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Hjerting Posten



i Guldager Forsamlingshus
Mandag den 8. november 2021 kl. 19.00
Mandag den 6. december 2021 kl. 19.00
Der er masser af lækre præmier, så hiv fat i
naboer, venner og familie, ta’ dem under armen
og kom med i forsamlingshuset.
Øl og vand kan købes.
Priser:
1 plade ...................10 kr.
6 plader ..................55 kr.

Slagtersvenden Kim fra
Thisted er den ny styrmand
Kim Nielsen, der
har skabt en lukket
rygerafdeling med
varmelamper og
nye borde, er glad
for sit ny virke

Vi glæder os til at se jer!

ERHVERV – Nogle fodboldbannere, der er flyttet
fra bjælkerne i loftet til en
væg i værtshuset er et af
de få synlige tegn på, at
Pub Kaktus på Gammel
Guldagervej i Hjerting
har fået ny styrmand – eller forpagter om man vil.
Kim Nielsen er navnet, og
han føler sig allerede godt
hjemme i sin ny rolle som
udskænker, sjælesørger og
hyggespreder.
”Jeg står glad op om morgenen og glæder mig til at
komme i gang. Jeg har fået
en kanon modtagelse,” fortæller han, da redaktøren
stikker hovedet indenfor.

I praktik i pubben

VI SØGER

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.

Men hvorfor dette spring,
vil vi gerne vide.
”Jeg hørte om det via en
veninde, der har hørt det
fra anden side. Så var jeg
flere gange på observation i
sommer, og idéen blev mere
og mere tiltalende. Det her
er et sted, hvor folk holder

Nu er det Kim Nielsen fra Esbjerg C, der står ved hanerne i Pub Kaktus i Hjerting.
sammen, høj som lav. Der
er en god stemning. Og så
kunne jeg godt lide rammerne,” fortæller han.
”Og jeg har aldrig været
bange for at prøve noget
nyt og kan lide at snakke
med folk,” tilføjer han.
Beslutningen blev taget,
og han kom i praktik hos
den tidligere forpagter, Jill,
i to-tre uger. 15. oktober fik
han så nøglerne.
”Så der har ikke været
nogle overraskelser. Jeg synes, jeg har styr på det meste nu.”
Han er ikke bange for en
arbejdsuge på 70 timer til at
begynde med.

Vejen til skønhed og velvære...

LAILABRITT®

God leje og sikkerhed/garanti!

Kontakt Brian Jørgensen

40 12 76 77

• Født i Thisted
• Single
• 50 år
• Har store børn
• Bor i Esbjerg C
• Er ryger
• Udlært slagtersvend
• Leder af Danfosskantinen i Kolding

”Jeg er jo bare mig selv.
Men kan der på et tidspunkt blive råd til en 30 timers medarbejder, så ville
det da være godt,” tilføjer
han.

Røgfrit barlokale

KOSMETOLOG | FODPLEJER | ZONETERAPEUT

Esbjerg
Housing

Kim Nielsen

HJERTING STRANDVEJ 30 I 6710 ESBJERG V
TLF 40 19 80 19 I WWW.LAILABRITT.DK

GLÆDELIG JUL &
ALT GODT I 2022

ØNSK DIG DE SKØNNESTE JULEGAVER
Ferielukket fra 23. december

25.–29. NOVEMBER

BLACK DAYS

–50 %

på alle briller, brilleglas & solbriller*
NY ADRESSE: Hallmann Esbjerg, Torvegade 32,

75 17 17 42

Som noget nyt har han
gjort selve barlokalet røgfrit. Men rygerne ude i rygerafdelingen er ikke sendt
ud i kulden.
”Jeg har installeret varmelamper og sat nye borde
derud,” fortæller Kim, der
selv er ryger.
Beslutningen er rigtig,
mener han selv.

• Har arbejdet med at
dimensionere stålspær
i et ingeniørfirma
• Har i en årrække
arbejdet som
operations supporter
i et cateringfirma
i offshore-branchen
med base i Esbjerg

”Her for nylig kom et par,
der havde boet i en menneskealder i Hjerting. De
havde aldrig været her! De
fik en juleøl og hyggede sig
meget, og de sagde, at det
ikke var sidste gang, de
kom,” fortæller han med et
smil.
De unge i byen er også
begyndt at vende tilbage.
”De siger: Kim, der er
s’gu hyggeligt her, vi kommer tilbage,” slutter han
med optimisme i stemmen.
Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

* Gælder fra 25.11.-29.11.2021 og i disse dage bookede aftaler indtil
18.12.2021. Gælder for køb af briller, Meisterglas® brilleglas og
solbriller undtaget mærkerne Chanel, Dior, Gucci, Lindberg. Rabatten
på 50% trækkes automatisk fra producentens vejl. pris. Kun for nye
ordrer. Kan ikke kombineres med andre kampagner, pakker eller kompletbrille-tilbud og kuponer. Optik Hallmann Vojens ApS
Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

Venlig hilsen bestyrelsen,
Guldager Forsamlingshus

BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com

Hellere spare mere. Hellere HALLMANN.

