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BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

40 12 76 77
Kontakt Brian Jørgensen

God leje og sikkerhed/garanti!

Esbjerg
Housing

VILLAER TIL LEJE
Til ingeniører med familie søger vi villaer  

på 110 - 120 kvm. og 150 - 200 kvm. med min.  
tre værelser - gerne moderne og ikke møbleret.
Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER, 

SØNDERRIS eller SÆDDING.
Endvidere søger vi to- og treværelses 

lejligheder i Esbjerg. 
Både møbleret og umøbleret.

VI SØGER

Et hus med 80 
badeværelser

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00 
Tirsdag-fredag: 7.00-17.30 
Lørdag: 8.00-12.00

Østre Gjesingvej 16-20 
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

LAILABRITT®

KOSMETOLOG | FODPLEJER | ZONETERAPEUT

Vejen til skønhed og velvære...

NY ADRESSE 1. MARTS 2022
GRAMSVEJ 6, HJERTING

Åben 
efter aftale

GRAMSVEJ 6  I  6710 ESBJERG V  I  TLF 40 19 80 19  I  WWW.LAILABRITT.DK

Har du et godt tip?
Så send det til  

mail@hjertingposten.dk

90 år med den fredede hede

NATURPLEJE – Sjelborg 
Hede blev i år for 90 år si-
den fredet. Esbjerg Natur-
plejeforening har derfor 
besluttet at fejre denne mi-
lepæl med fødselsårsboller 
søndag den 27. marts. 

Det foregår ved den store 
fredede hedes sydlige ende 
ved Bopladsvej, som er en 
sidevej, der ligger til høj-
re for Myrtuevej, når man 
kommer fra Hjertingsiden, 
fortæller Carsten Mathie-
sen, stifter af og formand 
for Esbjerg Naturplejefor-
ening.

”I år 1904 påbegyndtes 
tilplantningen af det mæg-
tige, sandede, og magre  he-
deareal i Marbækområdet 
på Esbjerg Bakkeø, hvor-
ved store dele af området 

blev forvandlet fra lysåben 
hede til nåletræsplantage. 
Fremsynede mennesker 
kunne godt se, hvor det bar 
hen, og for at sikre noget af 
heden og de landskabelige 
værdier, der er knyttet til 
et lysåbent terræn med frit 
udsyn til Vesterhavet, blev 
den nuværende hede fredet 
den 24. august 1932 kl. 15, 
med fri adgang for offent-
ligheden,” fortæller han. 

Formidabel udsigt
”Alle der færdes i områ-
det kender denne smukke 
hede ved Myrtuevej med 
den lille sø og det smukke 
lyngtæppe. På toppen af 
heden er der en formidabel 
udsigt ud over plantage og 
Ho Bugt.” 

”Denne store fredede 
Sjelborg hede er én ud af 
de seks landskabs - og kul-
turfredninger, der mellem 
1932 og 1968 blev etableret 
i Marbæk-området. En tur 
ad Skelstien, der krydser 
heden, giver gode mulighe-
der for at opleve, hvordan 
store dele af Marbækområ-
det så ud før hedeopdyrk-
ningen tog fat. Her kan man 
nyde den storslåede udsigt, 
de græssende dyr og ikke 
mindst de mange flotte og 
sjældne planter, der vokser 
på heden, såsom den store 
guldfarvede guldblomme 
og et meget stort antal plet-
tet gøgeurt, som er en af 
Marbækområdets smukke 
orkideer,” oplyser Carsten 
Mathiesen 

Esbjerg Naturplejefor-
ening blev dannet med det 
formål at hjælpe biodiversi-

ten på hederne ved at sikre 
gode levesteder for plan-
te- og dyreliv, gerne med 
hjælp fra borgerforeninger, 
spejdere og skoleklasser. 
Foreningen sørger således 
for to til tre gange om året 
at fjerne uønsket opvækst 
af træer og buske på heder-
ne i Marbæk-området, så de 
fremstår lysåbne til gavn 
for dyr og planter samt til 
glæde for de mennesker, 
der færdes i området. Her-
udover plejer foreningen en 
lille naturperle i Guldager 
plantage.

”Alle er meget velkom-
ne til at kigge forbi søndag 
den 27. marts fra kl. 13 til 
16 og gerne deltage i hede-
plejen, så den gamle hede 
også kan se pæn ud på sin 
100-års jubilæum,” slutter 
Carsten Mathiesen.   
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Den fredede Sjelborg Hede fejrer 90 års 
fødselsår i 2022. Det bliver markeret

Orgelfestival i Guldager Kirke

MUSIK – Onsdag den 2. 
marts klokken 19–21 er der 
orgelkoncert i Guldager 
Kirke. Det er med Hedvig 
Dobias og Andreas Dohn, 
musik af Mozart, Carl Niel-
sen, G. Donizetti, Lloyd 
Webber, Buxtehude og 
Bach. Der er fri entré.

Hedvig Dobias er fra Un-
garn, uddannet på Franz 
Liszt-akademiet. 

Hun kom hertil for at 
studere hos blandt andre 
Jesper Madsen og Bine 
Bryndorf, har deltaget i 
flere internationale orgel-
konkurrencer og er med 
på en række cd’er. Hun er 
organist ved Sankt Nicolai 
Kirke i Kolding.

Med sig har hun Andre-
as Dohn, kun 19 år, sanger 
ved samme kirke og leder 
af dens ny barbershop-kor. 
Han har givet solokoncer-
ter og optrådt ved DRs jule-
gudstjeneste i 2021.

Den tredje ’hovedperson’ 
er orgelet, bygget i 1966 af 
Marcussen & Søn, renove-
ret og ombygget i 2019 af P. 
G. Andersen.

Vestjysk Orgelfestival 
holdes hvert andet år i Es-
bjerg, Varde, Bramming og 
Ribe, i år med 11 koncerter 
frem til 13. marts.
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Hedvig Dobias og  
Andreas Dohn. Foto: Presse.

Organist og ung sanger fra Kolding 
optræder i kirken den 2. marts


