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Pernille overtager
Sædding-salon
Pernille Seested fra Hjerting skal nu
drive Lene International Hairdesign

Hør om Sørens cykeltur i Saudi-Arabien

HJERTING – Søren Olsen, 20 år og fra Hjerting var
på vej til New Zealand, da coronaen satte en stopper
for eventyret. Søren fik så til gengæld cyklet omtrent
1000 kilometer på cykel i Saudi-Arabien. Sidste år
kørte han fra Hjerting til Montenegro og skrev en bog
om sine oplevelser.
Torsdag den 27. august fortæller han klokken 19,30
i Hjerting kirkes lokaler om Mennesker, jeg mødte på
min vej, da det for Søren ikke er så vigtigt at tilbagelægge mange kilometer som at mødes med og tale
med mennesker fra forskellige lande og kulturer. Det
er gratis entré.

Hjerting Byfest er aflyst i år

HJERTING – Hjerting Byfest er aflyst på grund af
coronarestriktionerne. Byfestudvalget har valgt at
gemme kræfterne og alle de gode ideer, de har modtaget til byfest 2021.

Pernille Seested overtager Lene International Hair Design.

SKIFTEDAG – Frisørsalonen Lene International
Hairdesign skifter 1. september ejer.
Lene Jørgensen, der har
lovet at forsætte med at
arbejde i salonen om fredagen, har solgt til sin mangeårige medarbejder, Pernille
Seested, Hjerting. Hun kom
til salonen for 27 år siden
som barselsvikar, og siden
har hun bare elsket at være
i salonen.

”Vi er så heldige at være
mange frisører. Vi er seks
nu, og 1. september kommer en ny elev. Det betyder,
at det er nemt at få tider her,
så vi har både en stor og trofast kundekreds og mange,
der lige skal klippes her for
første gang,” fortæller hun.

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen
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Stærkt resultat for 21-årig fra Hjerting

MARBÆK – Golfturneringen Esbjerg Open presented by Total på Esbjerg Golfklubs bane i Marbærk i
uge 34 gav et godt resultat for den lokale amatørspiller Jonas Lykke Sørensen. Han sluttede på en femteplads i turneringen med en samlet score på én under
par, fortæller trænermanager Johannes Eriksen.
Jonas er 21 år, bosat i Hjerting og har spillet golf i
Esbjerg Golfklub siden han var otte år. Jonas drømmer en karriere som professionel golfspiller og resultat er et godt skridt i den rigtige retning. Resultat
betyder at Jonas har fået en invitation til næste turnering i Malmø. Vinderen blev sjællænderen Niklas
Nørgaard Møller med en samlet score på otte under
par.
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GULDAGER – De Sydjyske Mesterskaber i Guldager
Rideklub den 2. august med 400 starter blev en stor
sejr for lokale Mille Braa Nielsen og hesten Louis. De
løb nemlig med guldet.
”Der er tre mesterskaberniveauer for dressurhestene, hvor Mille Braa Nielsen valgte at udfordre sig selv
og hesten Louis ved at rykke op fra ungrytterniveau
til seniorniveau, som er det sværeste niveau. Så kæmperespekt for deres flotte
sejr. Dommerne lagde bestemt heller ikke skjul på
deres begejstring. Vi glæder os alle til at følge det
smukke pars udvikling,
siger Lise Grønbjerg Uhre
Larsen, formand for aktiMille B. Nielsen og Louis.
vitetsudvalget i Guldager
Foto: Privat.
Rideklub.
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Succes for lokal rytter ved mesterskaber
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Send foto til mail@hjertingposten.dk eller indlevér den udfyldte
krydsord til: Hjerting Posten, Bytoften 2A, Hjerting - senest den
4. september. Maks én deltager pr. husstand. Mærk kuverten
”Konkurrence” Sidste måneds præmie, et gavekort på 200 kr.
til Meny, Hjerting kan afhentes i butikken.

Vinder af sidste nummers krydsord: Betty Juel Andersen, Skyttevænget 43, Hjerting

