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Hjerting El-Handel - os med den gode service

Hjerting Transformatorforening - os med den stabile el-forbindelse

Hjerting Vandværk - os med det friske drikkevand

www.hjerting.net

Vore forbrugere ønskes 
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 

Frisk klip, fyr, kirkegårdskranse m.m.

med mange års erfaring i flotte, nyskovede juletræer  
Stort udvalg – i alle størrelser og priser!

Jeres Juletræsmand 
18/11 - 16/12:  Alle dage kl. 10-18
17/12 - 23/12: Alle dage kl. 10-19

Åbningstider:
Hjerting Strandvej 19, Hjerting
Mobil: 40 36 47 80

KIG IND: Gratis gløgg i weekender og hver dag gratis  slikposer til alle børnene.God service og julehygge!
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Bestilling på firmajuletræer modtages

VI ER STADIG PÅ STRANDVEJEN

HUSK: Vi spidser og netter gratis - Gratis udbringning i Hjerting!

Julehuset er atter i år 
besøget værd!
Mange lækre  
specialiteter og produkter  
til smagsløgene
Vi har masser af  
flotte nisser og julepynt  
– og vores sædvanlige  
friske frugt kvalitet 1

Bemærk:  
Strandvejen er åben

KOM OG BESØG  
JULEHUSET

Vi ses hos 

Noget gik skævt i skoven

BØRNEHAVESTRID – 
Børnetilbuddet Grønær-
ten – som i princippet har 
hjemsted i en ombygget bus 
– har gennem flere år brugt 
og betragtet nogle hytter på 
Sønderhedevej ved Mar-
bæk som deres faste base.
Men det sluttede brat med 

dags varsel i et forløb, som 
har udløst stærk kritik og 
debat blandt mange af for-
ældrene. 

Som en del af budgetfor-
liget skulle Sønderhedevej 
alligevel lukkes i 2020. Men 
det har skabt stor frustrati-
on, at det nu er endt med en 

straksflytning på basis af et 
uanmeldt tilsyn på stedet, 
som ifølge forældrene er 
blevet bevidst overtolket.

”Vi forstår slet ikke, at det 
er ændret til en her-og-nu 
beslutning. Der er ikke tale 
om store omkostninger ved 
at udbedre de mangler, der 
nævnes i tilsynsrapporten. 
Og vi forældre har tilbudt 
udføre det hele selv for 
egen regning,” siger en af 
forældrene, Nina Maarup 

Thye, der selv har to børn 
i Grønærten (læs mere om 
kritikken næste side).

Hjerting Posten har gen-
nemgået bl.a. tilsynsrap-
porten (se udsnit) og spurgt 
den ansvarlige leder for 
området, hvorfor Sønder-
hedevej skulle lukkes.

”Det er jo politisk beslut-
tet, at den skal lukkes ned 
i 2020,” siger områdeleder 
Helle Langaa Andersen, 
Esbjerg Kommune.

Hvorfor så lige nu?
”Det blev det, fordi der 

kom et uanmeldt tilsyn, 
hvor der var nogle straks-
påbud, der ville betyde, at 
jeg skulle investere nogle 
flere penge i området. Når 
vi så alligevel skulle lukke 
ned om to år, ville jeg hel-
lere starte processen op på 
Marbækgård og få gjort no-
get godt ud af det.”

Ikke nogen påbud
Det er jo ikke strakspåbud, 
men strakshenstillinger?

”Jeg er sikker på, der stod 
påbud,” siger Helle Langaa 
Andersen, mens hun rejser 
sig og leder efter rapporten 
på sit bord.

”Der var nogle ting, der 
skulle laves, dels med heg-
net, dels med nogle ting 
i forhold til toiletforhold, 
som også ville kræve noget 
økonomi.”

Men forældrene har tilbudt 
at lave det for egen regning?

”Det ved jeg godt.”
Hvorfor tager I ikke imod 

tilbuddet i stedet for en straks-
flytning?

”Man kan sige, at når vi 
alligevel skal være på Mar-
bækgård – jeg tænker, der 
er så meget uro i området, 
så det ville være rigtig fint, 
at vi sætter fuld energi i at 
flytte over til Marbækgård, 
når vi alligevel har det om-
råde derude.”

Hvad er det for en uro, du 
sigter til?

”Der har været en del uro 
blandt forældrene. En lille 
gruppe forældre faktisk. 
Der har været reaktioner 
på det, som der nu er, når 
man flytter.”

Hvorfor skaber det uro, at de 
er uenige i beslutningen?

”Det skaber selvfølgelig 
naturligt uro, når man – jeg 
er ked at sige lukker ned, 
for det er politisk beslut-
tet. Rent konstruktivt er 
vi heldige, at der ikke sker 
nogen personalereduktion, 
og Grønærten er rent fak-
tisk basen, de skal tage ud 
fra. Så der sker faktisk ikke 
nogen ændring i forhold til 
konceptet Grønærten. Det 
betyder bare, at vi flytter 
fra et sted til et andet, som 
jeg vurderer er et meget, 
meget bedre sted at være.”

Ingen interesse i tilbud
Men forældrene er jo klar til at 
udbedre Sønderhedevej?

”Det tilbud har jeg ikke 
fået – det er jo kørt op rent 
politisk – jeg har kun set 
det i avisen.

Så der er basis for en dialog 
om tilbuddet?

”Jeg er faktisk ikke inte-
resseret i det, for jeg tænker, 
at vi skal flytte stedet med 
det samme – netop også for 
at koncentrere os om at få 
skabt noget tryghed i for-

Børnehaven Grønærten blev med dags 
varsel flyttet fra deres populære base  
i skoven – årsagen står ikke helt klart
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hold til børnene. Fordi det 
påvirker også personalet, at 
der er så meget uro. Vi har 
brug for noget arbejdsro.

Her blander du vel årsag og 
virkning sammen – uroen er jo 
udløst af din straksflytning?

”Ja, det ved jeg godt. Men 
det er faktisk også derfor, 
jeg reagerer på det, for den 
uro var faktisk startet alle-
rede i forhold til den poli-
tiske beslutning. At der så 

kommer et uanmeldt tilsyn 
– det er så med til at frem-
me beslutningen, at jeg fak-
tisk vælger at gøre det.”

Men du siger, at det er 
strakspåbud – det er det ikke 
– og forældrene har tilbudt at 
klare økonomien i at udbedre 
henstillingerne – hvad er så 
den reelle grund?

”Den reelle grund er, at 
om to år skal vi alligevel 
tage den beslutning, at den 

skal lægges ned. Jeg vil 
ikke investere i hegn eller 
noget som helst andet.”

Det behøver du jo heller ikke 
med forældrenes tilbud?

”Nej, men nu er Sønder-
hedevej pludselig blevet 
Grønærtens base som kun 
værende den, og det er den 
ikke. Det er en misforstå-
else, at de kun hører til på 
Sønderhedevej, for det gør 
de ikke.”

Børnene har været på Søn-
derhedevej i mange år under 
de samme forhold – har I så 
ikke haft styr på butikken?

”Jo, det har vi bestemt. 
Det er jo en længere proces.

Det er det vel ikke, når du 
lukker ned med dags varsel?

”Nej, det er det ikke, og 
det har jeg gjort på bag-
grund af, at jeg ikke vil 
investere i det. Jeg vil ikke 

stå til ansvar for det,” siger 
Helle Langaa Andersen.

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Et uanmeldt tilsyn på Sønderhedevej udløste en håndfuld strakshenstillinger – der dog tolkes 
som strakspåbud af områdelederen– men forældrene har tilbudt at ordne og betale for udbedring.

Områdeleder 
Helle Langaa 
Andersen og  
pædagogisk 
leder af  
Galaksen,
Claus Dalgaard 
Jensen.

Læs også side 6

Nyd julestemningen på Ship Inn

Strandpromenaden 1 · DK-6710 Esbjerg V 
Tlf.: 75 11 50 08 · www.hjertingbadehotel.dk

Åbningstider
Man-tors: 11.00 - 00.00
Fredag: 11.00 - 01.00
Lørdag: 10.00 - 01.00
Søndag: 10.00 - 00.00

Kr. 189,-

Juletallerken
Marineret sild med karrysalat, løg & æg
Hjemmegravad laks med dilddressing

Roastbeef med peberrod, remolade & løg
kryddermedister & sprængt and med rødkål

Ost med syltede valnødder
(Ris a la mande m. kirsebærsauce + kr. 39,-)

Juleanretning
i 4 serveringer

(Min. 4 pers. og kun mod forudbestilling, senest 2 timer før spisning)

Hjemmelavede stegte sild i lage med grov æble/peberrodssalat
Hjemmegravad laks med dild og sprødt rugbrød
Sprød fiskefilet med remoulade og grillet citron

Krydret julemedister med grønkål og tørrede æbler
Ribbensteg braiseret i juleøl med julens krydderier og stegt endive salat

2 slags oste fra Enghavegård med syltede nødder og hyben
Klassisk ris a la mande med hjemmelavet kirsebærsauce

Kr. 289,-
Reserver
bord på

75 11 50 08
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DIN LOKALE  
KOLOGISKE GÅRDBUTIK

Stats- 
kontrolleret  
økologisk

KOM OG SE VORES STORE UDVALG  
AF ØKOLOGISKE PRODUKTER:

• Lam • Kylling • Gris • Okse • Vin • Ost  
og meget, meget mere...

GÅRDBUTIKKENS ÅBNINGSTIDER:
Hver torsdag og fredag kl. 14-17
Lørdag   kl. 10-12

BESTIL DIN AND ELLER GÅS  
TIL JULEMIDDAGEN
HUSK: Vi har også salg af juletræer,  
pyntegrønt og specialiteter til julebordet

STALDØRSSALG HVER DAG
FRA “HUSET” VED VEJEN  
Æg og grønt m.m.
Vi tager imod Mobilepay

Varde Ådal Lam
Toftnæsvej 30 - Alslev
Tlf. 23 45 40 28 eller 23 62 31 12
www.vardeaadallam.dk

VI SØGER VILLAER TIL LEJE

40 76 05 08/
70 23 73 22

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

med minimum tre værelser  
- gerne moderne og ikke møbleret.

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

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

God leje og sikkerhed/garanti gives!

Kontakt Brian Jørgensen

  Esbjerg, Østervangsvej 4b, Tel: 75 17 17 42
BOOK DIN TID ONLINE: www.optik-hallmann.com Med                         brilleglas af høj kvalitet fra Tyskland

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

* Tilbuddet gælder til og med d. 28.02.2019 – 
kan ikke kombineres med andre tilbud eller gavekort. 
Udvalgte mærkestel og 2 flerstyrke letvægtsglas 1,6 
eller 2 enkeltstyrke letvægtsglas 1,6 inkl. superantirefleks, 
hærdning og cleancoat.

Afstands-/ 
Læsebrille
inkl. mærkestel

   2.400,–kr.  *

Flerstyrke- 
brille 

inkl. mærkestel

   3.500,–kr.  *

FLYTNING – Lyset bræn-
der endnu på toilettet i 
den lille hytte, da vi kigger 
forbi med kameraet. Det er 
gået stærkt med at flytte, 
og Grønærtens lille ’ba-
secamp’ på Sønderhedevej 
ligner et sted, hvor børnene 
kommer igen i morgen.

Men det gør de ikke, og 
det ærgrer de kritiske rø-
ster blandt forældrene.

”Det er noget skidt. Jeg 
er ked af det på børnenes 
vegne – både for dem der 
går der nu og de fremti-
dige,” siger Nina Maarup 
Thye, der selv har to børn i 
Grønærten.

”Det startede jo med flyt-
ning i 2020, og nu har man 
ændret den til her og nu 
– det forstår jeg slet ikke.  
I det første brev skrev om-
rådeleder Helle Langaa 
Andersen, at det var på 
grund af flere strakspå-
bud, og man ville ikke ofre 
flere penge her. Men da vi 
en uges tid efter fik fat på 
tilsynsrapporten var det jo 
kun straks-henstillinger.”

Der er flere ting, der un-
drer forældrene, som i øv-
rigt har tilbudt, at de selv 

vil lægge arbejdskraft og 
penge i at få udbedret de 
ting, som tilsynet henstil-
ler til. Det drejer sig dels 
om oprydning af værktøj 
og rydning af nødudgang i 
bus, dels om mere konkret 
arbejde med indhegning og 
check af eventuelle sodpar-
tikler fra brændeovn.

”Vi taler ikke om store 
omkostninger ved at etab-
lere de her ting. Det mest 
relevante i rapporten er 
eventuel sod fra brænde-
ovnen – man kan undre sig 
over, at det ikke er påtalt 
noget før, for den brænde-
ovn har stået der i rigtigt 
mange år,” påpeger Nina 
Maarup Thye.

Et politisk spil
En anden forælder, vi har 
talt med, er også meget kri-
tisk overfor flytningen.

De forsøger at give udtryk 
af at gøre det for børnenes 
bedste, men den hopper jeg 
ikke på. Det er et politisk 
spil, hvor det er besluttet at 
Sønderhedevej skal lukke – 
punktum,” siger Cathrine 
Jeppesen, der også har et 
barn i Grønærten, og ser 
skeptisk på argumentet om 
dårlig sikkerhed.

”Det giver bare ikke me-
ning – kun hvis der havde 
været noget helt grelt, der 
betød, at børnene var i fare, 
men det er de jo ikke. Det 
er primitivt på Sønderhe-
devej, men det er jo det, vi 
godt kan lide.”

Kan Marbækgård ikke være 
mindst lige så godt?

”Umiddelbart jo, hvis der 
var nogle træer, som bør-
nene kunne søge ly ved, 
hvis det regner og blæser. 
Det er et fint sted, men jeg 
har svært ved at se, at vi 
kan sende vores børn der-
ud uden de kommer til at 
fryse. Temperaturen er  den 
samme, men der er ikke 
nogen læ på Marbækgård – 
det er jo en åben mark, og 
ellers skal de gå ind, men 
det er jo ikke det, vi har 
skrevet vores børn op til,” 
siger Cathrine Jeppesen.

Hun køber ikke argu-
mentet med, at Sønder-
hedevej aldrig har været 
tænkt som en fast base.

Må have vidst det
”Hvis de ikke mener, det 
har været børnenes base, så 
undrer det mig virkelig. De 
er jo ledere og må da vide, 
hvor deres pædagoger er 
kørt hen gennem flere år.”

Kommunikation får hel-
ler ikke megen ros. 

”Vi forældre er ikke ble-
vet involveret på noget 

tidspunkt. Til at starte med 
prøvede vi at ringe til Helle 
for at høre, om der var no-
get, vi kunne hjælpe med, 
så det blev en blød over-
gang til Marbækgård. Så 
kunne det jo være, at bør-
nene kunne bruge Sønder-
hedevej nogle dage i star-
ten,” siger Nina Maarup 
Thye.

Flere eller få forældre?
”Men vi fik at vide, at det 
hele var på Marbækgård 
som det skulle være, og 
der var ikke rigtigt brug 
for nogle forældre. Kun én 
gang er vi blevet indkaldt 
til møde med Helle – det 
skete med to en halv times 
varsel til kl. 14.30 en tirs-
dag, hvor ikke mange kun-
ne deltage. Kommunikati-
onen er ikke-eksisterende, 
og folk er så trætte af, at 
hun ikke lytter til os.”

Ifølge hende er kun ’en lille 
gruppe af forældre’ utilfredse?

”Jeg vil sige, at vi har over 
halvdelen af forældrene 
med. Det ville Helle kun-
ne se, hvis hun inviterede 
os til noget,” mener Nina 
Maarup Thye.

”Selve processen kunne 
have været meget bedre – 
så havde man måske også 
fået et bedre resultat.”

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Forældre undrer sig over beslutningen 
om straksflytning fra Sønderhedevej 
og kritiserer dårlig kommunikation
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