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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

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

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab  

og fastsættelse af kontingent
4. Valg af: Bestyresesmedlemmer, 

suppleant, to revisorer  
og en revisorsuppleant 

5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt 

Hjerting Borgerforening - for samfund og miljø

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde  
senest mandag den 13. september 2021

Mandag den 27. september kl. 19.30 
i Jon & Dittes Hus

Hjerting Borgerforening
afholder generalforsamling

HVOR: Undervisningen foregår  
i Esbjerg Bridgecenters lokaler på 2. sal  
på Tobakken, Gasværksgade, Esbjerg
OPSTART: Mandag den 6. september 2021 kl. 19.00
(Sæsonen går frem til 28/3 2022 – der er dog ingen  
undervisning i uge 42, 50, 51, 52 og uge 7)
PRIS: 800,- kr. inklusiv bog 1 for hele sæsonen.
Betalingen sker senest efter to gange undervisning
TILMELDING:  www.mbridge.dk/6494  
(Alternativt til underviseren eller Mette Brøsted Nielsen,  
mbroestedn@gmail.com, tlf. 27 24 16 09)
SPØRGSMÅL: Kontakt underviser Niels Helbo,  
nielshelbo@mail.dk, tlf. 40 30 54 05

Vil du lære at spille

Esbjerg Bridgecenter 
tilbyder igen i år 
undervisning for  
nye bridgespillere 

Man møder op med  
eller uden makker

BRIDGE?

Ny forening arbejder for nye 
faciliteter til vinterbaderene

VIKINGER - Hjerting får 
nye faciliteter, rummelige 
og moderne omklædnings-
rum og sauna, til vinter-
badere. Det er i hvert fald 
håbet i såvel Esbjerg Kom-
mune, Ho Bugt Sejlklub 
som den ny forening Ho 
Bugt Havbad.

Havbaderne har holdt 
møde med Esbjerg Kom-
mune, som bakker op om at 
skaffe nye faciliteter til dem 
og har hen over sommeren 
kikket på steder. 

Så snart beliggenheden 
er på plads, vil den nye for-
ening gå i gang med at søge 
fonde om økonomisk støtte 
til at få tegnet og bygget fa-
ciliteter med omklædning 
og sauna, som kan rumme 
en del mennesker, oplyser 
Peter Sørensen, formand 
for den ny forening. 

”Det skal være sådan, at 
vi ikke løber tør for kapaci-
tet,” siger han. 

Antallet af mennesker, 
som nyder et iskoldt dyp i 
havet, er i løbet af de sene-
ste år eksploderet, såvel i 
Hjerting som resten af lan-
det. Antallet af medlemmer 
i den landsdækkende for-
ening Vinterbaderforenin-
ger i Danmark er fra 2010 

til i dag vokset fra 10.000 til 
61.000 medlemmer. 

Interessen for vandsport 
som sejlads, Stand Up Pad-
dle (SUP) og windsurfing 
er også vokset. Det mærker 
de i Ho Bugt Sejlklub, hvor 
pladsen til alle klubbens 
aktiviteter er ved at blive 
for trang. 

Saunagus stoppede
Derfor besluttede klubben i 
2019 at begrænse antallet af 
badere til højest 150. I for-
året 2021 stoppede klubben 
det ellers meget populære 
saunagus. 

”Sejlklubben ønsker at 
fokusere på sejlads, og det 
er fair nok. Så skal vi bare 
til at tænke i nye baner,” si-
ger Peter Sørensen. 

Formand for Ho Bugt 
Sejlklub, Henrik Linquist, 
bakker op om den ny for-
ening. 

”Det er rigtig godt, at der 
bliver noget til baderne, og 
vi synes, det er meget na-
turligt, at de har startet en 
ny forening,” siger han. 

Dermed kan begge klub-
ber have hvert deres vok-
sende fokusområde.  

”Det er vigtigt for os, at 
der er fokus på det at bade,” 
supplerer Britta Hedeager, 
bestyrelsesmedlem i den 
ny forening. 

Sejlklubben hjælper hav-
baderne ved at dele sine 
erfaringer med dengang de 
fik klubhus i 2010. 

Ho Bugt Havbad har kig-
get på andre byer som Vej-
le, Holbæk og Bjerringbro, 
hvor faciliteter til vinterba-
dere i løbet af de sidste år 
er blevet bygget med kom-
munal støtte. Økonomisk 
støtte fra kommunen ser 
også ud til at være på teg-
nebrættet i Esbjerg. 

”Kommunen har sagt, at 
de vil sætte det på budget-
tet, men vi ved ikke, hvor 
meget de vil støtte med,” 
oplyser Peter Sørensen. 

Bestyrelsen håber på, at 
kommunen snart vil melde 
ud, hvor de nye faciliteter 
kan ligge. Foreningen pe-
ger på området ved Hjer-

ting Strandpark. Klubben 
ønsker ikke, at vinterba-
derne kommer tættere på 
Esbjerg. Og sådanne faci-
liteter er heller ikke tænkt 
ind i planerne for Esbjerg 
Strand. 

”Det skal heller ikke lig-
ge et sted, hvor der er rødt 
flag, hver gang det har reg-
net,” pointerer Peter Søren-
sen og henviser til faren for 
overløb til badevandet fra 
kloakken, når det har reg-
net.  

Esbjerg Kommune god-
kendte i vinter Hjerting 
Strandpark sammen med 
fire andre strande som vin-
terbadestrand. 

Nu håber bestyrelsen for 
Ho Bugt Havbad snart, at 
kommunen vender tilbage 
med en passende beliggen-
hed, så de vestjyske vikin-
ger forhåbentlig om et par 
år kan indvie nye faciliteter 
til den eftertragtede vinter-
sport. 

Tekst og foto:  
Katrine Friisberg

Interessen for  
vinterbadning og 
sejlsport vokser 
kraftigt. Nyt  
havbad i Hjerting 
på vej

Ho Bugt Havbad håber, at de nye faciliteter til vinterbadere kan komme til at ligge i nærheden af 
Hjerting Strandpark, her ligger i forvejen en badebro, og området er lettilgængeligt via lysstien. 


