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JUL – Jul i Hjerting 
ramte plet i år. Sjæl-
dent har så mange 
mennesker i så højt 
humør nydt en efter-
middag i julens tegn 
i Hjerting. Også selv 
om det var bidende 
koldt denne søndag 
den 21. november. 
Men man kunne da 
gå i teltet ved ba-
dehotellet og få sig et glas 
gløgg at varme sig på hos 
Menys travle stab. Og glæ-
de sig over, at morgenreg-
nen var holdt op. 

Jo, den trælse Corona-af-
lysningen i 2020 skulle ty-
deligvis ’rystes af’ med en 
gedigen omgang Jul i Hjer-
ting i år.

Klokken 12 skal juleman-
den, der sover på loftet over 
Jon og Dittes Hus, jo væk-
kes. Og selv om børnenes 
råb var lidt spagfærdige i 
år, kom han da. Men han 
udførte ikke sine tryllerier 
fra lugen, men i stedet på 
jorden. Det var svært at se 
og høre. Så næste år kun-

ne det være godt 
med en mikrofon 
og en lille højta-
ler, snakkede et 
par medlemmer af 
arrangørgruppen 
om. Hvis de voksne 
også rykkede lidt i 
baggrunden, ville 
det også hjælpe.

På jorden delte 
julemanden små 

slikposer ud til børnene. 
I denne coronatid foregik 
det naturligvis med den 
træslev, han har til at spi-
se risengrød med. Det bar 
den i dagens anledning 
dog ikke præg af. Og så 
drog han ud i gaderne med 
sin kane. Her kunne artige 
børn, der turde, komme 

ombord og for-
tælle om deres 
julegaveønsker.

Undervejs 
sneg han sig 
også ind i teltet 
og fik lidt cho-
kolade hos Hjer-
ting Posten. Han 
påstod, han hed 

Finn Lassen, var 
fra Sønderborg 
og var med for 
fjerde gang. Men 
vi ved jo alle, at 
julemanden bor 
på Grønland, så 

fortæl ikke jeres børn om 
det sludder!

I teltet havde Kathri-
nelund Gårdbutik en me-
get flot udstilling, desuden 
blev der samlet ind til gode 
formål, grillet pølser hos 
Hjerting Erhvervsforening, 
uddelt endeløse smagsprø-
ver hos Meny, mens byens 
unger spillede bordfodbold 

Efter et 2020 uden Jul i Hjerting var det tydeligt, at genkomsten 
her i 2021 var drønpopulær. Folk strømmede til Gl. Guldagervej 
for at nyde julestemningen, brændte mandler og korsang

Jul i Hjerting vendte tilbage for fuld kraft

Meny sørgere for varm gløgg på den kolde dag. En meget ung dirigent prøver kræfter med Capstan-sangerne. Julemanden lod sig friste af Hjerting Postens lækkerier.

Hvis man turde, kunne man komme ombord i julemandens kane.Hvis man turde, kunne man komme ombord i julemandens kane.

Også i år var der 
Segway-kørsel.

Spar Nords 
ponyridning  
var populær.
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88 20 85 50
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 Danmarks bedste
fi nansimage for
femte år i træk.

Vi støtter lokale 
aktiviteter og 
foreninger i din by.

Du får en personlig 
 rådgiver,  som du kan 
kontakte direkte.

Fælles Om. 
Økonomien  
  Middelfart  Sparekasse i Esbjerg er med dig, når de største 
økonomiske beslutninger i livet skal træff es. Det kræver tillid. 

Hos os får du en personlig rådgiver, som kender dig og din 
økonomi, og er til at få fat på. De bedste løsninger fi nder vi 
nemlig i fællesskab.

 Læs mere om at være kunde i Sparekassen på midspar.dk/
blivkunde. Du kan også ringe direkte til  Arne, og høre mere om, 
hvad vi kan gøre for dig og din økonomi. 

  Arne Skovvang Jørgensen, Rådgiver, 88 20 85 65, arsj@midspar.dk

SÆDDING 
Håndværkervej 42 · 6710 Esbjerg V

69 15 67 10 · saedding@firststop.one

 Ring for et godt tilbud  
på 69 15 67 10   
eller se på firststop.dk

DÆK · FÆLGE · AUTOSERVICE

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

og airhockey, arrangeret af 
Hjerting Idrætsforening, 
som var til stede for at for-
tælle om HIFs mange fri-
tids- og idrætstilbud. Bare 

for at nævne nogle af ud-
stillerne.

Rideklubben i Guldager 
kom med ponyer, sponseret 
af Spar Nord Fonden, og de 
ture, man kunne få ganske 
gratis, var meget populære. 
Især pigernes ansigter strå-
lede, når de julesmykkede 
ponyer satte i gang op og 
ned ad gaden.

De børn, der var mere til 
fart og spænding, tog sig 
en Segway-tur på Gammel 
Guldagervej, der traditio-
nen tro var spærret i de ti-
mer, løjerne pågik. 

De voksne osede i butik-
ker eller besøgte lokalhisto-
risk samling, hvor der blev 
vist fotos og film fra den 
store stormflod i november 

1981, da vandet i Esbjerg 
Havn nåede 4,82 meter over 
daglig vande. Det var ikke 
godt for iskiosken Stryhns! 
Den var et sørgeligt syn.

Med i år var, traditionen 
tro, Capstan Koret, og som 
noget nyt var der danse-

show og en ballonklovn 
ved navn Trut. 

Får vi Jul i Hjerting 2022? 
Ja, mon ikke?

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Jul i Hjerting vendte tilbage for fuld kraft
Ballonklovnen Trut 
underholdt i gaderne.

En pølse skal serveres med 
føl’se! Det kunne Gunhild  
fra Peters Auto.  
Foto: Tina Foldager.


