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Gamle spejdere klargjorde Jens Granes Hus
MARBÆK – De gamle spejdere i BP-Klubben har en 
mangeårig tradition den tredje mandag i maj måned, 
nemlig forårsklargøring af Jens Granes Hus, de 
grønne spejderes hus i Marbæk. 

Denne gang deltog 12 aktive i alderen fra 50 til 91 år 
i arbejdsdagen, som var begunstiget at usædvanligt 
godt vejr. 

Både huset og området omkring fik den helt sto-
re tur med en forsommerrengøring og -klargøring, 
så huset står klart til at være ramme for sommerens 
mange forskellige aktiviteter med spejderne. 

Også i år var én af de større opgaver at rense det 
store bålsted for visne blade. Men ved fælles hjælp var 
også dette samlingssted klart til spejdernes aftenhyg-
ge. 

Efter arbejdet mødtes de 12 til fællesskab udendørs 
med grillmad og forfriskninger. 

Aftenen sluttede af med spejdersangen, inden man 
kunne ønske hinanden en rigtig god sommer.

   

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: Bjarne Karlskov 52 58 65 03

bjarne@karlskov.net
Se mere på: www.sgi-bordtennis.dk

SGI SPORTMIX
Formand: Anne Norschau 61 79 31 66

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

FRIVILLIGHED – Har 
man haft børn på en frisko-
le, kender man det. En eller 
to gange om året kaldes der 
til arbejdsdag, oftest på en 
lørdag. Og så sker det sam-
me, som da pyramiderne 
og Den Kinesiske Mur blev 
bygget: De tusind hænders 
mirakel. Det er faktisk for-
bløffende, hvad mange 
mennesker kan nå på kort 
tid ved målrettet arbejde. 
Og bagefter hygger man 
sig.

Således var det også, da 
Hjerting Idrætsforening og 
den selvejende institution 
Hjertinghus lørdag den 21. 
maj fra klokken 9 skulle 
råde bod på, at den entre-

prenør, man havde hyret 
til jordarbejdet, netop var 
gået konkurs. Via opslag 
på blandt andet Facebook, 
hvor formand Anders Kri-
stensen i en video bad folk 
i Hjerting for at komme og 
hjælpe og tage havered-
skaber med lykkedes det 
faktisk at få mellem 30 – og 
nok nærmere 40 – frivillige 
til at komme og være med.

Mange havevante
Mange var som Deres ud-
sendte lidt grå i toppen, 
men det skulle senere vise 
sig, at det var en stor fordel.

Selvsamme formand for 
Hjerting IF inviterede først 
deltagerne på morgenkaf-

fe med lækre rundstykker 
og juice i husets café. Her 
fortalte han om dagens op-
gaver og uddelte opgaver. 
Deres udsendte fik til opga-

ve at hakke tidsler og andet 
træls ukrudt ved højene.

Så snart tropperne var 
sendt i felten, gik alle på 
med krum hals. Det ligne-

Entreprenørs konkurs tvang Hjerting 
Idrætsforening og Hjertinghus til selv at 
færdiggøre jordarbejde og afmærke par-
keringspladser. 30-40 frivillige deltog

HIF samlede tropperne til stor arbejdsdag 

SGI Samvirke fik æresmedlem på jubilæumsdagen

FESTDAG – Nyudsprung-
ne grønne grene, danne-
brogsflag, øl, vin og vand, 
mundgodt i lange baner, 
højt humør og feststem-
ning. 

Det var ingredienser-
ne, da Sædding-Guldager 
Idrætssamvirke – med godt 

et års Corona-forsinkelse – 
fredag den 20. maj marke-
rede sit 50-års jubilæum i 
Guldager Idrætscenter.

Knap 200 mennesker 
troppede op for at tage del 
i festen, hvor de blev budt 
velkommen af samvirkets 
formand, Jørn Gade, en 

skattet formand, der natur-
ligvis havde tjek på alle da-
gens detaljer – troede han i 
hvert fald. 

Æresmedlem
En enkelt ’detalje’ kom dog 
i den grad bag på ham, 
nemlig at han selv i løbet 
af eftermiddagen blev ud-
nævnt til æresmedlem af 
samvirket.

Det var samvirkets sekre-
tær, Kim Bo Skøtt, der kald-
te Jørn Gade frem foran 
gæsterne og på samvirkets 
vegne takkede formanden 
for indsatsen, engagemen-
tet og ikke mindst den ved-
holdenhed, der har præget 
Jørn Gades virke, også når 
der ind i mellem har været 
små og større kriser i sam-
virket, der omfatter godt en 
halv snes foreninger.

Inden det, der altså blev 
jubilæumsdagens høj-
depunkt, havde dagens 
hovedtaler – Jakob Lose, 
formand for Kultur- og 
Fritidsudvalget i Esbjerg 
Kommune – taget gæster-
ne med på et strejftog i det 

Formand Jørn Gade hædret for indsatsen og det store 
engagement. Knap 200 gæster mødte til 50-års jubilæet

De gamle billeder og arkivalier 
blev studeret grundigt.

De mange frivillige på og ved jordhøjene var supereffektive. Der slæbes cement til stolpehuller på p-pladsen.

Det flotte resultat. Foto: Claus Brinch-Danielsen
Der gik ikke mange minutter, så var et mylder  Der gik ikke mange minutter, så var et mylder  
af frivillige i gang med at flytte materialer.af frivillige i gang med at flytte materialer.
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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

Har du et godt tip?
Så send det til  

mail@hjertingposten.dk

de en overbefolket bygge-
plads med folk, der gik og 
småløb på kryds og tværs 
med materialer, hakkejern, 
river, spader, et jordbor, en 

motorsav og meget mere. 
Selv revisorer kan lave ma-
nuelt arbejde, viste det sig!

Og nu viste det grå guld, 
hvad de kunne. Mange af 

dem var tydeligvis hjem-
mevante, når det gjaldt 
havearbejde, så hurtigt 
blev først den ene jordvold 
ryddet for ukrudt, så den 
anden, tredje, fjerde og 
femte. Og hurtigt blev der 
sået græs og tromlet. Til alt 
held var der på denne grå, 
kølige dag en god, fugtig 
jordbund, så græsset kom-
mer forhåbentlig hurtigt 
op. På tennisbanen blev der 
sat brædder op ved bunden 
af hegnene, så boldene ikke 
længere smutter ud.

Imens gjorde ’husbesty-
rer’ Henrik Poulsen med 
flere klar til at tænde gril-
len på terrassen mod fod-
boldbanen op. Det fik den 
travle redaktør desværre 
ikke glæde af.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

HIF samlede tropperne til stor arbejdsdag 

SGI Samvirke fik æresmedlem på jubilæumsdagen

kommunale kultur- og fri-
tidsliv. 

Det skete i både ord og 
billeder, hvor Jakob Lose 
også kunne løfte lidt af slø-
ret for, hvad politikerne har 
i støbeskeen på netop det 
område.

”Blandt andet arbejder vi 
med en ny politik for fritid 
og idrætsliv i Esbjerg Kom-
mune, det samme gælder 
en egentlig sektorplan for 
hele fritids- og idrætsområ-
det – og så har vi en idé om, 
at der skal etableres et ’af-

bureaukratiseringsudvalg’, 
der skal gøre det lettere 
både at være forening og 
aktiv udøver her i kommu-
nen,” fortalte Jakob Lose.

Tilbageblik
Andre talere besteg også 
podiet i hallen i Guldager 
for at ønske samvirket til-
lykke på dagen, og det blev 
til flere tilbageblik på de år 
der er gået – men som også 
Jakob Lose slog fast i sin 
tale: 

”Samvirket er her med 
garanti stadig, når der er 
gået endnu 50 år”.

Tekst og foto:  
Jens Bytoft

Jørn Gade blev, aldeles 
uventet for ham selv, 
udnævnt til æresmedlem i 
forbindelse med Samvirkets 
50-års fødselsdag. Samtidig 
var der en flot buket til 
’kvinden bag manden’, fru 
Inger Gade.

Der slæbes cement til stolpehuller på p-pladsen. De nye p-pladser ved huset markeres med stolper. Slut med forfløjne tennisbolde.

Kender du en teenager, der 
er klar til et sommerjob eller 
fast fritidsjob som omdeler? 

www.blivomdeler.nu
eller ring 70 10 40 00

✔ Du tjener dine egne penge – samtidig med at du får motion og frisk luft.
✔ Du omdeler 1 gang om ugen – onsdag eller torsdag.
✔ Du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde, inden for deadline.
✔ De pakkede reklamer og aviser leveres hos dig – klar til omdeling.
✔ Som omdeler under 18 år optjener du løbende point til vores gaveshop.

Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til omdeling af reklamer og aviser 
i jeres område. Man kan enten blive fastansat eller sommerferieafløser.

Som teenager får du masser af fordele ved jobbet:

Læs mere 
og søg 

jobbet her


