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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

Fremgang på 30 procent i Ho Bugt Sejlklub
HJERTING – Efter en medlemsfremgang på hele 30 
procent i 2021 er der nu så mange medlemmer af Ho 
Bugt Sejlklub, at rammerne er ved at være for små. 

”Da vi indviede nye faciliteter i 2010, sagde vi: ”Nu 
er vi sikret til fremtiden”. Men allerede nu er det ved 
at være for småt,” siger formand Bjarne Lindquist.

Det seneste år har budt på den største medlems-
fremgang i klubbens 50-årige historie, og der er nu 
400 sejlere i klubben. Der er i dag venteliste på mor-
genbadning og på at leje en grejhylde i sejlerkælderen. 

”Det er på alle aktiviteter, vi har oplevet medlems-
fremgang. Alle sejlsportsaktiviteter, windsurfing, 
kitesurfing og stand up padle – aktiviteten er stor, 
og der har været 80 deltagere på klubbens skoler for 
windsurf, sejlsport og stand up paddle i årets løb,” 
siger han.

Han er glad for at se, at man ikke bare melder sig 
ind, men faktisk bruger bredt af klubbens tilbud og 
engagerer sig:

”Vi siger gerne, at en god sejler kan det meste,” si-
ger Bjarne Lindquist:

”Selv om vi både har bredde og elite, nybegyndere 
og verdensmestre, så er alle fælles om glæden ved at 
mødes i klubhuset og dele oplevelser på vandet sam-
men. Det er fedt at se en verdensmester i surf bruge 
tid på at lære unge surfere at blive dus med Vester-
havet.” 

Ud af klubbens cirka 400 medlemmer er 70 engage-
ret i et eller flere udvalg, og det er ’ren luksus’ at kun-
ne regne med den form for opbakning, siger formand 
Bjarne Lindquist.
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Heidi Newlands ved, at 
hun og foreningen Bendula 
gør en forskel. 

Det kan hun se, når hun 
besøger Gambia, hvor hen-
des mand Lamin Newlands 
kommer fra. Ægteparret 
bor i Hjerting. I år er det 20 
år siden, at Heidi Newlands 
tog initiativ til foreningen 
Bendula, som sponsorerer 
gambiske børns skolegang. 

Mange af Gambias fattige 
børn får ikke mulighed for 
at gå i skole, fordi forældre-
ne ikke har råd til skoleun-
iform.

Det kan også være for,  
børnene skal hjælpe med at 
tjene penge til familien. 

20 års sponsorater bety-
der, at Heidi Newlands kan 
se, hvordan Bendulas hjælp 
gør en forskel. 

”De børn jeg startede 
med at hjælpe, er jo næsten 
voksne og har børn. De er 
blevet mine venner, og det 
er dejligt at se, at de har det 

godt og er taknemmelige 
og glade,” fortæller hun. 

Deres liv ville se helt 
anderledes ud uden skole-
gang. 

”Piger uden skolegang 
klarer sig fra dag til dag. 
De bliver tjenestepiger eller 
tvangsgift til et liv, hvor de 
nærmest lever som slave. 
Eller de arbejder hårdt i 
marken. Når de har høstet 
ti tomater, prøver de at sæl-
ge dem, så de har til ris til 

familien. Eller de køber pe-
anuts i skaller, piller dem 
og sælger dem i en lille 
pose med en fortjeneste på 
ti kroner,” fortæller Heidi 
Newlands.

Besøg i Gambia hvert år
I januar kom hun hjem fra 
endnu en tur til Gambia, 
som hun besøger i en må-
ned hvert år. 

Her bruger hun næsten 
al sin tid på at tage rundt 
til de to områder i Gambia, 
som Bendula koncentrerer 
sig om at hjælpe. En privat-
skole på kysten og en skole, 
som ligger i et meget fattigt 
område langt inde i landet. 

”Forestil dig at komme 
tilbage til jernalderen. 
Da vi kom første gang, 
var der hverken vand 

eller lys, men det er der 
nu,” fortæller hun. 

Der er heldigvis ud-
sigt til, at der vil blive 

lagt elektricitet ud til 

landsbyen inden for det 
næste årstid. 

Ud over skolegang, og 
hvad der hører med som 
bøger, skoleuniform og lek-
tiehjælp, går pengene fra 
sponsorerne til 50 kilo ris 
til hver familie, som Heidi 
Newlands deler ud på sine 
årlige besøg. På skolen inde 
i landet er der desuden 
midler til en ekstra indsats, 
da det er en offentlig skole, 
som børnene ikke skal be-
tale for at gå på. 

Derfor har Heidi 
Newlands gjort en indsats 
for at fastholde lærere i om-
rådet. Det fattige område 
af Gambia står ikke højt på 
lærernes liste over ønsk-
ejobs. Derfor har Bendula 
sponsoreret en lærerbyg-
ning, hvor lærerne kan bo, 
ligesom Heidi Newlands 
arrangerer kurser, så lærer-
ne kan engagere og aktive-
re skolebørnene i stedet for 
at holde enetaler fra tavlen. 

Gennem 
sponsorater sørger 
foreningen Bendula 
for at fattige 
gambiske børn får 
skolegang. I år har 
foreningen 20-års 
jubilæum 

Heidi og Bendula hjælper gambiske børn i skole

En gruppe af mødre, som ikke selv har fået en uddannelse,  En gruppe af mødre, som ikke selv har fået en uddannelse,  
har dannet en forening, som arbejder for at få flere piger i skole. Foto:  Privathar dannet en forening, som arbejder for at få flere piger i skole. Foto:  Privat

  Go' energi !

Bendula arbejder på at 
• bekæmpe fattigdom 
• forbedre børn og unges  

skole- og uddannelsesvilkår
• tegne sponsorater for  

skolebørn og unge under  
uddannelse og støtte skoler  
og lokalsamfund

• Foreningen har cirka 200 medlemmer. 
Læs mere på bendula.dk 

Bendulas arbejde

Stand up paddle trækker mange til. Foto: Ho Bugt Sejlklub.
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•	 Tømrerarbejde	samt	tagudskiftning	inkl.	tagudstilling
•	 Vinduer	og	døre	af 	højeste	kvalitet
•	 Markiser,	der	matcher	den	enkeltes	behov
•	 Professionel	rådgivning
•	 Opmåling	og	montering
•	 Vestjyllands	eneste	og	største	udstilling	af 	vinduer,	
døre	og	markiser

Ådalsparken	13,	6710	Esbjerg	V	•	Tlf.	75	15	49	66	•	www.vinduescenter-esbjerg.dk
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Lars Kongsbak – 30 års erfaring MEDLEM AF LANDSFORENINGEN AF KLINISKE TANDTEKNIKERE

NY TANDPROTESE?
Ring 75 13 50 13

Specialist for tandproteser
klinisk tandtekniker

LARS KONGSBAK
Nygårdsvej 2  6700 Esbjerg  Tlf. 75 13 50 13

”Det er meget populært,” 
fortæller Heidi Newlands. 

Derudover står forenin-
gen Bendula for forskellige 
arrangementer og indsam-
linger i Danmark, så Ben-
dula har lidt ekstra at give 
ud af. For eksempel købte 
hun høns til nogle af fami-
lierne i år. Hun kunne også 
tænke sig, at Bendula kun-
ne begynde at sponsorere 
de unges videre uddan-
nelse, selv om det er langt 
dyrere end at sponsorere 
grundskolen. 

Tvangsægteskaber
Heidi Newlands kan for-
tælle om mange skæbner 
fra det afrikanske land. Om 
tvangsægteskaber, kvinder, 

som bliver tvunget til at gå 
i burka og bliver nægtet at 
gå i skole. Men heldigvis 
også om kvinder, som stik-
ker af fra ægtemanden og 
alligevel får en uddannelse 
og klarer sig uden sin fa-
milie. Tårerne bryder frem 
i Heidi Newlands øjne, når 
hun fortæller historierne. 

Derfor giver det mening 
for hende at prøve at æn-
dre det. Hun bruger meget 
tid på det frivillige arbejde, 
men det gør hun med glæ-
de ved siden af sit arbejde 
som lærer på Sønderrissko-
len.  

”Jeg får så meget igen. Jeg 
får glæde og mange gode 
venskaber, og man kan næ-
sten sige, det er kærlighed,” 
siger Heidi Newlands.

Tekst: Katrine Friisberg

Heidi og Bendula hjælper gambiske børn i skole

NY ADRESSE: Hallmann Esbjerg, Torvegade 32,  75 17 17 42 BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE: optik-hallmann.com
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Hellere spare mere. Hellere HALLMANN.

Heidi Newlands  
med sponsorbarn.  

Foto: Privat.


