
4  8. december 2021Hjerting Posten

Frisk klip, fyr, kirkegårdskranse m.m.

med mange års erfaring i flotte, nyskovede juletræer  
Stort udvalg i alle størrelser – også kæmpetræer!

Jeres Juletræsmand 
Åbningstider: Hjerting Strandvej 19, Hjerting

Mobil: 40 36 47 80

KIG IND:KIG IND: Gratis gløgg  Gratis gløgg i i weekender og hver dag gratis  
weekender og hver dag gratis  slikposer til alle børnene.slikposer til alle børnene.God service og julehygge!God service og julehygge!
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Bestilling på firmajuletræer modtages

VI ER STADIG AT FINDE PÅ STRANDVEJEN

HUSK: Vi spidser og netter gratis - Gratis udbringning i Hjerting!

Vi er atter i år  
besøget værd!
Mange nye og lækre 
specialiteter og produkter  
til smagsløgene
Vi har masser af  
flotte nisser og julepynt  
– og vores sædvanlige  
friske frugt kvalitet 1

KOM OG BESØG  
JULEHYGGEHUSET

Vi ses hos Vi ses hos 

Åbent alle dage kl. 10-18 til og med 23/12
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• AD Sign Skilte
• Agio Regnskab
• Alletiders Vikar
• Andersen og Busch
• Blomster i Hjerting
• Breinholt VVS
• Cafe Stryhns
• Carstens Automatservice
• C.L. Kjærgaard Aps 
• CPH Lightning
• EDC Poul Erik Bech
• Henriks Cykler
• Hjerting Badehotel
• Hjerting Installationsforretning
• Hjerting Posten

• Hjerting Strand
• Ingeniørværket
• Jens B
• Klinik for Fodterapi
• Klinik for Fysioterapi
• Klinik Let på Tå
• Klip i Vest
• Le Kirk
• Mindfitness
• Meny Hjerting
• Peters Autoværksted
• Spar 2 Vinduespolering
• TK Montage
• VeTech Software Solution

Hjerting Erhvervsforening 
ønsker kunder og forretningsforbindelser 
EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR!

Tak for godt samarbejde 
i det forgangne år

HJERTING
INSTALLATIONS-
FORRETNING ApS
v/ Kim & Niels Boysen
Engvænget 12, Hjerting

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

FACADERENOVERING – 
Det kræver sin kirke at stå 
på en vindblæst bakke lige 
ud til Vestkysten i regn, 
rusk og salt. Og det kan 
man efterhånden tydeligt 
se på Hjerting Kirke, der 
næste efterår kan fejre sit 
30-års jubilæum.

Facaden er begyndt at 
skalle meget af på den side, 
der vender ud kysten, og 
selvom der selvfølgelig er 
malet med jævne mellem-
rum gennem årene, er det 
nu tid for en større renove-
ring. Der arbejdes på sagen, 
men foreløbig mest bag ku-
lisserne.

Langsigtet løsning
I løbet af sommeren er der 
udtaget murprøver, som er 
sendt til analyse hos Tekno-
logisk Institut. Eksperterne 
herfra arbejder tæt sammen 
med kirkens lokale bygge-
rådgivere hos Ingeniørvær-
ket for at finde den rigtige, 
langsigtede løsning.

”Murværket er jo meget 
udsat for fugt og salt, og ef-
ter næsten 30 år i hårde vejr-
forhold skal vi bogstavelig 
talt til bunds i problemet,” 
siger  Kurt Henriksen, for-
mand for Kirkeudvalget 
ved Hjerting Sogns menig-
hedsråd.

”Facaden skal renses helt 
af for puds, og fugtspærren 
i soklen skal blandt andet 
også udbedres. Det er en 
større omgang, som kræ-
ver lidt tålmodighed, men 
gode kræfter og kloge ho-
veder arbejder på sagen. Så 
det skulle gerne ende med, 
at vores dejlige kirke står 
smuk og hvid igen de næste 
mange år.”

Stilladser opsættes
Som led i arbejdet bliver det 
også nødvendigt at opsætte 
stilladser med overdæk-
ning i en længere periode, 
så murværket kan tørre or-
dentligt ud efter afrensning 
og oppudsning igen.

”Tidsplanen ligger ikke 
endelig fast, men vi snak-
ker flere måneder. I værste 
fald kan vi ikke styre uden-
om påske og konfirmati-
onsdagene, men vi prøver 
selvfølgelig. Det praktiske 
arbejde er desværre bundet 
af et snævert tidsvindue i 
begge ender af hensyn til 
temperaturen forår og ef-
terår, og det bliver vi nødt 
til at prioritere,» uddyber 
Kurt Henriksen. 

”Så vi tager en lang og tør 
sommer med i aftenbønnen 
og beder også vores kirke-
gæster om at bære over 
med os i den periode.”

Om vejret vil, går arbej-
det i gang ultimo februar 
med udførelse af prøvefel-
ter på facaden for at finde 
den bedste tekniske løs-
ning.

-fina

Hjerting Kirke mærker havets og vindens påvirkning. Nu tages 
der hånd om afskalningerne på den vestlige facade 

Hjerting Kirkes facade  
vil kræve tålmodighed

Hjerting Kirkes mure mod vest er mærket af nærheden til Vestkystens hårde vejrlig. Nu skal 
skaderne udbedres. Foto: Kurt Henriksen, Menighedsrådet for Hjerting Kirke.


