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Overlad ikke din bil til hvem som helst
gå til fagmanden

HC’s Autoservice I/S
Hostrupvej 44 . 6710 Esbjerg V.

75 26 91 55

Værkstedet tilbyder:
Klargøring til syn
Servicearbejde
Motortest
Fejlkode udlæsning
Nulstilling af servicelamper
Styringsudmåling (4 hjulsmåling)
Karosseri arbejde
Dækmontering / afbalancering
Rudeudskiftning
Bremseprøvestand
Service af aircondition
Hydronik værksted (oliefyr)
Undervognsbehandling (Suvo)
Kundevogn

Guldagervej 97
6710 Esbjerg V
Tlf. 75116022
Fax 75 11 78 75

Aut. VVS
Installatør

● Totalrenovering af
badeværelser

● VVS arbejde
● Blikkenslagerarbejde
● Smedearbejde
● Tekniske 

installationer

Vi giver gerne til-
bud eller overslag 
- enten det gælder 
nybyggeri, 
modernisering 
eller reparationer.
Henning Jensen
Mobil 28 44 23 81

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

www.alsingtaepper.dk

LÆKKER BERBER

89,-Pr. m2 pålagt

Mange farver. 
Pæn og velegnet til 
alle rum.
4-500 cm. bredde.

LUKSUS BERBER

100,-Pr. m2 pålagt

Meget flot kvalitet 
med kompakt 
skumbagside.
4-500 cm. bredde

BOUCLÉ TÆPPE

119,-Pr. m2 pålagt

Flere flotte farver.
Velegnet til alle 
rum samt trappe.

Mangler I tæpper
- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend

26 16 90 30

?

Et hus med 80 
badeværelser

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00 
Tirsdag-fredag: 7.00-17.30 
Lørdag: 8.00-12.00

Østre Gjesingvej 16-20 
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

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

LANGFART – Line Tæk-
ker Tarbensen fra Sædding 
er endelig kommet til havs 
med skoleskibet Danmark- 
Hun har sendt dagbogsno-
ter til Hjerting Posten. Det 
er sket med sms’er, hvilket 
var besværligt, da de unges 
mobiltelefoner det meste 
af tiden er låst inde. Hen-
des beskeder er forkortet 
kraftigt, den uforkortede 
dagbog ligger på hjerting-
posten.dk.

13. juni: ”Kære dagbog. 
Vi begyndte på Martec i 

mandags efter tre måneder 
hjemme pga. corona. Jeg 
bor nu på kammer med en 
supersød pige, der hedder 
Signe. Derudover er vi ind-
delt i familier. Vi har hver 

dag haft arbejdsmiljø, og i 
går var vi til eksamen. Næ-
sten hver aften er brugt til 
at sy numre i alt vores tøj.”

16. juni: ”I dag var vi til 
eksamen i hygiejne. Den 

30/6 kl. 09.04 skal jeg testes. 
Det skal vi alle for at sikre, 
at ingen har corona, når vi 
påmønstrer.”

20. juni: ”I dag besøgte 
vi Skagen Skipperskole. Ef-
ter frokost kørte vi til Gre-
nen. Vi sluttede af i Råbjerg 
Mile.”

Pudsede merlespir
1. juli:  ”Vi har filet videre 
på vores merlespir, og det 
er skidehårdt, men det en-
delige resultat bliver virke-
lig godt! Til aften havde vi 
søsikkerhed, som vi alle be-
stod. I går var vi alle i Hjør-
ring for at blive testet for 
corona. I dag fik vi svar, og 
vi var alle testet negativ.”

4. juli: ”Vi var på rigger-
loftet, hvor vi skulle lære at 
binde knob og ud at kaste 
med kasteline.”

5. juli: ”I dag cyklede vi til 
Bangsbo for at gå på Konge-

Line Tækker  
Tarbensen fra 
Sædding er  
endelig kommet 
ud at sejle

Dagbog fra et 
skoleskib

Line Tækker Tarbensen nyder udsigten fra bovsprydet.Line Tækker Tarbensen nyder udsigten fra bovsprydet.

Line Tækker Tarbensen ved det store ror på skoleskibet Danmark.
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Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

Legaterne i Hjerting
Lejlighed til leje beliggende Gramsvej 2, Hjerting,  
til overtagelse snarest muligt 

Henv. ”Legaterne i Hjerting”
v/Sognepræst Brian Bannerholt
Gl. Guldagervej 8, 6710 Esbjerg V
75 11 60 30  •  brba@km.dk

stien. Det øsregnede, men 
det så skidegodt ud, når 80 
elever kom traskende i sø-
ben og helt rødt olieskin. 
Nu skal vi have pakket 
det sidste, inden vi I 
morgen flytter ud 
på skibet!!!!”

11. juli: ”I dag 
er vi klar til at 
sejle ud. Vi har 
vænnet os til 
at sove i hæn-
gekøje og lært 
skibet at ken-
de. Jeg glæder 
mig virkelig 
til at sætte sejl. 
Vi forlod Frederiks-
havn over middag og satte 
kurs sydpå og er nu om-
kring Grenå. Godnat fra 
køje 70.”

Culotte med bearnaise
12. juli: ”I dag blev vi pur-
ret klokken 5.20, så vi kun-
ne få et bad, inden jeg skul-
le på vagt i skylleriet hele 
dagen. Nogle få er ramt af 
søsyge, men heldigvis ikke 
mig. Vi fik culottesteg med 
bearnaisesovs og kartofler 
til aftensmad.”

13. juli: ”I 
dag fik vi 
godkendt vo-
res hængekø-
je. Den skal 
pakkes hver 
morgen, og 
så skal vi på 
dæk for at 
få godkendt 
pakningen. 
Det skal 
vi 

tre dage i streg. Kl. 14 
passerede vi Storebælts-
broen og sejler sydover 
mod Langeland med for-
håbentlig ankomst på 
Ålandsøerne om en uge.” 

Skoleskibet den 18. 
juli

”Søvn får vi ikke 
meget af. Vi sejler lige 
p.t. nordøstpå, forbi 

Gotland, og på man-
dag ankommer vi 
til Mariehamn på 
Ålandsøerne. Her 

får vi landlov.”

Tekst: Line Tækker 
Tarbensen 
Redigering:  
Finn Arne Hansen 

Foto: Privat

Line Tækker Tarbensen  
i uniform.

Skoleskibet 
Danmarks rute.

75 15 29 65 - Fyrvej 34, Sædding Centret -   Følg os på facebook

NYE PRISER
Alm. herreklip inkl. vask: .... 295 kr.
Børneklip: ...................... fra 225 kr.

Pernille overtager Lene Int. Hairdesign den 1. septemberPernille overtager Lene Int. Hairdesign den 1. september
– men samme frisørteam står klar, når du har tid!– men samme frisørteam står klar, når du har tid!

 
– SAMME GODE TEAM!– SAMME GODE TEAM!

HUSK:  

Du kan stadig 

booke tid  
hos Lene  

hver fredag

Seks  
frisører  

står klar!

www.macartney.com
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MacArtney global solutions


