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Den 1. april 2021 får Hjer-
ting sin egen køreskole. 
Det sker, når den 48-årige 
kørelærer Kim Jessen fra 
Tjæreborg åbner Hjertings 
Køreskole på Bytoften 2A.

”Jeg er født og opvokset i 
Hjerting, og jeg synes, Hjer-
ting var det helt rette sted 
at lægge køreskolen. Der er 
ikke 10 andre køreskoler, 
og der er en god befolk-
ningssammensætning,” si-
ger den glade iværksætter.

Største investering i for-
bindelse med opstarten er 
en knaldblå Peugeot 2008. 
Men er den ikke for stor til 
eleverne, vil vi vide.

”Nej, typisk skal de jo 
bagefter ud at køre i deres 
forældres biler, som oftest 
er større biler,” lyder hans 
pointe.

Kim Jessen blev kørelæ-
rer for to år siden og kom-
mer fra et job som ansat 
kørelærer. 

Tidligere kørte han last-
bil, blandt andet for Post 
Danmark og Post Norden.

”Jeg har altid haft lyst til 
at blive kørelærer. Jeg har 
altid siddet bag et rat, og 
jeg synes faktisk, at fær-
delsloven er interessant 
at læse i. Jeg synes, det er 
spændende at tage elever, 
der aldrig har kørt bil, føre 
dem gennem uddannelsen, 
følge dem og se den udvik-
ling, de går igennem. Nog-
le har lettere ved det andre, 
fordi de har kørt lidt med 
forældrene, andre er helt 
blanke,” fortæller han.

Han er fuldt bevidst 
om, at han også skal 
være pædagog. Pæda-
gogik er faktisk en del 
af pensum på køre-
læreruddannelsen. 
”Det er vigtigt at være 
pædagogisk. Og jeg 
er heldigvis et meget 
tålmodigt menneske 
også, og jeg er meget 
opmærksom på at tage 
hensyn til de svage 
elever,” fortæller han.

Af særlige tiltag i den 
ny køreskole nævner han, 
at eleverne mod særpris 
kan få køreundervisning i 

tiden fra klokken 15 til 17. 
Han oplyser også, at grup-
per kan få lov at følges ad, 
for eksempel en gruppe fra 
en gymnasieklasse eller en 
idrætsforening.

Hjerting Posten bliver 
enten boende på samme 
adresse eller flytter til min-
dre lokaler.
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Kim Jessen fra Tjæreborg tager 1. april springet og bliver 
selvstændig kørelærer på Bytoften i ungdomsbyen Hjerting
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Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer til

Udviklingen i 6710 
er slet ikke aflyst

At være avisredaktion i et lokalområde som 
6710 er en udfordring i disse coronatider med  

skrappe restriktioner. Kun fem personer må mødes. 
Aflyst, aflyst, aflyst er det mest brugte ord blandt  
foreningerne. Så vi har ingen foreningsarrangementer 
at skrive om. Skolerne ligger også stille, forhåbentlig 
ikke længere end til 7. februar, for de mindste elever bør 
ubetinget tilbage i skole, mener vi herfra. Risikoen er 
lille, gevinsten er stor.

Men så må vi jo gøre som de landsdækkende  
medier gør i agurketiden, når Folketinget, regionerne og  
byrådene heldigvis standser deres lov- og regelmølle. 
Vi klør os i vores sparsomme hår, seniorreporteren  
i Sædding, grafikeren i Guldager og den halvgamle  
redaktør, og finder på noget andet at skrive om. Og  
heldigvis er der spændende og initiativrige mennesker 
i området, som i ly af coronaen er aktive eller bare værd 
at skrive om.

I Bryndum vil el lokal lodsejer gøre byen 12-15 huse 
større, i Hjerting starter en frisk kørelærer sin egen  
forretning, og Hjerting Idrætsforening lægger  
spændende planer for fremtiden i deres 90. leveår. 
Den utrættelige biolog Carsten Mathiesen sørger for  
blomster i vejkanterne sammen med Vej og Park her 
til foråret, og ejendomsmæglerne samt håndværkerne 
har travlt som aldrig før. Imens tænker sognepræsten  
etiske tanker og opdaterer et etikspil, han har  
opfundet.

Så der kom alligevel en avis ud af det igen, selv  
om den er tyndere end ønsket. Nu glæder vi os bare 
som alle andre til en normal hverdag. Vaccinerne  
kommer ikke i en så lind strøm som forventet, men 
når vores forældre kunne klare fem onde år, så må vi 
kunne klare tre-fire måneder mere. Og vi må huske at 
holde hånden under de virksomheder, der skal betale  
velfærden. Mange har det meget slemt nu.
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Er du forberedt på vinteren? 
Er din bil? Ellers kig ud til KP Biler... 
Vi står altid klar, også med en skarp pris!

Oddesundvej 27 · 6715 Esbjerg N · tlf. 75 12 04 00 · www.kimpetersenbiler.dk

•  Service og reparation
•  Skadecenter
•  Chiptuning
•  Både privat og erhverv

Ring på 75 12 04 00 eller book din tid på  CarPeople.dk/Esbjerg

Ny mand hos EDC Hjerting

Kim er den ny kørelærer i Hjerting
  Go' energi !

ERHVERVSNYT – Mar-
tin Nygaard Jørgensen, der 
både har været konstabel i 
Afghanistan og solgt herre-
tøj, senest som butikschef 
i Rich Esbjerg, er nu ansat 
i EDC Poul Erik Bech Es-
bjergs Hjerting-afdeling.

”Jeg har ikke taget den 
lige vej, men det ser jeg som 
en stor fordel. Mine erfarin-
ger kan jeg nemlig omsætte 
til stillingen. Jeg kan bidra-
ge med noget andet, end 
hvis jeg var gået den direk-
te vej. Jeg har nemt ved at 

forstå forskellige menne-
sker, og jeg lægger vægt på 
at yde professionel service 
og rådgivning. En god kon-
takt med kunden er første-
prioritet,” siger han.

Har meget travlt
Partner Thomas Eenberg er 
en glad mand: 

”Vi er en stor afdeling og 
har meget travlt, hvilket 
gør det muligt igen at ud-
vide. Det er jeg naturligvis 
stolt over. Martin er nu på 
holdet, er meget kompetent 

og har en spænden-
de professionel bag-
grund, som jeg er 
sikker på, at vi kom-
mer til at få meget 
glæde af.”

-fina

Martin 
Nygaard 
Jørgensen
Foto: PR

Martin Nygaard Jørgensen er tiltrådt hos EDC i Hjerting, 
hvor den ny mand skal arbejde med salg og vurdering
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• Kim Jessen er 48 år og single.  
Han bor i Tjæreborg.

• Han er født og opvokset i Hjerting, 
hvor han stadig har familie.

• Han har kørt lastbil og har rejst  
kloden rundt, to måneder hvert år.

• Af samme grund underviser  
han også i engelsk.

• For to år siden tog han  
uddannelsen som kørelærer.

• Kommer fra et job som kørelærer  
i Køreskolen Down Town i Esbjerg.

• Hans ny køreskole hedder Hjertings 
Køreskole og får hold på typisk seks 
til otte elever.

• Køreskolen får lokaler på Bytoften 2A 
i Hjerting.

• www.hjertings.dk. Hjemmesiden er 
endnu ikke aktiv.

Blå bog Kim Jessen

  Dokken 10
6700 Esbjerg

88 20 85 50
midspar.dk/esbjerg

 Danmarks bedste
fi nansimage for
femte år i træk.

Vi støtter lokale 
aktiviteter og 
foreninger i din by.

Du får en personlig 
 rådgiver,  som du kan 
kontakte direkte.

Fælles Om. 
Økonomien  
  Middelfart  Sparekasse i Esbjerg er med dig, når de største 
økonomiske beslutninger i livet skal træff es. Det kræver tillid. 

Hos os får du en personlig rådgiver, som kender dig og din 
økonomi, og er til at få fat på. De bedste løsninger fi nder vi 
nemlig i fællesskab.

 Læs mere om at være kunde i Sparekassen på midspar.dk/
blivkunde. Du kan også ringe direkte til  Arne, og høre mere om, 
hvad vi kan gøre for dig og din økonomi. 

  Arne Skovvang Jørgensen, Rådgiver, 88 20 85 65, arsj@midspar.dk

Kim er den ny kørelærer i Hjerting

Kim Jessen har købt sig en  Kim Jessen har købt sig en  
Peugeot 2008 til sin ny køreskole.Peugeot 2008 til sin ny køreskole.

Kim Jessen i sit  Kim Jessen i sit  
rette element: Bag rattet.rette element: Bag rattet.


