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Dronning Margrethe til
frokost på Hjerting Badehotel

Dronningebesøg
slutter sommer af
Det er svært at holde glæden og optimismen
tilbage, når en flot sommer sluttes af med et
dronningebesøg her i Hjerting den 31. august.
Hendes Majestæt skal være så hjerteligt velkommen
og får forhåbentlig en skøn frokost i restauranten på
Hjerting Badehotel med udsigt over Vadehavet.
Ho Bugt er lige lavvandet nok til kongeskibet, men
synet af det flotte skib kan jo nydes i Esbjerg Havn.
Imens er der meget andet at glæde sig til. Hjerting
Byfest er tilbage, og denne gang er der virkelig lagt
kræfter i at trække folk til festlighederne ved skolen.
Læs programmet her i avisen og kik forbi, også selv
om fredagen og lørdagen er travl.
Det er den slags, der giver sammenhold i små
samfund i en fragmenteret verden. Også andre
byfester er tilbage, arrangeret i samme ånd.
Vi kan også se frem til Jul i Hjerting uden
begrænsninger, og de fleste erhvervsdrivende er på
vej op ad ’coronahullet’, også vores udgivelsesselskab.
Vi har haft en forrygende sommer, hvor vi også har
prøvet at eksperimentere med et juli-nummer.
Det trak dog mange tænder ud, så vi tør ikke love
en gentagelse næste år. Det er svært at skaffe den
nødvendige arbejdskraft i juli.
God fest og godt efterår i 6710!
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Både Mie Hyttel
og søsteren Mette
Hyttel får dronning
Margrethe II til
frokost i deres
restauranter
ROYALT – Tirsdag den 31.
august bliver en historisk
dag for Hjerting Badehotel.
Hendes Majestæt Dronning
Margrethe II kommer nemlig til frokost i anledning af
sit sommertogt på kongeskibet Dannebrog, inviteret
af Esbjerg Kommune. Knap
60 gæster er inviteret.
For hoteldirektør Mie
Hyttel er det ekstra specielt,
fordi hendes søster dagen
efter får dronningen til frokost på Fanø Krogaard!
”Lige nu har vi travlt
med afvikling af en bunke
konfirmationer og bryllupper, der har været udskudt
på grund af Corona. Men i
kulissen foregår der en hel
masse i anledning af dronningens forestående besøg.
Vi foretager selvfølgelig

Mie Hyttel og hendes
medforpagter, køkkenchef
Søren Pilegaard, glæder sig til
dronnings Margrethes besøg.
Foto: Hjerting Badehotel.

altid for at holde det pænt
her, men nu sørger vi lige
for at få malet og fjernet
ukrudt, hvor det trænger,”
fortæller hun.

”Vi er meget spændte og
beærede over besøget. Køkkenet er i gang med at forberede de to serveringer, og
det bliver dels noget lokalt

og dels noget, vi gerne selv
vil præsentere,” fortæller
hun og tilføjer, at der kun
er afsat fem kvarter til frokosten.
I første omgang blev hun
blot ringet op af kommunen og spurgt, om der var
plads til et frokostselskab.
Og det sagde hun ja til. Men
da der så kom inspektion af
blandt andet politi og efterretningsvæsen, fik hun
at vide, hvad det handlede
om.
”Personligt er det selvfølgelig stort, at hun skal spise
hos mig og min søster. Det
er det også for mine forældre, for slet ikke at tale om
mine bedsteforældre,” smiler hun, der selv skal tage
imod regenten.
”Det bliver uden tvivl en
dag, man aldrig glemmer!”
Tekst: Finn Arne Hansen
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T. Asmussen

Alle
bordplader

HJERTING TILBUD

–50%

20 % på alt nyt
efterårsmode
fra Second Female
og Bruuns Bazar.
Velkommen i butikken!

1!

Tilbuddet gælder resten af august 202

STORIES BY T. Asmussen · Gl. Guldagervej 14, 6710 Esbjerg V · Telefon 60 91 75 34
Åbent: Onsdag: 12 - 17 · Torsdag: 12 - 17 · Fredag: 12 - 17 · Lørdag: 10 - 14

Bæredygtigt
dansk design.
Velkommen i et køkken inspireret af dansk natur.
Hvor genanvendte kvalitetsmaterialer skaber ro og
balance i hjertet af dit hjem. Ombra designserien er
dansk design til en overraskende lav pris.

* Tilbuddet gælder ved køb af komplet køkken t.o.m. den 31.08.2021.
Bliv klogere i butikken eller på kvik.dk.
** Kampagnepris er for skabe, greb, sokkel og bordplade.

*

Kvik Esbjerg
Østre Gjesingvej 23
Tlf. 70 21 54 01
kvik.dk/esbjerg

