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Vadehavskunster udgiver ny bog
VADEHAVET – 
Marco Brodde, en 
vadehavskunst-
ner, der også har 
mange fans i 6710, 
udgiver den 16. 
december en ny 
bog, og man kan 
faktisk få en lille 
udflugt ud af det, 
hvis man vil være 
med til at fejre 
det. Den ny bog 
TilStedet frigives 
fredag den 10. de-
cember klokken 
16.30, hvilket mar-
keres med en lille 
hyggelig recepti-
on på Aroma i Hovedgaden i Nordby, Fanø. 

Bogen er en såkaldt hardback-bog på 116 sider og 
omtrent lige så mange akvareller, tegninger og skit-
ser. Vadehavet fylder naturligvis i bogen, men der er 
også kapitler og beretninger fra Island og Extrema-
dura i Spanien. Bogen er en hyldest til disse steder og 
til det at være ’til stede’ gennem plain air tegning der 
ude, oplyser forfatteren. Kommer man forbi, kan man 
se og købe bogen og få en snak om natur, vadehav og 
’tegneri’. Brændeovnen er tændt, og der er noget godt 
i glasset.

Medlemmer størmmer til HIF Bordtennis
HJERTING – Avisomtale virker. Siden sidste 
nummer af Hjerting Posten har HIF Bordtennis fået 
endnu en pige og to drenge som medlemmer, så der 
nu er ni børn som medlemmer. I 60+-delen er der 
nu yderligere seks medlemmer, så der lige nu er 24 
medlemmer, men flere ventes at komme til.

”Så det er en betragtelig vækst på under en måned,” 
siger Claus Jensen, der har med 60+’erne at gøre. De 
unge tager formand Kim Nymand Kristensen sig af. 

”Bordtennis er en vældig succes, som ikke blot er 
sjovt at spille, men man beriges også med fællesskab 
og forbedret fysik i form af balanceevne, smidighed, 
kondition, med mere i kampen for at lære at kontrol-
lere den ’forbaskede’ lille bold,” tilføjer han.

”Det er underligt nok ikke ’dødbidere’, men meget 
positive og humoristiske mennesker, som drages af 
bordtennis, for spillerne griner det meste af tiden 
trods udfordringerne. De nye spillere har typisk al-
drig spillet bordtennis før,” fortæller han.

Men der er plads til flere, så HIF Bordtennis holder 
åbent hus søndag den 12. december klokken 12-16, 
hvor alle er velkomne til at prøve at spille bordtennis.

”Kender du nogen, som måske synes om bordten-
nis, så tag dem da med til Hjertinghus.

Der er bat, bolde og lækre turneringsborde klar til 
afprøvning. Der serveres naturligvis kaffe til de ’mo-
dige’ aspiranter. Vi viser også gerne Hjertinghus frem 
for byens borgere. Det kunne jo tænkes, at nogen ville 
lade sig lokke af det lækre fitnesscenter eller af nog-
le af de andre aktiviteter, som Hjertinghus kan byde 
på,” slutter han.

Salg af fyrværkeri ved Hjertinghus
HJERTING – I år kan man både købe nytårsskyts 
og støtte Hjerting Idrætsforening på samme tid. HIF 
mangler for eksempel stadig mange penge til sin hel-
hedsplan med flere og bedre parkeringspladser ved 
Hjertinghus, hyggekroge, udendørsredskaber med 
mere. Salget af raketter, fontæner, batterier og andet 
godt finder sted udenfor Hjertinghus på adressen To-
bølparken 25 i Hjerting i dagene fra den 27. til den 31. 
december. De første fire dage er der salg klokken 12 
til 18, og den 31. december er åbningstiden klokken 10 
til 14. Alle sikkerhedsregler overholdes.
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FODBOLD – U14-pigerne 
i Hjerting Idrætsforenings 
fodboldafdeling har haft 
grund til at juble her i 2021. 
Holdet vandt her i efteråret 
deres pulje med otte vund-
ne kampe og en enkelt 
uafgjort kamp. De spillede 
endda i U 15 række C, selv 
om holdet er et 
U14-hold med 
otte spillere, 

fortæller afgående træner 
Ditlev Meinertz.
Han er en af klubbens 
mange frivillige forældre-
trænere.

”Det med at finde for-
ældretrænere via de 
sociale medier har 
vi haft stor succes 

med,” forklarer fodboldfor-
mand Thomas Vohs Ahlers. 

”Men nu er vi ved at an-
sætte en træner til holdet,” 

smiler han.
”Og jeg 

bliver en 
slags hjæl-
petræner,” 
tilføjer Dit-
lev, der selv  

begyndte at spille fodbold 
som fem-seksårig.

Ansættelsen af en træner 
er blandt andet gjort muligt 
ved hjælp af sponsorstøtte. 
Da vi mødes med de to fod-
boldherrer i Meny i Hjer-
ting, er to friske piger og to 
fiske drenge, Ida Meinertz, 
Sophia Liv Roland Zeder-
hof, Lian Jakobsen og Oscar 
Emil Nielsen, også mødt op 
for at modtaget en check fra 
en af sponsorerne, energi-
selskabet OKs fond, repræ-
senteret ved Leif Sole, OK. 

Rare 14.378,12 kroner 
tilføres der HIF Fodbolds 
kasse. Pengene kommer fra 
tanken ved Meny i Hjer-
ting. Når folk tanker ben-
zin eller diesel, afsættes der 
et ørebeløb per liter til HIF, 
hvilket fodboldafdelingen 
er meget taknemmelig for.

U14-pigernes succes skyl-
des blandt andet, at det ved 
hjælp af de sociale medier 
og andre online-aktivite-
ter er lykkes at tiltrække 
spillere udefra, således er 
der kommet tre fra Jerne 
og én fra Tarp. Mund til 
mund-metoden virker dog 
også stadig.

”Og det er vigtigt for 
fødekæden til seniorafde-
lingen, at der hele tiden 
kommer unge spillere til,” 
pointerer Thomas.

Nu er det 11-mands fod-
bold, der trækker, fortæller 
han. Det vil U14-pigerne 
gerne spille. Men det kræ-
ver så også en lidt større 
bruttotrup end nu, helst 16.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Med kontant støtte fra OKs fond er de unge talenter fra HIF klar til næste trin

HIFs U14-piger vandt det 
hele og stræber nu højere 

Marco Broddes ny bog. Foto: PR.

Leif Sole fra OK med den rare check til HIF Fodbold. På billedet ses også de Leif Sole fra OK med den rare check til HIF Fodbold. På billedet ses også de 
frysende spillere Ida Meinertz, Sophia Liv Roland Zederhof, Lian Jakobsen  frysende spillere Ida Meinertz, Sophia Liv Roland Zederhof, Lian Jakobsen  
og Oscar Emil Nielsen samt fodboldformand Thomas Vohs Ahlers.og Oscar Emil Nielsen samt fodboldformand Thomas Vohs Ahlers.
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