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HVIS DET HASTER - SÅ TRYK 
PÅ DISSE TASTER 75 11 71 07

PETERS AUTOVÆRKSTED
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Bytoften 2 · Hjerting · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 7511 7107

 

Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

•	 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

MFG Byg, Sjelborgvej 62, Hjerting  
Ring 20 87 83 80 for en uforpligtende snak!

Din lokale murer
• Til- og ombygning • Badeværelser  
• Fliser og klinker • Tagarbejde  
• Facaderenovering • Omfugning 
• Pudsning • Vandskuring • Køkken 
• Reparationer • Hovedentreprise

Alt indenfor murerarbejde – inde og ude

Lars Kongsbak – 30 års erfaring MEDLEM AF LANDSFORENINGEN AF KLINISKE TANDTEKNIKERE

NY TANDPROTESE?
Ring 75 13 50 13

Specialist for tandproteser
klinisk tandtekniker

LARS KONGSBAK
Nygårdsvej 2  6700 Esbjerg  Tlf. 75 13 50 13

Koncert med Per Nielsen 
forfulgt af uheld på uheld

MUSIK – Den traditionelle 
årlige kirkekoncert i Hjer-
ting, arrangeret af Jon og 
Dittes hus for at skaffe pen-
ge til den meget dyre vedli-
geholdelse af huset, har væ-
ret usandsynlig hårdt ramt 
af alle mulige og umulige 
uheld. 

En koncert med stjerne-
trompestisten Per Nielsen 
skulle have været afholdt 
første søndag i marts 2020, 
men her spændte coronare-
striktionerne ben for den.

En ny koncert med Hjer-
tingkoret som opvarmning 
31. oktober måtte flyttes på 
grund af hans hjerteope-
ration. Den 6. marts måtte 
koncerten aflyses, da Per 
Nielsen fik Corona! Da 
Hjertingkoret havde meldt 
afbud som opvarmning, 

måtte koret Alouette og 
Dorte Mørup Tagmose op-
træde, hun som solist.

Spisningen på badehotel-
let kunne ikke aflyses med 
så kort varsel og skulle be-
tales, men heldigvis blev 
næsten 80 procent af de 
købte billetter anvendt til 
denne erstatningskoncert.  

En fan fra Frederikshavn, 
Tenna, havde ikke fået at få 
beskeden om ændringen 
og stod klar med blomster 
til Per Nielsen. Hun havde 
mistet sin mand, som hun 
skulle have delt oplevelsen 
med. 

”Hun var selvfølgelig ær-
gerlig over ikke at kunne 
møde Per Nielsen, som hun 

mange gange før havde 
nydt at høre, men trods det-
te havde hun næsten mere 
medlidenhed med os,” for-
tæller Klaes Sørensen.

En ny koncert er nu plan-
lagt til 1. maj klokken 15, 
uden buffet. Billetter sæl-
ges på badeho-
tellet, i Meny 
og på jo-
nogdittes-
hus.dk eller 
med aftalte 
kontanter/
mobile-
pay ved 
døren.

-fina

200 friske billetter  
til koncert 
med stjerne-
trompetisten  
Per Nielsen 1. maj 
sættes nu til salg

Plant dit eget træ 
i Guldager Byskov

Bøgetræer, 
egetræer, 
fyrretræer, 
ahorn, sitka-

gran eller el-
metræer – mu-
lighederne er 
mange, og der 
er frit valg i 

Guldager Byskov.
De første træer er 

plantet, og nu skal 
borgerne i gang med de 

næste, så derfor inviterer Guldager 
Borgerforening alle borgere i Gul-
dager til et hyggeligt Plant dit eget 
træ-arrangement søndag den 10. april 
klokken 10 til 12.

Man kan medbringe et, to eller flere 
træer, som man kan plante, hvor man 
vil i Guldager Byskov. Man kan også 
medbringe et navneskilt i træ, som 
man kan placere ved træet og dermed 
få mulighed for at følge træets vækst.

Interesserede mødes på cykelstien 
syd for Guldagergårdsvej. Det er en 
vældig god idé at tage de nødvendi-
ge haveredskaber som spade og rive 
med.

Guldager Borgerforening er vært 
ved kaffe, te og rundstykker samt øl 
og vand.

Borgerforeningen håber på stort 
fremmøde, og at mange vil være med 
til at etablere Guldager Byskov.

-fina

Tenna fra Frederikshavn havde – forgæves – taget Tenna fra Frederikshavn havde – forgæves – taget 
blomster med til Per Nielsen 6. marts.blomster med til Per Nielsen 6. marts.

Borgerne kan være med til at forme ny 
skov ved Guldager søndag den 10. april


