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Højskoleforening på udflugt
FRA VEST TIL ØST – Første stop er ved Tirslund-
stenen i Tirslund Plantage, hvor der er kaffe og 
rundstykker – og dermed er en meget aktiv dag for 
deltagerne i Hjerting Kirkes Højskoleforenings årlige 
udflugt i fuld gang. 

Arrangementet finder sted lørdag den 28. maj med 
afgang fra Hjerting Kirke klokken 08.00. Hjemkom-
sten forventes klokken cirka 18.30

Fra Tirslund går turen videre til Nørremarkskirken 
i Vejle, hvor der er rundvisning, og hvor deltagerne 
kan opleve Peter Brandes altervæg. 

Herfra fortsætter turen til Børkop og frokost på re-
staurant Børkop Vandmølle, inden der igen bliver sat 
kurs mod Vejle og et besøg i Spinderihallerne. Her 
er der rundvisning i de to permanente udstillinger 
’Danmarks Manchester’ og ’Røde Mølle’.

Sidste stop gælder Christianskirken i Fredericia, 
hvor deltagerne kan se både glasmosaik og beun-
dre professor Bjørn Nørgaards bronzeportal ’Alfa og 
Omega’ samt hans forgyldte altertavle.

Lokalråd ønsker forbudsskilte
AUTOCAMPERE – Sædding-Fovrfeld Lokalråd har 
gjort de lokale politikere opmærksom på, at der især 
i sommertiden holder adskillige autocampere på par-
keringspladserne langs Sædding Strandvej.

”Vi ser gerne, at der bliver skiltet med et forbud 
mod overnatning, ligesom vi ønsker at parkeringen 
bliver tidsbegrænset,” oplyser lokalrådets formand, 
Lise Retbøll.

Lokalrådet mener dog også, at en by af Esbjergs 
størrelse bør have en parkeringsplads for autocampe-
re, og peger på en placering ved Esbjerg Strand, hvor 
camper-folket blandt andet kan komme af med deres 
affald.

”I rådet ønsker vi også, at der bliver gjort noget 
ved parkeringsforholdene ved ’Mennesket ved Ha-
vet’. Mange store, udenlandske vogne, salgsvogne og 
andet fylder så meget, at de næsten blokerer parke-
ringspladsen for almindelige personbiler,” lyder det 
fra Lise Retbøll.

Corona-fri generalforsamling
NYTÆNKNING – Museumsforeningen for Fiskeri- 
og Søfartsmuseet vil gerne spille på flere strenge. Det 
handler om nytænkning og især om samarbejde med 
andre, lokale foreninger, der arbejder med fiskeri og 
søfart – og det vil formand Per M. Holm fortælle mere 
om, når der fredag den 29. april er generalforsamling, 
selvfølgelig på Fiskeri- og Søfartsmuseet.

”Ellers har vi, som alle andre, været plaget af Coro-
na, så det har været lidt småt med aktiviteter,” fortæl-
ler formanden, der nu ser frem mod et år med flere 
gøremål – ”og også gerne en bedre økonomi,” tilføjer 
han.

Politikere tager på rundtur
DIALOG - Tirsdag den 3. maj bliver det muligt at 
møde nogle af Esbjerg Kommunes lokale politikere. 
De deler sig op og besøger 12 forskellige steder i kom-
munen, og det gælder både Sædding, Guldager, Hjer-
ting og Vester Nebel. 

Besøgene er en del af kommunens Vision 2025. Må-
let er at gøre det let at komme i dialog med politiker-
ne, stille spørgsmål og komme med forslag til udvik-
lingen i kommunen. 

På alle fire lokationer foregår besøget fra klokken 
16 – 17.30. I Guldager foregår besøget på parkerings-
pladsen ved Aldi. I Hjerting kan de lokale møde po-
litikerne på parkeringspladsen ved Meny. I Sædding 
foregår besøget på parkeringspladsen ved Sædding 
Centret. I Vester Nebel vil politikerne opholde sig ved 
bålstedet ved Multihallen. 

Turen begyndte i foråret 2021, hvor det gamle byråd 
besøgte 12 steder i kommunen. Nu lægger det nye by-
råd vejen forbi 12 nye steder.

   

Sortrygget Vipstjert  
– Et smukt engelsk islæt i Vadehavet

Der er mange fugle i Vade-
havet, men der optræder 
også hvert år fugle, der er 
meget kortvarigt på besøg, 
og som egentlig i forhold til 
deres trækrute bare er fejl-
navigeret en 6-800 km. 

Sådan er det med den 
britiske race af vores meget 
velkendte Hvide Vipstjert, 
Motacilla Alba. Racen hed-
der Motacilla Alba Yarrel-
lii, og det er sidste ordet, 
der viser, at den er en race. 
Gruppen er Vipstjerter, 
Motacilla, arten er Alba, 
Hvid Vipstjert og Yarrel-
lii er denne britiske race 
Sortrygget Vipstjert, på 
Engelsk hedder den ’Pied 
Wagtail’. Så har vi taksono-
mien på plads.

Hvad er det så for en fæt-
ter, der hvert år i marts og 
april kommer forbi Vade-
havet, og kun yngler med 
meget få par? 

Det er en smuk lille juvel 
med sort ryg og et kontra-
sterende hvidt vingefelt, 
der alt i alt skaber en helt 
anden fugl på trods af at 

størrelse på 17-19 cm, kald 
og sang er tæt på identisk. 
Den har samme præferen-
cer inden for mad og fore-
trukne levesteder, der er 
strandenge og dyrkede og 
udyrkede marker med mu-
lige ynglepladser som huse, 

broer og stenbrud inden for 
rækkevidde.

Den overvintrer i Nord-
afrika og Mellemøsten. Så 
denne smukke race adskil-
ler sig reelt kun på, at den 
er en markant mørkere ud-
gave af vores hjemlige Hvi-

de Vipstjert, men hvilken 
smuk variation, der hvert 
år besøger områder som 
Blåvand, Fanø og andre ste-
der tættest på England. 

Tekst: Søren Brinch

Vadehavets fugle

HÆDER – I forbindelse 
med en gymnastikopvis-
ning i Sønderris for nylig, 
fik SSKs formand Inge 
Hansen sig lidt af en over-
raskelse. Lillian Flytkjær Ja-
kobsen fra DGI Sydvest tog 
gulvet og holdt en tale om-
kring frivillighed og i den 
forbindelse fik Inge Han-
sen overrakt en ”æresnål”, 
blomster og diplom.

”Inge, du fortjener, at bli-
ve hyldet for dit særlige en-
gagement og din indsats i 
SSK, Sønderris Sportsklub. 
Du har rigtig mange bolde 
i luften og har meget svært 
ved at sige nej, fordi ingen 

opgave er for lille – eller 
for stor. Du er virkelig en 
ildsjæl som er guld værd 
for SSK. Du arbejder fuld-

tid og er også fuldtid i klub-
ben. Du er formand, har et 
yogahold, et livstilshold, 
og så underviser du i Bugg 

dance, Line dance og hos 
foreningen Kom og Dans. 
Du er virkelig en stor inspi-
ration for mange. DGI Syd-
vest vil derfor gerne yde 
dig en ydmyg tak for dit 
store arbejde. Du modta-
ger hermed vores Æresnål. 
Den uddeles til helt særlige 
personer, der har udviklet, 
understøttet og værnet om 
foreningslivet i DGI Syd-
vest og i Danmark,” lød det 
i talen, der udløste stor ap-
plaus.

-fina

Inge Hansen fik sig 
en overraskelse 
ved en opvisning 

Æresnål til SSK-formand
Pludselig blev opvisningen 
til noget andet og mere, da 
SSK-formand Inge Hansen fik 
Æresnål af Lillian Flytkjær 
Jakobsen fra DGI Sydvest.
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Læs mere om Frivilligforeningen 
og de mange forskellige aktiviteter på:
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SYDLANDSK GRANIT & MARMORKUNST

KIG IND! 
Håndlavede marokkanske marmorfliser

NYHED: Kan også leveres  som belægningsfliser til haven

Sortrygget Vipstjert er kun kortvarigt på besøg.


