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Trompetist Per Nielsen aflyser koncert
HJERTING – Da stjernetrompestisten Per Nielsen 
skal gennemgå en mindre hjerteoperation, har han 
desværre aflyst koncerten i Hjerting Kirke den 31. 
august, fortæller Klaes Sørensen fra Jon og Dittes 
Hus. Arrangementet flyttes i stedet til 6. marts. De, 
der har købt billetter, kan vælge at beholde dem til 
marts eller få pengene refunderet, hvor de blev købt. 
Det vil frem til koncertdagen være muligt at købe 
billetter til 6. marts på www.jonogditteshus.dk eller i 
Meny og Hjerting Badehotels reception.

”Det er selvfølgelig ærgerligt at vi går glip af den-
ne gode oplevelse, men nu er det muligt at købe en 
rigtig god julegave og forventningens glæde er som 
bekendt den største, så det må vi så glæde os over at 
vi får lidt mere af denne gang. Vi fik tilbuddet om at 
få en anden kunstner 31. oktober, men vi vurderede, 
at markedsføringen af en helt anden type kunstner 
ville blive for svær at udføre på tre uger, slutter Klaes 
Sørensen.

Koncert med lokale musikere i Guldager Kirke
GULDAGER – Torsdag den 14. oktober klokken 19 
står den på koncert med Harsbo & Søborg duo i Gul-
dager Kirke. De er to lokale og talentfulde musikere. 

   

MADKULTUR – I fine 
kjoler og småbitte habit-
ter kom de, de 35 modige 
børn, som onsdag den 6. 
oktober deltog i Smagens 
dag på Hjerting Badehotel. 
Modige, fordi menuen var 
ukendt – og fordi der skulle 
siges farvel til mor og far, 
inden de gik ind til midda-
gen.

”Hvad skal vi have at spi-
se,“ spurgte en modig pige 
uden at få andet et smil og 
et ”det får du se” med på 

vejen ind i restauranten. 
Men det tog hun pænt.

Smagens dag var dedike-
ret til de lokale råvarer. Det 
var temaet for Smagens dag 
i år. De kommende gour-
meter skulle lære, hvorfor 
lokale råvarer er godt for 
miljøet, hvornår de forskel-
lige råvarer skal spises – og 
hvor de kommer fra. En 
quiz hjalp med til at fast-
holde det lærte. 

Deres udstendte skyndte 
sig at knipse nogle billeder, 

inden maden kom på bor-
det, mens tjenerne servere-
de kold ’gåsevin’. Og vi fik 

snakket med Huxi, der del-
te bord med tre andre børn, 
Le, Sofia og Vincent.

FERIEAKTIVITETER – 
Igen år er der i efterårsferi-
en i uge 42 – i gamle dage 
kartoffelferien også kaldet, 
fordi børnene skulle hjæl-
pe med at samle kartofler 
på markerne – liv og glade 
dage i Sædding Centret.

Mandag, tirsdag og 
onsdag fra klokken 10 til 
omtrent 14 er der legetøjs-
marked. Hver dag er det 

nye børn, der kommer og 
sælger deres legetøj. Og 
der kan gøres mange gode 
handler med børnene, er 
centerchef Lise Retbøll ret 
sikker på.

Lørdag den 23. oktober 
kan børnene spille bordten-

nis, ganske gra-
tis. Det er SGI 
Bordtennis, 
der holder 
åbent hus 
mellem kl. 
10 og 12, og 
de har taget 

borde, bat og bolde med. 
Så er man interesseret i det 
hurtige ping-pong-spil, så 
er det her, man skal dukke 
op.

Samme lørdag har bør-
nene også i tidsrummet fra 
klokken 10 til 13 mulighed 

for at lave deres egen 
græskarlampe. 
Det er helt gratis 

at deltage, men 
der er ’kun’ 

150 græs-
kar, så det 
er først til 
mølle.

-fina

Onsdag den 6. oktober gik 35 modige 
børn ind til en gourmetmiddag med 
ukendt menu på Hjerting Badehotel

Sædding 
Centret byder i 
efterårsferien på 
legetøjsmarked, 
græskarlamper og 
bordtennis

Efterårssjov i Sædding Centret

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  

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

•	 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

Efterårsferien betyder også 
sjove aktiviteter i Sædding 
Centret. Foto: PR.

Smagens dag i Hjerting var de lokale råvarers dag

Huxi, Le, Sofia og Vincent havde fået et hjørnebord.

Der serveres ’gåsevin’ ved de fire unge  Der serveres ’gåsevin’ ved de fire unge  
gæsters bord. Mere lokalt, sundt og  gæsters bord. Mere lokalt, sundt og  
enkelt kan det vel næppe være.enkelt kan det vel næppe være.

Har du et 
godt tip?

mail@
hjertingposten.dk

Så send det til



13. oktober 2021   19Hjerting Posten

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

Vi foretrækker uspoleret kystnatur
6710 – Hvad efterspørger folk egentlig, når de kom-
mer til et kystområde? Er det for eksempel forlystel-
sesparker med vandrutsjebaner og vandski?  Svaret 
er nej. Turisterne værdsætter i langt højere grad den 
uspolerede natur, som man kan opleve i beskytte-
de havområder som eksempelvis Vadehavet. Det er 
konklusionen på en stor undersøgelse, som et hold 
forskere har gennemført under ledelse af professor 
David Lusseau fra DTU Aqua. 

Forskerne har analyseret flere end 120 millioner 
fotos, der er lagt ud på sociale medier af mennesker, 
der besøger forskellige havdestinationer. Undersøgel-
sen viser, at turister skaber mere opmærksomhed på 
sociale medier om beskyttede havområder end om 
andre nærliggende kystområder.  I disse beskyttede 
områder fokuserer de mere på naturen som sådan, på 
dyreliv eller på vilde landskaber, hvorimod fotos fra 
nærliggende, ’kontrol’-kystzoner er mere fokuseret 
på menneskelig infrastruktur som veje, tog, restau-
ranter samt kulturelle og historiske steder. 

Fotograferne beskrev også de fotos, de havde taget 
i beskyttede havområder, på en mere positiv måde, 
ligesom deres følgere på sociale medier bedre kunne 
lide og kommenterede mere på fotos fra beskyttede 
naturområder, end de gjorde for ikke-beskyttede na-
turområder.

På baggrund af undersøgelsen konkluderer for-
skerne, at de beskyttede havområder skaber flere af 
den slags immaterielle oplevelser, der gavner vores 
psykiske og sundhedsmæssige tilstand. I en artikel 
på DTU Aquas nyhedsside, kan man læse mere om 
undersøgelsen. Den blev udgivet 20. august.

-fina

   

SGI Bordtennis,  
N&K Spedition og DGI  

afholder ungdomsstævne 
Søndag den 7. november kl. 10-16 

i Guldager Idrætscenter

SGI Bordtennis

BORDTENNIS

”Det er første gang, jeg er 
med. Jeg glæder mig,” sag-
de han uden at blinke.

Menukortene røbede 
nu, hvad der ventede de 
spændte, meget unge mid-

dagsgæster rundt om ved 
bordene. 

Først stod den på friteret 
øster med ’dildmayo’. For 
et år siden ville redaktøren 
nakkehår have strittet, men 
efter at have smagt Jesper 
’Oyster King’ Voss’ grillede 
østers og hans østers med 
jordbær på Fanø, var jeg ro-
lig for de små poder.

Næste ret var fiske-taco 
med friteret kulmule og 
salsa. Mums.

Tredje ret var sliders – en 
slags mini-burgere – med 
oksekød, gulerod og maj-

skolbe fra en lokal leveran-
dør. 

Endelig, og det var nok 
uhyre populært, så kom 
desserten: Hjemmelavet 
vaffel med brombærsorbet, 
karamel og friske brombær. 
Perfekt til årstiden.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

MOTION – Det blev en 
succes, da SGI Fitness og 
Motion samlede ind til 
Scleroseforeningen 

Både medlemmer og ik-
ke-medlemmer løb og cyk-
lede og havde en fantastisk 
hyggelig formiddag. I alt 
samlede vi 12.500 kroner 
ind, og de går ubeskåret til 
Scleroseforeningen,” for-
tæller Lise Nilsson.

”Man kunne spinne eller 
løbe en rute på 5 eller 10 
km. Spinnede man, koste-
de en time 100 kroner, og 
løb man, kostede turen 20 

kroner. Der var sponsoreret 
kage fra Højvangsbageren 
og snacks fra Bilka, som vi 
alle nød på Navrevænget,” 
tilføjer hun.”

”Vores tidligere spin-
ning-kollega Niels Kirk 
Larsen, som desværre selv 
er ramt af sygdommen, ple-
jer at lave et lignende event. 
Da han desværre ikke var 
i stand til dette mere, ville 
vi gerne forsætte den gode 
tradition,” slutter hun.

-fina

SGI Fitness og Motion fik folk til at betale 
for at løbe og cykle for Scleroseforeningen

Nogle valgte at løbe… Foto: SGI.Nogle valgte at løbe… Foto: SGI.

Smagens dag i Hjerting var de lokale råvarers dag

Løb og cyklede for en god sag 

Stemningen var meget forventningsfuld. Disse to piger fik god 
tid til at gå med at studere menukortet og diskutere det.

Andre valgte at spinne. Foto: SGI.


