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Også muligt med Smart Rate
rentefri betaling på 24 måneder24kr.BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE:

www.optik-hallmann.comEsbjerg, Østervangsvej 4b,  75 17 17 42 Altid gratis 
parkering

til et 

brilleste
lTID TIL NYE 

BRILLER?
GAVEKUPON GAVEKUPON

Gælder til og med d. 29.02.2020 i alle Hallmann butikker, fra et mini-

mumskøb på 1.490,– kr. for brillestel og brilleglas. Klip ud og a� ever i 

din Hallmann butik. Gavekortet må overdrages. Pr. Kunde kun et gavekort. 

Ingen kontanter. Ingen kontaktlinser. Gælder kun nybestillinger. 

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

Gælder til og med d. 29.02.2020 i alle Hallmann butikker, fra et 

minimumskøb på 2.990,– kr. for brillestel og brilleglas. Klip ud og 

a� ever i din Hallmann butik. Gavekortet må overdrages. Pr. Kunde kun 

et gavekort. Ingen kontanter. Ingen kontaktlinser. Gælder kun nybestill-

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

***

*

Indløs din 

bonus nu !

**

RestauRant

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

Følg os på facebook - Sjelborg Strand

stOR BRunch-Lunch
Buffet

Sild, lune retter, 
dessert og ost

DET ER NATURLIGVIS HJEMMELAVET

(med forbehold)

HVER LØRDAG OG SØNDAG FRA KL. 11.30

198,-

Grandelauget

Torsdag den 20. februar kl. 19
i Jon & Dittes Hus

Bemærk: Afholdes i Jon & Dittes Hus!

FOREDRAG VED  
PROVST KRÆN CHRISTENSEN

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Kræn vil tale om livsgnist, livsmod og 
livsfortælling. Kan livsgnist forbruges, og bliver 
der mindre af den?  Er livsgnisten noget, vi skal 
præstere, eller har vi den bare? Hvad stiller man 
op, hvis den sprænger, og gør den det – ja, så kan 
alting ske, og det er ganske vist.
Grandelauget byder på øl, vand, kaffe og kage. 
Alle er velkomne.

BIBLIOTEKER – Sædding 
Fovrfeld Lokalråd kalder 
nu til kamp imod lukning 
af Sædding Bibliotek i Sæd-
ding Centret. Lokalrådet, 
der ikke er bleg for at kalde 
sig Esbjerg Kommunes stæ-
digste, kan slet ikke accep-
tere, at et elsket bibliotek 
med stigende besøgs- og 
udlånstal ikke kan blive 
bevaret. Derfor indkaldes 
der til borgermøde i Møde-
stedet i selvsamme center 
tirsdag den 4. februar klok-
ken 19.

”Politikerne siger, der 
ikke er tale om en spare-
plan, men hvis man lukker 
de tre bydelsbiblioteker, 
spares der 1,8 millioner 
kroner. Vi har 14 procent af 
udlånene og besøgene og 
er næststørst hele i kom-
munen. Hvorfor lukke os? 
Vi vil være sikre på, at po-
litikerne har forstået, at det 
ikke kun er os i lokalrådet, 

men også borgerne, der vil 
bevare biblioteket. Måske 
kommer politikerne til mø-
det og lytter til os og dem,” 
siger Hans Jørn Christen-
sen, der er sekretær i lokal-
rådet om baggrunden for 
borgermødet.

Biblioteksspot
At der måske kommer et 
såkaldt ’biblioteksspot’ i 
Hjerting i stedet for bog-
bussen, ændrer ikke lokal-
rådets holdning. Sædding 
Bibliotek ligger godt, der 
er masser af parkerings-
pladser, som får folk fra 
Hjerting og Sønderris til at 
besøge biblioteket, påpeger 
næstformand Jarl Thiesen.

Og det gavner de ældre i 
området, at det er der.

”Vi kan jo se, at mange 
ældre kommer på bibliote-
ket, læser aviser og bruger 
it-faciliteterne. De får øje på 
de aktiviteter, vi har i Mø-

destedet lige overfor, for-
tæller Claus Brinch-Daniel-
sen fra frivilligforeningen 
Træfpunkt Sædding, som 

har foreninger med cirka 
650 aktive tilknyttet. Man-
ge af dem er ældre medbor-
gere.

’Esbjergs stædigste lokalråd’ vil ikke bare 
se på, mens politikerne lukker biblioteket

Cyklende børn fik uventede gaver

CYKLISME – Tirsdag den 
21. januar var formanden 
for Esbjerg Kommunes Tek-
nik & Byggeudvalg, Søren 
Heide Lambertsen (S), på 
overraskelsestogt til et par 
af områdets skoleklasser, 
som havde haft fokus på at 
færdes sikkert i trafikken.

Første stop var hos 0. B på 
Bohr Skolen Fovrfeld, som 
havde deltaget i skolestart-
kampagnen Børn på vejen 
og dermed haft fokus på 

Politiker tog på  
belønningstogt til 
to skoler i området

0.B på Bohr Skolen Fovrfeld fik hjelme og kagemand for at være flittige cyklister.

Lokalråd blæser til kamp for Sædding Bibliotek
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...sker der noget i Hjerting?

hjerting.dk!

•	 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

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

* Spar 40% på alle bordplader og 40% på vejl. pris af et nøje udvalgt sortiment af Siemens-
hvidevarer. Tilbuddet gælder t.o.m. den 24.02.2020 ved køb af komplet køkken til min. 30.000,-. 
Bliv klogere i butikken eller på kvik.dk. ** Vejl. pris er for skabe, sokkel og bordplade.

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

MANO 68.020,-

55.321,–** Bordplader
og hvidevarer

-40%*

Weekendåbent 
-- 1. & 2. feb.
Kig ind til Kvik og lad dig inspirere af vores mange nyheder. 
Vi sørger altid for, at uanset hvilket design du vælger, 
er dansk design og funktionalitet i centrum af dit hjem.

”Lukkes biblio-
teket, mister folk 
kvalitetstid,” tilfø-
jer Jarl Thiesen.

”Og vi mister det socia-
le mødested. Mange her i 
kvarteret er enlige, ældre 
og lavtlønnede og har brug 
for steder at komme,” tilfø-
jer Claus Brinch-Danielsen.

Hans Jørn Christensen 
tror ikke, at løbet er kørt:

”Nej, det tror jeg ikke, 
Når de oplever den protest-
storm, der vil komme, vil 
de ikke kunne sidde den 
overhørig. Vi er en terrier, 
der bider sig fast, det ved 
de vist også godt fra andre 
sager.”

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Stridens kerne,  
Sædding Bibliotek.

Cyklende børn fik uventede gaver
trafiksikkerheden. Under 
stor bevågenhed fejredes 
hele klassen med kage-
mand og balloner - og ikke 
mindst nye cykelhjelme til 
alle. 

Sidste stop på formiddags- 
turen var et besøg hos 3. C 
på Aura Skolen Bryndum, 
som i kampagnen Alle børn 

cykler med hele 265 dage 
havde opnået flest cykleda-
ge i hele kommunen. Her 
blev klassen fejret med ros 
og kagemand til alle.

cbd

Se mere på www.kg-s.dk

Vi tilbyder løsninger inden for:
Graffi tiafrensning

Imprægnering
Fliserens

Algebehandling 
Tagrenderens 

Facaderens

3.C på Aura Skolen Bryndum var også med i Børn på vejen og kunne glæde sig over en check  
på 2000 kroner, som blev overrakt af Teknik & Byggeudvalgsformand Søren Heide Lambertsen.

Lokalråd blæser til kamp for Sædding Bibliotek

Har du et 
godt tip?

mail@
hjertingposten.dk

Så send det til

Hans Jørn Christensen (t.v.) og Jarl Thiesen fra Sædding Fovrfeld 
Lokalråd vil sammen med Claus Brinch-Danielsen fra frivillignetværket 

Træfpunkt Sædding ikke bare se på, mens det lokale bibliotek lukkes.


