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25 års medlmeskab af Odd Fellow Ordenen
HÆDERSTEGN – Sekretær Inger Marie Vad Peder-
sen, Åmoseparken i 6710, har fået tildelt hædersteg-
net for 25 års trofast medlemskab af Odd Fellow Or-
denen, Søsterloge nummer 85 ’Armenia’. 

Gennem årene har Inger Marie Vad Pedersen besat 
flere embeder, blandt andet som inspektør, sekretær 
samt under- og overmester.

Esbjerg Soroptimistklubs kvindepris 2022
KVINDEPRIS – Mette Hedegaard Thomsen, der er 
lektor i energiteknologi og forsker på energiområ-
det ved Aalborg Universitet i Esbjerg, har modtaget 
Esbjerg Soroptimistklubs kvindepris 2022 på 10.000 
kroner.

Tour de Pedal i Guldager og omegn
CYKELTURE – I år bliver der kørt ’Tour de Pedal’ i 
Guldager og omegn hver tirsdag i maj og juni måned. 
Hver gang går starten klokken 18.45 fra parkerings-
pladsen ved Guldager Kirke, oplyser Guldager Bor-
gerforening. 

De enkelte ture har en længde på cirka 10-12 kilo-
meter. Lørdag den 19. juni er der i øvrigt planlagt en 
ekstra tur til Fanø, hvor den store dragefestival finder 
sted.

Sygeplejerske hædret med Grethe Foss’ legat
LEGAT – Sygeplejerske Jette Gram Nielsen, Sydvest-
jysk Sygehus i Esbjerg, er blevet hædret med Grethe 
Foss’ legat. 

”Ifølge kollegerne har Jette Gram Nielsen en stor 
indlevelsesevne over for patienter og pårørende, li-
gesom hun skaber en positiv kultur med humor og 
anerkendelse,” lyder det fra Jette Søe fra legatbesty-
relsen.

   

SÆDDING-GULDAGER 
IDRÆTS FORENING

SGI FITNESS & MOTION
Formand: Lars Sørensen
Økonomians.: Dorte Veis Svendsen
Aktivitetsans.: Hanne Damgaard
Best. medl.: Lene Nørby Nygaard

Lene Overgaard Langelund
Karsten Toft
Bo Christiansen

Har du behov for at kontakte foreningen, finder du os på vores 
hjemmeside: www.sgifitness.dk under kontaktpersoner

SGI FODBOLD
Formand: Michael Madsen 30 16 67 76
Kasserer: Jens Knudsen 51 15 75 55

Mail: knudsen.jensr@gmail.com
Best. medl.: Ditte Nørskov 20 51 97 60

Theis Nielsen 26 39 24 28
Mathias Hedeager Paulsen 61 28 79 40
Kim Langerhuus 22 68 33 77
Thomas Rejkjær Nielsen 51 94 88 89

Du kan også finde os på: www.sgi-fodbold.dk

SGI BORDTENNIS
Formand: Bent Christiansen 50 42 72 39

bentchristiansen8@gmail.com

SGI SPORTMIX
Formand: Anne Norschau 61 79 31 66

Mail: norschau@gmail.com
www.facebook.com/sgisportsmix

Vi søger omdelere i alle aldre – du 
skal blot være fyldt 13 år. Sæt dit 
fodaftryk i lokalområdet med et 
fleksibelt fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob som omdeler. 

Du kan vælge én eller flere ruter. 
Ruterne er i nærheden af, hvor 
du bor, og du kan låne en trailer af 
os, som du kan gå eller cykle med. 

Bliv omdeler og få
ekstra penge på kontoen

Du arbejder i dit nærområde.

De pakkede reklamer og aviser  
leveres hos dig – klar til omdeling.

Bestem selv hvornår på dagen, du vil 
arbejde, inden for vores deadline.

Du skal arbejde onsdag eller torsdag.

Læs mere og søg jobbet på blivomdeler.nu

Masser af gode grunde
til at blive omdeler:

VIKINGER – Lørdag den 
2. april sprang en god 
håndfuld medlemmer af 
Ho Bugt Havbad i vandet 
ved Sjelborg Strand. Glemt 
var kontroverserne med 
sejlklubben. Vinden var 
isnende, ergo lod det lune-
re vand faktisk til at gøre 
godt, kunne Deres udsend-
te, der hader koldt vand, 
konstatere. Bagefter var 
der kaffe og hjemmebagte 
boller. Lørdag den 30. april 
er der igen pop-up event 
ved Sjelborg Strand, denne 
gang med sauna.

Inden det første event 
havde der i marts været 
generalforsamling i Hjer-
tinghus med en stor del af 
de da 265 medlemmer som 
deltagere. Konstitueret for-
mand Birgit Møller Bach, 
der endte med at blive valgt 
til formand for bestyrelsen, 
var glad og overrasket over 
det store fremmøde.

Plads til alle havbadere
”Det er tegn på, at der er 
behov for en forening, der 
kan rumme de mange, der 
vil vinterbade – og selvføl-

gelig de, der vil 
bade hele året i Ho 
Bugt,” sagde hun.

”Foreningen 
blev stiftet 3. maj 

2021, af en gruppe badere 
fra Morgenbaderne i Ho 
Bugt Sejlklub. Jeg vil for-
søge kort at opridse moti-
vationen til at stifte en ny 
forening, da der nu både 
er badere som en afdeling 
i Sejlklubben og vores for-
ening Ho Bugt Havbad. 
Der har været badere un-
der Sejlklubben i huset på 
Sanatorievej, siden det stod 
færdigbygget. Det var et 
krav fra Realdania, at der 
skulle være sauna til ba-
dere. Da havbadning og 
ikke mindst vinterbadning 
i hele landet bliver mere og 
mere populært, kom der 
selvfølgelig også flere og 
flere medlemmer som ba-
dere i sejlklubben,” forkla-
rede hun. 

”Baderne var dog ikke 
ligeværdige medlemmer 
af sejlklubben. Selv om der 
betales samme kontingent, 

Første pop-up event var 2. april. 30. 
april kommer der også saunavogn. 
Foreningens første generalforsamling 
tiltrak mange vinterbadere 

Ho Bugt Havbad er hoppet i bølgerne

Pop-up eventet  
den 2. april 
efterfølges af et 
den 30. april - med 
sauna.
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Som led i Tennissportens Dag inviterer 
Hjerting IF Tennis alle interesserede  
til at besøge os på klubbens baner  
ved Hjertinghus, Tobølparken 25,  
til en dag med tennisspil og hygge 
fra klokken 10-13.

Det er gratis at deltage, og gæsterne 
kan låne ketsjere og bolde.

”Til Tennissportens Dag får alle mulig-
hed for at prøve at spille tennis” - ”Alle 
er velkomne og alle kan være med – uanset 
alder, og om man har prøvet at spille før. 
Vores dygtige trænere står klar til at hjælpe 
deltagerne godt i gang på banerne, og man kan høre 
nærmere om klubbens mange tilbud.”

Med Tennissportens Dag præsenteres de mange 
glæder og fordele, der er ved tennis. Tennis er blandt 
andet mere gavnligt for helbredet end mange andre 
fritidsaktiviteter, det er en fleksibel sport at gå til, og 
man kan spille tennis sammen som familie på tværs 
af generationer.

Vi ses forhåbentligt til Tennissportens Dag

Bestyrelsen,  
Hjerting Idrætsforening Tennis

Kom og oplev tennis på
Tennissportens Dag 
Lørdag den 30. april kl. 10-13

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

SÆDDING 
Håndværkervej 42 · 6710 Esbjerg V

69 15 67 10 · saedding@firststop.one

 Ring for et godt tilbud  
på 69 15 67 10   
eller se på firststop.dk

DÆK · FÆLGE · AUTOSERVICE

kunne baderne ikke kom-
me i bestyrelsen eller have 
nogen indflydelse. Dette 
er i strid med folkeoplys-
ningsloven, har vi påpeget 
overfor kommunen. Det 
har desuden altid været 
vanskeligt at få penge til 
forbedringer og udvikling 
af sauna og omklædning 
med videre.”

Ikke plads i sejlklubben
”Der kunne hurtigt kom-
me flere badere end sejlere 
i Sejlklubben. Sejlklubben 
besluttede, at der maximalt 
kunne være 150 badere. På 
det tidspunkt var der om-
kring 200 badere. Vi mener, 
at lokalerne kan rumme 
langt flere badere, den en-
kelte bader er der ikke så 
lang tid ad gangen. Bader-
ne er der primært om vin-
teren og sejlerne primært 
om sommeren, så det ville 

være oplagt at dele facilite-
terne,» sagde hun videre.

”Vi var derfor en grup-
pe, der besluttede at star-
te en ny forening Ho Bugt 
Havbad. Vi lavede vedtæg-
ter og blev godkendt som 
forening af kommunen,” 

sagde hun og fik begejstret 
applaus.

Hun sagde videre, at det 
nu gælder om at få gang i 
mange aktiviteter på både 
den korte og den lange 
bane, så der kommer flere 
medlemmer. Kommunen 

har givet tilsagn om as-
sistance.

På den lange bane er øn-
sket egne lokaler med om-
klædning, sauna til 10-12 
personer, to udebrusere, 
to toiletter, terrasse med 
læ og siddepladser, gerne 
baderum og mulighed for 
udvidelse ude i fremtiden. 
Hun mente, Sjelborg var et 
godt sted med de bedste 
naturoplevelser og gode til-
kørselsforhold.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Lørdag den 2. april var vinden 
isnende, ergo lod vandet til at 
være et lunere sted at befinde 
sig i end i fri luft.Ho Bugt Havbad er hoppet i bølgerne

Der var varm kaffe og hjemmebagte boller bagefter.

Har du et godt tip?
Så send det til  

mail@hjertingposten.dk

Foreningens 
visioner 
• At udbrede vinter- 

badning og sauna- 
kultur til gavn for 
unge, voksne og 
ældre. 

• At få aktivitet ved 
kysten og lokal-
miljøet - også i årets 
kolde måneder 

• At få en 
arkitektonisk 
havbadeperle ved 
Esbjerg, der vil sætte 
byen på landkortet

• At skabe rammer, 
som er befordrende 
for fællesskab, 
sundhed og 
livskvalitet

• At gøre helårs- 
badning tilgængelig 
- først og fremmest 
for Esbjerg 
Kommunes borgere 
og eventuelt også for 
gæster og turister 

• At brande Esbjerg 
som en attraktiv 
by med fokus på 
det gode og sunde 
foreningsliv 

• At tilføre Esbjerg 
mere storbykvalitet.


