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BuFFet
(med forbehold)

FRA KL. 11.30 HVER LØRDAG OG SØNDAG

Sild, lune retter,
dessert og ost

178

,-

DET ER NATURLIGVIS HJEMMELAVET
ÅBENT: Se åbningstider på sjelborgstrand.dk

RestauRant

sJeLBORG stRanD
Sjelborg Strandvej 40
6710 Esbjerg V

Tlf. 75 11 70 71

sjelborgstrand.dk

Skraldekunst fra børnehaver
GENBRUGSKUNST - Alle
Hjertings børnehaver og
SFO med ca. 400 børn i alt
var 10. juni samlet til en lidt
anderledes ’fernisering’ i
Lystanlægget i Hjerting. De
udstillede værker var skraldekunst, som var lavet af
børnene selv på forhånd.

”Vi har lavet kunst og
skrald, og så mødes vi for
at vise, hvad vi har lavet,”
fortæller Lene Schack, pædagog på Hjertinggården
Katamaranen.
”Det er både vores eget
skrald, og hvad vi har samlet på vores små ture. Når

vi går tur, er børnene meget
opmærksomme på, om der
ligger noget skrald rundt
omkring.”
Børnene plejer at have
strandrensning på dagen,
men her har de gode vaner
åbenbart bredt sig fra dem.
”Nu bliver stranden holdt

Cykelnerven på Alpetur
Din LOKALE
økologiske
leverandør
i kød, æg og grønt







 ind i butikken

Kig
- vi har et stort



udvalg
af økologisk lamme-, okse



og svinekød
samt pålægsvarer.





 

 



 












 

 


























 















 
Åbningstider:
 





Hjerting Klip & Krøl



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

  sælges

Ægog grøntsager
hver dag i “huset” ved vejen




 

 

Cykelnerven samler penge ind til Scleroseforeningen
på en tre-dages tur over klassiske Alpetoppe med
god sponsorhjælp fra Esbjerg Park- og Havemaskiner.



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

stopper 1. august efter 33 gode år!
Derfor vil jeg gerne sige tusind tak
til alle mine trofaste og dejlige kunder!
Kærlig hilsen Karin Løvdal Nielsen, Hjerting Klip & Krøl

To briller til én pris
· Udvalgte solbriller med
glidende overgang til i alt fra: DKK

2500.-

*

CYKELTUR - Scleroseforeningen har netop nu et
lokalt cykelhold til at okse
op og ned af Alperne for at
indsamle penge i eventen
Cykelnerven. Holdet har
kørt tre benhårde dage i Alperne for det gode formål,
for eget velvære og for tæt
networking.
Projektet støttes af en
række sponsorer, hvoraf en
af de større er Esbjerg Parkog Havemaskiner.
Indehaveren cykler ikke
selv, men støtter alligevel
den gode sag.
”Nogen siger jeg har et
stort hjerte, når folk gør en
ekstra indsats for de svage
i samfundet. Den slags kan
man jo kun støtte op om,”
siger indehaver Lars Erik
Johansen, Esbjerg Park- og
Havemaskiner (i midten),
som selv nøjes med at give
gas på havetraktoren.
Holdet fra Cykelnerven
bestiger en perlerække af
de klassiske Alpetoppe og
vender tilbage til lavlandet
21. juni.
rik

· Ray Ban eller Michael Kors brille med glidende overgang og

1500.-

Ønsker du samme sæt i
enkeltstyrke er prisen DKK

*Fremstillet individuelt i forhold til din synsstyrke, antirefleksbehandlet og hærdet op til 6/2 dioptrier. · Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud.

Optik Hallmann i Risskov, Frijsenborgvej 5 / Veri Center
Tel.: 86 78 43 37 · risskov@optik-hallmann.dk

så fin og ren, at der ikke er
noget at komme efter længere,” siger Lene Schack.
”Og for at holde tråden
med at rydde op og passe
på naturen, så lavede vi det
om til det her arrangement,
for skrald er der jo nok af
rundt omkring.”
rik

*

Optik Hallmann i Ikast, Møllegade 20
Tel.: 97 15 45 15 · ikast@optik-hallmann.dk

inkl. synsprøve!

