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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

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

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

GENERALFORSAMLING
Hjerting Grandelaug indkalder til ordinær

i Jon & Dittes Hus

Grandelauget

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af Oldermand
8. Valg af bestyrelse,  

to medlemmer på valg
9. Valg af to suppleanter

10. Valg af to revisorer
11. Eventuelt

Medlem af Grandelauget er alle, som ejer et 
matrikelnummer i Hjerting By, eller som har 
ejet et sådant i mindst 10 år, men som er  
flyttet til en anden boligform indenfor Hjerting 
området. Disse er stemmeberettigede.
Alle beboere i Hjerting er velkomne.

Dagsorden:

Indkomne forslag skal være bestyrelsen  
i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. 
Efter Generalforsamlingen er Grandelauget  
vært ved et let traktement.

BEMÆRK: AFHOLDES I JON & DITTES HUS

Torsdag den 31. marts kl. 19

Hjemmebrygger vil oprette Hjerting Øllaug

HJEMMEBRYG – Øllet 
skummer hvidt, da Lars 
Bertram Pedersen skænker 
sin hjemmebryggede Gol-
den Dream i glasset. Den 
gyldne øl har han brygget 
selv. Ølbrygning udgør 
hans ny passion, og han hå-
ber at dele den med andre i 
lokalområdet. 

”Jeg håber at møde nogen 
med samme passion, så vi 
kan udveksle erfaringer og 
opskrifter. Måske kunne vi 
i fællesskab lave en bryg-
gedag. Og hvis vi var flere, 
kunne det være spændende 
at lave en ølsmagning, hvor 
vi hver især kom med vores 
bedste øl,” drømmer Lars 
Bertram Pedersen. 

Derfor har han taget ini-
tiativ til Hjerting Øllaug. 
Idéen opstod, da han skæn-
kede sin første bryg i ef-
teråret 2021. Han har slugt 
både bøger og podcasts om 
hjemmebryg i løbet af de 
sidste tre år. I oktober satte 
han sin første bryg, ynd-
lingsøllen Imperial Stout, 
over. Og da han endelig 
knappede den første flaske 
op, var det som en forløs-
ning. 

”Det var godt, og jeg var 
så stolt. Alle de spekulati-
oner, alt det jeg har læst, 
alle de usikkerheder, og til 
sidst den succesoplevelse 
jeg havde, kunne jeg tænke 
mig at dele med andre. Jeg 
kunne hjælpe andre, og vi 
kunne lære noget af hinan-
den i fællesskab. Jeg er ikke 
længere i processen, end 
at jeg også kan lære en hel 
masse,” siger Lars Bertram 
Pedersen.   

Oplæg på Pub Kaktus
Da han gik på pension fra 
sit job som uddannelses-
konsulent hos Rybners 
Kursuscenter i januar, dan-
nede han derfor 
en gruppe for 
øllauget på Fa-
cebook. Her har 
16 interesserede 
meldt sig under 
fanerne. 

Straks efter 
opslaget på Fa-
cebook meldte 
forpagter af Pub 
Kaktus, Kim 
Nielsen, sig med støtte til 
projektet. Han vil gerne 
lægge lokaler til, hvis øl-

lauget har brug for det. 
Det er her, Lars Bertram 
Pedersen drømmer om en 

sommerdag at arran-
gere ølsmagning med 
øllaugets hjemmebryg. 
Indtil videre har han 

holdt et oplæg på pubben. 
Derudover har han haft 

en interesseret med, da han 

Lars Bertram Pedersen er en entusiastisk 
hjemmebrygger. Han vil gerne mødes med 
andre og udveksle erfaringer om brygning

Ingelise Wenzel 
fortæller i Sønderris
FOREDRAG – Social-og 
arresthuspræst Ingelise 
Wenzel er på programmet, 
når der onsdag den 2. marts 
klokken 14 er Sogneefter-
middag i Sognehuset i Søn-
derris. Foredraget hedder 
Blandt udsatte og indsatte. 

Ingelise Wenzel har de 
seneste 37 år været tilknyt-
tet Jerne Sogn som præst, 
men de seneste år har hen-
des hovedvirke været som 
social- og arresthuspræst. 

Ingelise Wenzel.  
Foto: Privat

Det er vigtigt for Lars Bertram Pedersen at understrege, at ølbrygning ikke behøver være dyrt og besværligt – for eksempel kan øl 
brygges i en gryde. Selv har han dog investeret i bryganlæg, gæringstank og flaskepåfylder. Fotos: privat og Katrine Friisberg.



23. februar 2022   7Hjerting Posten

foretrækker du også

personlig kontakt?
Blue Water shipping er din lokale ekspert i transport og logistik, og vi 
vægter den personlige kontakt til vores kunder højt.

Blue Water shippings erfarne og kompetente medarbejdere sikrer dig tryghed 
og kvalitet i hele transportfasen, og vi tilpasser naturligvis vores løsninger så de 
passer til lige præcis dine varer, dit marked og dine behov. 

Blue Water Shipping A/S  |  www.bws.dk

www.macartney.com
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MacArtney global solutions

Din lokale sparringspartner, 
der arbejder ihærdigt på at 
tilføre din virksomhed størst 
mulig værdi og udbytte 
gennem løbende rådgivning.

Smedevej 33   6710 Esbjerg V   Telefon 75 15 17 33   www.danskrevision.dk

Meget mere end revision

Hjemmebrygger vil oprette Hjerting Øllaug

satte sin sidste bryg over. 
Den blev lavet i en gryde 
i køkkenet. Det er nemlig 
vigtigt for ham at vise, at 
det ikke behøver at være 
dyrt eller besværligt at 
komme i gang med at bryg-

ge øl. Man skal have nogle 
ingredienser, en gryde og 
en gæringstank eller -fla-
ske.

”Jeg synes ikke, det er 
dyrt. Det koster tre kro-
ner i materialer at brygge  

en halv liter øl,” pointerer 
den entusiastiske hjemme-
brygger, som også har reg-
net ud, at det koster cirka 
15 kroner i elektricitet per 
bryg.

Elsker at brygge
Det holder han sig dog ikke 
selv til. Han har investeret i 
bryganlæg og gæringstank 
i stål, ligesom han har en 
flaskepåfylder. 

”Det her er noget jeg vil. 
Det er ikke noget jeg bare 
vil prøve. Så jeg har købt 
et ordentligt anlæg. Og det 
har jeg ikke fortrudt,” un-
derstreger den nye brygger, 
som går op i gæringspro-
cesser, renlighed og tem-
peraturer med stor nøjag-
tighed. 

”Jeg elsker det simpelt-
hen. Min hjerne kommer 
i gang. Den skal ikke gå i 
stå,” siger han.    

Tekst og foto:  
Katrine Friisberg 

Lars Bertram Pedersen har 
indtil videre brygget fem slags 
øl. De første tre er klar til at 
drikke og smager, som de skal. 
Han køber råvarer i Horne  
og valser selv malten. 

Et køkken kan bruges i en snæver vending. Selv har han investeret i halvprofesionelt udstyr.


