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VI SØGER VILLAER TIL LEJE
Til ingeniører med familie søger vi villaer på 110-120 kvm. og  

150-200 kvm. med min. tre værelser - gerne moderne og ikke møbleret.
Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER, 

SØNDERRIS eller SÆDDING.
Endvidere søger vi to- & treværelses lejligheder i Esbjerg. 

Både møbleret og umøbleret.

40 76 05 08
Kontakt Brian Jørgensen

God leje og sikkerhed/
garanti gives!

Esbjerg
Housing

Din lokale sparringspartner, 
der arbejder ihærdigt på at 
tilføre din virksomhed størst 
mulig værdi og udbytte 
gennem løbende rådgivning.

Smedevej 33   6710 Esbjerg V   Telefon 75 15 17 33   www.danskrevision.dk

Meget mere end revision

Mange nye spejdere efter genåbningen

SPEJDERLIV – Interes-
sen for at komme ud i frisk 
luft og at bruge sin krop og 
hænder er boomet efter de 
første corona-genåbninger. 
Det Danske Spejderkorps i 
Hjerting har på en måneds 
tid fået hele 10 nye med-
lemmer, så der nu er 56. Og 
det betyder, at der mangler 
voksne til at hjælpe. Fore-
spørgsler er der også man-
ge af.

”Vi mangler fire voksne 
til at hjælpe. Der er mange, 
der gerne vil gå til spejder, 
så vi mangler hænder,” 
siger Jesper Hedegaard 
Lykke, gruppeleder for de 
otte- til 10-årige, mens det, 
der for en halvgammel re-
daktør med veldiscipline-
ret skolestart i 1966 virker 
som kaos, hersker omkring 
os. Børn slæber brænde, 
hujer, puster til ilden i de 
overskårne olietønder, hen-
ter pandekagedej, starter 
på pandekagebagning og 

udspørger Deres udsendte 
om navn, avisens navn og 
meget andet.

”Ja, man skal kunne lide 
børn,” griner gruppele-
deren, der ellers ikke har 

mange ønsker eller krav til 
de voksne, der måtte have 
lyst til at melde sig som 
hjælpere.

Lyst til at være ude er dog 
nok et af dem.

”Det Danske Spejder-
korps profilerer sig på gode 
naturoplevelser,” pointerer 
han, mens han forsøger 
både at svare på spørgsmål 
fra reporteren og hjælpe 

Det Danske  
Spejderkorps i 
Hjerting mangler 
fire voksne, efter 
at det er strømmet 
til med nye børn

Gruppeleder Jesper Hedegaard Lykke får sig en snak 
med en af de helt unge spejdere.

At lave bål er et fællesprojekt. Her diskutere fire friske spejdere, 
hvad næste skridt i bålprojektet skal være.

”Åh nej, sl ukker han nu ilden?” Bål har altid 
fascineret  drenge. Også disse tre spejdere.

TAMBOURS HAVE

ÅBENT ALLE 
DAGE INDTIL 

30. SEPTEMBER 
KL. 10 - 17

WWW.TAMBOURSHAVE.DK

Et par raske knægte gik straks i gang med Et par raske knægte gik straks i gang med 
pandekagebagningen, da der var ild nok.pandekagebagningen, da der var ild nok.

Jydsk Tag & Facade ApS ▼ Tarp Byvej 8 ▼ 6715 Esbjerg N
Mobil: 26 68 05 76 ▼ kontakt@jydsktagogfacade.dk

Se mere på vores hjemmeside jydsktagogfacade.dk

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!

EFTEREFTER

FØRFØR
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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

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

Kvalitet til jyske priser med erfarne journalister,  
kommunikationskonsulenter og videofotografer

Esbjerg – Aarhus – Odense

info@affordable.dk  –  42 41 09 99

macrovector/Freepik

Brug for PR,  Brug for PR,  
video eller  video eller  
kommunikation?kommunikation?

RestauRant

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

Følg os på facebook - Sjelborg StrandFølg 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

228,-

Mange nye spejdere efter genåbningen

alle de børn, der hiver og 
flår i ham.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

”Åh nej, sl ukker han nu ilden?” Bål har altid 
fascineret  drenge. Også disse tre spejdere.

Varde Miniby Åbent alle dage
maj - aug 10-17
sep - okt 10-16 
indtil 22. oktober

    www.vardeminiby.dk

KRIBLEKRABLE – 35 
deltagere var med, da DN 
Esbjerg i weekenden den 
20. og 21. juni med base på 
Myrthuegård i Marbæk af-
viklede et såkaldt Bio blitz-
arrangement.

Her gjaldt om at finde og 
fotografere så mange dyre- 
og plantearter som muligt. 

”Nogle af de mest nørde-
de kom helt fra Bornholm, 
Sjælland og Fyn, og de kom 
allerede fredag aften og 
var ude om natten, hvor de 
samlede over 100 arter, især 
natsværmere, og så over-
nattede de til lørdag,” for-
tæller idémanden, næstfor-
mand Carsten Mathiesen 
med glød og begejstring. 

”Det var et fantastisk ar-
rangement med meget en-
gagerede og entusiastiske 
deltagere, der virkelig gik 
på med krum hals. Nog-
le af deltagerne er blandt 

Danmarks bedste nørder 
indenfor deres felt og det 
lykkedes at registrere cirka 
650 plante- og dyrearter. In-
denfor disse kan blandt an-
det nævnes sommerfugle, 
planter, svampe, fugle og 
’kriblekrable-dyr’,” fortæl-
ler han.

Gratis arrangement
Arrangementet var gratis 
for deltagerne, da udgif-
terne til bespisning samt 
overnatning blev betalt  
af Danmarks Naturfred-
ningsforening. Deltagerne 
udtrykte stor begejstring 
for de skønne buffeter, de 
blev trakteret med dagen 
lang, samt den meget flotte 
og varierede natur. 

”Det meget vellykkede 
arrangement giver blod på 
tanden til at afholde et lig-
nende arrangement næste 
år, og det kan nemt blive en 

tilbagevendende begiven-
hed,” tilføjer Carsten.

Dagen startede med et 
lækkert morgenbord, hvor 
deltagerne blev introduce-
ret for hinanden og der blev 
givet praktiske oplysninger 
af arrangørerne, hvorefter 
deltagerne blev sluppet løs 
i Marbæk-området med lup 
og net. Ved tilbagekomsten 
blev der virkelig nørdet 
med fagbøgerne, og der var 
generelt en meget positiv 
og god stemning for hele 
arrangementet. Viden blev 
delt på kryds og tværs og 
blev taget med hjem. Der 
blev funder flere arter, der 
ikke før har været regi-
streret i Marbæk-området. 
Af sjældne og truede arter 
blev blandt andet fundet 
plettet gøgeurt, klokke-en-
sian, guldblomme og liden 
vintergrøn.

-fina

Dette lille, tynde blå insekt er en flagermus-
vandnymfe. Foto: Niels Ole Nissen 

Vellykket Bioblitz gentagesVellykket Bioblitz gentages

Denne sommerfugl hedder Aurora på 
latin. Foto: Niels Ole Nissen.

Familien Borg Jensen på jagt efter insekter på marken. Foto: Finn Arne HansenFamilien Borg Jensen på jagt efter insekter på marken. Foto: Finn Arne Hansen

DN Esbjerg fik folk fra nær og fjern til at komme til Bioblitz, 
så arrangementet gentages med stor sikkerhed næste år

ERHVERVSLIV – Hjerting 
Auto har skiftet ejer. Mike 
Skovgaard, 31 år, overtog 
værkstedet den 12. juni og 
er allerede i fuld sving med 
at servicere kunder sam-
men med sine to mekani-
kere og en kontorassistent. 
Mike Skovgaard overtager 
Hjerting Auto efter Jakob 
Nielsen, der også har Niel-
sen Biler i Tarp. 

Den ny ejer har været 
12 år hos Mercedes-Benz 
i Esbjerg, så hans specia-
le er – også på grund af 
mange kurser – dette tyske 
premium mærke. 

Mike har nu overtaget Hjerting Auto

Mike Skovgaard ved venstre fordør flankeres på bilens højre side af mekanikerne Rafat Sheik 
Murat og Nicolai Behnke. Foto: Claus Brinch-Danielsen


