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En tid med store
begivenheder
Det kommer nok til at vare mange år, inden
Hjerting igen får besøg af en dansk regent. Men
så må vi jo bare huske den 31. august 2021, en dag med
fantastisk sommervejr, på hvilken Dronning Margrethe
fik set stranden og fik nydt en velkomponeret frokost
på Hjerting Badehotel, mens vi andre nød solen,
vinkede, fotograferede og råbte hurra.
Avisen er denne gang et godt eksempel på, hvor
mangfoldig tilværelsen er. Vor værtinde fra Pub Kaktus
flytter sine teltpæle, og en ny er på vej. En lokal forfatter
udgiver en ny roman, et Evighedstræ i Marbæk kåres,
en ny teori om Vadehavet publiceres, en af de lokale
ildsjæle nomineres, og i forretningslivet venter vi på
den ny Netto.
Her vil vi gerne give Salling Group et tip: Hvorfor ikke
bygge den nuværende Netto om til et erhvervshus?
Mange små og mellemstore virksomheder vil gerne
have lokaler i Hjertings centrum.
Det vil næppe koste en formue at bygge huset om,
og et gæt herfra vil være, at lokalerne vil gå som varmt
brød til liberale erhverv, grossister og butikker.
Tragiske begivenheder er vi desværre heller ikke
sluppet for. En 20-årig motorcyklist blev dræbt, da
han ramte en bil på Sædding Strandvej. Bilen kom fra
Gudenåvej og skulle over til p-arealet ved stranden.
Mon ikke, det er på tide at se på hele sikkerheden
på den vej? Trafikken er steget støt, og de direkte
overgange fra østsiden af vejen til stranden burde
måske spærres af heller. Og en tunnel eller to, som
også Sædding-Fovrfeld Lokalråd foreslår, var måske
også en tanke værd. Man ser med gysen på, hvordan
folk løber over vejen i tæt trafik med deres hunde, når
de skal til stranden.
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Hvert af de 290 ølkrus i loftet er et bevis på, at
’indehaveren’ har drukket 10 store fadøl på samme dato.

Nu vil Jill passe sin egen pub
i Varde og gå ned på halv tid
Pub Kaktus-forpagter Jill Kristensen, 61,
vil gerne ned fra 70 til 35 timer om ugen
SKÅL – Ejendommen med
Pub Kaktus i skiftede ejer,
og forpagtningsaftalen udløber den 1. oktober. Så for
Jill Kristensen, der i fem
år har være hele Hjertings
værtinde i Pub Kaktus, var
det en nem beslutning at
stoppe nu. Hun har nemlig også sammen med sin
mand pubben Det lille
Apotek i Varde, som hun
nu vil nøjes med at passe.
Den købte de for tre år siden.
”Så går jeg fra fuld tid på
70 timer om ugen til halv
tid, 35 timer om ugen,” siger hun med et grin, da vi
stikker hovedet ind efter en
kølig Hof og en lille snak.

Coronaen har også skubbet til beslutningen. Den
gav meget færre unge
gæster, for de kunne jo
ikke fortsætte deres fest i
Esbjergs bymidte. Og de
plejede at lægge en hel del
kroner i pubben. Hverdagsgæsterne har været trofaste.

Ny forpagter på vej

Hun beroliger os med, at
der er en ny forpagter på
vej, og at de unge er på vej
tilbage, så vi koncentrerer
os om hende.
Jill, der er uddannet
kok, kom ind i branchen
på grund af en flytning til
Alanya i Tyrkiet.

”Vi syntes, der manglede
et samlingssted for de danske og skandinaviske turister dernede, så vi åbnede
Molly’s Pub. Den eksisterer
stadig, den er bare rykket
ind på et hotel. Den er nok
stadig populær,” fortæller
hun.

Børnebørnene trak

I løbet af de seks år i Alanya
blev hun mormor, og så
trak børnebørnene og Pub
Kaktus dem hjem. De hørte
tilfældigt, at pubben var ledig. Hun tog hjem og så på
den, og rejste så tilbage.
”Jeg drømte, at vi fik den
og holdt reception,” fortæller hun.
Og sådan blev det, for
den første i køen sprang
fra.

På pubben har Jill indført
forskellige aktiviteter. En af
dem er at Drikke Dato.
”Her i dag fredag kommer der 10 piger, der skal
prøve det. Det gælder om
at drikke 10 halvliters fadøl
på samme dato. Så får man
et krus i loftet. Dem er der
290 af lige nu,” fortæller
hun og peger.
”Rekorden blev sat af en
fyr, der drak dem på en
time og 24 minutter,” tilføjer hun.
Hvis den ny forpagter
ikke vil videreføre dette,
tager hun krusene med til
Varde.
Hendes farvel til Hjerting
bliver for stamkunderne.
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Har du ikke
fået avisen
i postkassen?
Så send en mail med din adresse
og telefonnummer til

mail@hjertingposten.dk

Bliv synlig i valgkampen
Er du kandidat til Esbjerg Byråd?
Søger du lokal opbakning her i 6710?
Så lad os hjælpe dig med at blive synlig!
Vi giver demokratirabat i oktober
Deadline for valgannoncer: 1. oktober
Skriv til
mail@hjertingposten.dk,
så kontakter vi dig

