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Vi håber på en  
god genåbning

Som man vil kunne læse i dette nummer af  
Hjerting Posten, så har coronakrisen haft store 

omkostninger for erhvervslivet, for eksempel på vort 
eget lokale Hjerting Badehotel, der om noget definerer 
byen i dag. Et kæmpestort økonomisk hul skal nu  
fyldes op over år, men det gode er, at alle nu ved anden 
genåbning kan bidrage på allerfornøjeligste vis, for  
eksempel ved at invitere en god ven på frokost,  
invitere familien på fredagsmiddag eller bare snuppe 
en kold fra fad i Ship Inn efter fyraften.

Undervejs har hotellet oplevet en massiv støtte fra 
lokalbefolkningen, og ledelsen og de i alt 70 ansatte er 
derfor ved godt mod.

Og det er ikke kun badehotellet, vi skal støtte. Vi skal 
se at få lagt nogle af vore mange opsparede kroner  
i de andre restauranter og barer, som har været tvangs-
lukkede. Det samme gælder Broen i Esbjerg, som  
hjertingborgeren Janni Baslund Dam er chef for. Hun 
bliver sikkert også glad for at se lokale ansigter der.

Frisørerne og tandlægerne er kommet i gang, og hvis 
man nogensinde troede, de ikke var savnede, kan man 
godt tro om. Aldrig har frisørerne haft så travlt med et 
klippe begejstrede kunder.

Her ved anden genåbning kommer de store elever 
tilbage i skolerne. 1. og 2. g’erne må blive hjemme, og 
det er totalt urimeligt. Det samme er begrænsningerne 
for de zoologiske haver, de gabende tomme museer, 
udendørskoncerter, hvor man kan stå med afstand og 
den så trælse grænselukning, der måske kommer til at 
koste Vestkysten 15 milliarder kroner. Det må da kunne 
løses. Heldigvis er der forhandlinger og beregninger 
i gang. Og heldigvis er det udendørs fritidsliv ved at 
komme tilbage, blandt andet i HIF Fodbold.

Vi krydser fingre for en fortsat god genåbning.
Avisen har selv været ramt. De økonomiske  

småskrammer er ikke det værste, men avisen fylder 
40 år her i maj, og det har vi ikke kunnet fejre. Vi har 
lagt fejringen på køl og, der kommer forhåbentlig en  
anledning senere.

God pinse og god forsommer!
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ALGEBEKÆMPELSE  
– Effektiv på alle overflader!

FACADERENS OG IMPRÆGNERING 
– Giver dit murværk et  
nyt forsvar mod vind og vejr!

FØRFØR EFTEREFTER

Ring eller send en mail til os 
for et uforpligtende tilbud!

PROFESSIONEL FLISERENS 
– Dine gamle fliser  
bliver som nye igen!

GIV NYT LIV TIL DIT GAMLE TAG 
– Vi er eksperter i tage og 
facader – ring for et tilbud!
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Unge vinimportører til Hjerting
HANDELSLIV – Hjerting 
har fået en ny vinforret-
ning på Guldagervej 36. AC 
Vinimport er navnet, og 
initialerne AC stammer fra 
navnene Anna og Casper.

Det er nemlig Anna Mai 
Cave på 30 år og og Casper 
Cave på 32 år, der står bag 
vinporten. De stiftede for-
retningen i september 2019 
og placerede den i Sæd-
ding.

”Og så så jeg mit snit til 
at snuppe direktørtitlen,” 
griner Anna Mai, da Deres 
udsendte kikker indenfor i 
den ny butik og spørger ef-
ter chefen.

Imens er Casper ved at 
stille vin op på hylderne. 
De har overtaget hele la-

geret efter den tidligere 
vinhandel på stedet, så de 
lægger hårdt ud på den 
ny adresse i Hjerting med 
over 200 forskellige vine på 
programmet.

Smager alle vine selv
De importerer dog helst 
selv deres vine, fortæl-
ler Casper og viser efter 
opfordring fra den mal-
bec-elskende redaktør en 
argentisk malbec af reser-
va-kvalitet frem. 

”Den her vinbonde 
har vi selv været i 
forhandling med 
og købt fra, og 
sådan kan vi godt 
lide det. Det er rart 
at kunne for-

tælle kunderne om vinen, 
vingården og vinbonden,”, 
siger Casper.

Men hvorfor flytte fra 
Sædding til Hjerting?

”Vi blev ringet op af den 
tidligere vinhandler, Jens 
fra Creativo, og efter et 
hurtigt møde besluttede vi 
os samme aften. Og ja, det 
købedygtige publikum her 
i Hjerting spiller da ind, 
men det er mere det dejlige 
landsbymiljø og det, at alle 

tænker og handler lo-
kalt, der tiltaler os”, 

siger Anna Mai.
Hvordan vil de 

så klare sig i den 
hårde konkurren-

ce, der er på 
vinmarkedet?

”Vi vil gerne have fokus 
på service og god vejled-
ning. Så kan alle overleve, 
mener jeg. Og så sælger vi 
kun vine, vi selv har smagt 
og kan stå inde for,” fortæl-
ler Anna Mai, som tilføjer, 
at de også bringer ud. Og 
det gør de selv i deres el-bil.

Og inden redaktøren hil-
ser af med et tilbud at være 
vinleverandør til Klub Va-
dehavet, kommer der også 
et særdeles godt malbec-til-
bud på bordet til redaktø-
ren fra den anden side – 
man er vel ikke vinhandler 
for ingenting…
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