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Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

Think big og kritisk
Luk øjnene og tænk: Hvad er Esbjerg egentlig?
Hvis man bor her, dukker der sikkert billeder 

op af dejlig natur, et driftigt erhvervsliv med nye  
fremtidsperspektiver og et relativt rigt kulturliv i  
forhold til placeringen langt væk fra alting. 

Men hvis man ikke bor her og ikke har berøring 
med området, er det i bedste fald ukendskab,  
der dominerer billedet hos de fleste. Måske lige tilsat 
noget med nogle tragiske kommunale børnesager,  
lidt fodbold, nogle borebisser og gamle fordomme om 
fiskerlussinger og fiskelugt.

De velorienterede ved selvfølgelig bedre. Men den 
lokale selvtilfredshed er vores egen værste fjende. 
Nogen har f.eks. en opfattelse af et helt enestående 
byggeboom i ’Danmarks Dubai’ og en ’forvandling af 
Esbjerg til en rigtig storby’. Tjuhej, hvor det går. 

Her må man anbefale at løfte skyklapperne fra de  
lokale medier, kigge ud over byskiltet og se lidt  
kritisk på tingene udefra. Vi skal ikke længere væk  
end f.eks. Aalborg, Aarhus og Vejle for at se byer,  
der virkelig rykker på udvikling og tiltrækningskraft. 

Samtidig florerer lokalt en række sejlivede myter og 
misforståelser om Esbjergs branding – og branding  
generelt, desværre også blandt beslutningstagere.

Branding er hverken IKEA eller Tall Ships Race – det 
svarer til at brande en by på en stor McDonald’s eller 
Cirkus Benneweis. Branding er heller ikke profilløse 
festivaler eller festuger med musik magen til dét på  
enhver blokvogn i enhver småstor provinsby.

Branding er noget stedbundet og noget unikt, som 
udnytter og fremhæver vores lokale kvaliteter og 
karakteristika. Branding er også modet til at tage en 
chance og investere i andet end sikker mainstream. 

Det kunne også være mod til store visioner for de 
to ambitiøse museumsprojekter ved Esbjerg Strand- 
området. 

Det kunne være det politiske mod til at skrive en stor 
check, som måske nok er dækningsløs i starten, men i 
længden giver masser af ægte branding.
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Borgermøde om protester 
mod højt nybyggeri i Sædding

HØJHUSE – Et nyt stort 
boligprojekt i Sædding ud-
løser nu skepsis blandt na-
boer og lokalråd mod de 
planlagte højhuse på op til 
seks etager. 

Derfor har Sædding-
Fovr feldt Lokalråd taget 
initiativ til et borgermøde 
på Mødestedet i Sædding 
Centret 6. november kl. 19, 
hvor man håber at få kom-
munens folk i tale og få af-
vist eller ændret projektet.

Er kommet sent igang 
Som omtalt i vores boli-
gavis Bolig Posten i august 
vil Ungdomsbo opføre 
omkring 85 nye boliger på 
et grønt område mellem 
Fyrparken, Kystparken og 
Strandvænget. Dels som 
tæt-lav bebyggelse, men i 
den sydøstlige del er det 
planen at lave 50 boliger i 
tre højhuse på fire, fem og 
seks etager.

Politisk er planerne gået 
glat igennem både Plan & 
Miljøudvalg, Økonomiud-
valg og byrådet, som 17. 
september vedtog kom-

muneplanændring og ny 
lokalplan, der blev sendt i 
offentlig høring.

”Det er jo ikke så spæn-
dende, men tidligere har 
vi jo selv forsømt at gøre 
indsigelse – vi kan godt se 
nu, at det er ikke så heldigt. 
De høje huse kommer til at 
tage meget udsigt for na-
boerne, der også vil miste 
noget privatliv i haver og 
på altaner,” siger næstfor-
mand Jarl Thiesen fra Sæd-
ding-Fovrfeldt Lokalråd.

”Hvis det nu var lavere, 
kunne det måske nok have 
gået, men seks etager er alt-
så meget. Vi vil nu prøve at 
hjælpe de personer, der bli-
ver ramt ved at få omstødt 
afgørelsen hos kommunen 
og Ungdomsbo.”

Grønne områder ryger
Rent praktisk vil lokalrådet 
derfor afholde borgermø-
det, hvor man håber at få 
både kommunen og Ung-
domsbo i tale.

”Her må vi prøve at få 
lavet en ordentlig indsigel-
se til kommunen og Ung-

domsbo mod projektet. 
Der er måske ikke så store 
chancer, men vi er nødt 
til at prøve,” erkender Jarl 
Thiesen.

Har lokalrådet sovet i timen 
i sagen her?

”Man har nok ikke tidli-
gere været helt klar over, at 
det blev aktuelt – og i den 
højde.”

Går I efter at omstøde hele 
projektet eller kun højhusene?

”Det kan jeg ikke svare 
på endnu, før vi har haft en 
ordentlig snak med de in-
volverede. Men de grønne 
områder her ryger jo også. 
Det er ligesom om, at der 
bare skal bygges masser af 

boliger i Esbjerg nu, men 
man tænker ikke rigtigt 
på grønne områder. Det er 
ligesom om, der bare skal 
tjenes en masse penge på at 
få solgt nogle arealer.”

Men der er vel også positive 
effekter af flere boliger – f.eks. 
større kundeunderlag til en 
genfødsel af Sædding Centret?

”Ja, det kan man godt 
sige. Der er selvfølgelig 
både fordele og ulemper, 
men nu vil vi prøve at få 
kommunen og Ungdomsbo 
til at lytte lidt til vores be-
kymringer.”

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Bekymring over både placering, højde, 
trafik og tab af grønne områder

Vi er din lokale farver
- og dit lokale malerfirma med mere end 35 års erfaring

Vi er din lokale farver
- og dit lokale malerfirma med mere end 35 års erfaring

Kig ind og få gode råd 
hos Betina Ruppert

Vi udfører alt indenfor 
malerarbejde ude og inde. 
Kontakt os for et uforpligtende tilbud. Ønsker du at male selv tilbyder 
vi råd og vejledning hos dig eller i butikken samt kvalitetsmaling.

Vores malerteam

Betina

Claus                Mette                Jan                  Jacob

”Seks etager er  
alt for højt her,”  
siger Jarl Thiesen, 
næstformand i  
Sædding-Fovrfeldt  
Lokalråd, om planerne  
for tre højhuse på dette 
grønne område i Sædding.

De tre planlagte højhuse 
på fire, fem og seks etager 

skal placeres i den sydøstlige 
ende af projektområdet 

mellem Strandvænget 
og Fyrparken.
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CITROËN ESBJERG • HEDELUNDVEJ 11 • 6705 ESBJERG Ø • 75 13 44 00 • WWW.BENT-PEDERSEN.DK

A+  21,3 km/l. CO2 108 g/km. Halvårlig ejerafgift 540 kr. Prisen er inkl. leveringsomkostninger, ekskl. lak/metallak. Bilen er vist med ekstraudstyr. 
Tilbuddet gælder så længe lager haves samt ved køb og levering inden 31.10.2018. Forbehold for pris-, afgiftsændringer og trykfejl. *Apple CarPlayTM kræver iPhone 5 eller nyere version med mobildækning.

C I T A T :  J Ø R G E N  L E T H

“Bilen skaber kontakten mellem 

 generationerne. Det er vitalt.”

SKARPESTE 
TILBUD 

I KLASSEN 

KUN 124.990,-

CITROËN C3
1.2 PureTech 82 Aspire

I N K L .  A S P I R E  U D S T Y R
7” Touch Screen • Aircondition • El-sideruder, for • El-justerbare sidespejle 
LED-kørelys • Fartpilot • 15” Fælge • Fjernbetjent centrallås • Hill Assist 
Varme i forsæder • Radio m. 4 højttalere • Bluetooth®

I C O N I C  L I M I T E D  U D S T Y R
Apple CarPlayTM* • Aut. klimaanlæg • Active Safety Brake • Aut. fjern-/

nærlys • Opvarmede sidespejle • Aut. kørelys • Blændfrit bakspejl 
Regnsensor • Tågeforlygter • Radio m. surround sound • Vejstribealarm

OPGRADER TIL ICONIC
LIMITED-UDSTYRSPAKKEN 

FOR KUN 10.000 KR. EKSTRA
35.000,-

VÆRDI
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Mandag den 5. november 2018 kl. 19.00
Mandag den 3. december 2018 kl. 19.00
Der er masser af lækre præmier, så hiv fat i 
naboer, venner og familie, ta’ dem under armen 
og kom med i forsamlingshuset.
Øl og vand kan købes.

Vi glæder os til at se jer!
Venlig hilsen bestyrelsen, 
Guldager Forsamlingshus

Priser:
1 plade  .....................9 kr.
6 plader ..................45 kr.

i Guldager Forsamlingshus



Butikken på 
badehotel 
flytter over 
gaden

FLYTNING – ’Butikken’ 
ved Hjerting Badehotel får 
flere kvadratmeter at boltre 
sig på i sammenhæng med 
nabobutikken, og byens be-
søgende slipper for at se på 
en bygning, der nærmede 
sig sin sidste salgsdato. 

Det bliver resultatet, efter 
at Hjerting Badehotel har 
købt huset direkte over for 
hotellets gourmetbutik på 
Gl. Guldagervej, hvor der 
sælges vin, chokolade og 
andre gode sager. 

Her i den tidligere cykel-
handel vil butikken alle-
rede i første kvartal næste 
år slå dørene op for en ny 
butik i sammenhæng med 
nabobutikken Le Kirk.

”Vi så det som en mulig-
hed for at give vores butik 
flere kvadratmeter og til at 
indgå et samarbejde med 
Le Kirk. Vi vil stadig have 
hver vores forretning med 
hver vores pengekasse, 
men vi ser det som en fin 
mulighed at dele kunder 
ved at lave en åbning mel-
lem butikkerne,” siger Mie 
Hüttel, salgschef og med-
ejer ved badehotellet. 

Hård konkurrence
Det er ingen hemmelighed, 
at konkurrencen for gour-
metvarer kun bliver hår-
dere med tiden. Men Mie 
Hüttel fortæller, at det går 
godt for deres lille butik. 

”Det er jo ikke nogen 
guldgrube, men det er en 
fin, lille forretning, som 
har stor værdi og betyd-
ning for hotellet. Kunderne 
synes, det er en hyggelig 
mulighed at kunne gå ind i 
butikken og købe lidt med 
hjem, og den indgår som en 
del af oplevelsen af at være 
gæst her,” siger Mie Hüttel, 
der fortæller, at de har givet 
2,65 mio. kr. for bygningen. 

Huset har i længere tid 
været en knap så pæn del 
af gadebilledet i det centra-
le Hjerting. 

Nogle læsere vil måske 
kunne huske, at bygningen 
for mange år siden huse-
de en slagter. Men efter, at 

cykelhandleren blev op-
sagt og flyttede, har der de 
sidste par år været tomt i 
bygningen, der er overtaget 
fra den lokale forretnings-
mand Willy Støckler.

Bevarer området pænt
”En vigtig del for os har 
også været at bevare et 
pænt lokalområde. Så byg-
ningen bliver også holdt i 
samme stil og bevares som 
den flotte del af det gamle 
Hjerting,” siger Mie Hüttel.

Udover butikken kom-
mer huset til at bestå af et 
ekstra hotelværelse til lang-
tidsleje samt en lejlighed på 
førstesalen, hvor den nu-
værende overdækkede pla-
sticaltan ud til vejen bliver 
skiftet ud med en zinkbe-
klædt kvist. 

Åbningen mellem de to 
butikker skal brandsikker-
hedsgodkendes, før de kan 
gå i gang med bygningsar-
bejdet. 

De nuværende lokaler for 
’Butikken’ vil efter flytnin-
gen blive anvendt til internt 
brug for hotellet, blandt 
andet som ekstra lager til  
opbevaring.

Tekst og fotos: Lars Düwel

Flytning giver  
flere kvadratmeter  
og et samarbejde  
med nabobutikken

BLIV NU MEDLEM AF VORES
STORE KUNDEPANEL!
Den store glidende-overgangsglas-studie

  Esbjerg, Østervangsvej 4b, Tel: 75 17 17 42
AFTAL GRATIS SYNSTEST: www.optik-hallmann.com Med                         brilleglas af høj kvalitet fra Tyskland

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

Premium
overgangsbriller

TESTKUNDEPRIS
HALLMANN

  3.000,–kr.

Tilbudet gælder til og med d.30.11.2018 – tilbudet kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter/gavekort. * inkl. et stel fra vores Vienna Design kollektion til en pris på 600 kr. og to premium overgangs-glas i freeformteknologi MG Vitality med letvægtsmateriale brydningsindeks 1,6 Dual 
superantirefleks-behandlede, hærdning og cleancoat. ** Før prisen er beregnet efter den regulær prisliste fra 02/2018  Meisterglas mærke brilleglas som er 3.500 kr. for et enkelt MG Vitality 1,6 Dual glas og et Vienna Design stel til 600 kr. Der giver en samlet pris på 7.600 kr. Gyldig for et nyt køb.

Vi står klar til  
at modtage jer  

på vores nye adresse!

VI ER FLYTTET
til Smedevej 2, 6710 Esbjerg V

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

www.park-have.dk

I butikken skal der skabes adgang ind til naboen Le Kirk.

Restaurantchef Søren Pilegaard og hoteldirektør  
Mie Hüttel, Hjerting Badehotel, ser frem til at  
åbne hotellets gourmetbutik i nye rammer.
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Staffeli Gulvstand Hjulstand Vægbeslag
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*Vejl. udsalgspris BeoVision Horizon 40”, energiklasse B, inkl. fjernbetjening og seks års garanti. Ekskl. stand. Stand fås fra kr. 1.995. I samarbejde med SparXpres tilbydes 48 mdr. rente- og gebyrfri finansiering. Samlede kreditomkostninger 0 kr. 
Årlig fast debitorrente 0,00%, ÅOP 0,0%. Fortrydelsesret jf. MFL § 12a. Kreditbeløb i eksemplet: BeoVision Horizon 40”: kr. 23.495 inkl. seks års garanti: kr. 1.999. I alt betales: kr. 25.494. Udregning af mdl. ydelse er kr. 25.494 delt med 48 mdr., 
afrundet til hele kr.

DKK 25.494,-*

Rente- og gebyrfri i 48 mdr.
inkl. 6 års garanti:

ALLE FORTJENER
BANG & OLUFSEN 4K OPLEVELSEN

Benyt muligheden for finansiering og seks års garanti, og få dit drømmeprodukt hjem i stuen.
Eksempelvis BeoVision Horizon, SMART TV med Android TV™, 4K UHD billeder og exceptionel lyd. 

Fås i 40” og 48”. Besøg os i butikken og hør mere om finansieringsmulighederne.

BANG & OLUFSEN ESBJERG – Gl. Vardevej 237,6715 ESBJERG N, 75125600 – WWW.BEOESBJERG.DK
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OMBYGNING – Til næste 
år får borgerne i nærheden 
af Guldager Kro i Guldag-
re Stationsby nye naboer. 
Der flytter beboelsesste-
det Stormly under KFUM 
nemlig ind – et midlertidigt 
opholdssted for kriseramte 
kvinder.  

”Vi glæder os helt vildt 
til at flytte i nogle nye ram-
mer,” fortæller Ann Loft, 
daglig leder ved Stormly. 

Stormly er et midlertidigt 
opholdssted, hvor kvinder, 
der af den ene eller anden 
årsag er faret vild i livet, 
kan få et værelse og hjælp 
til at komme videre. 

”Det er et sted for skrøbe-
lige, sårbare kvinder, som 
måske er endt med at bli-
ve hjemløse. Vi har en del 
kvinder, som har haft en 
rigtig svær opvækst, eller 
som har været ude i noget 
misbrug. Vi accepterer ikke 
et aktivt misbrug hos os, 
men der er mange af vores 
kvinder, der har haft det 
behov tidligere for at læg-
ge låg på nogle ting,” siger 
Ann Loft og garanterer, at 
kvinderne på stedet ikke 
er udfarende eller på anden 
måde farlige for deres om-
givelser. 

Bekymrede naboer
I forbindelse med huskøbet 
er der blevet gennemført 
en partshøring ved de nær-
meste naboer, og selvom 
den ikke medførte massive 
klager, så har der alligevel 
været et udtryk for bekym-
ring over øget uro og usik-
kerhed. 

”Det forstår jeg til fulde. 
Jeg har personligt svaret 

på alle de henvendelser, 
der har været fra naboer og 
andre. Der vil altid være en 
utryghed forbundet med 
det ukendte. Men der er 
ikke grund til at være be-
kymret,” siger Ann Loft. 

Hvad har naboernes bekym-
ring primært drejet sig om?

”Jamen det har været så-
dan nogle spørgsmål, om 
vores børn trygt kan gå hen 
og tage toget? Kommer der 
til at flyde med kanyler, er 
vores kvinder voldelige, 
bliver der meget ballade? 
Jeg ved ikke rigtigt, om na-
boerne tror på, hvor rolige 
vi egentlig er, men jeg kan 
sige, at vi har et rigtig godt 
ry her, hvor vi bor nu,” si-
ger Ann Loft. 

Stormly bor i dag på Jer-
rigsvej i Sædding. 

Den 1. november kom-
mer der dog allerede til 
at være røre omkring den 
gamle kro. Her overtager 
KFUM’s Sociale Arbejde 
nemlig kroen og et større 
renoveringsarbejde går i 
gang. 

Større ombygning
Planen er, at Stormly en-
ten i maj eller juni næste år 
flytter ind i Guldager Kro 
sammen med mellem ti 
og 15 kriseramte kvinder.  
Men først skal kroen altså 
gøres klar til at kunne huse 
kvinderne.  

”Kroen er jo af ældre 
dato, så det kræver en tem-

VVS ● BLIK ● KLOAK

Kom ind og få sidste udgave af magasinet Badinteriør

Aut. VVS-installatør og kloakmester

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

CARL W. REIS A/S

Følg os på
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

•
•
•
•

KFUM’s ’Stormly’ rykker ind til sommer 
efter omfattende renovering af kroen

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. 

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

SÆDDING 
Håndværkervej 42 · 6710 Esbjerg V

69 15 67 10 · saedding@firststop.one

 Ring for et godt tilbud  
på 69 15 67 10   
eller se på firststop.dk

DÆK · FÆLGE · AUTOSERVICE

RestauRant

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

Følg os på facebook - Sjelborg Strand

mORtensaften
på RestauRant sJeLBORG stRanD

En lille appetizer: Bruschetta  
med tomat-rødløg og basilikum

Sprødstegt Gammeldags andesteg  
med hvide og brune kartofler, æble-selleri salat,  

hjemmelavet rødkål og andeflødesauce

Hjemmelavet ris a la mande med kirsebærsauce

Det er naturligvis hjemmelavet
278,-Pris per couvert...

Kvindecenter på Guldager Kro lover ro i gaden

”Der er ikke grund til bekymring,” siger leder Ann Loft, Stormly.
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Hjerting Strandvej 2 • 6710 Esbjerg V • 77 34 34 46 • Webshop: lekirk.dk

Bikerjakke  
fra Depeche 

2699,-

Åbningstider: Hverdage 11-1730  •  Lørdag 10-14

* Tilbuddet gælder ved køb af køkken til min. 30.000,- t.o.m. 31.10.2018. Gælder alle bordplader inkl. 
kanter og forarbejdninger i Kviks 2018 prisliste. Vask, armatur, fragt og anden service er ikke inkluderet. 
Kan ikke kombineres med andre rabatter. ** Kampagneprisen er for skabe, sokkel, bordplade og møbelmodul
inkl. 5 træbakker. Ekskl. vask, armatur, hvidevarer, belysning, samling, levering og montering.

PRATO –––– det 
moderne frirum.
Nyhed: PRATO X grey

44.298,–** 

Alle
bordplader

–50%*

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

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

2014 Audi A3 2,0 TDi 150 
Ambition SB 5d 
113.000 km.
Pris kr.:  189.989

2012 BMW X3 2,0 xDrive 
20d aut. 5d Sølvmetal
156.000 km.
Pris kr.:  319.989

2016 Fiat 500X 1,6 E-TORQ 
Popstar 5d Koksmetal
28.000 km.
Pris kr.:  189.900

2014 Peugeot 3008 1,6 HDi 
114 Style 5d Koksmetal
136.000 km.
Pris kr.:  134.989

2013 Opel Adam 1,2 Jam 
3d Lillametal
48.000 km.
Pris:  99.989

2015 Renault Grand Scenic 
III 1,5 dCi 110 Hvid 
85.000 km.
Pris kr.:  179.900

2009 Fiat 500 1,2 PUR-O2  
3d Hvid
47.000 km
Pris kr: 64.989

2015 Mazda 6 2,0 Sky-G 
145 Core 4d 
74.000 km.
Pris kr.:  205.989

2015 Ford C-MAX 1,0 SCTi 
125 Titanium 5d Hvid
79.000 km.
Pris:  169.989

melig stor omgang. Det er 
ikke blevet moderniseret 
i mange år. Vi laver ti nye 
værelser og ti tilhøren-
de badeværelser. At vores 
kvindelige beboere har 
skulle dele badeværelse og 
ikke haft hver deres eget 
har været en torn i øjet for 
os gennem længere tid,”  
siger Ann Loft. 

Aftalen mellem KFUM’s 
Sociale Arbejde og Stormly 
lyder på, at KFUM har købt 
bygningen for 3,4 mio. kr. 
og fra 1. november lejer det 

ud til Stormly, der betaler 
for den større ombygning. 

Det betyder, at hvis 
Stormly skulle få lyst til at 
blive herre i eget hus, har 
de forkøbsret til huset.

Hjælper i en svær tid
”Det er vigtigt for mig at 
understrege, at Stormly 
ikke er et behandlingssted. 
Vi er ikke tilknyttet nogen 
psykolog. Vi hjælper de her 
kvinder i en svær tid med et 
tag over hovedet og med at 
finde den rette hjælp uden 

for huset. Vi hjælper dem 
med at komme i dialog 
med kommunen, få søgt en 
bolig og alle de praktiske 
ting, som der ikke er styr 
på,” siger Ann Loft. 

Stormly er finansieret 
gennem kommunal- og 
statslig støtte, der hver teg-
ner sig for halvdelen af om-
kostningerne. Den typiske 
beboelsestid for de krise-
ramte kvinder er fem-otte 
måneder.

Tekst og foto: Lars Düwel

Selvejende institution under 
KFUM’s Sociale Arbejde 
Den 1. november begynder et større renoveringsar-
bejde af Guldager Kro og til sommer næste år flytter 
mellem ti og 15 kriseramte kvinder fra det midlertidi-
ge opholdssted Stormly ind på kroen. Stormly har ek-
sisteret siden 1971, men har rødder tilbage til 50’erne, 
hvor en række frivillige kvinder på frivillig basis star-
tede et fritidsstilbud for kvinder i KFUM’s lokaler. 

I dag hører Stormly under KFUM’s Sociale arbejde 
som en selvejende institution. 

Guldager Kro er fra omkring 1910, og siden 2000 
har Bjarne Brandt været ejer af kroen. I hans tid er de 
primære indkomster kommet fra selskaber og mad 
ud af huset via Købmandsgårdens mad, men det har 
i alle årene været svært for Bjarne Brandt at få forret-
ningen til at køre rundt.

Kvindecenter på Guldager Kro lover ro i gaden
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DET ENESTE, DER KOMMER AF SIG SELV, ER LOMMEULD!
Det ved vi alt om...

Vælg os som din foretrukne
sparringspartner i økonomiske
såvel som forretningsmæssige

sammenhænge.
Vi arbejder ihærdigt på at tilføre

din virksomhed størst mulig
værdi og udbytte gennem 

løbende rådgivning.

Vi tager gerne

hænderne op af

lommen for din

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

Lokal historietime da Hjerting Lokalarkiv fyldte 25 
LOKALHISTORIE – Bør-
nene var en halv snes år, 
arkivet fyldte 25, og histo-
rierne på væggen var fra 
dengang farfar – eller må-
ske tiptipoldefar – var ung.

Så det spændte over man-
ge generationer, da Hjer-
ting Lokalarkiv forleden 
fyldte 25 år og markerede 
det med reception og en 
endnu mere livlig mod-
tagelse af to 4. klasser fra 
Hjerting Skole.

I anledning af jubilæet 
havde lokalarkivet hevet 

ekstra meget materiale frem 
fra gemmerne og arrangeret 
det i en fin lille udstilling i 
Jon & Dittes Hus. Her kun-
ne både receptionsgæster 
og skolebørn fordybe sig i 
Hjertings lange og farveri-
ge historie, og det blev et hit 
– også hos de små.

”Som jeg sagde til bør-
nene, så vil vi rigtig gerne 
fortælle dem om, hvilket 
område de bor i. Nu har vi 
jo 25 års jubilæum, og vi er 
godt klar over, at børnene 
kommer ikke frivilligt på et 

arkiv,” siger leder af Hjer-
ting Lokalarkiv, Else Marie 
Nielsen.

”Men arkivet er jo ikke 
kedeligt, og Hjerting er 
utrolig gammel - vi kan jo 
fejre 727 års fødselsdag i år, 
hvor Esbjerg fylder 150.”

Hvorfor er det så vigtigt for 
børn at kende lokalhistorien?

”Jeg tror, det er oppe i ti-
den at finde ud, hvor man 
kommer fra. Og så synes 
jeg, det er meget vigtigt, at 
børnene ved, der var nogen 
før dem, der har prøvet at 
skabe det liv, vi har i dag. 

Det er jo ikke kommet af 
sig selv, og Hjerting har jo 
været præget af folk, som 
tænkte fremad, og kunne 
det ikke lade sig gøre, hvad 
gør man så? Så gør man det 
selv!”

Hvad siger børnene til det?
”Indtil nu har det været 

meget positivt. De fik vist 
en film om det gamle Hjer-
ting  til start, og nu synker 
de det og skal se resten.”

Så vidt arkivlederen er 
orienteret, er det faktisk 
første gang, lokalarkivet 
har skolebesøg, men det 
virker som en oplagt idé at 

videreføre.

Elever fik et indblik i den lokale historie  
– og læreren har mod på mere

Overlad ikke din bil til hvem som helst
gå til fagmanden

HC’s Autoservice I/S
Hostrupvej 44 . 6710 Esbjerg V.

75 26 91 55

Værkstedet tilbyder:
Klargøring til syn
Servicearbejde
Motortest
Fejlkode udlæsning
Nulstilling af servicelamper
Styringsudmåling (4 hjulsmåling)
Karosseri arbejde
Dækmontering / afbalancering
Rudeudskiftning
Bremseprøvestand
Service af aircondition
Hydronik værksted (oliefyr)
Undervognsbehandling (Suvo)
Kundevogn

Guldagervej 97
6710 Esbjerg V
Tlf. 75116022
Fax 75 11 78 75

Aut. VVS
Installatør

● Totalrenovering af
badeværelser

● VVS arbejde
● Blikkenslagerarbejde
● Smedearbejde
● Tekniske 

installationer

Vi giver gerne til-
bud eller overslag 
- enten det gælder 
nybyggeri, 
modernisering 
eller reparationer.
Henning Jensen
Mobil 28 44 23 81

Arkivleder Else Marie Nielsen (forrest) og de andre frivillige på Hjerting Lokalarkiv havde lavet en fin lille jubilæumsudstilling.
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Din revisor i Esbjerg tilbyder assistance indenfor:

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

“ikke for store til
de små...

...ikke for små til 
de store”

Præstevænget 3, Guldager
6710 Esbjerg V

CVR 33 75 34 46

Tlf. 75 11 69 88
Fax 75 11 69 98

GR@RevisorGade.dk
www.RevisorGade.dk

Instruments

Remote Technology

Telemetry

Launch &  
Recovery

Project Management  
& Engineering 

Infrastructure

www.macartney.com

Worldwide Underwater Technology
R&D  Engineering  System Integration  Sales  Service

...sker der noget i Hjerting?

hjerting.dk!

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

Lokal historietime da Hjerting Lokalarkiv fyldte 25 

Skoleeleverne skulle løse opgaver under besøget, og selv de frækkeste af dem var meget artige.

”Det ser vi lige til – ud 
fra, hvordan det hele spæn-
der af, og nu prøver vi i før-
ste omgang det her.”

Eleverne skulle løse små 
opgaver ud fra plancherne 
og gik til dem liv og sjæl.

En idé at videreføre
”I sidste uge havde vi kul-
turuge på 4. årgang, hvor 
vi snakkede rigtigt meget 
om kultur, så det her ligger 
i god tråd med det – at se, 
hvad der er sket i Hjertings 
udvikling,” siger lærer Jo-
nas Tanggaard Jacobsen fra 
Hjerting Skole

”Jeg snakkede faktisk 
med min kollega om, at vi 
begge to er opvokset i Hjer-
ting, men det er egentlig 
forsvindende lidt, vi ved 
om byen. Så jeg har også 
personligt glædet mig me-
get til at komme herned.”

Hvad siger eleverne til det?
”De er super gode til at 

tage det til sig og interes-
sere sig for det,” siger Jonas 
Tanggaard Jacobsen.

Han mener, at skolebesøg 
på lokalarkivet er en god 
idé til videreførelse.

”Helt sikkert – vi burde 
gøre det til en årlig tradi-

tion at komme tilbage. Det 
synes jeg er helt oplagt.

Men der er jo ingen fremtid 
i historie...?

”Nej, men vi synes det 
er sindssygt vigtigt, at folk 
kender noget til den by, de 
bor i, og hvordan, den er 
blevet til. Jeg synes, at hi-
storie generelt er utroligt 
vigtigt. At man ved, hvor 
man kommer fra og ved 
noget om sig selv, de andre 
og stederne, hvor man er 
vokset op.”

Tekst og foto: Kurt Henriksen

  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}

Sædding Centret 
[ved siden af Matas]

Fyrvej 34B . 6710 Esbjerg V
tlf: 21 86 96 12 . mail: tpspost@saedding.nu

HUSK at medbringe din egen tlf. eller tablet + adgangskoder og passwords!

Der serveres kaffe / te / vand og lidt sødt at friske op med undervejs. 
PRIS: kr. 50,- [betales ved tilmelding via aktiviteter på www.sædding.nu]

Kom godt igang - Stil dine spørgsmål - få gode, brugbare svar og fif
- hjælp til grundlæggende brug og forslag til apps.

Torsdag, den 8. november 
kl. 14-16

Stil Spørgsmål og få Svar
Ny iPhone eller iPad?

Torsdag, den 1. november 
kl. 14-16

Stil Spørgsmål og få Svar
Ny Android tlf eller tablet?
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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 24.10.2018 til og med søndag 28.10.2018, 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.-

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—

——————

——————

——————

——————

——————

——————

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

Ring gerne og 
bestil i forvejen

BAKKEDAL SMØRBAR
200 g. Kg pris 44,75.
Max. 4 stk. pr. kunde.
Herefter er prisen
18,25 pr. stk.

PR. STK.

895

Over 850  
økologiske varer

100 stærke tilbud
Høst løs af mere end

- VI HAR OVER 100 FORSKELLIGE ØKOLOGISKE VARER  
I GRØNT AFDELINGEN HVER DAG

Kom & smag 26. oktober fra kl. 14-17

SPAR OP TIL 930

—
—

—

FIRST PRICE  
SUKKER
1 kg. Pr. pose 5,00

PR. STK.

5.-
CHEASY SKYR 
YOGHURT
Blåbær og vanilje, Hindbær 
og granatæble eller Kokos. 
1 kg. Max. 4 stk. pr. kunde. 
Herefter er prisen 21,95 pr. stk.

PR. STK.

895
LE PREARE RIPASSO
CLASSICO SUPERIORE
Italien. 75 cl. 
Literpris v/3 flasker 88,89.

3 FLASKER

200.-

SPAR OP TIL 13.-

SPAR OP TIL 9985

PEPSI, FAXE KONDI, NIKOLINE, 
EGEKILDE, ADD SOME TRUE 
PASSION ELLER MOUNTAIN DEW
Flere varianter. 1,5 liter. Literpris 8,00. 
Max. 6 flasker pr. kunde. Herefter er 
prisen 15,00

PR. FLASKE

12.- SPAR OP TIL 3.-

+ pant

KINDER 
JULEKALENDER
PR. STK.

8495
SPAR OP TIL 40.-

Spar 20% på alt økologiske grønt
LAKSEKOTELETTER
med grønt

PR. STK.

3995

SIGDAL KNÆKBRØD
Flere varianter. 190-240 g.
Max. kg pris 105,26.

PR. PAKKE

20.-
SPAR OP TIL 595

KOM OG SMAG  SIGDAL KNÆKBRØD OG UNITED BAKERIES VARER, BL.A. NYHEDEN  BRIOCHE SANDWICH BRØD, MUFFINS  & COOKIES

KOM OG SMAG DET ALKOHOLFRI 
ALTERNATIV TIL GIN & ROM 
GINISH & ROMISH FRA VIRKSOMHEDEN  
ISH SPRITS, HVOR GRUNDLÆGGEREN 

MORTEN VIL STÅ OG SERVERE 
SMAGSPRØVER FRA 14-17

FREDAG DEN 26. OKTOBER. 
KØBER DU EN FLASKE PÅ DAGEN, 
VIL DER FØLGE EN GRATIS FLASKE 

FEVERTREE TONIC MED!

BEGRÆNSET
 PARTI
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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 24.10.2018 til og med søndag 28.10.2018, hvor andet ikke er anført. Der tages forbehold for leverancesvigt, afgiftsændringer, billede- og trykfejl.

Kæmpe kødfest
Bestil i uge 43 - hent i uge 44

- Bestilles senest søndag 28.oktober  
til afhentning onsdag 31. oktober  

eller torsdag 1. november

Antal

3,0 kg Hjemmelavet medister 100.-

1,5 kg Gammeldags oksesteg 100.-

2,5 kg Hakket oksekød 8-12% 100.-

2,5 kg Hakket kalv- og flæsk 8-12% 100.-

3,0 kg Hakket svinekød 8-12% 100.-

2,0 kg Skinkegyros 100.-

2,0 kg Svinekoteletter 100.-

2-3 kg Svinekam 100.-

3 stk. Fersk svinemørbrad 100.-

1,2 kg Oksekød i tern 100.-

1,2 kg Oksekød i strimler 100.-

20 stk. Kalkun cordon bleu 100.-

Ca. 2,0 kg Hamburgerryg 100.-

2x1,6 kg Kylling 100.-

1,6 kg Kyllingbryst 100.-

4 stk./700g Entrecôtes 100.-

Navn:

Adresse:

Tlf.:

Onsdag den 28. november kl. 19.00-21.00 / Pris: 150 kr.
hos Creativo Danmark, Gl. Guldagervej 36, Esbjerg V.
Billetter købes ved kassen i Meny Hjerting.

Efter smagningen byder MENY på en mindre anretning.

Der vil være mulighed for at bestille de smagte produkter til gode priser.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

PROGRAM FOR SMAGNINGEN

Beefeater: London Dry Gin, 24 Dry Gin

Plymouth: Dry Gin, Sloe Gin, Navy Strength

Monkey 47 Schwarzwald: Dry Gin og Sloe Gin

MENY HJERTING INVITERER TIL

GIN AFTEN



12  24. oktober 2018Hjerting Posten

MUSEUM – Esbjergs 
ubestridte nye fyrtårn.  
Museumsperler. En super-
destination der tiltrækker 
turister fra hele verden. 

Det er nogle af de beskri-
velser, direktører, turisme-
eksperter og politikere 
sætter på de to museums-
projekter, der er under for-
beredelse lige nu.

For Esbjergs borgmester 
Jesper Frost Rasmussen (V) 
kan projekterne ende med 
at blive markante fyrtårne 
på kulturområdet. 

”Der er ingen tvivl om, 
at hvis de projekter kan 
realiseres begge to, så vil 
det give et markant løft og 
være to fyrtårne med en 
kraftig synergieffekt om-
kring området ved Esbjerg 
Strand,” siger Jesper Frost 
Rasmussen.

Ubestridte fyrtårn
Det ene af projekterne er 
Fiskeri- og Søfartsmuseets 
(Fimus) ambitiøse plan Ha-
vets Giganter, der med nav-
net henviser til to nye og 

høje kuber af teglsten, der 
skal være hovedelementet i 
det nye projekt. 

”Det kan blive Esbjergs 
største trækplaster nogen-
sinde. Det er Esbjergs ab-
solut bedste mulighed for 
at skabe en destination, 
der kan tiltrække turister 
til området fra hele verden. 
Det vil være Esbjergs ube-
stridte fyrtårn uanset, om 
du realiserer det ene projekt 
eller begge to,” siger direk-
tør David Dupont-Mourit-
zen fra Fimus og næv-

ner dermed også Esbjerg 
Kunstmuseum.

Her bruger man også de 
helt store superlativer om 
deres kommende projekt. 

Museum på ny måde
”Det bliver fuldstændig 
unikt med en helt vanvit-
tig flot placering. Det er 
selvfølgelig stadig Esbjerg 
Kunstmuseum, men det 
bliver en helt ny måde at 
være museum på. En måde 
som ikke er set nogle ste-
der før, og det vil betyde, 

at folk vil rejse til Danmark 
for at se det,” siger direktør 
ved Esbjerg Kunstmuseum 
Inge Merete Kjeldgaard.

Der er behov for at tænke 
store tanker for de to muse-
er. Nord for dem valfarter 
folk til den nye turistmag-
net Tirpitz, mens også det 
nye Vadehavscenter i syd 
tiltrækker mange gæster. 
Heldigvis for projekternes 
ambitionsniveau vurde-
rer professor i turisme ved 
SDU Janne Jørgensen Li-
burd, at det er det helt rigti-

ge tidspunkt at tænke store 
tanker. 

”Det er en gunstig tid at 
søge penge til den slags her. 
Tanken om, at man hellere 
skulle lave noget lettere for-
sigtigt, er ikke særlig popu-
lær lige nu. Det skal være 
noget, der skiller sig ud,” 
siger Janne Jørgensen Li-
burd, der også er formand 
for Nationalpark Vadeha-
vet. 

”Det er et højt ambitions-
niveau, som Fimus har. Det 
er spændende, for det er et 

SYNERGI – Det kan ende 
med at skabe gode syner-
gieffekter, at to store muse-
umsprojekter bliver skudt 
i gang nærmest samtidig – 
og med et stenkast imellem 
sig. Det vurderer turisme-
ekspert Dorte Kiilerich, in-
dehaver af konsulentvirk-
somheden Living Concepts.

”Selvfølgelig skal de sam-
arbejde tæt, for det vil give 
mulighed for nogle helt op-
lagte synergieffekter. Det 
kunne eksempelvis være 
fælles billettilbud, parke-
ringsforhold og den slags,” 
siger Dorte Kiilerich. 

Fondsmillioner i spil 
Både Fimus og Esbjerg 
Kunstmuseum arbejder for 
fuldt tryk på at få indsam-
let i omegnen af 300 milli-

oner kroner til hver deres 
projekt. 

Fimus’ projekt ’Havets 
Giganter’ har blandt andet 
det ambitiøse mål, at Sæd-
ding Strandvej skal sænkes 
og overdækkes, så det giver 
ét sammenhængende land-
skab. 

Direktøren er i gang med 
en detaljeringsproces med 
et budget på en million kro-
ner, der skal kaste et nyt lys 
på prospektet for planen 
for at opdage eventuelle 
huller eller forbedringsmu-
ligheder. 

Det sker alt sammen for 
at stå stærkere, når han til 
næste år skal ud og gøre 
sig attraktiv for landets helt 
store fonde. Fonde som han 
allerede nu har fået god re-
spons fra. 

”Der er ikke stillet no-
gen konkrete garantier 
eller noget fra fondene, 
men reaktionen er overve-
jende positiv,” siger David 
Dupont-Mouritzen og for-
tæller, at det er tre af lan-
dets største fonde, han er i 
kontakt med – hvilke, det 
er, vil han ikke sige. 

Kortene tæt til kroppen
Inge Merete Kjeldgaard er 
mere forsigtig i forhold til 
at melde ud, hvordan ar-
bejdet med det nye Esbjerg 
Kunstmuseum går. 

Man holder ¡planerne 
tæt til kroppen, og derfor 
er skitseillustrationerne af 
dette projekt her på siderne 
også afgangsprojekter fra 
to arkitektstuderende og 
altså ikke museets egne.

Hvordan det går med at 
rejse det trecifrede million-
beløb kan direktøren ikke 
komme nærmere ind på, og 
det er primært fonde, de er 
i kontakt med. 

Stor begejstring
”Men jeg kan sige, at der 
er stor interesse i projektet. 
Det vækker stor begejstring 
og beundring blandt folk.”

I hvor høj grad føler du dig 
overbevist om, at I lykkes med 
at finde pengene?

”Hvis jeg ikke troede på 
det, så kunne jeg ikke ar-
bejde for det. Så det gør 
jeg selvfølgelig,” siger Inge 
Merete Kjeldgaard.

Hun vil ikke komme 
med nogen tidshorisont for, 
hvornår projektet for alvor 
går i gang. 

Direktør David Dupont- 
Mouritzen, Fimus, ser ger-
ne, at de to museumsak-
tører på et tidspunkt går 
sammen for at koordinere.

”Jeg synes, at det ville 
være helt unaturligt at gen-
nemføre to så store projek-
ter parallelt uden at have et 
virkelig koordineret forløb 
og en plan for, hvordan det 
skal gøres. Det kunne være 
en helt lavpraktisk ting som 
for eksempel at etablere en 
fælles byggeplads,” siger 
David Dupont-Mouritzen. 

At samarbejde på et sene-
re tidspunkt er heller ikke 
en tanke, der ligger Inge 
Merete Kjeldgaard fjern.

”Jeg er i hvert fald ikke in-
teresseret i, at vi skal mod-
arbejde hinanden. Man 
kunne sagtens forestille 

sig, at vi skal koordinere 
nogle ting senere hen i pro-
cessen, for de her projekter 
er noget, der vil gavne byen 
på en måde, man slet ikke 
kan forestille sig,” siger 
Inge Merete Kjeldgaard. 

Synergi – hver for sig
Turismeekspert Dorte 
Kiilerich ser som tidlige-
re skrevet nogle oplagte 
synergieffekter. 

Men hun pointerer samti-
dig, at det fortsat skal være 
to selvstændige projekter, 
trods eventuelt samarbejde. 

”I min verden er det to 
meget forskellige museer 
med forskellige målgrup-
per. Det er vigtigt, at de har 
fokus på deres særegenhed 
på det indholdsmæssige ni-
veau,” siger Dorte Kiilerich. 

Samarbejde kan give god synergi

Museumsprojekter kan give Esbjerg to markante fyrtårne
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museum, der har set lidt 
træt ud i nogle år.”

Også turismeekspert 
Dorte Kiilerich, indehaver 
af konsulentfirmaet Living 
Concepts og tidligere di-
rektør ved VisitNordsjæl-
land, slår fast, at hvis man 
vil tiltrække turister i dag, 
så bliver man nødt til at gå 
efter mere end blot små ud-
videlser hist og her. 

”Publikum i dag er blevet 
forvænte. De regner med at 
blive underholdt og opleve 
noget nyt på en ny måde. 

De vil engageres og invol-
veres. Den eneste rigtige 
måde at gøre det på er at 
tænke stort,” siger Dorte 
Kiilerich og nævner også 
den forøgede konkurrence 
på området. 

Esbjerg med på vognen
”Der er kommet virkelig 
mange gode tilbud på kort 
tid. Så Esbjerg skal i gang 
for ikke at blive kørt over 
ende, men i stedet være 
med på den vogn, der til-
trækker internationale gæ-

ster og være med til at ska-
be en kulturdagsorden,” 
siger Dorte Kiilerich. 

Tekst: Lars Düwel 
Illustrationer: Fimus, 
Louise Sevelsted og  
Stephen Jørgensen

Museumsprojekter kan give Esbjerg to markante fyrtårne

Det skaber glæde på 
borgmesterkontoret, at 
både Esbjerg Kunstmuse-
um og Fimus har lagt den 
vestjyske beskedenhed 
fra sig og sat et højt ambi-
tionsniveau for de to nye 
museumsprojekter. 

”Det er uden tvivl to 
store og meget ambitiøse 
projekter, der kan blive 
fyrtårne på kulturområ-
det,” siger Esbjergs borg-
mester Jesper Frost Ras-
mussen (V). 

Også formanden for 
Teknik- og Byggeudval-
get Søren Heide Lam-
bertsen (S) glæder sig 
over de foreløbige skitse-
tegninger. 

”Vi har måske haft en 
tendens til at tænke lidt 
for småt nogle gange her 
i Esbjerg, men den her 
gang har man virkelig 
turde tænke stort. Man 
har lagt beskedenheden 
bag sig. Esbjerg Kommu-
ne mangler de der flag-
skibe, og nu har vi plud-
selig en mulighed her,” 
siger Søren Heide Lam-
bertsen. 

Det er stadig for tidligt i 
processen for Jesper Frost 

Rasmussen at give nogle 
konkrete garantier til de 
to projekter. Men borg-
mesteren understreger, at 
kommunen ikke vil være 
en passiv tilskuer på side-
linjen. 

”Kommunen vil være 
en aktiv medspiller i pro-
jektet, men jeg kan ikke 
sætte nogen konkrete tal 
på eller love nogen penge, 
før vi er klogere på, hvad 
prisen reelt er,” siger Jes-
per Frost Rasmussen.

Aktiv medspiller
”Forudsætningen for, at 
det kan lade sig gøre er, at 
der er nogen store fonde, 
der er klar til at kaste sig 
ind i projektet. Og der har 
vi fra kommunen sagt, at 
når der er en realistisk fi-
nansiering, så vil vi også 
være klar til at forholde 
til os, hvor meget kom-
munen eventuelt kan bi-
drage med.”

Men når f.eks. Fimus- 
direktøren skal kontakte 
store, nationale fonde, kan 
han så regne med kommu-
nens opbakning, ja eller nej? 

”Det kan jeg ikke svare 
ja eller nej til på nuværen-

de tidspunkt. Han kan 
regne med, at kommunen 
vil være en aktiv med-
spiller i projektet, men 
jeg kan ikke sætte nogen 
tal på.” 

For Søren Heide Lam-
bertsen er det vigtigt, at 
man tænker den yngre 
generation ind.

”Jeg er meget optaget 
af, hvordan projekterne 
kan bidrage til børn og 
unge i Esbjerg Kommu-
ne. Hvordan man tænker 
dannelse af unge ind,” 
siger Søren Heide Lam-
bertsen.

Han understreger lige-
som borgmesteren, at det 
hele står og falder på, om 
de store fonde stempler 
ind i projekterne. 

”Det kommer til at kræ-
ve nogle penge fra de sto-
re fonde, for det kan ikke 
klares på kommunens fi-
nansiering alene. Men set 
fra min stol er det fedt, at 
der ikke igen er tale om et 
par lagerhaller med nog-
le billige kvadratmeter 
til, men at man har tilladt 
sig selv at sætte niveauet 
højt,” siger Søren Heide 
Lambertsen. 

Politikere jubler over  
højt ambitionsniveau 

De her viste skitser af 
et nyt Esbjerg Kunst-
museum er fra to  
arkitektstuderende og 
ikke museets egne.
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VEJRPROBLEMER – Efter 
endnu en Strikkefestival 
med vind i teltene og en 
vandstand, der tvang gæ-
sterne til at smide sko og 
strømper, har arrangørerne 
Jørgen og Christel Seyfarth 
fået nok. Næste år kom-
mer Strikkefestivalen ikke 
til at blive gennemført på 
den såkaldte eventplads; 
p-pladsen ved siden af lyst-
bådehavnen på Fanø. 

”Vi kommer til at stå for 
Strikkefestivalen i 2019 og 
nok også i 2020. Men det 
kommer til at foregå et an-
det sted, for det er for risi-
kabelt for os nede på den 
plads. Vi er meget udsatte 
over for vejret,” siger Jør-
gen Seyfarth. 

Strikkefestivalen 2018, 
der blev afholdt 20.-23. sep-
tember, blev igen i år en 
kamp mod både vind og 
vand. Værst stod det til om 
fredagen, hvor Postvejen 
omkring middagstid og 
ud på eftermiddagen blev 
oversvømmet. Tre boder 
inde i festivalsteltet måtte 
rykkes, fordi vandet løb 
ind i teltet. 

”Vandet steg ind over 
kajen, og det er vi vant til. 
Men at det pludselig steg så 
meget og så hurtigt havde 
vi slet ikke taget højde for,” 
siger Jørgen Seyfarth.

FUSION – Et stort 
skridt i Molslinjens 
ønske om at overtage 
Danske Færger A/S 
er blevet taget: Kon-
kurrence- og Forbru-
gerstyrelsen (KFST) 
har nu godkendt den 
ønskede fusion, hvil-
ket betyder, at Mols-
linjen kan få enekon-
trol over Danske Færger. 

Meddelelsen vækker na-
turligvis glæde hos Mols-
linjens direktør Carsten 
Hansen.

”Vi er selvfølgelig glade 
for, at vi har fået afgørel-
sen fra Konkurrencestyrel-
sen, og nu glæder vi os til 
at komme videre i proces-
sen,” siger Carsten Hansen. 

Han gør opmærksom på, 
at den endelige aftale mel-
lem selskaber endnu mang-
ler at falde på plads, hvilket 
man regner med vil ske i 
slutningen af oktober. Han 
vil derfor endnu ikke sige 
noget om, hvad en eventuel 
fusion vil betyde. 

UDDYBNING – Sønder-
ho Havn Støtteforening 
har landet det første store 
beløb i arbejdet for at ud-
grave Sønderho Havn fra 
Nordea-fonden, der har 
givet en million kroner til 
projektet. 

”Det er vi selvfølgelig 
rigtig glade for, men der 
er stadig et stykke i mål,” 
siger Anders Bjerrum, for-

mand for Sønderho Havn 
Støtteforening. 

Udover den ene million 
har foreningen modtaget to 
beløb på hver 250.000 kro-
ner. Anders Bjerrum regner 
med, at udgravningsarbej-
det tidligst går i gang til 
november.

Læs hele artiklen 
på fanøposten.dk
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Mols-Linjen får grønt 
lys til Færgen-fusion

Strikkefestival på 
flugt fra eventplads

Million fra Nordea-fond 
til Sønderho Havn

Telebus har erstattet taxa 
– restauratørerne raser
TELEBUSORDNING – 
Kommunen har skrottet 
planerne om, at det er øko-
nomisk holdbart at lade en 
taxa køre rundt på Fanø. 

Derfor har den indgået 
en aftale med Esbjerg Taxa, 
hvor der i stedet indsæt-
tes en såkaldt telebus, der 
kan bestilles til at køre fra 
stoppested til stoppested 
med en bestillingstid på to 
timer. 

Telebussen er udstyret 
med lift, da den skal fun-
gere som visitationsbus for 
borgere med det behov. 

Den nye telebusordning 
og afskeden med taxaen 
vil ifølge Iver Cenholt, ejer 
af Nørby Kro, få store kon-
sekvenser for hans forret-
ning. 

Har slået hovedet
”Man skulle jo tro, at kom-
munen bevidst var ude på 
at slå os ihjel. Jeg tænker 
umiddelbart, at de må have 
slået hovedet hele bundtet,” 
siger Iver Cenholt. 

Han giver et eksempel, 
hvor kroen har et musikar-
rangement. 

”Der har vi nogle gæster 
fra Esbjerg, og det er nog-
le af de tunge drenge. Der 
kommer 16 mand ved ét 
bord, og de lægger virkelig 
nogle penge. De ringede 
her for to timer siden og 
ville snakke om at annul-
lere deres bestilling, for 
hvordan skulle de komme 
herud og tilbage igen,” si-
ger Iver Cenholt. 

”Så skulle jeg tilbyde at 
køre dem selv, men så skal 
jeg køre frem og tilbage for 
at redde kommunen. Det 
kommer ikke til at ske i ret 
lang tid.”

”De trækker gulvtæppet 
væk under os. Det bliver 

meget mærkbart det her. 
Hvis vi har et guldbryllup, 
så vil folk jo ikke hjem alle-
rede klokken 23,” siger eje-
ren af Nørby Kro. 

Startede 8. oktober
Telebusordningen startede 
den 8. oktober, mens der 
kommer en ændret køre-
plan for bussen den 22. ok-
tober.

Prisen for en tur med te-
lebussen er 40 kr. for voks-
ne, 20 kr. for børn og børn 
med skole- eller ungdoms-
kort kører gratis. 

Taxastop på Fanø får restauratører op af  
stolen – telebus skal bestilles to timer før

HUSSALG – Som en del 
af Fanø Kommunes bud-
getforlig ønsker byrådet at 
sælge den bygning, der i 
dag huser spille- og kultur-
stedet Realen. 

Der har i lang tid været 
stor diskussion og mange 
meninger omkring kom-
munens rolle og engage-
ment i Realen, der har en 
huslejefritagelse på 175.000 
kroner om året.

Byrådet ønsker at give 
Realen to år til at 
rejse de 2,1 mil-
lioner kro-
ner, som er 
bygningens 
vurderings-
pris. Hvis 
den ikke er 

solgt til den tid, ryger byg-
ningen ud i et offentligt ud-
bud.

”De får et år mere i 2019 
med en husleje på nul kro-
ner og i 2020 får de et del-

vist tilskud fra kom-
munen. Tanken 

er at hjælpe 
den selv-
ejende in-
stitution 
med at stå 

på egne ben. 
Alle anerken-

der, at Realen har skabt 
noget godt for Fanø, men 
det skaber også en masse 
polemik, hvordan Realen 
er støttet af kommunen,” 
siger borgmester Sofie Val-
bjørn.

Optimistisk formand 
Realens formand, Kent 
Nymark, blev glad, da han 
først hørte om planerne. 

”Jeg ser det som en an-
erkendelse af det enorme 
arbejde, som vores kreati-

ve direktør (Jeanett Exner, 
red.) sammen med de fri-
villige har lavet. Det er et 
skulderklap i min optik,” 
siger Kent Nymark. 

”Det er noget, vi skal 
have drøftet i bestyrelsen 
nu, men jeg ser det da som 
en absolut realistisk mu-
lighed at finde pengene 
inden for to år,” siger Kent  
Nymark.

Kommunen vil  
sælge Realen, der 
på to år skal skrabe 
2,1 million kroner 
sammen, hvis de  
vil være herre i 
eget hus 

Formand Kent Nymark kan om to år sammen med resten af Realen blive herre i eget hus,  
hvis de kan skrabe 2,1 mio. kr. sammen på to år. Formand ser realistisk på muligheden. 

Realen skal stå på egne ben

Det er slut med taxa på Fanø.
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Julen falder 18. november i den gamle skipperby

UDVIDELSE – Det sidste 
halve år har håndværkerne 
– igen – haft travlt ved Es-
bjerg International School 
i Guldager. Den sidste ud-
bygningsfase af skolen er 
ved at være slut, og til no-
vember slår skolen dørene 
op til en helt ny sportshal, 
fire nye klasseværelser og 
et nyt bibliotek. 

”Vi er meget begejstrede 
over de nye faciliteter. De 
rammer det niveau, vi som 
skole gerne vil have,” siger 
skoleleder Jason Lusby. 

Mest bemærkelsesvær-
digt er den nye sportshal. 

Den tidligere idrætsbyg-
ning blev jævnet med jor-
den og er nu erstattet af 
en moderne sportshal med 
plads til fodbold, badmin-
ton, koncerter og andre 
mange ting. 

Sport og koncerter
”I den gamle hal kunne 
vi være cirka 100 elever, 
men i og med, at vi i dag 
har 300 elever, har vi brug 
for et sted, hvor vi alle kan 
være til eksempelvis mor-
gensamlinger. Men det var 
også vigtigt for os, da vi er 
en skole, der går meget op i 

motion og sportsundervis-
ning, og der kommer hal-
len til at være en stor for-
del,” siger Jason Lusby, der 
oprindeligt er fra Canada. 

De fire nye klasseværel-
ser, hallen og biblioteket 
bliver taget i brug fra 1. no-
vember. 

Siden skolen overtog 
bygningerne, der tidligere 
husede Guldager Skole, er 
der sket en massiv udvidel-
se. Skolen gik hurtigt i gang 
med en større udbygnings-
plan, som med denne udvi-
delse afslutter de foreløbige 
tanker om at ekspandere.

”Vi synes, at et elevtal 
på 300 er passende, så lige 
umiddelbart har vi ingen 

tanker om at skulle vokse 
yderligere,” siger skolele-
deren.

Hvad er det, I kan tilbyde, 
som en normal dansk folkesko-
le ikke kan?

Fokus på kulturer
”En stor del af vores til-
gang til undervisningen er 
den samme, som man ser i 
en dansk skole, men vi har 
mere fokus på forskellige 
sprog og kulturer,” siger Ja-
son Lusby. 

”Vi har specialiserede læ-
rere til at undervise i sprog, 
og i integration med for-
skellige kulturer giver det 
eleverne en god internati-
onal profil til deres senere 

uddannelsesforløb. Det er 
ofte dét, der appellerer mest 
til de danske familier.”

Han oplyser, at cirka 40 
pct. af eleverne på skolen 
er danske, og i alt er der 42 
forskellige nationaliteter på 
skolen.

”Det er primært familier 
fra offshore-sektoren, der 
har børn på skolen. Men 
vi får også hele tiden fle-
re henvendelser fra f.eks. 
udenlandske læger, der 
flytter til Esbjerg og gerne 
vil have deres børn på en 
international skole,” siger 
Jason Lusby, der flyttede 
til området for fem år siden 
for at undervise på Esbjerg 
International School.  

I august sidste år blev 
han leder for skolen, da den 
tidligere rektor Timothy 
Veale stoppede. 

Støtte fra lokale fonde
Udvidelsen af skolen har 
kostet cirka 19 millioner 
kroner. 

Størstedelen af pengene 
kommer fra Total, der tid-
ligere i år overtog Mærsk 
Oil.

”Og så har de lokale fon-
de endnu engang støttet flot 
op omkring vores projekt,” 
siger skolens bestyrelses-
formand Henrik Back.

Tekst og foto: Lars Düwel

JULETRADITION – Søn-
dag den 18. november kl. 
12-16 bliver der atter vold-
som trængsel og alarm til 
’Jul i Hjerting’. 

I skrivende stund er pro-
grammet ikke faldet en-
deligt på plads. Men der 
knokles løs i den lille ar-

rangørgruppe med pensi-
oneret hoteldirektør Peter 
Petersen som flittignissen, 
der igen i år fik alle gode 
kræfter i arbejdstøjet.

Sidste års nye Markeds-
telt på P-pladsen bag Hjer-
ting Badehotel blev en stor 
succes, så det vender tilba-

ge i endnu stærkere udgave 
i år. 

Hjerting Postens Børne-
telt med kreativt værksted 
kommer også igen, hvis 
propellen bliver færdig, og 
det samme gælder de fleste 
af de kendte og elskede tra-
ditioner ved Jul i Hjerting.

Spar Nord og 
Spar Nord Fonden 
har igen i år spyttet 
generøst i kassen, 
så der bliver også 
råd til nye aktivi-
teter – bl.a. for de 
lidt større børn. 

Læs meget mere 
om Jul i Hjerting  
i Hjerting Posten 
14. november!

Esbjerg International School 
klar med kæmpe udvidelse

Skoleleder Jason Lusby glæder 
sig som et lille barn til at tage 
de nye faciliteter i brug, der  
samlet har kostet 19 mio. kr. 
Han er især glad for den nye 
sportshal, hvor der er plads 
til alle 300 elever fra Esbjerg 
International School og som 
tages i brug 1. november. 

Skolen får til november ny sportshal  
og bibliotek samt fire klasseværelser
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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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GYMNASTIK – Den 10. 
- 15. september 2018 blev 
der afholdt VM i Rytmisk 
Sportsgymnastik i Sofia 
i Bulgarien. Hjerting IF 
havde for første gang en 
gymnast med som skulle 
repræsentere Danmark i 
konkurrencen; Josefie El-
gaard. 

Josefie er ny oprykket i 
seniorrækken og blev ud-
valgt til at skulle repræ-
sentere Danmark efter hun 
vandt flere medaljer ved 
DM i maj. 

Josefie har op imod VM 
trænet dedikeret i Dan-
mark og suppleret med 
Camps i både Holland og 

Spanien. 

Noget af træningen har 
været sammen med det 
danske landshold, der tæl-
ler 11 andre piger (hvoraf 
seks af dem er fra Hjerting 
IF Gymnastik).

Josefie tog afsted mod 
VM tidlig morgen d. 6. sep-
tember sammen med hen-
des træner Helle Jensen og 
landede senere samme dag 
i et vådt Sofia. 

Samme aften gik forbe-
redelserne i gang – da mu-
sikken skulle bekræftes, 
papirerne gennemgås og 
adgangstegn modtages.

Med verdens bedste 
De næste tre dage blev der 
trænet på definerede træ-
ningstider og træningsmåt-
ter – alt var planlagt til 
mindste detalje og med 

klare definerede regler. 
Her var Josefie på 

podietræning 
med verdens 
bedste gymna-

ster fra lande som 
Rusland, Ukra-
ine, Bulgarien, 

Rumænien, 
Georgien og 

Israel. Håndredskaber og 
dragter skulle kontrolleres, 
og dopingkontrol var også 
på agendaen, inden Josefie 
kunne få lov til at levere 
sine serier indenfor tønde-
bånd, bold, vimpel og køl-
ler.

Flot resultat
I tøndebånd kørte Josefie 
en utrolig flot serie, selv-
følgelig med lidt nerver, da 
det var første gang denne 
pige betrådte scenen til et 
VM, utrolig viljestærk og 
fighterånden på højeste 
blus, karakteren blev 10,1.

Boldserien kørte forry-
gende godt, og Josefie fik 
karakteren 11,00. 

Vimpelserien kørte tillige 
rigtig super godt, her kan 
nævnes, at europamesteren 
lavede et kæmpekiks og 

generelt ikke så høje karak-
terer i denne disciplin, men 
Josefie scorede flot 10,3.

Kølleserien kørte fint og 
uden tab, og her fik Josefie 
9,5.

Totalt fire serier uden tab, 
hvilket næsten var unik for 
en første gangs deltager. 

I alt deltog 150 gymnaster 
ved VM i Sofia, og Josefie 
blev nr. 110, utroligt flot, og 
vi er meget stolte af hende i 
Hjerting IF. 

Vi glæder os til at følge 
denne utrolig dygtige dan-
ske gymnast fra Hjerting IF 
Gymnastik.

Tekst: Anette Hjorth Sørensen 
Foto: Privat

Hjerting IF Gymnast 
med til VM i Rytmisk 
Sportsgymnastik

Josefie Elgaard var første HIF-gymnast
til VM i rytmisk sportsgymnastik.

Et hus med 80 
badeværelser

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00 
Tirsdag-fredag: 7.00-17.30 
Lørdag: 8.00-12.00

Østre Gjesingvej 16-20 
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

www.alsingtaepper.dk

LÆKKER BERBER

89,-Pr. m2 pålagt

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

LUKSUS BERBER

100,-Pr. m2 pålagt

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

BOUCLÉ TÆPPE

119,-Pr. m2 pålagt

Flere flotte farver.
Velegnet til alle 
rum samt trappe.

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

26 16 90 30

?

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

E-mail: michael@haveglaede.dk

Vinterklar have!
Brænde hentes
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BADMINTON – ”Euro-
pamester i badminton er 
han ikke, men nr. 2 – og 
det er godt nok til badmin-
tonspillere i Hjerting, som 
har stor glæde af det hver 
torsdag, hvor fysioterapeut 
Lars Christian Termansen 
fra Hjerting Fysioterapi, 
Langlihuset kommer forbi 
badmintontræningen og 
overtager holdene, når de 
er færdige med badmin-
tontræningen,” udtaler for-
mand Henrik Poulsen.
 ”Det startede med, at vo-
res Sports- og udviklings-
ansvarlige Bo Wendel fik 
idéen om at tilknytte en 
person, der kunne forebyg-
ge skader. Ikke fordi vi har 
oplevet mange skader, men 
fordi vores bedste spillere 
er blevet ældre og derfor 
træner mere. Det er vel ret-
tidig omhu at tage hånd om 
problemerne, inden de op-
står, og det går jo i god tråd 
med, at vi altid forsøger at 
få kvalitet i det, vi laver i 
Badmintonklubben,” siger 
formanden.

Hårdere træning
Vi har også nogle 
fra HIF Gym-
nastik, der 
kommer de 
andre dage, 
og de seks 
piger har 
vundet 
stor respekt 
hos vores 
spillere. Det er 
jo dejligt, når vi 
kan give de unge mennesker 

en opgave, og de løser den 
med så høj kvalitet. Så stor 
tak til Laura S. Sørensen, 
Nanna Stendorff, Naja So-
rell, Signe Bagge, Josephine 
Biltoft og Helena Vibe.

”I dag træner de unge 
meget hyppigere og har en 
hårdere sportsspecifik træ-
ning, end jeg havde, da jeg 
var i den alder,” udtaler Lars 
Christian. 

”Jeg mener derfor, at der 
i sportsklubberne bør være 
mere fokus på den skades-
forebyggende træning, så 
de unge mennesker ikke får 
akutte- og overbelastnings-
skader.  

Ud over mit arbejde på 
Klinik for Fysioterapi, Sct. 
Joseph og afdelingen, Hjer-
ting Fysioterapi er jeg også 
tilknyttet Vitaskolens elite-
klasser og Esbjergordnin-
gen ved Esbjerg Kommune, 
og her ser jeg desværre også 
mange unge sportsudøvere 
med overbelastnings- og 

akutte skader.

Ikke kun elite
Hjerting Bad-
minton Klub 
har derfor 
efter min 
mening fat 
i noget af 
det rigtige, 
at tilbyde 

forebyggen-
de træning, 
som en 
del af de-
res tilbud 
til både 
bredde og 
eliteud-
øvere. Det 

er nem-
lig ikke 
kun eli-

teudøvere, der har brug for 
at skadesforebygge. 
Det gælder også for moti-
onisten og veteranen, der 
dyrker alle former for fy-
sisk aktivitet.

Generelt set anbefaler vi 
hos Hjerting Fysioterapi 
styrketræning under hen-
syntagen til de individuelle 
forhold. 

Det er nu fysioterapeu-
tens faglige vurdering, som 
er afgørende for tilpasnin-
gen af det personlige træ-
ningsforløb.

Fem gode grunde  
til styrketræning:
• Sundere hjerte 
• Mindre ondt i ryggen
• Færre sportsskader
• Stærkere knogler
• Fedttab

Den ekstra træning i 
Hjerting Badmintonklub 
tager afsæt i Team Dan-
marks aldersrelaterede 
træningskoncept, hvor 
spillerne får viden om og 
træning i generelle skades-
forebyggende øvelser med 

udgangspunkt i balance, 
mobilitet, koordination, 
styrke- og motorisk træ-
ning. 

Træningen skal forebyg-
ge hyppige badmintonska-
der som:
• Ankelforstuvninger
• Overbelastning af skul-

derleddet 
• Springerknæ 
• Tennisalbue
• Andre overbelastninger 

i bevægeapparatet 
 
Den skadesforebyggende 

træning er ikke kun defi-
nerbar for badminton, men 
generelt for alle sportsgre-
ne, hvor hovedfokus kan 
være på andre dele af krop-
pen.

Førstehjælp til skader 
I tilfælde af mindre skader 
anbefales det at følge PRI-
CE - terapibegrebet.

PRICE står for, beskyttel-
se, hvile, is, compression og 
højde. 

Denne behandling kan 
anvendes hjemme de første 
to-tre dage efter skaden.

Det anbefales at søge 
professionel (fysioterapeut) 
hjælp igennem egen læge, 
hvis du ikke kan udføre 
normal fysisk aktivitet ef-
ter 72 timer. Ved tvivl søg 
altid lægelig vurdering af 
skaden.

EM i Spanien
Badminton kan spilles hele 
livet, og det er op til den 
enkelte, hvor mange kræf-
ter man vil lægge i det. Der 
afholdes EM og VM for 
badminton veteraner i for-
skellige alderskatagorier. 
For Lars Christian fra Var-
de Badmintonklub, stillede 
de op i 35+ double og vandt 
sølv. 

Derudover vandt Lars 
Christian også en bronze 
medalje i single. Jean Chri-
stensen, også Varde Bad-
mintonklub, vandt bronze i 
herresingle i + 50 (Jean bor 
i Hjerting og arbejder ved 
McCartney). Superflot at 
nogen fra vores område kan 
begå sig på denne scene.

Tekst og foto: Henrik Poulsen

Fysioterapeut  
i HIF Badminton

Lars Christian  
Termansen blev  

i år nummer to ved 
Europamesterskabet  

i badminton.

”I dag træner de unge 
både hyppigere og med 
en hårdere sportsspecifik
træning,” siger fysioterapeut 
Lars Christian Termansen.

Kære annoncør – vi ses til Jul i Hjerting!
Beklager, men i år har vi ikke megen tid til at rende dig 
på dørene for at sælge annoncer til vores næste avis om  
Jul i Hjerting. Vi har nemlig alt for travlt med at bidrage til, 
at der atter kan blive Jul i Hjerting.
Vi skal bl.a. gøre klar til vores populære Børnetelt, hvor 
vi igen i år laver jul med vores gode legekammerater fra 
Spar Nord. Det er hårdt, men hyggeligt, og den slags er 
selvfølgelig ikke gratis – undtagen for vores kære gæster. 

Og vi vil hjertens gerne sælge dig en annonce til vores 
næste avis den 14. november. Det er ikke mangel på  
interesse, at vi ikke banker på din dør – kun mangel på tid.
Hvis du allerede skulle have bestilt en annonce andre 
steder, kan du rent praktisk bare bede dem sende os en 
kopi af annoncematerialet. Så har de også bidraget lidt.
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HJERTING
INSTALLATIONS-
FORRETNING ApS
v/ Kim & Niels Boysen
Engvænget 12, Hjerting

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

RENOVERING – P-plads, 
stierne og opholdspladser-
ne og omkring ’Mennesket 
ved Havet’ – i folkemun-
de De Hvide Mænd – ved 
Sædding Strand skal have 
en større renovering. 

Der er blandt andet tale 
om rampen og trappen op 
til de hvide statuer, der er 
nedslidt og trænger til en 
renovering og fornyelse 
med mere holdbare løsnin-
ger.  

”Vi er glade for, at der 
bliver gjort noget ved plad-

sen, og det bliver tænkt ind 
i kommunens helhedsplan. 
Så undgår vi, at der bliver 
lavet nogle projekter, hvor 
det ikke passer sammen,” 
siger næstformand Jarl 
Thiesen, Sædding-Fovr-
feldt Lokalråd, og nævner 
dermed den helhedsplan, 
som kommunen tidligere i 
år lancerede for hele Four-
feld Ådal. 

”Nu renoverer man det 
første stykke af området, 
og så går Fiskerimuseet for-
håbentlig i gang med deres 

store projekt, og i 2020 be-
gynder man at gå i krig med 
helhedsplanen for Fourfeld 
Ådal – helt op til Grønland-
sparken. Her skal man først 
ud at finde sponsorpenge, 
men det er fint, at man be-
gynder i små bidder,” siger 
næstformanden. 

Flisebelægningen ved 
rampen udvides med cirka 
én meter, så rampen støder 
direkte op til flisebelæg-
ningen. Det giver et større 
areal foran skulpturens 
sokler, hvor der ofte står 
mange mennesker. 

Mobilt gadesalg 
P-pladsen er i dag god-
kendt til mobilt gadesalg, 
men det er der jo ikke me-
get sjov ved, når der ikke 
er gjort plads til mobilt ga-
desalg. P-pladsen udvides 
derfor mod nordøst med 
et grusareal på cirka 3 x 12 
meter, der forbeholdes to 
stk. salgsboder. Den nuvæ-
rende p-plads får desuden 
også et par reparationer.

Derudover mangler der 
generelt også plads og mu-
lighed for parkering af cyk-

ler. Derfor etableres der en 
3,75 meter bred plads til cy-
kelparkering med plads til 
20 cykler.

Også opholdspladserne i 
klitterne får en ’makeover’. 
De slidte og lidt triste bord/
bænkesæt skiftes ud med 
mere moderne bænke, hvor 
der enkelte steder også er 
plads til kørestolsbrugere. 
Der bliver desuden lagt fire 
trædæk i en størrelse på 3 x 
5 meter på niveau med det 
omgivende terræn, der skal 
give et mere fast underlag 
at færdes på ved opholds-
pladserne. 

Jarl Thiesen bruger an-
ledningen til at minde om, 
at borgmesteren har lovet 
rent badevand. 

”Hvis vi så bare også 
kunne få renset op i Four-
feld Bæk og forureningen, 
så man også kunne bade 
der – så ville det være alle-
tiders. Borgmesteren har jo 
givet lovning på blå flag i 
2019 – lad os se, om det kan 
holde,” siger Jarl Thiesen.

Tekst: Lars Düwel 
Foto: Kurt Henriksen

Der bliver blandt andet plads til mobilt 
gadesalg ved parkeringspladsen

Pladsen ved De Hvide Mænd 
skal have en renovering

De lidt trætte bord/
bænkesæt bliver  

skiftet ud med mere 
moderne bænke.

Flisebelægningen  
foran statuerne  

udvides med  
én meter.

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

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

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk
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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

foretrækker du også

personlig kontakt?
Blue Water shipping er din lokale ekspert i transport og logistik, og vi 
vægter den personlige kontakt til vores kunder højt.

Blue Water shippings erfarne og kompetente medarbejdere sikrer dig tryghed 
og kvalitet i hele transportfasen, og vi tilpasser naturligvis vores løsninger så de 
passer til lige præcis dine varer, dit marked og dine behov. 

Blue Water Shipping A/S  |  www.bws.dk
 

Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

STÆVNE – Der udspillede 
sig noget af en guldregn 
over Esbjerg Og Omegns 
Rideklub (EOR), da der 
i weekenden 13.-14 ok-
tober var Danmarks- og 
Landsmesterskab i volti-
gering. For de uindviede 
dækker betegnelsen over 
akrobatik på en galope-
rende hesteryg, og mester-
skabstævnet blev afholdt 
hos EOR. 

Stor ros til træneren
EOR’s guldhold fra Nordisk 
Mesterskab for juniorhold 
løb med DM-guldet, mens 
guldholdets Emma Kaps 
vandt individuelt DM-guld 
for juniorer. EOR’s Julie 

Christensen vandt DM-
guld i klassen ’children’, 
mens EOR’s to hold også 

vandt guld i Landsmester-
skabsklasserne. EOR giver 
en stor del af fortjenesten 
for voltigeringssuccesen til 
Sanne Lorenzen, der både 
er longefører, træner og be-
rider. 

Stor frivillig hjælp
Ikke helt uventet gik sejren 
i Danmarksmesterskabet 
for seniorkvinder til She-
ena Bendixen med longefø-
rer Lasse Kristensen og he-
sten Klintholms Ramstein. 
De er lige kommet hjem fra 
VM i USA, hvor det blev til 
en fornem femteplads. 

Leon Lynnerup vandt 
guld i det individuelle me-
sterskab for seniorherrer.

Et stævne som dette har 
krævet mange frivilliges 
hjælp, der ifølge pressean-
svarlig Lene Goller gjorde 
det helt fantastisk. 

ladu

Det blev igen til  
flere guldmedaljer 
for ridepigerne  
fra EOR

EOR hentede masser af 
DM-guld ved klubbens 
eget  
stævne

Der var naturligvis 
stor glæde blandt  
EOR’s ridepiger. 

Voltigering dækker 
over akrobatik  
til hesteryg.
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Håndværkere

Sundhed & Velvære

Annoncepris 
2 spalter

kun 370,- inkl. 4 farver

VED MIN. 6 INDRYKNINGER
Pris er ekskl. moms

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

Hus & HaveFoto

Dyreklinik 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

     Smerter
     Allergi 
     Irritabel tyktarm 
     Rygestop

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

w
ww.zonergi.dk

online

Klinik

Vivi Ullmann 

Tlf:21766555
Mail: info@zonergi.dk

Undgå kemi med energi

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 

Sundhed & VelværeKøreskoler

Håndværkere Køreskoler

Mindfitness
Birthe Gaj Nielsen

Mindfitness
Birthe Gaj Nielsen

www.mind-fitness.dk • 20 93 31 55

Mindfulness - meditation - coaching

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 11w
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- du har en køretime

Dag Dato: Tidspunkt

Husk!

80
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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

NORDSØ BYG A/SNORDSØ BYG A/S

mail@ns-byg.dk • 26 24 45 09

Tømrer, snedker, 
murer & maler afd.

Kørekort til bil, 
motorcykel og trailer

www.evas-koreskole.dk
Ndr. Fovrfeldvej 46

40 74 79 50

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

Kender du din lokale 
assurandør?

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

GF Sydvest
Gl. Vardevej 15  
6700 Esbjerg

Jakob Schmidt
Assurandør

Bytoften 2 · Hjerting
AUTOVÆRKSTEDPeters

Tlf.: 7511 7107
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VINTERBADNING – Til 
at starte med forsøger jeg 
med en dårlig undskyld-
ning: 

”Arg, det går ikke i dag, 
jeg er ved at blive lidt for-
kølet...” 

”Jamen så er en tur i van-
det jo den perfekte kur,” 
lyder det kontra fra Peter 
Lose Sørensen, formand for 
Morgenbaderne i Ho Bugt. 

Det er en halvkold efter-
årseftermiddag i en sauna 
ved Ho Bugt Sejlklub på 
Sanatorievej, hvor Hjerting 
Postens udsendte møder 
Peter Lose Sørensen sam-
men med en håndfuld af 
badeklubbens medlem-
mer. Klubben har lige nu 
137 medlemmer, men de 
vil rigtig gerne have nogle 
flere. 

En frisk tur i vandet
Derfor åbner de den 3. no-
vember fra klokken 9 til 12 
dørene til et Åbent Hus-ar-
rangement, hvor interesse-

rede kan springe en tur i 
vandet sammen med med-
lemmerne. 

”Jeg tænker, at vi godt 
kan nå op på omkring 200, 
før vi skal begynde at over-
veje en venteliste,” siger Pe-
ter Lose Sørensen. 

Uden for vinduet står 
vinden direkte ind fra vest 
og får flagene til at stå 
spidst ud i luften. Lang-
somt kapitulerer jeg under 
presset og indvilger i at 
springe i vandet sammen 
med formanden og de øvri-
ge medlemmer. 

Fantastisk – bagefter...
”Det er helt fantastisk – 
bagefter,” lyder det fra et 
af medlemmerne i sauna-
en, hvor de i samlet flok får 
kropstemperaturen op, in-
den de igen frygtløse bevæ-
ger sig ud i det 11 graders 
kolde vand. 

”Jeg bader stort set hver 
eneste dag. Det giver mig 
energi til hele dagen, og så 

er det sundt for kroppen,” 
siger Peter Lose Sørensen 
og fortæller, at et medlem-
skab i klubben koster 700 
kr. om året – hvilket giver 
fri adgang til klubbens faci-
liteter samt en mulighed for 
at tage duelighedsbevis. 

”Vi har endda en hånd-
fuld både, man kan låne 
som medlem,” siger Peter 
Lose Sørensen, der har 
været formand i klubben i 
halvandet år. 

Da vi nærmer os vandet, 
smider vi håndklæderne på 

stranden og som Vorherre 
har skabt os bevæger vi os 
ud i vandet. 

”Når vi kommer langt 
nok ud og har sat os på hug, 
så handler det om at få styr 
på vejrtrækningen. Træk 
vejret stille og roligt og se, 
om du kan blive siddende 
i 30 sekunder,” siger Peter 
Lose Sørensen, mens de 
mange andre medlemmer 
står rundt om os. 

Et minuts tid efter er vi 
på vej ind igen. Kroppen 
reagerer på kulden, men 

ikke så voldsomt, som jeg 
havde forventet. Og da vi 
alle først igen sidder inde 
i saunaen, så forstår man 
godt, hvorfor det først er 
rigtig rart bagefter. 

Kroppen kan trænes
”Vi var ude at bade her i 
februar, hvor vandet var -2 
grader. Der kan det altså 
godt mærkes. Men det er 
muligt at træne sin krop 
til nemmere at kunne hol-
de til det. Jeg kan mærke 
en kæmpe forskel i forhold 

til for et par år siden, hvor 
vandet føltes koldere,” si-
ger Peter Lose Sørensen. 

Morgenbaderne Ho Bugt 
håber på at hverve en mas-
se nye medlemmer, der har 
lyst til at springe i havet 
sammen med dem. 

Jeg kan i hvert fald med-
dele, at den snigende forkø-
lelse aldrig blev til noget – 
om det skyldes en tur i det 
kolde blå, kan man jo kun 
gisne om. 

Tekst og foto: Lars Düwel

Hop i det kolde blå sammen med  
Morgenbaderne i Ho Bugt 

Fernisering med jazz 
på Ship Inn 2/11

UDSTILLING – Galleri 
Ship Inn ved Hjerting Ba-
dehotel er i november og 
december vært for en ud-
stilling med billedkunstner 
og musiker Leo Svendsen. 

Udstillingen skydes i 
gang med en fernisering 
den 2. november, hvor der 
er koncert med Brewhouse 

Jazzband klokken 16. I ban-
det spiller Leo Svendsen 
klarinet. 

Uddannet grafiker i ’72
Kunstneren blev uddannet 
grafiker i 1972 og har blandt 
andet undervist i billedgra-
fik i 15 år. Han har haft sin 
egen tegnestue, hvor hans 

kunstværker ofte består af 
karismatiske personlighe-
der som Elvis Presley, Mick 
Jagger og Kim Larsen. Leo 
Svendsens kunst befinder 
sig i et krydsfelt mellem re-
klamens- og kunstens ver-
den. Brewhouse Jazzband 
spiller gode, kendte titler 
som Saint Louis Blues, Ice 
Cream, Royal Garden Blues 
og mange flere. 

ladu

Leo Svendsen udstiller og spiller til  
november ved Galleri Ship Inn

Åbent Hus hos Morgenbaderne  
3. november

Det går hurtigere, når man skal op af vandet, end når det går den modsatte vej. Efter det kolde sus får kroppen varmen inde i badeklubbens sauna, hvor der udsigt over vandet. 

Badeklubben har i dag 137 medlemmer – men der er plads til flere.
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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

OKTOBER:
Ons. 24. kl. 14-16:
Butterfly - Foredrag ved 
Jesper Frost Rasmussen: 
Min politiske karriere  
og mine visioner  
for Esbjerg/Hjerting. 
Tilmelding og mere info: 
www.jonogditteshus.dk

NOVEMBER
Tirsdage kl. 9.30-11.15: 
Legestue i Sædden Kirke.  
Se: www.sæddenkirke.dk

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

Tor. 1. kl. 10-12.15_
Gang i Gakkelakkerne
Torsdage i lige uger.  
Se mere: www.saedding.nu

Fre. 2. kl. 16:
Udstilling på Ship Inn 
ved billedkunstner og 
musiker Leo Svandsen. 
Ferniseringen skydes i 
gang med koncert med 
Brewhouse Jazzband

Lør. 3. kl. 9-12:
Åbent Hus hos 
Morgenbaderne Ho Bugt. 
Se også: www.hbsejlklub.dk 
under Morgenbad

Man. 5. kl. 19:
Kom til Bankospil  
i Guldager Forsamlingshus 
med masser af præmier 

Ons. 7. kl. 16-18: 
Foredrag i Jon & Dittes Hus 
ved Karsten Rieder, M.Sc, 
Esbjerg Erhvervsudvikling:
Fiberoptisk kabel skal 
forbinde den amerikanske 
østkyst med Nordeuropa  
og gå i land i Esbjerg. 
Se www.jonogditteshus.dk

Ons. 14. kl. :
Foredrag i Jon & Dittes 
Hus ved Hülia Uscar 
Sokoli, Civilingeniør, ph.d, 
AAU Aalborg Universitet: 
Omdannelse af plastaffald 
til værdifulde råstoffer.
Se www.jonogditteshus.dk

Søn. 18. kl. 12-16:
Jul i Hjerting med sjov og 
julehygge for hele familien

FOREDRAG – ’Menneske-
figuren i islamisk kunst’ 
hedder det foredrag ved 
Helene Lykke Evers, der 
foregår den 12. november 
klokken 19 i Hjerting Kir-
kes lokaler.

Foredraget handler om 
en lang og rig tradition for 
at udsmykke genstande og 
illustrere bøger med bille-
der af mennesker og dyr i 
den islamiske kultur.

Sædden Kirke Hjerting Kirke Gjesing Kirke Treenighedskirken

Nis Boesdal
BIBELENS GODE HISTORIER

En aften med Nis Boesdal, der handler  
om Bibelens  gode historier og den måde,  
vi møder dem på i det moderne samfund. 
Om de fundamentale vilkår for den 
menneskelige eksistens, som vi kender fra 
Bibelens historier og (måske?) genkender  
i biograferne, i bøgerne og i radioen.

Billetter:  50 kr. inkl. kaffe  
og brød. Billetter sælges  
fra den 8. oktober på kirke
kontorene i åbningstiden

Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.00  
i Gjesing Kirke, Ulvevej 110, 6715 Esbjerg N

Foredrag af

Hjerting-præst udgiver 
sin tredje børnebog

Islamisk  
kunst 12/11

Torsdag den 
22. november 
udkommer 
sognepræst 
Georg Græs-
holts tredje 
børnebog 
’En kiste for 
meget’, og 
dagen ef-
ter besøger 
forfatteren 
Varmings 
Boghandel 
for at sig-
nere bøger. 

Den nye 
børnebog 
handler 

om Hugo, der ikke kender 
til noget bedre end at sidde 
foran skærmen og spille. 

Skumle væsener
Men i efterårsferien skal 
Hugo være gravervikar og 
hjælpe med at ringe med 
kirkeklokkerne morgen og 
aften. 

 Men der er også ugler i 
mosen, da Hugo er ban-
ge for spøgelser og andre 
skumle væsener, der holder 
til nede ved kirken. 

Bogen er en fortsættelse 
til ’Mosemanden’ og ’Eng-
len i skoven’. 

ladu

Georg Græsholt fortsætter  
serien af tidligere udgivelser
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Næste avis 
onsdag 14. november

- deadline 2. november

HJERTING 
HØJSKOLEFORENING

Mandag den 12. november kl. 19.00
i Hjerting Kirkes mødelokaler

Helene Lykke Evers
Foredrag ved

MENNESKEFIGUREN I ISLAMISK KUNST

Islamiske kultur har en lang og rig tradition for 
at udsmykke genstande og illustrere bøger med 
figurative billeder af levende væsener, menneske som 
dyr, og foredraget viser, hvordan menneskefiguren 
optræder på forskellige typer kunsthåndværk og ikke 
mindst i bogmaleriets farvestrålende verden.
Helene Lykke Evers er mag.art. i kunsthistorie  
med speciale i religiøs kunst.

Gudstjenester i Hjerting Kirke:
28.10 kl. 10.00 Arne Mårup
04.11 kl. 10.00 Arne Mårup, Allehelgensdag
11.11 kl. 10.00 Kræn Christensen

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.

Kræn Christensen
Skolestien 7
Tlf.: 75 11 76 02
Mail: pkch@km.dk
Træffes bedst man.-tor. kl. 12-13

Sognepræster:
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

FÆLLESSKAB – Den 30. 
oktober er det tid for børn 
og unge at få et visdomsord 
med på vejen. Her er der 
nemlig BUSK-gudstjeneste 
i Sædden Kirke fra klokken 
17 til 19. 

’BUSK’ står for børn, 
unge, sogn og kirke og har 
til formål at knytte bånd 
mellem netop de fire ting. 
Efter gudstjenesten er der 
fælles spisning. 

”Vi ønsker at skabe ram-
mer for familier med børn, 
sådan at de – på trods af en 
travl hverdag – kan kom-
me i kirken og nyde fælles-
skabet der,” siger Sædden 
Kirkes børne- og unge- 
medarbejder Henriette 
Schertz Lauridsen.

”Vi ved godt, at det for 
børnefamilier kan være 
svært at komme i kirke søn-
dag formiddag. Så vi håber 

med dette tiltag, at børne-
familierne synes godt om 
kombinationen af gudstje-
neste og fællesspisning - at 

man ikke skal hjem og lave 
aftensmad bagefter 

Det koster 15 kr. pr. per-
son at deltage, og der er in-
gen tilmelding. Det slutter 
senest kl. 19, så børnene har 
mulighed for at overholde 
sengetiderne. 

Arrangementet foregår 
i samarbejde med FDF og 
KFUM-spejderne i sognet.

ladu

BUSK-gudstjeneste 30/10

De døde mindes 
Allehelgensdag 4/11
GUDSTJENESTE – På Al-
lehelgensdag søndag den 
4. november er der traditi-
onen tro i Sædden Kirke en 
særlig gudstjeneste for alle 
dem, der har mistet deres 
kære i årets løb, og den be-
gynder kl. 17.

Det bliver en gudstjene-
ste med fællessang, musik 
og mulighed for stilhed og 
eftertanke under navneop-
læsning af dem, der er be-
gravet eller bisat fra kirken 
eller ved kirkens præster. 

ladu

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:
28.10 kl. 10.30 Brian Bannerholt
03.11 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis, Dåbsgudstjeneste
04.11 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis, Alle Helgens Dag
11.11 kl. 10.30 Brian Bannerholt

Fra uge 31 og resten af året er Guldager Kirke lukket  
på grund af renovering. I den periode bliver  

gudstjenester afholdt i Hostrup Kirke

’BUSK’ står for 
børn, unge, sogn 
og kirke og har til  
formål at knytte bånd 
mellem alle fire.

EFTERÅR
Aktiviteter 

GULDAGER KIRKE

Se mere på www.guldager-hostrupkirker.dk

SPAGHETTISÆSON 2018/2019 
Sognehuset, Krebsens Kvarter 74, Sønderris

Fredage 26/10, 30/11, 22/2, 29/3, 12/4  
kl. 17.30 og spisning kl. 18
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

DE 9 LÆSNINGER 
Hostrup Kirke, Hostrupvej 15, Hostrup

Onsdag 12/12 kl. 19
Igen i år vil vi markere adventstiden 
med den engelske juletradition 
”De 9 læsninger”.  
Efter gudstjenesten er der 
kaffe og kage i Hostrup 
Forsamlingshus

RENOVERING AF GULDAGER KIRKE
Da den igangværende indre renovering af Guldager 
Kirke trækker ud, vil alle gudstjenester og kirkelige 
handlinger fortsat foregå til Hostrup Kirke. Det har vist 
sig, at hvælvingerne er i dårligere stand end forventet.

Vi ved endnu ikke, hvornår vi atter kan tage kirken i 
brug, men håber det bliver i starten af det nye år. 

Det betyder blandt andet, at der julemåneden igennem 
ikke vil være gudstjenester eller arrangementer i kirken. 

I år synger vi således julen ind i Hostrup Kirke onsdag 
den 5. december.

Guldager Menighedsråd

SYNG JULEN IND I HOSTRUP 
Hostrup Kirke, Hostrupvej 15, Hostrup

Onsdag 5/12 kl. 19
Da Guldager Kirke  
er lukket på grund  
af renovering, synger  
vi i år julen ind  
i Hostrup Kirke.
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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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Monsterregnen kommer, 
så vi kan lige så godt komme  
i gang med kreative – og måske 
også rekreative – løsninger
(Foto: Pernille Bering) Læs side 4-5

Grav dit 
regnvand 
ned i haven

Giv huset en ’redningsvest’    Side 2
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Hold vandet væk med husets ’redningsvest’

KLIMASIKRING – Hele 
verden er af lave, vand-
standen stiger i havene, og 
hvis højvande, vind og vejr 
rammer lidt uheldigt, giver 
det også lokalt udslag langs 
fjorde og kyster.

Kort sagt – vandet kom-
mer, og på udsatte steder er 
det ikke længere en 100 års 
hændelse. Den traditionelle 
modgift er sandsække, til-

sat masser af sand og hårdt 
arbejde. Hvis man da el-
lers er hjemme i huset eller 
sommerhuset, når det sker 
og i øvrigt kan nå at gøre 
noget ved sagen, inden 
vandet rammer.

Men en dansk opfindelse, 
FloodFrame, tilbyder nu en 
dyr, men dejlig løsning på 
problemet. Kort fortalt er 
princippet en vandtæt dug, 

der ligger permanent mon-
teret i en ’pølse’ hele vejen 
rundt om huset. Og når de 
våde ulykker kommer sni-
gende, sørger vandet selv 
for at udløse dugen og der-
efter skubbe den foran sig 
og op af husets fundament 
og mure.

Ligesom med f.eks. de 
mobile diger, der ofte kal-
des ’water tubes’, bruger 
man altså vand til at be-
kæmpe vand.

Kirurgisk løsning
”Det var faktisk en kirurg, 
der fik ideen, da han sad og 
så optagelser fra de store 
oversvømmelser i 2013/14. 
Han tænkte, at man måt-
te kunne gøre noget mere 
for at beskytte husene, og 
så kom ideen om, at man 
måske kunne pakke et hus 
ind,” fortæller CEO Susan-
ne Toftgård Nielsen.

Den opfindsomme kirurg 
er i øvrigt hendes mand, og 
nu driver parret virksom-
heden FloodFrame. De løse 
tanker blev nemlig til vir-

kelighed i tæt samarbejde 
med Teknologisk Institut 
og med støtte fra Miljøsty-
relsen, og de første pro-
dukter er nu kommet ud til 
kunderne.

”Vi er i gang med at in-
stallere syv anlæg, så om 

nogle uger kommer der 
flere fotos med eksempler 
på vores webside. Det har 
foreløbig været meget i 
områderne omkring Ros-
kilde Fjord, men også ved 
Horsens Fjord, og vi taler 
med kundeemner ved Ker-

teminde,” oplyser Susanne 
Toftgård Nielsen. 

Den lille start-up virk-
somhed har endnu ikke 
haft tid til at gøre meget 
ved Jylland og understre-
ger også, at FloodFrame har 
sine begrænsninger, men 
kan være relevant under 
mange forhold.

Ikke til høje bølger
“Det er jo ikke decideret 
kystsikring mod høje bøl-
ger, men en beskyttelse, når 
vandet stiger og truer huse-
ne – enten ved kraftig regn 
eller oversvømmelse,” siger 
Susanne Toftgård Nielsen. 

Systemet skræddersys til 
formen på og forholdene 
ved det enkelte hus og dets 
omgivelser, og meterprisen 
starter ved 2.200 kr. plus 
moms – alt afhængig af, 
hvor komplekst huset og 
omgivelserne er.

Til vejledning oplyser 
virksomheden, at f.eks. en 
standardløsning til et lille 
hus med 60 kvm i grund-
plan – det kunne være et 
lille sommerhus – og 37 me-
ter rundt om huset koster 
81.000 kr. plus moms. 

For et komplekst hus på 
150 kvm i grundplan med 
systemet integreret i terras-
ser og indkørsel oplyses et 
priseksempel på 185.000 kr. 
plus moms.

Tekst: Kurt Henriksen 
Foto og illustr: FloodFrame

Dansk opfindelse beskytter huse mod  
oversvømmelse med en vandtæt dug, 
der folder sig ud, når vandet kommer

Den sammenrullede dug 
kan f.eks. indbygges  
i en træterrasse.

1
En boks graves 
ned hele vejen 
omkring huset; 

af jordbunds-
forhold

2
Vandtæt

dug og udløser-
mekanisme 

fæstnes i
boksen

3
Boks og 

dug skjules 
med låg

4
Ved over-

svømmelse rulles 

frem

5
Vandets

dugen op ad 
huset og holder 

vandet ude

FloodFrame 
folder sig ud 
En vandtæt dug, der 
graves ned rundt 
om huset er kernen  
i FloodFrame. Den ak-
tiveres automatisk, når 
vandet stiger, og syste-
met bruger ikke strøm.

Når vandet begyn-
der at bevæge sig ind 
mod huset, udløses en 
mekanisme, der skub-
ber dugen ud af sin 
boks. 

Ved endnu højere 
vandstand, bruges 
vandet selv til at rulle 
dugen ud langs jorden 
og op ad husets sokkel 
og mur, så den pakker 
huset ind i den nød-
vendige højde. 

Når dugen har været 
i brug, skal den udskif-
tes, og den skal have et 
årligt eftersyn.

Principtegning af 
FloodFrame- 

systemet.
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Book et møde med vores 
totalrådgiver Sune.
Han kender mulighederne 
og udfordringerne i at 
balancere både din egen 
private økonomi og din 
virksomhedsøkonomi.

Lad Sune balancere 
begge dine økonomier

Book et møde på

72 25 02 99
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Monsterregn kan blive husets, havens og hyggens bedste ven 

KLIMASIKRING – Hvor-
for bygge læhegn, når man 
kan bygge vindmøller? Og 
hvorfor gøre et problem 
ud af noget, der kan blive 
havens og hyggens bedste 
ven?

Det er spørgsmålet, man 
kan stille sig som husejer i 
forhold til fremtidens mon-
sterregn. Selvom der er tale 
om såkaldte uvedkommen-
de vand, behøver det nem-
lig ikke være en uvelkom-
men og ubehagelig gæst på 
matriklen. 

Vandet kan veksles til en 
rekreativ værdi ved huset 
med en lang række forskel-
lige funktionelle og æstesti-
ske løsninger.

Det kan f.eks. være i form 
af hyggelige vandbassiner, 
regnvandsbede eller åbne 
render til fordeling og for-
sinkning af vandet. 

Kloak uden regnvand
Overordnet handler det 
om at tænke i de såkaldte 
LAR-anlæg – Lokal Af-
ledning af Regnvand. En 
lang række af organisatio-
ner, myndigheder og ikke 
mindst forsyningsselska-
ber vil gerne lede husejerne 
i den retning, for det hand-
ler generelt om at hive mest 
muligt regnvand ud af klo-
aksystemet.

Og hvad rager det så mig 
som husejer, ville nogen 
måske spørge?

”Hvis man skal holde sig 
til det rent egoistiske, er det 
for at undgå, at man selv får 
vand i kælderen. Så udover 
generel klimasikring er det 
også en selvhjælp,” siger 
Tue Patursson, fagekspert i 
klimasikring hos videncen-
tret Bolius.

”Det kan måske virke 
lidt uretfærdigt for nogen, 
at andre får glæde af dét, 
man poster i LAR-løsnin-
ger. Men det kan lige så vel 
være én selv, man hjælper – 
man kan gøre meget for sig 
selv og undgå at få de ska-
der, man ellers risikerer.”

Som husejer kunne 
man jo også have den for-
ventning og holdning, at 
kommunen og forsynings-
selskabet må tage sig af 
problemet – det er vel det, 
man betaler for? Men uan-
set, hvad man synes, så er 
realiteterne en anden, når 
vandet og virkeligheden 
rammer.

Vi må selv gøre noget
”Med de regnmængder, 
der vil komme en gang i 
mellem, kan man ikke for-
vente at kunne komme af 
med det i kloakken. Vandet 
kommer jo desværre ikke 
fordelt over fjorten dage, 
og når det så alt sammen 
kommer på én gang, bry-
der systemerne sammen,” 
påpeger Tue Patursson.

”Og det gælder jo ikke 
kun kloaksystemer – der 
er jo også vand, der løber 
på overfladen ved kraftig 
regn, og her skal man også 
tænke i, hvordan man løser 
det på egen grund.”

Hvis man nedsiver på 
grund, risikerer man så at bo 
i en sump?

”Det skal man måske en 
sjælden gang imellem, men 
vi har faktisk lige gennem-
gået nogen scenarier med 
Teknologisk Institut i sid-
ste uge. De viser, at hvis 
man kan tage sit regnvand 
og f.eks. bare flytte det ud i 
en rende på græsset – uden 

faskiner – så vil man 
ikke opleve det som 
’en mose’. Langt de 
fleste græsplæner kan 
optage rigtigt store 
regnmængder,” siger 
fageksperten.

”Men det er ret vig-
tigt, at man får vandet 
ledt ordentligt væk fra 
huset – så man hverken 
sender det ind til nabo-
en eller får det tilbage 
til huset igen.”

Tekst: Kurt Henriksen 
Foto: Pernille Bering, 
Bolius og LAR i Danmark

Fremtidens ekstra store regnskyller  
kan bruges både kreativt og rekreativt 
med en lang række forskellige muligheder

En hyggelig  
vandgrøft i haven  

kan være en god 
sidegevinst ved 

klimasikring 
– her ved et hus, hvor 

ejeren valgte en løsning 
med vandbassin 

i kombination med  
nedsivning i faskine 

 frem for usynlig 
kloakseparering. 

Da grøften var gravet, 
blev der lagt 10 cm 

sand for at sikre 
bassindugen mod 

skarpe sten. 
Vandet kommer  

fra tagrenden, og 
der er overløb til 
et sumpbed med 

vandelskende planter 
i den færdige  

vandgrøft 
nederst.

Åbne render 
kan også være  
et funktionelt  
og hyggeligt 
element til 
fordeling og  
fordampning  
af regnvand.
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Monsterregn kan blive husets, havens og hyggens bedste ven 

Sådan kommer du af med dit regnvand på matriklen
Faskiner eller  
græsarealer
De fleste steder kan 
tagvand nedsives via en 
nedgravet faskine (en 
slags ’hullet ost’ i kasse-
form) eller simpelthen via 
græsplænen, hvis det ledes 
langt nok væk fra huset.

Opsamling i  
regnvandstønder
Den go’e gamle, der også 
sparer vandforbrug til ha-
vevanding – men man skal 
have flere store beholdere 
for at rumme rigtig mon-
sterregn.

Forsinkelse og  
fordampning
Regnvand kan forsinkes 
i lavninger eller bassiner, 
hvor det kan nedsives og 
fordampes.

Permeabel belægning 
Indkørsel og terrasse kan 
laves med belægning, hvor 
vandet kan sive igennem.

Genbrug af regnvand
Med det rigtige system kan 
man opsamle regnvand og 
bruge det til WC-skyl og 
vaskemaskiner – det kræ-
ver dog tilladelse fra kom-
munen ved nyanlæg.

Grønne tage 
Jo – man kan godt opbyg-
ge en tagbelægning med et 
vækstlag til sidst, hvor der 
kan gro planter, som opsu-
ger og fordamper vandet.

Haveanlæg - fra idé til færdig udførelse
SE MERE PÅ

www.team-eba.dk

HAVESERVICE

Anlæg et
REGNVANDS BED

Det er en god ide at beholde regnvandet på egen

grund og dermed bruge vandet til gavn for havens 

planter og dyr i stedet for at det belaster det offentlige

kloaknet.

Man får ikke kun en ny type blomsterbed med smukke

planter, men også mulighed for at få rindende vand

gennem vandrender, få mange flere sommerfugle, nye

insekter og flere fugle.

Ved at udnytte himlens dråber kan du både få en smukkere have, fordi

der er mange blomster, der trives godt i regnbed, og i visse tilfælde er

der tilmed en kontant belønning i vente, hvis du gør det. Mange kom-

muner betaler nemlig dele af tilslutningsbidraget tilbage, hvis du laver 

nedsivning på din grund.

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

 

 

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

Før 34.999,- kr.

LÆKKER SOFA MED PUFAFDELING
Monteret med møbelstof, der kan bestilles i flere farver. 
Kan bestilles spejlvendt

Før 11.999,- kr.

SMART SOFA MED CHAISELONG
Monteret med møbelstof og kan bestilles i flere farver. 
Sofaen er en del af et byggestystem, hvor du har mulighed  
for bygge din helt egen sofa

Før 8.415,- kr.

HØJRYGGET 3 PERS. SOFA MED VIP I NAKKEN
Monteret med blødt okselæder og kan bestilles i flere farver. 
Kan også bestilles i stof 

Før 16.999,- kr.

Smart langbord for dem, der gerne vil have muligheden 
for at dække op til hele familien på kort tid
100x200 / 500 cm. Inkl. tre plader, der kan opmagasineres i bordet.  
Tre ekstra plader er tilkøb for at opnå fuld længde. 
Med ege- eller hvid laminattop. 
Inkl. tre plader

Før 12.999,- kr.

Spisebordsstol

DIT MØBELHUS
ESBJERG NORD

8.999,- 999,-Spar
4.000,-

Spar
280,-

5.999,-

Spar
3.416,-

8.999,-
Spar

3.000,-

11.999,-

Spar
5.000,-

23.999,-
Spar

11.000,-


