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Vandrefalken – et designmirakel i naturen 
Vadehavets og verdens 

hurtigste dyr, himmelrum-
mets ubetingede hersker, 
elegantieren over dem 
alle – Ja, vandrefalken har 
mange navne, og det har 
én årsag. Vandrefalken er 
et designmæssigt mirakel 
i naturen. Skabt til eks-
tremt høje hastigheder og 
halsbrækkende jagter efter 
bytte. Fuglens fysiologi vi-
ser tydeligt, at den er skabt 
efter samme 
designprin-
cipper som 
Formel 1-ra-
cebiler – mi-
nimal luft-
modstand, 
enorm mo-
torkraft og 
en reaktions-
hastighed, 
der overgår 
alt.

I vertikalt 
fald, hvor den klapper vin-
gerne bagud for at opnå 
ekstrem aerodynamik, op-
når vandrefalken hastig-

heder på 390 kilometer i ti-
men. Den cirka 1 kilo tunge 
falk med et vingefang på 1,2 
meter for de største hunner 

slår i ekstrem hastighed sit 
bytte på flere måder. 

Frit dyk og et drab
Den kan fra en højde på op 
til én kilometer udvælge et 
oplagt bytte der kan være 
en pibeand eller anden 
fugl, der passerer under 

den. Den starter så et frit 
dyk, og lader tyngdekraf-
ten være dens motor, hvor 
den til sidst med ekstrem 
stor hastighed rammer 
fuglen med sit brystben, 
hvilket dræber fuglen i det 
voldsomme møde. Den be-
nytter også andre jagttek-

Vadehavets fugle

Jan Grarup-arrangement udsat til 2. maj
HJERTING – Foredraget 
med den verdenskendte 
pressefotograf Jan Gra-
rup, der skulle have været 
holdt den 23. februar, er 
blevet udskudt. Det vil i 
stedet komme på plaka-
ten mandag den 2. maj 
klokken 19 i stedet, op-
lyser Klaes Sørensen. Vi 
fortæller mere i marts- el-
ler aprilnummeret.

Nu kommer koncerten med Per Nielsen
HJERTING – Corona har været skyld i mange af-
lysninger, men den var ikke den, der flyttede Jon og 
Dittes Hus’ kirkekoncert, der skulle have været holdt 
den 30. oktober 2021, men derimod trompetisten 
Per Nielsens hjerteoperation. Koncerten blev 
flyttet til søndag den 6. marts 2022 klok-
ken 15 og det er der ikke ændret på, for-
tæller Klaes Sørensen. Der er stadig få 
billetter til sæsonens sidste Butterfly-ar-
rangementer. Onsdag 23. februar kom-
mer Heidi Newlands med foredraget 
Min afrikanske passion, onsdag den 
9. marts fortæller Jørgen Dieckmann 
Rasmussen om Sanatoriets historie, og 
tirsdag den 22. marts er der Sangeftermid-
dag med Halfdan og Otto.

   

GENERALFORSAMLING

Dagsorden

Kl. 19.00 - 21.00 
Hjertinghus, Tobølparken 25, Hjerting

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Bestyrelsens beretning
3.  Beretning fra afdelingerne
4. Aflæggelse af det reviderede regnskab
5. Fremlæggelse af et budget 2022
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
 · Formand
 · Næstformand
 · Sekretær
 · Kasserer
8. Godkendelse af afdelingsformænd
  og kasserer
9. Valg af to revisorer og en suppleant
10. Eventuelt

hjertingif.dk

Indkomne forslag skal være formand 
Anders Kristensen i hænde senest den 
10. marts på mail:   formand@hjertingif.dk 

HJE RTI N G  IDRÆTS FORENING

Kom og hør mere og vær med til at debattere 
om idrætsforeningens store fremtidsplaner.

      Hjerting IF har nu 
over 2000 medlemmer

IDRÆTSLIV – HIF har ud-
viklet sig efter planen. Der 
er nu over 2000 medlem-
mer. Fitness-afdelingen er 
størst med 500 medlemmer. 

”Den omtalte plan blev 
lagt i forbindelse med åb-
ningen af Hjertinghus, 
hvilket skete en uge før 
Coronaen i marts 2020 luk-
kede for samfundet 1. gang. 
Foreningen var på dette 
tidspunkt 1100 medlemmer 
fordelt på seks afdelinger. 
Nu blev ambitionen at bli-
ve en idrætsforening, der 

favnede alle byens borgere, 
hvad enten det drejede sig 
om motion eller idrætslige 
ambitioner. Planen er at nå 
2500 medlemmer i 2025,” 
siger HIF-formand Anders 
Kristensen.

”Det passer så samtidig 
ind i Idrætsorganisatio-
nernes vision 25 – 50 – 75, 
hvor det gælder om at få 75 
procent af danskerne til at 
blive fysisk aktive. Heraf 
skal 50 procent være med 
i en forening, og tallet skal 
nås i 2025. Esbjerg Kommu-

ne har aktivt vedtaget at 
arbejde for samme vision 
sammen med organisati-
onerne. I Hjerting bety-
der det, at der skal være 
over 4.000, der er med i 
en idrætsforening,” tilfø-
jer han. 

Fitness er størst
”Status er, at vi er kom-
met rigtigt langt. Ved 
udgangen af 2021 var vi 
2063 medlemmer i ni af-
delinger med de gamle 
kendte idrætter gymna-
stik, fodbold, badmin-
ton som de store. De er 
dog alle blevet overhalet af 
fitness som i dag har passe-
ret 500 medlemmer,” for-
tæller han. 

”Rammerne for de næ-
ste mange medlemmer er 
også på plads. Således byg-
ger vi stadig på vores nye 
udendørs arena rundt om 
Hjertinghus. Vi har åbnet 
tre padel-baner, hvor vi for-
venter os rigtig megen ak-

tivitet, så snart solen bliver 
mere synlig. Vi er blevet 
opfordret til at organisere 
padel på en måde, så du 
kan komme som enkelt-
person og så spille med 
dem, der er dukket op. Det 
er afprøvet her hen over 
vinteren med stor succes,” 
fortæller formanden.

”Lige nu graves der for at 
gøre klar til, at vi også kan 
rumme udendørs holdtræ-
ninger i fitness. Samtidig 
vil vi gerne kunne indvie 
en hyggekrog, som kan 
bruges før og efter kampe. 
Den gode nyhed er, at vi 
forventer, at alt roderiet er 

Tilfreds formand gør status: Idrætsforeningen har foreløbig 
udviklet sig efter planen. Næste mål er 2.500 medlemmer

Gymnastik, her repræsenteret 
af Gymnastikpigerne, er en af 
de populære sportsgrene. Og 
så er det jo flot at se på!  
Foto: Daniel Nord.

Jan Grarup kommer 2. maj. 
Foto: Hreine Gudlaugsson

Vandrefalken kan i dyk opnå en hastighed på  Vandrefalken kan i dyk opnå en hastighed på  
390 kilometer i timen. Byttedyr dræbes i nedslaget.390 kilometer i timen. Byttedyr dræbes i nedslaget.
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Butikken Dyreborg 
er nu en realitet 

ERHVERV – Den 12. fe-
bruar, den første dag i vin-
terferien i det Herrens år 
2022, var er det premiere-
dag for Butikken Dyreborg 
på Gammel Guldagervej 
overfor Hjerting Badehotel. 

Indehaveren, tidligere vi-
ceborgmester Susanne Dy-
reborg, diskede i anledning 
af butiksåbningen op med 

lidt lækre smagsprøver, og 
der var gode præmier at 
vinde.

”Vi fortsætter med man-
ge af de kendte mærker 
og varer, men der er også 
spændende nyheder, så 
kom og kik,” lyder det med 
et smil fra den nybagte for-
retningsdrivende. 

I butikken vil man også 
af og til kunne møde dat-
teren Bella og ægtefællen 
Torben, der var med til at 
ombygge butikken. 

-fina

Eks-viceborgmester Susanne Dyreborg 
har nu fået foden under egen disk

Vandrefalken – et designmirakel i naturen 

nikker, og det kan alt sam-
men ses forskellige steder i 
Vadehavet. 

Over Skallingen, Fanø, 
Mandø, Rømø og mars-
klandet på fastlandet er 
Vandrefalken ikke sjælden, 
omend den har lidt relativt 
hårdt med den seneste va-

riant af fugleinfluenzaens 
hærgen fra 2020-2021, der 
har mindsket den overvin-
trende bestand i Danmark 
og ynglebestanden, der 
tæller omkring 20 par. 

Vandrefalken yngler på 
Bornholm, Stevns og Møn. 
Andre steder i Vadehavet 
yngler vandrefalken på jor-
den på opsatte platforme, 
og det vil vi måske opleve i 
en ikke fjern fremtid. I dag 
yngler vandrefalken på 
klipperne i Østdanmark, 
men kraftværker – herun-
der Vestkraft – er også yn-
dede ynglelokaliteter. 

Hvis du gerne vil ople-
ve vandrefalken i det store 
himmelrum, så ser vi den 
ofte på vores guidede ture 
på Fanø Fuglestation, hvor 
vi overvåger og monitore-
rer fugletrækket på Fanø. 
Du er altid velkommen på 
vores ture, der kombinerer 
høj faglighed, nærværende 
dialoger og hyggeligt sam-
vær i naturen med fuglene 
i fokus. 

Tekst og foto: Søren Brinch

Susanne Dyreborg bag 
disken. Foto: Claus  
Brinch-Danielsen.

   

Fastelavnsfest
i Sønderris

Vi skal slå katten af tønden, lege og 
danse til levende musik. Du får en 
fastelavnsbolle, juice eller cacao og en 
slikpose. Der er præmier til kattekonge, 
kattedronning og de bedst udklædte.

Der vil være mulighed for at de voksne kan 
købe fastelavnsboller, kage, kaffe m.m.

Egne drikke- og madvarer må IKKE medbringes (kun til babyer)

Søndag den 27. februar 2022
Kl. 14.30 - 16.30 i Sønderrishallen

holder vi fastelavnsfest for alle børn under 12 år.
(Dørene åbnes kl. 14.00)

Tilmelding/Betaling:
Via selvbetjening på 
webshop.sport-solution.com/SonderrisSportsKlub 

Sidste frist for køb af billetter  
er d. 22. februar 2022

Billetter  
til børnene  

kan købes for 
kr. 70,-

overstået i marts, så vi ser 
frem til et fantastisk forår.”

”Tennis holder sig heller 
ikke tilbage og de vil snart 
kunne indvie bane 1 med 
lys. 

Ny hjemmeside
Organisatorisk har vi gen-
nem det sidste år haft fokus 
på at forstærke forenin-
gens kommunikation. Vi 
har haft en lille gruppe der 
med Thomas Vohs-Ahlers i 
spidsen har knoklet med en 
ny hjemmeside. Den er åb-

net og vi er meget stolte af 
resultatet. Tjek den endelig 
ud,” opfordrer han.

Den 17. marts klokken 19 
holder foreningen general-
forsamling, hvor alle har 
mulighed for at komme og 
høre om fremtidsplanerne. 

”Vi har en helhedsplan 
vi følger, men der sker hele 
tiden tilpasninger, og dine 
idéer kan være med til at 
forbedre faciliteterne for 
alle hjertingensere,” slutter 
Anders Kristensen.

-fina

En ny hjemmeside er ved at være  
bakset på plads. Hovedmanden bag er Thomas Vohs Ahlers. 


