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HIF Bordtennis har fået egen formand
HJERTING – Selv om man tager initiativ til en bord-
tennisafdeling, som tennisformand Claus Jensen har 
gjort det, behøver man jo ikke selv være formand for 
den. HIF Bordtennis’ bestyrelse har i stedet valgt Kim 
Nymand Kristensen som formand og Inge Kiholm 
som kasserer. Afdelingen har næsten sensationelt 
fået en 9-årig pige som medlem – med udsigt til flere 
piger. Piger er uforståeligt nok en sjældenhed i bord-
tennissporten, for mange gange spiller de bedre end 
drengene, oplyser Claus Jensen.

Kødriget rendte med æresfuld pris
HJERTING – I JydskeVestkystens konkurrence om 
Årets Specialbutik løb Kødriget ved siden af apote-
ket på Sdr. Tobølvej med guldet. Årets Ildsjæl blev 
desværre heller ikke denne gang en lokal, idet Claus 
Brinch-Danielsen fra Træfpunkt Sædding måtte se sig 
slået af Marie Rønnebæk-Rørth fra fællesskabscaféen 
Heyokay i Esbjerg.

Vanskelig dialog på valgmøde i Sædding
SÆDDING-FOVRFELD – Lokalrådets valgmøde i 
Mødestedet i Sædding Centret onsdag aften den 3. 
november blev et broget tæppe af politikeres ønske-
tænkning og hensigtserklæringer holdt op mod de 
fremmødte borgeres mere konkrete tilgang til vir-
keligheden. Ud over de allerede siddende politikere 
bød aftenen på præsentation af ikke mindre end fire 
helt nye politiske ansigter, som havde noget vanske-
ligt ved at komme til orde blandt de mere garvede de-
battører. Indlæggene spændte vidt, og de fremmødte 
vælgere måtte hurtigt sande, at kløften mellem bor-
gernes jordnære problemstillinger og politikernes 
visionære, ’gliden af-taktik’ vanskeliggjorde mulig-
heden for en reel dialog.
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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

Aldi i Guldager kan snart åbne 

BYUDVIKLING – Det 
vækker begejstring blandt 
borgerne i Guldager, som 
længe har ønsket sig en 
dagligvarebutik, at der nu 
bygges en helt ny Aldi mel-
lem Tarphagevej og Gul-
dager Skolevej. 

I et tæt samarbejde med 
Esbjerg Kommune og Agat 
Ejendomme er byggeriet 
kommet godt i gang. Den 
11. oktober var der rejsegil-
de, og om alt går vel, åbner 
butikken i december. 

Men hvorfor lige Gul-
dager? Guldager er sam-
men med Sønderris i gang 
med en større byudvikling 
med etablering af store, nye 
boligområder. Guldager er 
dermed et attraktivt sted 
at bo, og efterspørgslen på 
nye byggegrunde og bo-
liger er høj. Og borgerne 
i byen har i årevis måttet 
køre til Sønderris, Hjerting 
eller Tarp for at handle. 

”Der er allerede to mo-
derniserede Aldi-butikker 

i Esbjerg, og da kunderne 
har taget så godt imod vo-
res nye butikskoncept her, 
undersøgte vi, om der var 
andre nærliggende byde-
le, hvor Aldi vil passe ind. 
I den proces fik vi øje på 
Guldager. Og godt hjulpet 
på vej af lokalrådet viste 
det sig, at en placering mel-
lem Esbjerg Internationale 
Skole og Tarphagevej var et 
rigtigt godt bud. For os at se 
er Aldi og Guldager et per-
fekt match,” siger Carina 
Busk, ejendomschef i Aldi 
Danmark.

Aldi er i gang med en 
stor forandringsproces, 
der blandt andet indebærer 
modernisering og etable-
ring af nye butikker i hele 
landet. Den gode kundeop-
levelse er i fokus, hvilket 
blandt andet betyder store 
lyse butikker med brede 
gange, hvor der er plads til 
at holde afstand til andre og 
få et godt overblik over va-
rerne. Samtidig ønsker kæ-

den at imødekomme den 
moderne forbrugers behov 
og tilbyder et stort udvalg 
af danske varer, økologi, 
egne kvalitetsvarer plus 
kendte mærker samt et 
godt udvalg af vegetariske 
og veganske produkter. 

Kort vej til indkøb
Placeringen på Guldager-
siden af Tarphagevej bety-
der, at beboerne i Guldager 
får markant kortere vej til 
deres daglige indkøb. En 
venstre svingbane ind fra 
Tarphagevej til en gennem-
gående vej til Guldager 
Skolevej skal gøre det nem-
mere at aflevere og hente 
børn ved den internatio-
nale skole. Projektet tager 
desuden hensyn til Esbjerg 
Kommunes tilkendegivelse 
af en mulig fremtidig sti-
tunnel under Tarphagevej, 
der skal forbinde det nye 
bydelscenter med det plan-
lagte boligområde mod øst 
og sikre, at skolebørnene 

nemt og sikkert kan kom-
me fra den ene til den an-
den side.

Butikken opføres i mør-
kegrå mursten med store 
facadevinduer og højtsid-
dende vinduer, der sikrer 
indkig og dagslys i butik-
ken. Arealerne rundt uden-
om holdes i det grønne 
med bøgepur, græs og træ-
er. Aldi tænker også på bæ-
redygtighed. Taget på byg-
ningen får derfor solceller, 
og integrerede CO2- anlæg 
skal spare varme. Og på 
parkeringspladsen vil man 
kunne lade sin elbil.

Borgerne i Guldager bak-
ker op om projektet, hvilket 
Carina Busk roser:

”Der skal lyde en stor tak 
til Guldager Lokalråd, som 
yder en kæmpe indsats og 
udviser et stort engagement 
i dette samarbejde. Det er 
helt fantastisk,” siger Ca-
rina Busk, som selv bor i 
Esbjerg. 

-fina

Borgerne i Guldager får deres eget supermarked, når Aldi åbner spritny butik ved 
Esbjerg International School mellem Tarphagevej og Guldager Skolevej 

Livligt valgmøde i Jon og Dittes Hus 

HJERTING – Der var tra-
ditionen tro stuvende fuldt 
hus i Jon og Dittes Hus, da 
der 2. november var et godt, 
gammeldags vælgermøde 
forud for kommunalvalget. 

Der var en god stemning 
fra start, og en livlig debat 

prægede mødet, beretter 
Halfdan Andersen fra be-
styrelsen. Peter Petersen fra 
badehotellet var ordstyrer 
og klarede det i fin stil.

Også i Sædding, Gul-
dager og Sønderris var der 
lokale valgmøder.

Hvordan det er gået de 
mange lokale kandidater, 
kan vi desværre ikke for-
tælle, da avisen gik i tryk-
ken på valgdagen. Men det 
råder vi selvfølgelig bod på 
i næste nummer den 8. de-
cember

Jon og Dittes Hus hviler 
ikke på laurbærrene oven-
på succesen. Huset er med 

i Jul i Hjerting, og tirsdag 
den 7. december klokken 
19 er der stort, traditionelt 
Julebanko med massevis 
af gode præmier i Stalden, 
hvor også vælgermødet 
holdtes.

Tekst: Finn Arne Hansen 
Foto: Klaes Sørensen

Traditionen tro trak vælgermødet i Jon  
og Dittes Hus mange lokale til Stalden 

Endnu arbejdes der på fuldt tryk for at gøre butikken færdig. Foto. Finn Arne HansenEndnu arbejdes der på fuldt tryk for at gøre butikken færdig. Foto. Finn Arne Hansen


