go-kulturen udvikler sig ha-

stigt i disse år. Takket være 

den digitale udvikling kan 

vi arbejde og lave lektier 

overalt, hvor der er plug 

and play, og for mange er 

bilen også blevet et mobilt 

kontor, der bruges til at 

afvikle møder fra A til B. 

Men uden mad og drikke 

dur helten trods alt stadig 

ikke. Derfor føjer Rosen-

dahl nu to nyheder til den 

ikoniske Grand Cru serie: 

En designlækker drikkefla-

ske og elegant termokop 

med enhåndsbetjent tryk-

knapfunktion, der serverer 

varme og kolde drikke på 

farten og sætter trendy sili-

konedetaljer på den uund-

værlige tørstslukker i blå, 

blomme, sort og hvid.

Dette efterår omsætter 

Rosendahl nemlig tørsten 

efter koldt og varmt til to 

nye To Go-produkter, der 

holder væskebalancen i 

orden overalt, hvor der er 

behov. Den halvliters drik-

keflaske er perfekt både 

Rosendahl nu to 
nyheder til den 
ikoniske Grand 
Cru serie.

Drikkeglæde fra Rosendahl

 Nyheder fra Rosendahl.

Af Lene Lund

BOLIG: Den nye lampe Ple-

na er opkaldt efter månen, 

der skinner ned over folk 

og lader dem forelske sig. 

Men Foscarinis nye de-

sign er nu også nemt at for-

elske sig i. Nok er lampen 

stor i omfanget, men Plena 

er let og intim i det lys, der 

strømmer fra pæren og bå-

de breder sig op i loftet og 

ned over den belyste gen-

stand. En optisk effekt, der 

netop nu sætter trenden i 

moderne belysningsdesign 

og skaber private zoner i 

indretningen. 
Plena bejler samtidig til 

tidens organiske interiør-

trend, da lampens over-

flade er blød og skabt i 

mikrofibervæv, der lukker 

lyset ind og giver designet 

udtryk af et sejl, der svæ-

ver i vinden.
Design: Eugenio Gargionie 

Guillaume Albouy 2018

Pris fra 7.605 kroner.

Respons: llu@ugeavisen.dk

Foto Presse

 Lampen skinner som månen.

Foto Presse

fås i to farver; hvid og grå. 

en Oras’ Hydractiva hånd- Grafisk guld fra gemmerne
Af Lene Lund

JUBILÆUM: Kært barn har 

mange navne. Det gælder 

også levemanden og tu-

sindkunstneren Bjørn Wiin-

blad, som i år ville være 

fyldt 100 år, men én beteg-

nelse går dog igen. 

Både privat og professi-

onelt beskrives Wiinblad 

nemlig som et uhyre gene-

røst menneske, der gerne 

delte, hvad han havde, og 

betragtede sit design som 

en gave, der skulle ud til 

alle, der ville have det. Det 

gavmilde og demokratiske 

kunstnerdogme betød, at 

Wiinblad skabte alt fra 

brugskunst til fyrsteligt 

porcelæn belagt med ægte 

guld, og netop denne duali-

tet har inspireret efterårets 

jubilæumskollektion på to 

vaser og en lysestage, der 

er fuld af funktionalitet og 

funklende guldgrafik – og i 

sig selv er en eksklusiv ga-

ve til alle Wiinblad fans.

Bjørn Wiinblads forkær-

lighed for guld er velkendt, 

mens vasernes kvadratiske 

motiv hører til blandt de 

mere sjældne i hans kunst-

neriske univers. Her blev 

firkanterne ofte brugt til 

kakler på borde og væg-

ge samt til løs dekoration 

overalt i indretningen og 

markerer trods deres or-

namenterede streg et nyt 

og strammere udtryk hos 

Wiinblad, der er topaktuelt 

til nutidens grafisk-moder-

ne look. Det gælder også 

Quatre Coulours kronely-

sestagen, der leger med 

effekten af guldkvadrater 

og tværgående striber og 

klæder stagens underdel 

på, så det næsten ligner 

kjolen på en af Wiinblads 

berømte kvindeskikkelser.

Quatre Coulours Jubilæ-

umsvase (H: 24 cm), Jubi-

læumsreliefvase 

(H: 20 cm) og Jubilæums-

kronelysestage (H: 21,5 

cm) i hvidt porcelæn med 

24-karats gulddekorati-

on koster henholdsvis 

1.999,95, 999,95 og 599,95 

kr. (vejl.)
Jubilæumsvasen produ-

ceres som en nummeret 

limited edition på 500 styk, 

mens reliefvase og krone-

lysestage sælges i limited 

edition på 1500 styk.

Respons: llu@ugeavisen.dk

telefon 76 11 42 18Ny 
lampe 

opkaldt 
efter 

månen

på jobbet, i skolen og til 

træning, mens den handy 

termokop holder kaffen 

varm på bilturen eller på 

gåturen til kontoret med 

den kulørte silikonestrop 

som trendy designdetalje.

Med lanceringen af efter-

årets drikkeflaske og ter-

mokop går Rosendahl To 

Go trenden i møde uden at 

slække på hverken æstetik, 

funktionalitet eller sikker-

hed. Den praktisk-pæne 

drikkeflaske i transparent 

plast er umiskendeligt 

inspireret af formsproget 

på den ikoniske Grand Cru 

glaskaraffel med stålman-

chet, som her er udskiftet 

med en top af matsort 

plast med trykknapfunk-

tion og bærestrop i farvet 

silikone, der gør drikkefla-

sken til en stilig on-the-go 

accessory, som altid er 

nem at finde i tasken.

Med sit særlige skridsik-

re greb er Grand Cru ter-

mokoppen skabt til at ligge 

godt i hånden, når det er 

tid til walk-and-talk og til 

at stille i bilens kopholder, 

når de varme drikke skal 

nydes i højere hastighed. 

Kan lukkes med én hånd 

samt 360° åbning, der gør 

det muligt at drikke af kop-

pen fra alle sider.

Pris pr. stk. 149.95 kroner.

Respons: llu@ugeavisen.dk

RECOVER afhjælper 

muskelømhed 
og fordrer hurtig 
restitution efter 
fysisk aktivitet.

RELAX løsner op i 

kroppen og reducerer 

stresssymptomer 
- god for både 
krop og sind.

RELOAD stimulerer 

kroppen og øger 
energiniveauet.
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Klassisk Danskproduceret  
3+2 pers. sofasæt 
Super siddekomfort. Monteret med slidstærkt møbelstof.  
Flere farver. 
Sælges også  
enkeltvis.

3 pers. 190 cm 
2 pers. 134 cm

Østre Gjesingvej 9 • 6715 Esbjerg N
75 15 16 00 • www.danboesbjerg.dk

SE MERE PÅ 
DANBOESBJERG.DK

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-17.30 · LØRDAG KL. 10.00-14.00 · SØNDAG KL. 11.00-15.00

VI KAN HJÆLPE MED AT GØRE DIN BOLIG TIL ET HJEM!

KOM IND OG GØR 
EN GOD HANDEL

I DIN LOKALE MØBELBUTIK

DIT MØBELHUS
ESBJERG NORD

Phoenix lænestol  
inkl. skammel
Monteret med lækkert  
blødt okselæder overalt. 
Str. Medium eller Large.

SPAR 7.000 kr.

Vi prismatcher ALLE!
Danskproduceret tremmestol
Monteret med handskeblødt okselæder. 
Stel i eg, bøg eller palisanderbejdset.

SPAR 1.500,- kr.

Danskproduceret kvalitets hjørnesofa
Monteret med sort handskeblødt okselæder overalt. 
Gavle i eg, bøg eller palisanderbejdset. 
Fantastisk siddekomfort.

SPAR 11.000,- kr.

NU 6.499,-
Før 7.999,-

NU 23.999,-
Før 34.999,-

NU 6.999,-
Før 13.999,-

KUN 16.870,- Kan også  
bestilles i læder

NU 7.399,-
Før 8.680,-

Flot plankebord
i hvidolieret eg
Sorte metalben. 95x210 cm.

SPAR 1.281 kr.

Skænk 
i hvidolieret eg
Sorte metalben.  
180xD45xH80 cm.

Vitrine 
i hvidolieret eg
Tre trælåger  
og en glaslåge. 
Sorte metalben. 
Afsætningshylde til udtræk. 
65xD40xH180 cm.

Kan også  
bestilles 
i 95x160 cm

KUN 9.450,-KUN 8.990,-


