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HVIS DET HASTER - SÅ TRYK 
PÅ DISSE TASTER 75 11 71 07

PETERS AUTOVÆRKSTED

Sidste nyt inden for bremse-, prøvestander og styretøjs- 
 udmålingsapparat og motortest · Opretning · Reparationer

Bytoften 2 · Hjerting · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 7511 7107

 

Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

•	 Tømrerarbejde	samt	tagudskiftning	inkl.	tagudstilling
•	 Vinduer	og	døre	af 	højeste	kvalitet
•	 Markiser,	der	matcher	den	enkeltes	behov
•	 Professionel	rådgivning
•	 Opmåling	og	montering
•	 Vestjyllands	eneste	og	største	udstilling	af 	vinduer,	
døre	og	markiser

Ådalsparken	13,	6710	Esbjerg	V	•	Tlf.	75	15	49	66	•	www.vinduescenter-esbjerg.dk

SALG 

RÅDGIVNING 

OPMÅLING 

MONTERING

Salg af kvalitetsprodukter til private og erhverv

MFG Byg, Sjelborgvej 62, Hjerting  
Ring 20 87 83 80 for en uforpligtende snak!

Din lokale murer
• Til- og ombygning • Badeværelser  
• Fliser og klinker • Tagarbejde  
• Facaderenovering • Omfugning 
• Pudsning • Vandskuring • Køkken 
• Reparationer • Hovedentreprise

Alt indenfor murerarbejde – inde og ude

www.macartney.com
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Ocean science
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MacArtney global solutions

Lars Kongsbak – 30 års erfaring MEDLEM AF LANDSFORENINGEN AF KLINISKE TANDTEKNIKERE

NY TANDPROTESE?
Ring 75 13 50 13

Specialist for tandproteser
klinisk tandtekniker

LARS KONGSBAK
Nygårdsvej 2  6700 Esbjerg  Tlf. 75 13 50 13

ULTRALØB – Det blev en 
udfordring af de helt sto-
re, da Peter Bernhard over 
fem dage løb 250 kilometer 
i den vestjyske natur. 

Ultraløbet havde Peter 
Bernhard sat sig for at gen-
nemføre for at markere, 
at han nu vil bruge sit en-
gagement som løber til at 
samle penge ind til velgø-
rende formål. Målet er det 
samme, som når indsamle-
re går fra dør til dør. I det 
internationale løbermiljø er 
det helt normalt med cha-
rity runners. Også i Dan-
mark er det blevet mere 
normalt at løbe for at rejse 
penge til forskellige velgø-
rende formål. 

Et maraton var ikke nok 
til at skabe opmærksom-
hed om begivenheden, me-
ner Peter Bernhard. Han 
planlagde selv den 250 ki-
lometer lange strækning 
fra hjemmet i Sædding og 
op langs vestkysten til Bork 
Havn, hvor han boede som 
barn, tilbage igen inde i 
landet med en afsluttende 
tur på Fanø.

Men et ultraløb med 50 
kilometer fem dage efter 
hinanden bliver ikke noget 
Peter Bernhard kommer til 
at gentage, garanterer han.

”Har ondt så mange 
steder og er på så ukendt 
grund mentalt, at jeg ikke 

længere ved, om hverken 
kroppen eller psyken hol-
der til en dag mere,” skrev 
Peter Bernhard på Face-
book efter tredje etape. 

Modvind med flyvesand
Her havde han løbet fra 
Søndervig til Bork Havn. 
Han havde planlagt løbet, 
så han løb mod nord ved 
kysten og mod syd inde i 
landet. Det gav den stør-
ste sandsynlighed for at 
få vinden i ryggen ved ha-
vet. Men netop i dagene op 
mod påske blæste en vold-
som vind fra nord, som føg 

med flyvesand, som kom 
ind overalt. 

Han har taget løbernav-
net Den Grå Ferguson, og 
det er ikke uden grund. 
Som en lille driftssikker 
traktor kommer han nem-
lig frem uanset vilkårene. 

”Jeg er ikke den hurtigste, 
og det bliver jeg heller ikke. 
Men jeg er utroligt stædig. 
Jeg har evnen til at lade 
være med at stoppe, når 
kroppen begynder at sige, 
at nu gider den ikke mere. 
Det er jo i hovedet og ikke i 
benene, det går galt. Det er 
hovedet, der siger, at nu er 

Peter Bernhard 
vil bruge sit 
engagement i løb 
til at samle penge 
ind til velgørende 
formål. Han skød 
sin status som 
velgørenhedsløber 
i gang med en 
ekstrem løbetur 
ved vestkysten

Velgørenhedsløber løb 250 kilometer

Klar til afgang. Sådan ser 
man ud, når man er klar til 

at løbe 250 kilometer i løbet af 
fem dage. Foto: Privat
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koncert med trompetist  
Per Nielsen i Hjerting Kirke 
Søndag den 1. Maj kl 15.00 

                           
 

 
Per Nielsen akkompagneres af Pianist Carl Ulrik Munk-Andersen 

KØB AF BILLET KR: 250,- 
www.jonogditteshus.dk + gebyr 
MENY HJERTING, kassen 
Hjerting Badehotel, receptionen 
Ved ankomst: MobilePay 
Dørene åbnes kl. 14.00 
 
Arrangør: Stiftelsen Jon og Dittes Hus 

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

Har du et 
godt tip?

mail@
hjertingposten.dk

Så send det til

det ikke sjovt længere. Det 
skal man være i stand til at 
acceptere,” forklarer han. 

Normalt lader Peter Bern-
hard op, når han løber. Han 
arbejder som 
quality mana-
ger hos LEGO, 
et job, hvor der 
ofte er pres på. 

”Mit løb er 
et sted for mig, 
hvor jeg klarer 
mit hoved for 
at undgå stress. 
Derude får tan-
kerne lov til at 
bundfælde. Du 
ryger hurtigt 
ind i en boble. 
Jeg løber i en 
form for medi-
tativ atmosfæ-
re,” forklarer 
Peter Bernhard.

Men når han 
løber så ekstreme stræk-
ninger, åbner der sig et nyt 
rum for ham, fortæller han. 

Mærker ikke smerten
”Inden i boblen er der en ny 
boble. Du mærker ikke læn-
gere, at det gør ondt. Eller 
man ignorerer, at kroppen 
har ondt, medmindre der 
kommer noget, der bliver 
værre eller ekstraordinært. 
Det er et spørgsmål om at 
nå ind i den mentale til-
stand, hvor man ikke føler 
det,” siger Peter Bernhard, 
som ikke er vild med den 
tilstand.

”Det er lidt skræmmende. 
Men det er du nødt til, hvis 
du skal løbe ekstremløb. 
Der bryder jeg mig ikke om 
at være. Man bliver meget 

indadvendt, og det er jeg 
ikke så god til,” siger Peter 
Bernhard.

Derfor vil Den Grå Fer-
gusons kommende velgø-
renhedsløb være af en an-
den karakter. Han deltager 
i Stafet for Livet til fordel 

for Kræftens Bekæmpelse 
og har også planlagt et løb 
mellem Silkeborg og Ry, 
Everesting, hvor han sam-
men med familien vil besti-
ge 8848 højdemeter, Mount 
Everests højde, i et løb. 

Derudover vil han plan-
lægge nogle forskellige 
mindre løb, hvor løbere 
kan tilmelde sig, og alt 
overskuddet går til Læger 
uden grænser. Han har tid-
ligere arrangeret løb i Mar-
bæk Plantage og til Langli. 

Maraton rundt i verden
Normalt løber Peter Bern-
hard fire – fem gange om 
ugen i en halv til halvanden 

time. Han har 
tidligere løbet 
flere maraton-
løb nogle lidt 
usædvanlige 
steder i verden 
som på Den 
Kinesiske Mur 
og på vulka-
ner på Azorer-
ne. Hans kone 
Lone Bernhard 
tager med, og 
så holder de fe-
rie, når han har 
gennemført sit 
løb. 

Hun har 
hest, så i hver-
dagen passer 
det passer fint, 

at de begge bruger meget 
tid på deres fritidsinteresse. 

”Hun er min vigtigste 
supporter,” siger han.

Tekst: Katrine Friisberg

Velgørenhedsløber løb 250 kilometer
Peter Bernhard bor i Sædding 
og løber ofte på stien langs 
vandet Foto: Katrine 
Friisberg.

Familie og venner stod klar til at fejre Peter Bernhard, da 
han havde løbet ultraløbet på 250 kilometer. Foto: Privat

Indsamling
Peter Bernhard deler erfaringer om sine velgøren-
hedsløb på Facebook under navnet Dengråferguson 
Velgørenhedsløber. Her kan man finde ud af, hvor-
dan man kan bidrage til hans indsamling. 

Indtil videre har han samlet 8050 kroner ind gen-
nem sit velgørenhedsløb. 

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


