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Aldi overvejer at åbne butik i Guldager
GULDAGER – Som Hjerting Posten for nylig skrev, 
så er befolkningstilvæksten i Guldager så stor, at der 
snart er grundlag for en dagligvareforretning. Nu er 
der ved at ske noget. Guldager Lokalråd er nemlig 
i dialog med en ejendomsudvikler om etablering af 
en ny og moderne Aldi-dagligvarebutik på arealet 
mellem Tarphagevej og Guldager Skolevej ved Den 
Internationale Skole. Lokalrådet håber snarest at 
kunne oplyse nærmere om tidsperspektivet, hvilket 
vil ske i forbindelse med opstarten af lokalplanspro-
cessen. 

Jul i Hjerting er aflyst i år
HJERTING – En højt elsket novembertradition, Jul 
i Hjerting, bliver ikke til noget i år. Arbejdsgruppen 
bag Jul i Hjerting måtte på sit møde i oktober des-
værre trække stikket, da coronarestriktionerne ikke 
var blevet lempet som håbet, men derimod skærpet 
igen. Det gør det umuligt at holde arrangementet i år. 
Hjerting Posten flytter af samme grund – og af andre 
praktiske grunde – sin novemberudgivelse til onsdag 
den 18. november. 

Se også side 2.

Bogmarked i Sædding Centret
SÆDDING – Også i år har Sct. Georgsgildet stort ef-
terårsbogmarked på centertorvet i Sædding Centret. 
Det varer frem til 10. oktober.

Dagbog fra Skoleskibet Danmark
SÆDDING – På grund af pladsmangel har vi des-
værre måttet skubbe Dagbog fra Skoleskibet Dan-
mark III til næste nummer. 

   

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

Hjerting IF ansætter første foreningskoordinator

(HIF-logo) Hjerting Idræts 
Forening tager nu næste 
skridt i at blive en mere 
samlende enhed for Hjer-
ting. Foreningen ansætter 
nemlig en foreningsko-
ordinator. Den første på 
posten er Henrik Poulsen 
fra Hjerting, der i parentes 
bemærket var en af de mest 
succesfulde fondsansøgere, 
da huset skulle finansieres. 
Det er dog hans store net-
værk i foreningen, i byen 
og blandt fondene, hans 
mangeårige kendskab til 
HIF samt hans store enga-
gement for klubben, der 
har været udslagsgivende, 
fortæller hovedformand 
Anders Kristensen.

Ansættelsen, der i før-
ste omgang er på deltid, 
sker med baggrund i et 
sandt medlemsboom efter 
ibrugtagningen af Hjer-

tinghus i Tobølparken. Her 
vil han også have et par 
ugentlige kontortimer, så 
alle udefra kan booke en 
rundvisning, få oplysnin-
ger om fitness, gåklubben, 
yoga, indoor cycling eller 
noget helt femte. Kontor-
tiden er ikke endeligt fast-
lagt endnu. Han er desuden 
hyret af den selvejende in-
stitution Hjertinghus til at 
løse forskellige praktiske 
opgaver.

Voldsom vækst
”Henrik har også fået no-
get udstyr til sit hjemme-
kontor, men han kommer 
til at være meget her. Han 
er jo også frivillig i fitness,” 
siger Anders Kristensen, 
der ikke vil blive forbavset, 
hvis stillingen ret hurtigt 
ender med at blive en fuld-
tidsstilling.

Det er en voldsom vækst 
her i 2020, der er baggrund 
for ansættelsen. 

”Vi har passeret 1800 
medlemmer og er på vej 
mod 2000. Der er kommet 

HIF er efter ibrugtagningen af Hjerting-
hus vokset til over 1800 medlemmer  
og nu ansættes Henrik Poulsen fra 
Hjerting som den første koordinator

1500 grave fra 2. Verdenskrig 

HISTORIE – Flyvere, mod-
standsfolk og søfolk i allie-
ret tjeneste ligger i Fovrfeld 
Gravlund. Det er kendt. Ny 
forskning viser nu, at der 
også ligger polske agenter, 
russiske krigsfanger og ty-
ske flygtninge, i alt 1500.

Det er Historisk Samling 
fra Besættelsesti-
den ved Sydvest-
jyske Museer og 
kirkegården nu 
gået sammen om 
at formidle.

”Her på arkivet 
har vi jo længe 
kendt nogle af hi-
storierne,” siger 
samlingens leder, 
Henrik Lundtofte. 

”Men først da 
vi begyndte at se 
mere grundigt 
på historierne, 
gik det op for os, 
hvor mange for-
skellige skæbner, 
der knytter sig til 
stedet. Der er mennesker 
i alle aldre og fra næsten 
alle verdenshjørner begra-

vet i Gravlunden. De bærer 
også på større historier om 
for eksempel den allierede 

bombe offensiv og om mi-
nerydningen.”

Der er udstilling i kapel-
let samt en smart phone-

løsning, så man 
kan lytte til histo-
rien ved graven. 
Dermed undgås 
skilte.
Historiker Søren 

W. K. Rasmussen står for 
store dele af formidlingen. 

-fina

Ny viden: Fovrfeld 
Gravlund rummer 
grave med  
danskere, polske 
agenter, tyske 
mineryddere og 
russiske fanger

Udgivelesdatoen i november er ændret,  
og vi udkommer næste gang

Onsdag den  
18. november 2020

NY DATO I NOVEMBER
Vi udkommer lidt senere

En kiste med 
hagekorsflaget på 
nedsænkes under 
besættelsen. Foto: 
Historisk Samling 
fra Besættelsestiden, 
Sydvestjyske Museer.
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SÆDDING-GULDAGER 
IDRÆTS FORENING

SGI FITNESS & MOTION
Formand: Lars Sørensen
Økonomians.: Stine Tholund
Aktivitetsans.: Hanne Damgaard
Best. medl.: Jan Vad

Torben Juhl
Lene Nørby Nygaard
Lene Overgaard Langelund

Har du behov for at kontakte foreningen, finder du os på vores 
hjemmeside: www.sgifitness.dk under kontaktpersoner

SGI FODBOLD
Formand: Niels Brinch-Nielsen 40 78 81 37
Kasserer: Jens Knudsen 25 42 83 00

Mail: knudsen.jensr@gmail.com
Best. medl.: Lars Strandby 25 42 82 33

Morten J. Lysdahlgaard 28 74 76 58
Ditte Nørskov 20 51 97 60
Per Kjølby 61 79 92 98
Theis Nielsen 26 39 24 28

Du kan også finde os på: www.sgi-fodbold.dk

SGI ESPORT 
Formand: Peter Floor Kousgaard 28 15 02 37

peter_fk@hotmail.com
Næstformand: Tonya Andersen 30 66 37 26

tonya.nicole.andersen@gmail.com
Kasserer: Kasper Vestergaard Rasmussen 60 29 86 43

kvra@outlook.dk
Overwatch træner: Kasper Andersen 29 91 28 70

kasperkarl@hotmail.com
CS træner: Phillip Muff Førrisdahl 42 52 00 42

philipmuff@gmail.com
Fortnite træner Martin Bloch Hansen
Best. medl.: Jesper Rubin 27 87 59 48

www.facebook.com/sgiesport

SGI BORDTENNIS
Formand: Bent Christiansen 50 42 72 39

bentchristiansen8@gmail.com

SGI HÅNDBOLD
Formand: Gert Laustsen 23 66 06 19

Mail: formand.sgi@gmail.com
Næstformand: Jens Kristensen 21 74 25 25

Mail: sgi-haandhold@bbsyd.dk
Kasserer: Stefan Dracea 21 41 60 81

Mail: kasserer.sgi@gmail.com
Sekretær Karin Hodde Karlsen 24 64 80 65

Mail: hottehodde@hotmail.com
Talentchef Mark Bendixsen 26 17 31 72

Mail: markbendixsen@msn.com
SGI Café Pernille Møller 22 22 71 79

Mail: pernille4715@hotmail.com
Du kan også finde os på: www.sgi-haandbold.dk

SGI SPORTMIX
Formand: Anne Norschau 61 79 31 66

Mail: norschau@gmail.com
www.facebook.com/sgisportsmix

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

Hjerting IF ansætter første foreningskoordinator

350 i fitness, cirka 200 i ten-
nis, omkring 70-80 i bad-
minton og en flok FIFA-ga-

mere, der gerne skulle få 
lyst til at spille bold på en 
rigtig bane,” tilføjer han.

”Og så har vi med støtte 
fra Telesikring fået indo-
or cycling, vi har fået fit-
ness-dans, fitness-fodbold, 
ældreidæt her i huset, en 
gåklub, der går en gang 
om ugen, flere slags yoga 
og bordtennis. Man kan 
sige, at vi går fra en tradi-
tionel klub til mange nye 
ting. Det afspejler sig ikke 
kun i medlemstallet, men 
også i antallet af frivillige. 
Vi har fået 10 instruktører i 
fitness, syv i yoga og seks i 
indoor cycling,” siger Hen-
rik Poulsen, der glæder sig 
til sit ny virke.

At det ikke kaldes spin-
ning skyldes et rettigheds-
spørgsmål. Et bestemt 
firma har varemærkebe-
skyttet dette begreb.

”Men man skal huske, 
at Henrik ikke er den, der 
skal udføre alting. Han er 
manden, man skal komme 
til, hvis man vil sætte noget 
i gang, så hjælper han med 
at koordinere det,” under-
streger Anders Kristensen.

Han forklarer endvidere, 
at ansættelsen er en del af 
en større strategi.

Ny fortælling i HIF
”Vi er i gang med at om-
organisere os til en mere 
samlende enhed i byen. Vi 
har i den forbindelse stiftet 
en kommunikationsgrup-
pe med Thomas Vohs Ah-
lers fra HIF Fodbold som 
formand. Vi vil meget ger-
ne fortælle meget mere om, 
hvem vi er og hvad vi vil. 
Det bliver et stærkt tiltag, 
der kommer til at binde 
foreningen sammen. Vi vil 
udfylde behovet for at være 
sammen og dyrke aktivite-
ter sammen. Det er den for-
tælling, vi gerne vil have 
op at stå,” slutter Anders 
Kristensen.

HIF ved hovedformand 
Anders Kristensen (tv.) 
har besluttet at ansætte 
Henrik Poulsen som den 
første foreningskoordinator i 
foreningens historie.

GODGØRENHED – Gul-
dager Forsamlingshus var 
center, da der var lokal ind-
samling til støtte for sklero-
seforskningen. 

”Vi er ovenud tilfredse 
med resultatet,” fortæller 
Steen Hansen, formand 
for Scleroseforeningens lo-
kalafdeling Esbjerg-Fanø. 
Han var ellers lidt nervøs, 
da mange andre organisa-
tioner havde skubbet deres 
indsamlinger til efteråret. 

25 færre indsamlere 
Det lykkedes de 150 ind-
samlere, 25 færre end i 
2019, at komme op på cirka 

137.500 kroner i kontanter 
for Esbjerg og Fanø kom-
muner. Dertil kommer et 
dobbelt op på 137.500 kro-
ner. indsamlet på Mobil 
Pay, så alt i alt 275.000 kro-
ner.

Takker for opbakningen
”Med udgangspunkt i hvad 
der på landsplan er ind-
samlet, ligger vi igen her i 
afdelingen helt i top. Så vi 
er superglade over resulta-
tet og sender mange ven-
lige tanker til borgerne for 
deres store opbakning.”

-fina

25 færre samlede ind i forhold til 2019, 
men der kom 275.000 kroner i kassen

Scleroseforeningen jubler over resultat

Tanja og den skleroseramte eventkok Thomas Lillerøj, Guldager, 
her flankeret af lokalformand Steen Hansen (th.), stillede på 
dagen lokaler til rådighed for optællingen. Foto: Presse.


