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Skål på pubben for Hjertings
LAILABRITT julemand og hans hjælperne
Vejen til skønhed og velvære...
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GLÆDELIG JUL &
ALT GODT I 2021

SMUKKE JULE GAVEKORT

Ferielukket fra 21. december

Stamgæsterne på
Pub Kaktus samler
ind til julemandens
lokale hjælpere

Mere inspiration til at opnå det,
som du virkelig gerne vil?
Alle har brug
for inspiration!
Siigurd vil
øjeblikkeligt
kunne ændre
det, som man
er i stand til.
info@siigurd / 40 24 75 99
www.siigurd.dk

VI SØGER VILLAER TIL LEJE

Til ingeniører med familie søger vi villaer på 110-120 kvm. og
150-200 kvm. med min. tre værelser - gerne moderne og ikke møbleret.
Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER,
SØNDERRIS eller SÆDDING.
Endvidere søger vi to- & treværelses lejligheder i Esbjerg.
Både møbleret og umøbleret.

Esbjerg
Housing

SAMFUNDSSIND – Et
værtshusbesøg er mere end
øl og smøger. Det er også
socialt sammenhold og
en oase for enlige. Således
også på Pub Kaktus i Hjerting.
Her samlede stamgæsterne i løbet af 14 dage i
november knap 700 kroner
ind i form af byttepenge
eller direkte donationer –
og de fortsætter frem til
jul. Pengene går til Julemandens Postkasse og Julemandens Hjælpere, som
efterhånden er blevet en
tradition i Hjerting.
Tim Percival og familien,
som har boet i Hjerting i

Indehaver Jill Kristensen og julemand Tim Percival studerer nogle af de mange breve.
otte år, fik for fem år tilbage
idéen til at prøve at videreføre Tim mors juletradition
fra Sheffield i Midtengland.

God leje og sikkerhed/
garanti gives!

Økonomisk kanebrud

I år var et økonomisk kanebrud dog tæt på, da ’julemandens lokale hjælper’
har mistet sit job. Gode råd
var dyre for familien, der
normalt betaler det hele
selv.
Et opslag i facebookgruppen For os der bor i Hjer-

Kontakt Brian Jørgensen

40 76 05 08

Lokale børn ved
julemandens postkasse
på Engvænget i Hjerting.

F.eks. kan vore lifte nå helt
op til 7. etage, og vi har hverken
højdeskræk eller præstationsangst.
Vi leverer kvalitet til tiden!

Flotte kranse og meget mere

• Fyrmestervænget 11 • 6710 Esbjerg V
75 11 67 19 / 40 11 67 19 • info@spar-2.com • spar-2.com

VVS ● BLIK ● KLOAK

Det blev hurtigt et tilløbsstykke. Folk valfarter i
skumringen til Julemandens Postkasse på Engvænget, hvor julemanden ofte
vinker til børn.

Åbent 10-18
alle dage frem til jul

NING
GRATIS UDBRING
AF JULETRÆER
I HELE HJERTING!

Juletræsmanden · Hjerting Strandvej 19, Hjerting · Mobil: 40 36 47 80

ting, har dog givet en økonomisk håndsrækning og
praktisk opbakning.
Sidste år lagde 300 børn
et brev med enten en hilsen, en tegning, en sut eller et ønske i Julemandens
Postkasse. I år nok flere.
Alle får en personlig hilsen
fra julemanden – eller hans
familie, da Tims skriftlige
dansk endnu ikke rækker
helt til en børnevenlig korrespondance... En frankeret
svarkonvolut med adresse
vil hjælpe gevaldigt.
En af de voksne fortalte
på stedet, at alle børn i en
børnehave sidste år lagde
breve i postkassen - og fik
et personligt svar!
Traditionen kan støttes
på MobilPay på 51 25 47
80. Hjælp til udbringning
af nogle af de mange julehilsner vil også blive meget
værdsat.

Tekst og foto:
Claus Brinch Danielsen

Er du forberedt på vinteren?
Er din bil? Ellers kig ud til KP Biler...

Vi står altid klar, også med en skarp pris!

Aut. VVS-installatør og kloakmester

CARL W. REIS A/S
Malervej 14  6710 Esbjerg V

Telefon 75 15 68 00  www.cwr.dk 

Kom ind og besøg vores flotte udstilling

•
•
•
•

Service og reparation
Skadecenter
Chiptuning
Både privat og erhverv

Ring på 75 12 04 0
0
eller book din tid
på
CarPeople.dk/Esb
jerg
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