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FOLKEDANS – Når man 
samler tre medlemmer af 
Hjerting Folkedansere som 
æresmedlem Grethe Moes-
ner, formand Tove Peder-
sen og bestyrelsesmedlem 
Erna Kristensen for at høre 
om foreningens nu 40 år 
lange fortid, kan man godt 
spidse blyanten og hælde 
kaffe op. For fortælle, det 
kan de. Om at danse, om 
de mange fester, at finde en 
venskabsforening i Tysk-
land og om op- og nedture 
for foreningen.

Startede ved vejfest
”Det hele startede med, 
at jeg mødte Palle Bjørn 
ved en vejfest. Jeg spurg-
te ham, om ikke vi skulle 
starte noget folkedans op. 
Vi var ikke så meget til 
papirarbejde og den slags, 
så vi kontaktede HIF, hvis 
kulturelle afdeling hjalp os 
i gang,” fortæller Grethe 
Moesner, der endte med at 
være aktiv i Hjerting Folke-
dansere i 30 år, inden hun 
gav lederstafetten videre. 

Gigt i bentøjet kan man 
ikke diskutere med.

”Vi startede i sangloka-
let på Hjerting Skole. Den 
første aften kom der syv, 
den næste ni. Så den tred-
je gang sagde jeg til Palle, 
at nu skulle det være. I af-
ten danser vi! Så vi fik fat 

i noget familie, og 
vi gik i gang. 
Så voksede 
vi, først 22-23 
medlemmer, 
så 50 året 
efter og det 
tredje år run-
dede vi 100,” 
fortæller hun 
med stor en-
tusiame.

Den sto-
re interesse 
gjorde hur-
tigt sanglo-
kalet for lil-
le, dernæst 

også boldspilhallen. Her 
manglede der også borde 
og stole, så i pauserne måt-
te man sidde på springma-
drasserne.” 

”Derfor rykkede forenin-
gen først til Guldager For-
samlingshus og senere til 
Hostrup Forsamlingshus, 
som også skal lægge loka-
ler til fejringen af de 40 år 
den 5. oktober fra klokken 
17. I dag er der 34 med-
lemmer, fortæller formand 
Tove Pedersen.

”Men vi har altid væ-
ret gode til at feste, så det 
skal nok blive sjovt,” griner 
hun.

Fester og opvisninger 
Undervejs har Hjerting 
Folkedansere været med 
i mange sammenhænge, 
det være sig høstfester, ju-
lefester, byfester samt op-
visninger på plejehjem og 
mange andre steder.

”Da vi havde op-
visninger på sports-
pladsen på Idræts 
Allé fortalte jeg om 
de dragter, danserne 
havde på. Og hvis de 
var fra Randers, så 
dansede vi en dans 
fra Randers,” fortæl-
ler Grethe Moesner.

En god periode var 
dengang, de havde 
venskabsforening i 
landsbyen Alhorn ved 
Bremen i Nordtysk-
land. Det var Anny og 
Poul Pedersens fortje-
neste.

”De lejede sommer-
hus ud til en tysk dyr-
læge fra Alhorn og hans 
familie, og på et tidspunkt 
tog vi til Alhorn og besøgte 
folkedansere der. Det blev 
starten på en periode på 25 
år, hvor vi hvert andet eller 
tredje år var på gensidigt 
besøg,” fortæller hun.

”Første gang, de var på 
besøg her, gav Esbjerg 
Kommune frokost, og 
borgmesteren kom og 
holdt tale, det var væl-
digt,” tilføjer hun med et 
smil.

Slut med besøg
Dyrlægen lever ikke læn-
gere, og de gensidige besøg 
er nu holdt.

I dag er Kirsten Sørensen 
efter en glidende overtagel-
se ny danseleder. 

Grethe Moesner holder 
sig til at spille harmonika. 

Hun supplerer  dog med 
en rolle som danseleder, 
blandt andet  anstands-
dans i SGI og en husflids-
forening. 

Svøm en tur til eller fra Langli
HJERTING – På lørdag den 24. august fra klokken 
8 er der Hjerting–Langli Open Water 2019, hvor du 
sammen med andre vandhunde har mulighed for på 
eget ansvar at svømme tværs over Ho Bugt fra Ho 
Bugt Sejlklub på Sanatorievej 2. 

Afhængigt af vejret på dagen afgøres det, om der 
svømmes til eller fra øen Langli – som ligger 2,5 ki-
lometer ude i Ho Bugt. De første 500 meter svømmes 
der i samlet flok. 

Når distancen er tilbagelagt, er der mulighed for 
at svømme over bugten i sit eget tempo eller i en 
gruppe. Skulle kræfterne slippe op undervejs, er der 
mulighed for at komme ombord i en af følgebådene. 
Pladserne fordeles efter først til mølle-princippet, op-
lyser Ho Bugt Sejlklub. 

For at undgå for meget strøm i Ho Bugt, startes der 
omkring en halv time før højvande, og der forventes  
ankomst cirka en halv time efter højvande.

Man kan få oplysninger om pris og tilmelding ved 
at kontakte Jeppe Schmiegelow på 21 89 37 12 eller 
skrive til vestsejl@gmail.com.

Naturpleje i Guldager Plantage
GULDAGER – Søndag den 25. august kl. 13-16 står 
der naturpleje i kalenderen. Mødestedet for inte-
resserede er P-pladsen i Guldager Plantage, øst for 
jernbanesporet. Man kører ad Skovridervej og drejer 
derefter ind ved det sorte Marc Lauge-skilt, hvor der 
desuden er en markering med fire avisrør i rabatten. 
Derefter kører man 900 meter frem til p-pladsen inde 
i plantagen, hvor et flot, naturbeskyttet område træn-
ger til en kærlig hånd. 

Området er plantagens mest artsrige, og her fin-
des mange spændende planter såsom orkideer, klok-
ke-ensian, benbræk, spæd mælkeurt, troldurt og den 
meget sjældne pilledrager. I området lever også birke-
musen, der er en yderst sjælden og meget fascineren-
de lille syvsover. 

Naturplejen skal sikre, at netop dette område med 
sine mange sjældne arter og sin høje naturværdi ikke 
drukner i uønsket vækst. Man er velkommen til at 
medbringe ørnenæb, sav og handsker, ellers stilles 
det til rådighed for deltagerne. Alle kan være med  –  
børn og voksne, store som små – i en altid hyggelig at-
mosfære. Der bydes undervejs på eftermiddagskaffe, 
kage og en lille porsesnaps.

Ønsker man kørelejlighed, kan naturvejleder Bodil 
Kristensen, bodk@esbjergkommune.dk, tlf. 27 74 15 
20, kontaktes. 

Arrangementet holdes i samarbejde mellem Esbjerg 
Naturplejeforening, NaturSydVest og Myrthue.

Kunstgræsbane til HIF Tennis
HJERTING – HIF Tennis indviede fredag sin nye 
’kunstgræsbane’ til 195.000 kroner. Anlæggelsen, 
som Jørgen Larsen og Sport Trading stod for, sker for 
at forlænge sæsonen og får færre udgifter til vedlige-
hold, fortæller formand Claus Jensen. Allerede kort 
efter anlæggelsen viste den sin værdi. Et stort regn-
skyl væltede ned over tennisbanerne, men efter blot 
15 minutter var banen drænet. 

HIF Tennis har også erhvervet sig en boldkanon her 
i sommerferien. Tennisafdelingen har nu to grusba-
ner som er spilbare i perioden maj til september og 
’kunstgræsbanen’ det meste af året. 

Desuden spilles der skumtennis lørdag morgen i 
perioden oktober til april. Det foregik førhen i hal-
len ved den gamle Hjerting Skole, men flyttes nu til 
Nordvangskolen, til glæde for gymnastik, badminton 
og tennis. 

Afdelingen er lykkedes med at få 13 nye medlem-
mer med vores tilbud på 100 kr., så nu har den 46 
medlemmer, ét medlem mere end sidste år.

”Og vi er i gang med at se på bordtennisborde, så vi 
i januar kan tilbyde bordtennis i Hjerting Sports- og 
Kulturhus,” fortæller formanden.

   Det startede ved en vejfest...
Hjerting Folke- 
dansere fejrer sine 
første 40 år den  
5. oktober i Hostrup 
Forsamlingshus

Snakken går livligt hen over kaffebordet hos Erna Kristensen,  
mens Tove Pedersen (t.v.), Erna Kristensen og Grethe Moesner  
ser på billeder fra 40 år med Hjerting Folkedansere.
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Det startede ved en vejfest...

Sæsonen i Hjerting Fol-
kedansere starter den 23. 
september, hvis nogen 
har fået lyst til at danse 
efter denne artikel.
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Finn Arne Hansen


