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KaneLaug afholder
GENERALFORSAMLING
Søndag den 8. marts kl. 13
på Myrthuegård

Tilmelding til Formand: Kim B.Madsen
tlf: 4024 6008 · mail: kim.madsen@hjerting-kane.dk

GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til
ordinær generalforsamling
tirsdag, den 24. marts kl. 19.00
Mødelokale 4, Sædden Kirke

I forb.m. generalforsamlingen orienterer
byrådsmedlem Sara Nørris
om den kommende skolesammenlægning.
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling
afvikles ekstraordinær generalforsamling for
endelig vedtagelse af nye vedtægter.
På lokalrådets vegne
Ole Jacobsen
formand

Sammenhold . Fremtid . Lokalt engagement

Hjerting hjemmeside
afholder generalforsamling
i Jagtstuen, Jon & Dittes Hus

mandag den 23. marts kl. 19
Dagsorden kan ses på www.hjerting.dk

Kreativiteten blomstrede, da Stiftelsen Jon & Dittes Hus inviterede til borgermøde og brainstorming om det nye ' forsamlingshus'.

Gode idéer i kø til borgermøde
KULTURHUS - De gode
idéer stod bogstaveligt talt i
kø sammen med ris og ros,
da Stiftelsen Jon & Dittes
Hus 3. februar holdt borgermøde med emnet ”Hvad
vil vi med Hjerting?”
De mange svar var lige
så bredt formuleret som
spørgsmålet. Oplægget fra
arrangørerne var at få input til anvendelsen af det
kulturhus, man arbejder på
at lave som en tilbygning til
Jon & Dittes Hus.

Hvad vil I egentlig?

Grandelauget
Hjerting Grandelaug indkalder til ordinær

GENERALFORSAMLING
Onsdag den 25. marts kl. 19
i Hjerting Kirkes lokaler
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af ordstyrer
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag: Donation til HIF
og Jon & Dittes Hus
Valg af oldermand
Valg af bestyrelse,
to medlemmer på valg
Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer
Eventuelt

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i
hænde senest tre uger før generalforsamlingen.
Efter Generalforsamlingen vil Grandelauget
være vært ved et let traktement.
Medlem af Grandelauget er alle, som personligt ejer et matrikelnummer i Hjerting By,
eller som har ejet et sådant i mindst 10 år,
men som er flyttet til en anden boligform
indenfor Hjerting området.

”En af de første ting, jeg
var med til i begyndelsen
af min tid i bestyrelsen her
var at købe nabohuset med
tanke på udvidelse. Senere
drøftede vi bl.a. ideerne
med provst Kræn Chri-

stensen, og han spurgte:
Hvad vil I egentlig med det
her hus? Det er jo et godt
spørgsmål, og det er derfor,
vi er her i aften,” lød det i
velkomsten fra
Carsten Thybo,
kasserer i Stiftelsen Jon &
Dittes Hus og
formand
for
det udvalg, der
skal rejse penge til projektet.
Formanden
for Ældresagen i Esbjerg,
Hanne Meyer,
tog
derefter
hul på idéprocessen med
et ’Fremtidsværksted’ i tre
faser: Kritik, fantasi og virkeliggørelse.

Hjerting Jagtforening
takker vore sponsorer til foreningens
Amerikanske Lotteri, som blev afholdt
efter den sidste rævejagt
den 24. januar 2015 i Jon & Dittes Hus:

3H Marine · A. Valmuer v/Anni Vogt · Benny Dyrby
Jensen Murerfirma · Bramming Plast Industri ·
Breinholdt VVS · Bøger & Papir · Curesin, Esbjerg ·
Danbor Service · Danske Bank · Erik Andersen A/S
Tømrerfirma · Esbjerg Fiskernes Indkøbsforening ·
Esbjerg Flugtskydning · Fodterapeut “Let på tå” ·
Forum Smede- & VVS firma · Gadeberg Byg v/Lars
Gadeberg · Guldbageren, Hjerting · Havnens Fiskehus
· HC Autoservice · Henrik’s Cykler, Hjerting · Hjerting
Blomster · Hjerting Installationsforretning v/Kim & Niels
Boysen · Hjerting Klip & Krøl · Hjerting Laks · IAT ·
Kirstine & Otto Jensen · Kjeld O.
Pedersen, Guldager · Lykkes Udlejning
· Løvmosens Kennel · Matas, Sædding
Centret · Nordfrost · Persolit · Pub Kaktus
· Rema 1000, Hjerting · Ribe Jagt &
Fiskeri · SK Inspection · Stark · Sydbank
· UNO-X Energi A/S · West
Diesel Engineering A/S ·
Wulf & Co.

Deltagerne blev sendt til
de ophængte plancher for
at skrive deres input.
Der tegnede sig hurtigt

og behovsanalyse efter udarbejdelse af de første tegninger til huset.
Et andet generelt punkt
var bekymringen for konkurrence og overlap med
HIF’s projekt, Hjerting
Sport- og Kulturhus.
Samtidig efterlyste flere
deltagere ’de unge’ på en
aften, hvor de grå hår var i
klart overtal.

Fra kritik til ideer

nogle generelle punkter i
kritikfasen, hvor nogle bl.a.
undrede sig over, at man
først gik i gang med idéer

Det sidste betød også, at
punktet 'De unge' faldt ud,
da deltagerne skulle fordele
hver fem point på ønskede
emner til fantasifasen.
Her blev brugen af huset
og det eventuelle sammenstød med HIF-projektet
de emner, er høstede flest
point på plancherne.

Kom og hør om aktiviteterne i DIT i lokalområde!

STIFTENDE
GENERALFORSAMLING
Hermed inviteres til
stiftende generalforsamling
onsdag, den 18. marts kl. 19.00
Mødestedet, Sædding Centret
Lokalområdets nye frivilligforening

TRÆFPUNKTsædding

præsenterer sig og fortæller om
baggrunden og formålet for etableringen:
Foreningens formål er at styrke det sociale
netværk i lokalområdet, ved at arrangere sociale,
kulturelle og folkeoplysende aktiviteter
samt at synliggøre disse.

p.v.a. etableringsgruppen:
Trine Bloch Hansen

TRÆFPUNKTsædding
- et fletværk af netværk
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Vejen til skønhed og velvære...

LAILABRITT®
KOSMETOLOG | FODPLEJER | ZONETERAPEUT

HJERTING STRANDVEJ 30 I 6710 ESBJERG V
TLF 40 19 80 19 I WWW.LAILABRITT.DK

KONFIRMERES?
Smuk hud på dagen - start nu

Sven Toft Jensen

Lone Bredgaard Thuesen

Martin Poulsen

”Der er jo faktisk allerede mange
lokaler i Hjerting - også ved kirken.”
Hvad savner du selv af aktiviteter her?
”Jeg ville gerne have, at der stort
set var ’Åbent Hus’, hvor man f. eks.
kunne komme og spille billard, lave
læsegrupper m.m. - og måske spillested og øvelokaler for de unge? Men
det er selvfølgelig en udfordring
med rengøring og drift.”

”Det er dejligt, at der er nogle nye tanker for Hjerting, der er et aktivt sted,
men det kan blive endnu bedre!”
Hvad savner du selv af aktiviteter her?
”Jeg synes, det ville være naturligt
med kultur, musik og foredrag - nogle
lidt mere ’stille’ arrangementer. Tankerne om et ’forsamlingshus’ og et
mere moderne mødested kan måske
realiseres.”

”Jeg tror, at mange ikke kender huset, og hvad det indeholder - f. eks.
nye beboere i Hjerting som mig.”
Hvad savner du selv af aktiviteter her?
”Jeg kunne godt tænke mig nogle
flere foredrag. Vi har så mange
spændende mennesker i området
herude, der kan fortælle, så det kan
blive en interessant oplevelse ved et
foredrag.”

Bor på Duevænget, har boet
i Hjerting siden 1978

Bor på Lodsvænget, har boet
i Hjerting siden 2001

Bor på Tjalken, har boet
i Hjerting siden efteråret 2014

”Nu gælder det, at alle
udsagn i kritikfasen kan
vendes om og blive til idéer
til at løse det,” påpegede
Hanne Meyer, inden hun
sendte folk til tavlen igen.
Den fremtidige brug af
det nye hus og forholdet til
HIF-huset blev af flere koblet sammen i en opfordring
til at ’bygge bro’ mellem de
to projekter for at undgå
uheldig konkurrence.

Mange gode og direkte input
og spørgsmål blev skrevet
på plancherne.

Her får du:
- Over 25 års erfaring
- Den rigtige pris
- Oprydning hver dag
- De bedste materialer
- En håndværker, der
kommer til tiden
- Salg af maling
til ”gør det selv”

”Sikke en masse idéer det er jo et kalejdoskop af
muligheder, og det er så
spændende,” sagde Hanne
Meyer og opfordrede folk
til at danne arbejdsgrupper
for de enkelte aktiviteter.

Godt materiale

Efter at have fordøjet indtrykkene, er bestyrelsen
bag Jon og Dittes Hus glade
for de mange input, som de
kalder ’et godt materiale’ til
det videre arbejde.

Et tomt monument?

Der blev talt om Jon & Dittes Hus som et centrum for
kultur og den mere modne
målgruppe, mens HIFhuset kunne fokusere på
sporten og de unge, lød det
i opfordringen til at lave et
samarbejde om mål og målgrupper.
Andre tilhørere var mere
direkte i vurderingen af
hele projektet:
”Er der overhovedet behov? Som jeg ser det nu, er
det jo ikke andet end et monument over ingenting,”
lød det fra Sven Toft Jensen.

= Et godt resultat med garanti

Arrangørerne blev også
spurgt til, hvordan de selv
så på det mulige sammenstød mellem projekterne.

struktiv atmosfære med
mange bolde i luften, som
aftenens ’værkfører’ i
Fremtidsværkstedet opfordrede folk til at gribe og
drible videre.

Plads til to kulturhuse

”Vi har haft kontakt til bestyrelsen for HIF, og begge
bestyrelser er enige: Der er
plads til begge projekter,”
sagde Halfdan Andersen,
formand for Stiftelsen Jon
& Dittes Hus.
Mødet var generelt præget af en kreativ og kon-

Tekst og foto:
Kurt Henriksen

Din LOKALE
økologiske
leverandør
i kød, æg og grønt
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Auto- & dækservice
Reparation og salg
af alle bilmærker

Glarmestervej 14-16
6710 Esbjerg V







 



7515 4988

Esbjerg Begravelsesforretning
Finn Morthorst’s eftf. Charlotte og Claus Madsen

- Vi er til rådighed i livets svære øjeblikke

Tlf. 7515 2151
svarer alle ugens dage



Hver
fra kl 14-17 er butikken åbent
 tirsdag og
 fredag



SÆDDING
AUTOFORRETNING

Charlotte Madsen

Åbningstider:


Storegade 21, 1. tv · 6700 Esbjerg · www.lillemaler.dk

Toftnæsvej 30 - Alslev
Tlf. 23 45 40 28
www.vardeaadallam.dk

Evald Madsen
Eksam. Bedemand

Claus Madsen
Eksam. Bedemand

Din lokale bedemand
Til den helt rette pris!

Tarphagevej 36
6710 Esbjerg V
www.bedemand-madsen.dk
kontakt@dinbedemand.net

