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Vi har omdeling onsdag og  
torsdag →

Bestem selv, hvornår på dagen,  
du vil arbejde, indenfor vores deadline→

Som voksen får du skattefri  
kørselsgodtgørelse på landruter→

De pakkede reklamer og aviser  
leveres hos dig – klar til omdeling→

Du optjener løbende point til vores 
gaveshop, hvis du er fast omdeler 
under 18 år

→

MASSER AF GODE GRUNDE TIL AT BLIVE OMDELER:

Kender du en teenager...
... der er klar til at tjene sine egne penge 
ved omdeling af reklamer og aviser?

Læs mere og søg jobbet på 

blivomdeler.nu

→

Bliv FERIEAFLØSER i sommerferien eller FAST omdeler.

VI SØGER OMDELERE I ALLE ALDRE FRA 13 ÅR. 

Basketball
Vi starter sæsonen tirsdag den 7. september Vi starter sæsonen tirsdag den 7. september 
i Nordvangskolens hal i Nordvangskolens hal 

Træningstider

Kontaktperson: Peder Rasmussen
Telefon: 61 71 69 86  Mail: peder.rasmussen1@skolekom.dk

Minier, drenge, piger, 
juniordrenge og piger (4.-9.kl.):

Tirsdag kl. 19.00-20.00 
Fredag kl. 16.00-17.00

FOLKEDANS/ Kulturelle aktiviteter 
HJERTING IDRÆTSFORENING

GRIB CHANCEN
Dans dig glad og sund!

Folkedans i Hostrup Forsamlingshus 
hver mandag fra   

den 20. september kl. 19.30-22.00
Kom selv eller tag en partner med,  
det kræver ingen forudsætninger.
I pausen drikkes der medbragt kaffe og brød.

Danseleder: 
Kirsten Køpke Sørensen

Spillemænd:
Harmonika: Flemming Sørensen
Guitar: Inge Østergaard
Violin: Erik Holm

Yderligere oplysninger:
Gå ind på www.lokaldans.dk og få alle oplysninger 
- herunder aktivitets kalender.
Der er direkte link til folkedans på www.hjertingif.dk
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Bordtennis 
NYHED!Kom til

i Hjertinghus, Tobølparken 25, Hjerting

NYHED! Nu kan du også spille bordtennis  
i Hjerting Idrætsforening 
Spilletider: 
Børn mandag  kl. 15.00 - 16.30
 onsdag  kl. 15.00 - 16.30
16+ mandag  kl. 20.00 - 22.00
 onsdag  kl. 20.00 - 22.00
60+ mandag kl. 13.00 - 15.00
 onsdag  kl. 10.00 - 12.00
 torsdag kl. 13.00 - 15.00

Yderligere oplysninger:
Starttidspunkt: Mandag den 30. august 
Tilmelding på hjertingif.dk,  
– vælg Bordtennis og Tilmelding.
Kontakt Claus Jensen på 60 83 16 60  
for yderligere oplysninger

Vil du holde fysikken og hjernen i form, og forbedre balance og reaktionsevne, 
mens du har det sjovt i et hyggeligt fællesskab? Så prøv bordtennis for folk  
over 60 år hos Hjerting Idrætsforening BORDTENNIS.

Bordtennis sætter ikke bare konditionen på prøve, men påvirker  
og styrker mange steder i kroppen og hjernen hver gang, du spiller.  
Spillet træner reaktionsevne og balance samt styrker musklerne.

Bordtennis er derfor en velegnet mulighed for at få motioneret både fysikken 
og det mentale, når man har passeret de 60 år og kroppen måske ikke helt  
kan det, som den kunne engang.

Alle seniorer over 60 år, eller andre der har tid i dagtimerne,  
kan være med på tværs af form, ambitioner og tidligere erfaringer med  
bordtennis, da spillet varieres i tempo og intensitet.

Det sociale fællesskab er altid i centrum, når vi mødes rundt om  
bordtennis bordene mandage kl. 13-15, onsdage kl. 10-12 og torsdage kl. 13-15  
i Hjertinghus, Tobølparken 25, 6710 Esbjerg V. Der vil derfor være tid og plads  
til at hygge sig med en hyggelig sludder og en kop kaffe.

Er du over 60 år?  
Vil du udfordre og træne 
fysikken og hjernen?
Så prøv bordtennis! 

Vi glæder os til at byde dig  
velkommen til Åbent hus
Tid: Mandag den 13. september kl. 13-15 eller 
 onsdag den 15. september kl. 10-12
Sted: Hjertinghus, Tobølparken 25, 6710 Esbjerg V
Mere information:  Claus Jensen,  
  cj@mcft.dk, 60 83 16 60

HIF Bordtennis

ÅBENT HUSÅBENT HUS

FEST – Corona spændte 
ben for Hjerting Byfest i 
2020, men nu skal den til 
gengæld have hele armen 
fredag den 27. og lørdag 
den 28. august! Det mener 
den 12 mand store styre-
gruppe, der er ved at samle 
de sidste 10 af de 130 frivil-
lige, som skal gøre byfesten 
mulig. De frivillige får hver 
en tretimers vagt og skal 
stå i legeland, hjælpe med 
løbet, servere, rydde op og 
så videre og så videre, for-
tæller Jens Eg Mejlvang. 
Han tilføjer, af gruppen 
selv vil tage 155 vagter, ty-
pisk mange af barvagterne.

”Restriktionerne er væk, 
vi skal bare passe på hinan-
den og tænke os om,” siger 
Jens Eg Mejlvang fra sty-
regruppen med et forvent-
ningsfuldt smil.

Mange udskudte fester
I 2019 kom der omkring 
3000 forskellige personer, 
skønner han, men om tallet 
her i 2021 bliver lige så højt, 
er det svært at spå om. Der 
skal nemlig fejres mange 
udskudte konfirmationer 
og bryllupper på de samme 
datoer, ved han. Men han 
tror på udsolgt til firserfe-
sten lørdag aften, da der 
ikke opkræves entré, og der 
er sørget for salg af mad, 
bling-bling, røg, lys og god 
diskomusik. 

Sky Bar kommer tilbage, 
så der er masser af rosé og 
bobler til dem, der ikke er 
til fadøl – som der i øvrigt 
er sikret nok af. Forhåbent-
lig vil mange møde op i tøj 
fra 1980erne for at fuldende 
oplevelsen.

I år er der ekstramange 
præmier, hvis man køber 
lodsedler i den store bar, 
fortæller han

”Der er præmier for 
30.000 kroner, og hoved-
præmierne er to gourmet-
middage på Hjerting Ba-
dehotel. Men der er også 
gavekort til byens butikker. 
Numrene er udtrukket på 
forhånd, så man kan straks 
se, om man har vundet. Og 
der suppleres løbende med 
ekstra vinpræmier, hvis der 
mangler præmier,” fortæl-
ler Jens Eg Mejlvang.

Man skal ikke ødelægge 
gode traditioner, så den sto-

I år er der to store legelande til børnene, 
og den store firserfest lørdag er gratis 
på grund af velvillige sponsorer

130 frivillige klar til at lave et brag af en byfest
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 Esbjerg Kommune §18-Pulje  Med økonomisk støtte fra: 

ESBJERG/FANØ
Kræftforeningen Tidslerne - en levende patientforening www.tidslerne.dk

Sydvestjylland

                

I samarbejde med:

Billetter købes fra mandag, den 9. august 2021 kl. 12.00 
på: https://traefpunktsaedding.nemtilmeld.dk

Ulighed i Sundhed - mandag, den 13. september: 
Pernille Tanggaard Andersen - Fakta om Ulighed i sundhedsvæsenet: 
professor i Sundhedsfremme, forskningsleder ved Forskningsenheden 
for Sundhedsfremme, Syddansk Universitet.

Arne Nicolaisen- Esbjerg Kommunes arbejde med sundhed og omsorg:
direktør for Sundhed, Omsorg og Fritid i Esbjerg Kommune.

Etik, Livet og Døden - mandag, den 4. oktober:
Flemming Bay-Jensen - aktiv dødshjælp kontra aktiv hjælp til døende: 
tidl. borgmester i Esbjerg, tidl. politiinspektør, 
medlem af Danske Seniorer distrikt Sydjylland.

Jacob Birkler - Muligheder, Menneskesyn og Etikken:z 
cand. mag. i filosofi og psykologi, ph.d. i medicinsk etik,  
tidligere formand for Etisk Råd. 

Sygdom, Sundhed og Trivsel - mandag, den 25. oktober: 
Preben Rudiengaard - Det danske Sundhedsvæsen, set fra lægens stol: 
tidl. embedslæge, 
medlem af Folketinget, borgmester i Ribe m.m. 

Alik Weintraube - Hold dig i bevægelse og det mentales indflydelse: 
fysioterapeut, 
almen psykolog og specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi.

AMU VEST, Sp. Møllevej  304-306, 6705 Esbjerg Ø
 Mandag, den 13. september kl. 18.00 
  Mandag, den 4. oktober kl. 18.00 
   Mandag, den 25. oktober kl. 18.00

BILLET - inkl. et let traktement: Kr. 150,- [samlet entré til alle tre foredrag!]

HUSK HUSK 
dindin

Corona-Corona-
test!test!

Adgang for gangbesværede: ad Ravnevej - indkørsel Vareindlevering! 

3 Tema-foredrag om emnet, belyst fra forskellige vinkler, af kompetente indlægshavere 
- alle med noget på hjertet, markante holdninger og klar tale.

SUNDHED  .  ETIK  .  LIVSKVALITET 
- er der lige muligheder for alle i Danmark?

SÆDDING-GULDAGER 
IDRÆTS FORENING

SGI FITNESS & MOTION
Formand: Lars Sørensen
Økonomians.: Dorte Veis Svendsen
Aktivitetsans.: Hanne Damgaard
Best. medl.: Lene Nørby Nygaard

Lene Overgaard Langelund
Karsten Toft
Bo Christiansen

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

SGI Bordtennis 

Sæson 
2021/2022Velkommen til

Ådalsskolen Bohr (kld.), Åmoseparken 252, Sædding

TRÆNINGSTIDER: (Opstart 16. august) 
Ungdom:
Mandage  kl. 17.00 - 18.15  hold 1
Mandage  kl. 18.15 - 19.30  hold 2 
Onsdage  kl. 17.00 - 18.15  hold 1 
Onsdage  kl. 18.15 - 19.30  hold 2
Senior / motionister:
Mandage  kl. 19.30 - 21.00 
Onsdage  kl. 19.30 - 21.00

  Find os på facebook eller sgi-bordtennis.dk 

Fmd. Bent Christiansen, 50 42 72 39

SGI Bordtennis byder alle  
velkommen til en ny sæson 21/22

re Seniorfrokost om freda-
gen er selvfølgelig også på 
plakaten i år. Har man ikke 

allerede sikret sig en af de 
150 billetter i Meny eller 
Klip i Vest, så kan det være 

for sent i skrivende stund. 
Musikken ved frokosten le-
veres af gode kendinge fra 
Middelfart, nemlig Ib og 
venner. Fredag aften er der 
fest i det store telt med mu-
sik af Anders & Guitaren 
samt Room Service.

Som noget nyt er der i år 
et kræmmermarked lørdag 
klokken 10 til 15, hvilket 
styregruppen har talt om i 
årevis. Man kan leje en tre 

meter bred stand for 100 
kroner.

I år er der to hoppeborge, 
og Hjerting Løbet findes i 
tre varianter på henholds-
vis 2,5, 5 og 10 km.

Tak til sponsorerne
”Vi vil gerne sige tak til alle 
sponsorer, som har taget 
usædvanligt godt imod os. 
Vi er glade for at være til-
bage, og vi håber, at folk vil 
komme og feste med. Der 
er gratis entré, fester både 
fredag og lørdag, og Meny 
har oprustet med en fanta-

stisk food truck, som serve-
rer rigtig god mad til gode 
markedspriser. Det store 
telt er 50 kvadratmeter 
større end sidst, og der er et 
telt på seks gange ni meter, 
som Hjerting Erhvervsfor-
ening holder brunch i. Så 
man kan søge ly, hvis der 

kommer en byge. Så kom, 
også selv om du skal til 
bryllup eller konfirmation 
en af dagene,” lyder det fra 
Jens Eg Mejlvang på styre-
gruppens vegne.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Også Hjerting Løbet er tilbage 
i år. Man kan løbe 2,5, 5 eller 
10 km.

130 frivillige klar til at lave et brag af en byfest

I år er der to hoppeborge. Når 
man har købt et armbånd, er 

det bare at kaste sig ud i legen.


