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Politikerbesøg hos transportfirma
SÆDDING – Brexit giver helt nye udfordringer for 
landets transportfirmaer, således også for N&K Spe-
dition på Malervej i Sædding. Derfor var transport-
minister Rasmus Prehn (S) og folketingsmedlemmet 
Anders Kronborg (S), der jo har trådt sine barnesko i 
6710, på besøg i ugen efter nytår. Rasmus Prehn bad 
på mødet om at få direkte besked, hvis der var Bre-
xit-udfordringer, som han bør have oplysninger om.

Bryndum-byggerunde må vente
BRYNDUM – Ejeren af matrikelnummer 20bc, Bryn-
dum By, Bryndum, Laust Bendix Jensen, ønsker at ud-
stykke området til 12-15 parcelhuse, 18-20 rækkehuse 
eller en kombination. Men selv om embedsmændene 
anbefalede Plan- og Miljøudvalget at gå i gang med 
planarbejdet, besluttede udvalget på sit seneste møde 
den 18. januar at udsætte sagen for at få nogle pro-
blemstillinger klarlagt yderligere. Området ligger 
i landzone, og er i kommuneplanen udlagt til land-
brugsområde. Det skal ændres til byzone, og der bør 
være støjafskærming langs Forum Kirkevej, da der er 
en støjende virksomhed på den anden side af vejen.

Hele området forventes at få indkørsel fra Rørvan-
gen, og den eksisterende stiforbindelse til Toftevan-
gen videreføres.

   

SÆDDING-GULDAGER 
IDRÆTS FORENING

SGI FITNESS & MOTION
Formand: Lars Sørensen
Økonomians.: Dorte Veis Svendsen
Aktivitetsans.: Hanne Damgaard
Best. medl.: Jan Vad

Torben Juhl
Lene Nørby Nygaard
Lene Overgaard Langelund

Har du behov for at kontakte foreningen, finder du os på vores 
hjemmeside: www.sgifitness.dk under kontaktpersoner

SGI FODBOLD
Formand: Niels Brinch-Nielsen 40 78 81 37
Kasserer: Jens Knudsen 25 42 83 00

Mail: knudsen.jensr@gmail.com
Best. medl.: Lars Strandby 25 42 82 33

Morten J. Lysdahlgaard 28 74 76 58
Ditte Nørskov 20 51 97 60
Per Kjølby 61 79 92 98
Theis Nielsen 26 39 24 28

Du kan også finde os på: www.sgi-fodbold.dk

SGI BORDTENNIS
Formand: Bent Christiansen 50 42 72 39

bentchristiansen8@gmail.com

SGI SPORTMIX
Formand: Anne Norschau 61 79 31 66

Mail: norschau@gmail.com
www.facebook.com/sgisportsmix

IDRÆTSLIV – Knap har 
Hjerting Idrætsforening 
med støtte fra borgerne 
og Esbjerg Kommune fået 
sports- og kulturhuset 
Hjertinghus op at 
stå, så dukker der 
nu nye drøm-
me op blandt 
de kreative 
HIF-med-
lemmer. 

Forenin-
gen har i 
samarbejde 
med arkitekt 
Helene Plet 
udarbejdet en 
helhedsplan, der 
indeholder to eller 
tre baner til den frem-
adstormende sportsgren 
padel, som er en slags ten-
nis i et stort bur, et sund-

hedstempel til for eksem-
pel yoga, grønne volde, 
buske med spiselige bær, 

stilfuld 

parke-
ring med røde teglsten og 
slotsgrus samt en grøn kor-

ridor langs tennisbanen, 
hvor man kan spadsere lidt 
samt et udekøkken. Det vil 
koste et lille millionbeløb at 

føre planen ud i livet, vur-
deres det.

HIF-formand Anders 
Kristensen understreger, 

En helhedsplan fra HIF og arkitekt 
Helene Plet indeholder visioner om 
padelbaner, grønne volde, sundheds-
tempel og stilfuld parkeringsplads

HANDELSLIV – I 25 år 
har Klaus Moltesen Kri-
stensen, 55, stået i spidsen 
for købmandsforretningen 
på Havbakken i Hjerting. 

Købmandsgenet ligger 
i hans DNA. Hans nu af-
døde far havde murerfor-
retning, og moderen var 
damefrisør. Efter at have 
været frugt- og grøntmand 
og siden souschef, blev han 
en eftermiddag i 1996 kaldt 
ind i personalestuen af den 
daværende og nu afdøde 
købmand, Johannes Kri-
stiansen. Han lukkede dø-
rene og bad unge Kristen-
sen om at sætte sig, inden 
han tilbød ham at overtage 
butikken. Så var livsbanen 
lagt:

”Det gav ro, og så skulle 
jeg ikke spekulere så meget 
på, hvad jeg skulle, for så 
havde jeg ligesom valgt,” 
siger han. 

Spar blev til Aktiv Su-
per, som fusionerede med 
SuperBest. Nu er det en 
REMA 1000.

Julefrokost under orkan
Gode minder popper op: 
Grillfester med 1000 delta-
gere på parkeringspladsen, 
orkanen i december 1999, 
der tog strømmen, knæk-
kede flagstængerne og flåe-
de skilte af facaden, uden at 
det stoppede firmajulefro-

kosten plus festlighederne 
efter hans første 25 år i  bu-
tikken i 2013.

”Det bedste ved jobbet er 
dog kontakten med kun-
derne, og det har det altid 
været. Det er jo generatio-
ner, man kommer i kontakt 
med,” siger købmanden.

”Om fem år er jeg over 
60 år, og så må vi se. Det 
kunne også være, jeg skul-
le fortsætte nogle dage 
om ugen til den tid,” siger 

Klaus M. Kristensen og 
glæder sig over mere end 
en fordobling af omsætnin-
gen i de 25 år. 

Grundet corona holdes  
der ikke reception.

Tekst og foto: Buster Kirchner

Den uforkortede artikel 
om Klaus Kristensen lig-
ger på hjertingposten.dk.

Den 1. februar  
fejrer Klaus  
Moltesen  
Kristensen  
25-års jubilæum 
som købmand  
på Havbakken  
i Hjerting

Klaus Moltesen Kristensen, 55, har nu været selvstændig købmand på Havbakken i 25 år.

Klaus har købmands-DNA i kroppen
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Dronefoto: Claus Brinch-DanielsenDronefoto: Claus Brinch-Danielsen
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at helhedsplanen på nu-
værende tidspunkt stadig 
er på planlægnings- og 
drømmestadiet:’

”Vi har 
fået lavet 
en spæn-
dende 
hel-
heds-
plan. 
Den 
er ikke 
godkendt 
af kommu-
nen endnu, 
men de finder den 
interessant. Hjertinghus 

og området kom-
mer til at spille 

maks sam-
men ved 

at de un-
derstøt-
ter hin-
anden 
med de 
aktivi-

teter, der 
kan fore-

gå,” siger HIF-formanden.
”Vi har stort fokus på at 

skabe nogle faciliteter, som 
kan bruges af alle - når det 
gælder hyggekrogen med 

udekøkken, vil 
den sandsyn-

ligvis også 
kunne 

bookes 
uan-
set 
med-
lem-

skab,” 
tilføjer 

han.
”Vores 

førsteprioritet er 
padel, som der er stor inte-
resse for. Parkering kom-
mer nok senere,” slutter 
Anders Kristensen,

HIF er ved at lægge hel-
hedsplanen på sin hjemme-
side. Særligt interesserede 
kan også hente en fysisk 
version i Hjertinghus. En 
aftale er nok en god idé i 
disse nedlukningstider. 
Der er trykt 50 styk.

Tekst: Finn Arne Hansen

Hvilke tilpasninger har planterne i Marbæk for at kunne klare sig i kampen 
om tilværelsen? Hvordan håndterer planterne for eksempel udfordringer 
såsom skadeorganismer, tørke, stærk sol, blæst, salt, frost og iltfattige 
jorde – og hvordan bestøves planterne, samt hvordan formerer de sig? 
Hvorfor skal der være kreaturer der?
Hvor har planterne fået deres ofte finurlige navne fra? Hvorfor er der 
f.eks. planter, der hedder torskemund, hønsetarm, katteskæg, djævelsbid, 
månerude, ulvefod, mælkebøtte og marehalm?
 
Dette og meget mere kan du læse om i Esbjerg-
biologen Carsten Mathiesens pragtværk  
Floraen i Marbæk- En naturperle  
ved Vadehavet og Varde Å
 
Pris: 350 kroner
 
Prisen gælder ved afhentning på Bytoften 2A  
i Hjerting efter aftale. Forsendelse kan aftales

Bestil bogen på hjerting-posten.dk/ 
category/klub-vadehavet

Bogoplevelser med Klub Vadehavet
Frode Oldenburg Jørgensen, forfatter og skulptør fra Fovrfeld, som blev 
portrætteret i Hjerting Postens juni-nummer, har skrevet to skønne bøger 
om sit liv. Bøgerne er nu på tilbud til 199 kroner pr. stk.

Den ulige kamp  
– en familiekrønike gennem 150 år, signeret
 
Jorden rundt med Mærsk – Mine oplevelser,  
som jeg husker det, signeret
 

Prisen gælder ved  
afhentning på Bytoften 2A  
i Hjerting efter aftale.
Forsendelse kan aftales

Bestil bogen på 
mail@hjertingposten.dk

Forslag til vedtægter, der ønskes forelagt 
generalforsamlingen til vedtagelse, skal være 
bestyrelsen i hænde ved aflevering til  
formand Inge på Inge@sdu.dk senest 14 dage før.
Ønsker du at deltage, så skriv til inge@sdu.dk. 
Generalforsamlingen bliver afholdt online via Teams, 
som kan tilgås via pc, ipad eller telefon.

GENERALFORSAMLING
tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19.30

ONLINE
DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
4. Godkendelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Forslag budget
7. Valg af bestyrelse og suppleant
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen

indkalder til ordinær

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai
www.sædding.nu 

   Træfpunkt Sædding

   

{fortsat

Sædding Centret
Fyrvej 34B

6710 Esbjerg V 
tlf. 21 86 96 12 

tpspost@saedding.nu

Læs mere om Frivilligforeningen 
og de mange forskellige aktiviteter på:

Oplæg 2-sp. annonce2019.indd   1 10/03/2019   22.47
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Sådan kunne området ved 
Hjertinghus udvikle sig til 
et levende sted med masser 
af udendørsaktiviteter. 
Illustration: PLET arkitektur.


