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Lokale erhvervsfolk hjælper
Rettelse

GULDAGER – Vi skrev i sidste nummer, at Guldager-ringen var tilendebragt. Men det var nu kun
en etape, minder borgerforeningsformand Jørn Gade
Pedersen om. Vi letter på hatten og siger tak for korrektionen!

Coronanedlukningerne
har været hårde
ved især HIF
Fitness, men til
gengæld er
helhedsplanen
med padelbaner
nu i sigte

  Go' energi !
Dannebrog i Svendborg. Foto: Finn Arne Hansen.

Dronningen kommer til Esbjerg

ESBJERG – Så kan vi alle begynde at glæde os til et
flot syn og en god oplevelse. På sit sommertogt med
kongeskibet Dannebrog kommer Hendes Majestæt
Dronning Margrethe II til Esbjerg tirsdag den 31.
august. Et fyldigt program er ved at blive lagt af kommunen.

Strikkeklub i sognehuset i Sønderris

SØNDERRIS – En gruppe strikkeglade personer
strikker dåbsklude i sognehuset i Sønderris, snakker og drikker kaffe og får indimellem læst højt af en
bog. Dåbskluden er en fin lille strikket klud, som bruges til at tørre dåbsbarnets hoved med, og som barnet
får med til minde om dåben. Alle er velkomne til at
bidrage til hyggen. Man behøver ikke at kunne strikke for at komme og deltage i et hyggeligt fællesskab.
Kirken sørger for garn og strikkeopskrifter, man skal
bare selv have strikkepinde med (nr. 3). ’Strikkerne’
mødes fredag i ulige uger, klokken 14 til 16 i sognehuset, Krebsens Kvarter 74.

Destinations-hovedkvarter bliver i Esbjerg

HJERTING – Destination Vadehavskysten, som Mie
Hyttel fra Hjerting Badehotel sidder i bestyrelsen for,
samler alle medarbejderne i Ting- og Arresthuset
Skolegade 33 i Esbjerg. Her er der plads til alle otte
ansatte. Torvet 3 i Ribe skal udvikles til at danne rammen for helt nye aktiviteter til glæde for turisterne
og for alle andre. Også kontoret på Fanø vil være bemandet med Ragnhild Kallehauge, som mange nok
kender fra besøg derovre.

MacArtney får nyt bestyrelsesmedlem

HJERTING – MacArtney
Group i Hjerting siger nu
velkommen til et nyt ansigt
i bestyrelsen: Trine Borum
Bojsen, Chief Operating Officer, Copenhagen Offshore
Partners.
Trine Borum Bojsen medbringer et væld af global
erfaring fra offshore vindindustrien.
Hun har en kandidat- Trine Borum Bojsen.
grad i ingeniørvidenskab Foto: Privat.
og mere end 25 års erfaring
inden for marin infrastruktur med særlig vægt på
havmølleparker. Gennem sin imponerende karriere
har hun opbygget stærke ledelses- og strategiske færdigheder.
Trine ser frem til at komme ind i bestyrelsen hos
MacArtney og siger:
”MacArtney har en imponerende historie og en
klar ambition om at forblive relevant på markedet.
Jeg ser frem til at bidrage til MacArtneys fortsatte
succes.”

En gruppe erhvervsfolk i
Hjerting-området har nu
med kautioner sikret, at
Hjerting
Idrætsforening
kan føre sin og arkitekt
Helene Plets helhedsplan
med padelbaner, parkeringspladser og familieaktivitetsområder
ved
Hjertinghus ud i livet. Det
fortæller
hovedformand
Anders Kristensen forud
for
generalforsamlingen
og en workshop om fremtidens idrætsforening i Hjerting torsdag den 10. juni.
”Helhedsplanen er på
plads. Nu venter vi kun på
grønt lys fra kommunen.
Vi får tre padelbaner, uderum til hygge og afslapning mellem aktiviteterne
og et udekøkken med grill.
Folk udefra skal se det som
et sted, hvor de kan lave
arrangementer – et lokalt
værested,” fortæller Anders Kristensen, der dog

ikke får alle de parkeringspladser, der måske bliver
brug for. Men det er jo også
sundt at gå og cykle…

Kan låne med garantier

Uden de lokale ’pengemænd’ var det ikke gået.
HIF har ikke de tre millioner kroner, der skal bruges,
men dem kan HIF nu låne
i Sydbank med garantierne
fra de lokale erhvervsfolk.

Og det er blevet til en rente,
der ellers ville have været
noget højere, fortæller han
med stor taknemmelighed.
Til alt held er padelbanerne for længst reserveret. I
mellemtiden er stålpriserne
nemlig steget kraftigt. Og
Anders Kristensen er sikker på, at banerne nok skal
blive booket. Der er stor
konkurrence fra de mange baner i Esbjerg, men:

”Nogle bliver tabere, ja.
Men vi vil sætte megen fokus på, at det bliver et hyggeligt sted at være, også efter og mellem kampene, og
vi har et stor tro på at padel stadig vækster. Mange
steder er der tre-fire ugers
ventetid på at få en bane.
Og i Spanien, hvor det først
boomede, har det været populært i årevis og er det stadig,” siger han.

Masser af liv i Sædding Centret
55-årige Andreas Komossa åbner håndortopædisk værksted
i Sædding Centret 1. juni og CareLink-testcentret er udvidet
ERHVERVSLIV – Andreas Komossa stammer fra
Rostock, men i 2008 kom
han til Danmark og siden
da har han arbejdet hos forskellige ortopædister her
i landet. Nu tager han det

store spring fra lønmodtager til selvstændig.
Under
firmanavnet
ANKO-Esbjerg
tilbyder han 14 års erfaring i
blandt andet måltagning
og fremstilling af håndlavede skoindlæg til brug,
hvis
man
døjer
med
for eksempel
hælsporer,
nedsunket
forfod, hammertæer,
knyster eller
delvis amputation af tæer,
ligesom skoforhøjelser,
balancesåler
og andet ortopædisk arbejde håndfremstilles efter
Andreas Komossa syner ikke meget i det
måltagning.
tomme, cirka 100 kvadratmeter store lokale.
På åbnings-

dagen holdes åbent hus i
centerets normale åbningstid, derefter træffes Andreas Komossa efter aftale
i det nyindrettede lokale
mellem Neptun Apotek og
CareLinks testcenter, der
er blevet kraftigt udvidet i
areal.

En travl iærksætter

Frem til åbningen har den
nye selvstændige travlt
med at få lokalet gjort klart
og indrettet, lavet logo,
hjemmeside, oprettet Facebook-side, lavet visitkort og
løbesedler – og alt det andet praktiske, som hører sig
til, når man etablerer egen
virksomhed.
Centerchef Lise Retbøll glæder sig over den
fremgang,
der
mærkes i Sædding Centret:
”Det ligner jo efterhånden
en banegård,” smiler hun
og fortsætter:

En meget spændt optopædist
åbner for første gang døren
til selvstændig virksomhed.
”Vi er virkelig glade for
de aktiviteter, vi får. Først
kom kajak-shoppen, så
testcentret og nu en ortopædist. Det er dejligt, at
der kommer nye til, og det
er godt at centerejer Mads
Dam Jensen er så fleksibel
og hurtig til at tage beslutninger.”
At der kommer hundredvis af gæster for at få en
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HIF i mål med helhedsplan
Anders Kristensen er
begejstret for, at lokale
’pengemænd’ nu har sikret, at
helhedsplanen for Hjertinghus
kan føres ud i livet.
”Vi er i gang med en omstrukturering, og HIF skal
være i stand til at tjene nogle penge, og det kan vi gøre
med padel, byfesten, og fitness, for eksempel. Vi skal
blive en igangsættende enhed igen. Vi gør det for at få
udvikling. Vi skal finde ud
af, hvad Hjerting har brug
for og levere det. Og derfor
skal vi have genereret nogle penge til investeringer,”
fastslår formanden.

”De var ikke blevet så
sammentømret som de andre afdelinger, som klarer
sig fint. De skal nok komme tilbage til efteråret, når
de savner deres træning,”
slutter han.
Generalforsamlingen
den 10. juni er i Hjerting-

hus, og Anders håber, at
restriktionerne til den tid
er lempet så meget, at alle
interesserede kan deltage.

Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

Anders Kristensen synes ikke, at HIF stræber for
højt:
”Der er en dejlig, positiv
stemning i foreningen. Der
er goodwill, og qua coronaen har vi haft tid til at
debattere, hvad vi skal. Det
har ikke været megen fred i
den periode, man så indad,
men nu er der nye rammer
og nye muligheder,” påpeger han.

hovedbestyrelsen afholder

GENERALFORSAMLING
og workshop om fremtidens
idrætsforening i Hjerting

Torsdag den 10. juni 2021
i Hjertinghus, Tobølparken 25, Hjerting
Kl. 18.00 - 20.30: Workshop
Forud for generalforsamlingen vil vi i år gerne
invitere til en lille Workshop med fokus på
foreningens udvikling frem til 2025.
Alle træner og leder vil få direkte invitation,
men alle medlemmer er meget velkomne.
Tilmelding sker via foreningens hjemmeside.

Kl. 20.30 - 21-30: Generalforsamling

Mangler kun en halv

”Det eneste, vi mangler nu,
er en hal. Det kunne gives
os 300 medlemmer ekstra.
Vi er i forvejen gået fra 1100
for nogle år siden til 1750
i starten af 2020, så måske
når vi 2000-mærket snart.
Det er jo selvforstærkende, at det går fremad.
Det skal udnyttes. Vi
har i dag kun råd til en
halvtidsmedarbejder
i
Hjertinghus, det kunne
måske blive til flere, hvis
vi er flere om at betale. Vi
står jo med ansvaret for
huset,” påpeger han.
At fitness-afdelingen
har mistet halvdelen af
sine medlemmer under
nedlukningerne skræmmer ham ikke.

HJERTING
IDRÆTSFORENING

HIF Fitness har mistet halvdelen af sine medlemmer, men HIFformanden er sikker på, at de vender tilbage til efteråret.

HIF Bordtennis
indkalder til stiftende medlemsmøde

Tirsdag den 22. juni 2021 kl. 19.30
i Hjertinghus, Tobølparken 25, Hjerting

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Behandling af eventuelt indkomne forslag
3. Valg af bestyrelse
4. Eventuelt
Med venlig hilsen
Formand Claus Jensen, HIF Tennis

Dagsorden til generalforsamling
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning
3. Beretning fra afdelingerne
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
5. Fremlæggelse af et budget
for det kommende regnskabsår
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
- Formand
- Næstformand
- Sekretær
- Kasserer
8. Godkendelse af afdelingsformænd og kasserer
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt
Indkomne forslag skal være formand
Anders Kristensen i hænde senest 3. juni
på mail: 11anders.kristensen@gmail.com

HIF Tennis

Indkaldelse til medlemsmøde i HIF Tennis

Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19.30
i Hjertinghus, Tobølparken 25, Hjerting

Medlemsmøde i
Hjerting IF Fodbold
Torsdag den 20. maj 2021 kl. 19
Hjertinghus - Tobølparken 25, Hjerting
Dagsorden for medlemsmødet
•
•
•
•
•
•
•

coronatest hver dag, er i øvrigt til gavn for butikkerne.
”Når folk har parkeret
her, så køber de jo også lige
deres mælk i Fakta, noget
fra Matas eller et batteri til
deres ur,” bemærker hun.
Men flere nye butikker,
der vender indad mod torvet, er skam stadig til leje.
cbd + -fina

Valg af dirigent
Formandens beretning
Godkendelse af regnskab 2020
Godkendelse af budget 2021
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Eventuelt

Forslag sendes på mail@hiffodbold.com til bestyrelsesformand
Thomas Vohs Ahlers, senest torsdag den 13. maj 2021.
Yderligere information er tilgængelig på hiffodbold.com
Tilmelding ikke nødvendigt
Med sportslige hilsner
Hjerting IF Fodbold

hiffodbold.com

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fremlæggelse af budget for 2021
5. a. Skal Tennis udskifte grusbanerne
med helårsbaner?
b. Skal Tennis arbejde for at få lys
på bane 1 og 2?
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. HIF Tennis fremtidig bestyrelsesog udvalgsstruktur
8. Valg af bestyrelse, på valg:
Niels Daniel Sørensen
(modtager ikke genvalg)
Claus Jensen (modtager genvalg)
Følgende har valgt at stoppe i bestyrelsen:
Bo Froms ejer
Følgende stiller deres post til rådighed:
Henrik Legind Larsen
9. Eventuelt
Alle medlemmer i afdelingen i 2020 og 2021
er velkomne. Efter mødet er der orientering
om helhedsplanen for området, herunder
padeltennis.
På grund af Corona-situationen
serveres der kun drikkevarer i år.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i HIF Tennis

