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40 12 76 77
Kontakt Brian Jørgensen

God leje og sikkerhed/garanti!

Esbjerg
Housing

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- og treværelses 

lejligheder i Esbjerg. 
Både møbleret og umøbleret.

VI SØGER

Overlad ikke din bil til hvem som helst
gå til fagmanden

HC’s Autoservice I/S
Hostrupvej 44 . 6710 Esbjerg V.

75 26 91 55

Værkstedet tilbyder:
Klargøring til syn
Servicearbejde
Motortest
Fejlkode udlæsning
Nulstilling af servicelamper
Styringsudmåling (4 hjulsmåling)
Karosseri arbejde
Dækmontering / afbalancering
Rudeudskiftning
Bremseprøvestand
Service af aircondition
Hydronik værksted (oliefyr)
Undervognsbehandling (Suvo)
Kundevogn

ÅBENT ALLE HVERDAGE 14-17 • LØRDAG 9-13

Stenhuggervej 19 - 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 12 15 / 40 53 12 32

Levering af sand, støbemix, muldjord, granitskræver 
og træflis mm. Har du trailer, kan du selv afhente.

VOGNMAND BJERRE

ellafant.dk

DINE  
MEDARBEJDERE  
FORTJENER DET

Book nu

GENSTART
TRIVSLEN I 2021

SP
AR

RABAT

40 24 75 99
40%

Begrænset udbud  www.siigurd.dk/trivsel

* Gælder kun trivsels-oplæg  
Se mere på hjemmesiden

VVS ● BLIK ● KLOAK

Kom ind og besøg vores flotte udstilling

Aut. VVS-installatør og kloakmester

Malervej 14  6710 Esbjerg V
CARL W. REIS A/S
Telefon 75 15 68 00  www.cwr.dk  

Hjerting Kirke får en Hjertingkane som nyt kirkeskib

KIRKELIV – Hjerting Kir-
ke får endnu et kirkeskib. 
I forvejen hænger der en 
model af en traditionel Es-
bjergkutter i våbenhuset. 
Nu kommer der til at hæn-
ge en model af den traditio-
nelle Hjertingkane overfor 
fiskekutteren. 

Det er menighedsråds-
medlem Annemarie Lund 
Ovesen, som i forbindelse 
med kirkens 25-års jubilæ-
um i 2017 fik idéen til, at 
kirken skulle have endnu et 
kirkeskib – og at det skulle 
være en Hjertingkane. 

”Jeg havde læst om ka-
nerne, og jeg synes, at det 
er lokal historie, som er 

knyttet til kirken. Vi havde 
i forvejen fiskekutteren, og 
så syntes jeg, at vi burde 
have en Hjertingkane,” si-
ger hun. 

De lokale fiskere i Hjer-
ting begyndte at bygge 
Hjertingkaner i slutningen 
af 1800-tallet. Det særlige 
ved Hjertingkanen er, at 

den er fladbundet, har høje 
sider, skydende stævn og 
kan føres med sejl. Dermed 
er den god til at sejle i Vade-
havets lave vande. Den blev 
brugt som landgangsbåd 
for fiskekutterne, ligesom 
den blev brugt til mindre 
sejladser i Ho Bugt. 

For Annemarie Lund 
Ovesen er det oplagt at føre 
den historie med ind i kir-
ken. Hun oplever stadig, 
når hun taler med ældre 
mennesker fra Hjerting, at 
de fortæller om, hvordan 
hjertingkaner var en del af 
det daglige liv. Og den idé 

var resten af menigheds-
rådet med på. Annemarie 
Lund Ovesen og sogne-
præst Arne Mårup tog kon-
takt til Hjerting Kanelaug. 

Kim Madsen er tidligere 
medlem af Hjerting Kane-
laug. Kanelauget kom ikke 
i mål med projektet, som 
har ligget stille i et par år. 
Nu har Kim Madsen fundet 
en modelskibsbygger, som 
gerne vil bygge skibet. Fak-
tisk har han taget det som 
en ære at blive spurgt. 

Modelskibsbyggeren er 
indtil videre anonym, men 
Kim Madsen afslører, at 
han har lokal tilknytning 
og indgående kendskab til 
hjertingkanerne gennem 
generationer. Han bor dog 
ikke i Hjerting. 

Planen er, at han bygger 
modelskibet i løbet af som-
meren, så den er færdig i 
sensommeren eller først på 
efteråret. 

”Det glæder jeg mig helt 
vildt til. Jeg synes, det bli-
ver så fint,” siger Annema-

En modelskibs
bygger er gået i 
gang med at bygge 
en hjertingkane, 
der skal hænge 
som kirkeskib i 
Hjerting Kirke. 
Dermed får kirken 
endnu mere lokal
historie ind i kirken 

 

macrovector/Freepik

 
 

Nu også dronefotografering!

Esbjergkutteren. Hjerting 
Kirkes eksisterende kirkeskib 
Esbjergkutteren hang i mange 
år også i vandrekirken, som 
var kirke i Hjerting, før 
Hjerting Kirke blev bygget. 
Ifølge præst Arne Mårup var 
tanken allerede dengang, at 
kirkeskibet skulle være en 
hjertingkane, men det blev 
altså en fiskekutter. 
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NY ADRESSE 
Hallmann Esbjerg, Torvegade 32,  75 17 17 42 P

GRATIS

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE:
optik-hallmann.com

Hellere mere glæde. Hellere HALLMANN.

GRATIS 
solbriller

i din styrke

vælg mellem mere 

end  modeller !

ved køb af mærkebriller
fra 1.800,–* kr. enkeltstyrke | fra 2.900,–* kr. progressive

* Tilbuddet gælder t.o.m. d.31.07.2021. Ved køb af et mærkestel med progressive glas fra kr. 2.900,– eller enkeltstyrkeglas fra 
kr. 1.800,– får du en Vienna Design solbrille gratis med i pakken. Ekstrabrillen bliver monteret med den samme styrke og 

udleveres samtidig med den købte brille. Alle monterede glas er inklusive superantirefleksbehandling, hærdning og 
clean-coat. Optik Hallmann Vojens ApS, Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens, optik-hallmann.com

•	 Tømrerarbejde	samt	tagudskiftning	inkl.	tagudstilling
•	 Vinduer	og	døre	af 	højeste	kvalitet
•	 Markiser,	der	matcher	den	enkeltes	behov
•	 Professionel	rådgivning
•	 Opmåling	og	montering
•	 Vestjyllands	eneste	og	største	udstilling	af 	vinduer,	
døre	og	markiser

Ådalsparken	13,	6710	Esbjerg	V	•	Tlf.	75	15	49	66	•	www.vinduescenter-esbjerg.dk

SALG 

RÅDGIVNING 

OPMÅLING 

MONTERING

Salg af kvalitetsprodukter til private og erhverv

 

Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

Lars Kongsbak – 30 års erfaring MEDLEM AF LANDSFORENINGEN AF KLINISKE TANDTEKNIKERE

NY TANDPROTESE?
Ring 75 13 50 13

Specialist for tandproteser
klinisk tandtekniker

LARS KONGSBAK
Nygårdsvej 2  6700 Esbjerg  Tlf. 75 13 50 13

HVIS DET HASTER - SÅ TRYK 
PÅ DISSE TASTER 75 11 71 07

PETERS AUTOVÆRKSTED

Sidste nyt inden for bremse-, prøvestander og styretøjs- 
 udmålingsapparat og motortest · Opretning · Reparationer

Bytoften 2 · Hjerting · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 7511 7107

Hjerting Kirke får en Hjertingkane som nyt kirkeskib

rie Lund Ovesen. 
Til den tid vil Hjerting 

Kirke afsløre kirkeskibet 
ved et lille arrangement 
– formentlig i forbindelse 

med en gudstjeneste.  
Oprindeligt blev man-

ge af de kirkeskibe, som 
hænger rundt omkring i 
de danske kirker, done-
ret af skippere. Derfor har 
Kim Madsen også forsøgt 
at finde en donor af model- 
skibet af hjertingkanen. 
Det ser ud til at lykkes. Han 
er i dialog med en giver, 
men også denne er endnu 
anonym.

Tekst og foto: 
Katrine Friisberg

Annemarie Ovesen. Det er 
usædvanligt, at kirkeskibe 
hænger i våbenhuset, som 
det gør i Hjerting Kirke. Men 
det passer fint til Hjerting 
Kirke, mener Annemarie 
Lund Ovesen. Hun glæder 
sig til, at modelskibet af 
hjertingkanen vil få plads 
overfor Esbjergkutteren, som 
hænger der i forvejen. 

Kirkeskibe 
i Danmark
Der findes kirkeskibe 
i cirka halvdelen af de 
danske kirker.

Danmarks ældste 
kirkeskib hænger i Ho 
Kirke og er fra cirka 
1600 – 1610. 

På Fanø har kirke-
skibe især været popu-
lære. Med sine 14 kir-
keskibe har Sønderho 
Kirke rekorden i antal-
let af kirkeskibe i Dan-
mark, mens Nordby 
Kirke ligger nummer 
to med ni registrerede 
kirkeskibe. 

Hjertingkane. Hjertingkanerne er stadig i brug. Især fordi Hjerting Kanelaug gør en del ud af at 
bevare kulturhistorien og stadig bygger nye kaner. Her er det en af laugets kaner på vandet.
Foto: Hjerting Kanelaug


