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Nye specialister i Fit & Sund Hjerting
HJERTING – Fit & Sund Hjerting har ansat Gudrun 
Hermannsdottir som husleder og Simon Dahl Verner 
som teamleder. Gudrun kommer med en baggrund 
som M.sc. In Public Health fra Syddansk Universitet 
(SDU). Hun har været fodboldtræner, hjulpet demen-
te ældre med daglig tidssammenhæng, udendørs 
aktiviteter og fysisk aktivitet på et omsorgshjem i Is-
land. Hun har også været personlig træner i en lands-
dækkende fitnesskæde og sundhedskoordinator for 
borgerrettet rygeforebyggelse i Esbjerg Kommune 
samt arbejdet med kost- og motionsvejledning for 
børn og deres familier. 

Simon har en diplomuddannelse i elite- og konkur-
renceidræt fra SDU og certificeret coach i DIF. Han 
har været træner for juniorlandsholdet i tennis og 
været uddannelsesansvarlig i Dansk Tennisforbund. 
Under Covid-19 var han testcenterchef hos Carelink.

”Vi byder både Gudrun og Simon hjertelig velkom-
men til Fit & Sund Hjerting og ser frem til, at de i sam-
arbejde med mig og den øvrige bestyrelse kan være 
med til at forme Fit & Sunds udvikling i Hjerting til et 
center for bedre helbred gennem rigtig motion, kost 
og mental balance,” siger centerchef Jacob Gammel-
gaard.

Guldager gør klar til et brag af en byfest
GULDAGER – Efter nogle trælse Corona-år er der 
lagt op til et brag af en byfest i Guldager fra torsdag 
den 9. til søndag den 12. juni med hovedvægten lagt 
på 10. og 11. juni. Guldager Løbet, arrangeret af SGI 
Fitness, finder sted torsdag den 9. fra klokken 17. Di-
stancerne er 5, 10, og 15 kilometer samt en halvma-
raton på 21,1 kilometer. Man kan både gå og løbe de 
to distancer på 5 og 10 kilometer. Starten går fra fest-
pladsen på Guldagervej 68. Gadefodboldturneringen 
kører fredag fra klokken 18.30 med finaler fra lørdag 
klokken 10. I teltet er der fest for de unge og dem, der 
føler sig unge med DJ Jeppe Hartkopf. På festpladsen 
er der børneaktiviteter som dåsekast, lav din egen 
perlekæde, spejderaktiviteter og et loppemarked, 
som finder sted lørdag klokken 10-12. Lige efter dette 
synger Sofie Kodal Larsen fra scenen. En petanque-
turnering lørdag klokken 10 og fri tennis fra klokken 
10-12 samme dag er også en mulighed, og om efter-
middagen er der Gadernes Trekamp. Borgerforenin-
gen disker op med Tyrolerparty Oktoberfest lørdag 
aften med Jimmi Thomsen som DJ. 

Ny sommerhusudstykming ved Sjelborg
SJELBORG – Hvis alle myndigheder siger ja, så kom-
mer der i efteråret 12 sommerhusgrunde til salg ved 
Sjelborggårdsvej og Bulbjergvej, skriver JydskeVest-
kysten. De kommer til at ligge kun 300 meter fra Ho 
Bugt. Ejeren af området er Sjælborg Huse ApS. Dan-
bolig står for salget.

   

KANER – Er man tilflytter, 
ved man næppe, hvad en 
Hjerting-kane eller Hjer-
ting Kanelaug er. Det gør 
vi noget ved her. For vi 
har været til Hjerting Ka-
nelaugs 10-års fødselsdag 
og udslæbning af kanerne 
til sommersæsonen den 
30. april ved klubhuset på 
Hjerting Strandvej. Så er 
der jo en god anledning til 
at fortælle historien igen.

Faktisk skulle den runde 
fødselsdag have været fej-
ret i 2021, men det forhin-
drede Corona-reglerne. Det 
betød imidlertid ikke det 
store. Solen skinnede, de 
30-35 fremmødte var i godt 
humør, og gensynsglæden 
fik arbejdet med kanerne 
til at glide som i olie.

Olie blev der dog ikke 
brugt, da kanerne skulle i 
vandet. Mere om det sene-
re. Et skur, der viste sig at 

indeholde et elektrisk spil 
med en wire, blev låst op. 
Herefter trak en stærk fri-
villig, iført waders, rebet 
ud til en blok i vandet og 
tilbage mod kanerne. Her-
efter var det ’blot’ at løfte 
kane efter kane ned på en 
dertil indrettet sandslæde, 
hvorefter det elektriske spil 
kunne trække kanen mod 
vandet, omringet af stær-
ke mænd. De blev behørigt 
beundret af de hvidvins-
drikkende damer ved bor-
dene…

Kaner suger vand
Da alle kanerne var i van-
det, begyndte de planmæs-
sigt at suge vand til sig, 
som efter en uge skovles 
ud. Så skulle de gerne være 
tætte og klar til sæsonen.

Foreningens nestor, Man-
fred Jensen, hold dagens 
tale. Han fortalte, hvordan 

en vestjysk fisker oppe i 
Norge fandt en båd, der vil-
le egne sig godt til Vadeha-
vet. Det blev begyndelsen 

på eventyret med de man-
ge kaner, der i slutningen af 
1800-tallet sejlede fisk i sto-
re mængder ind fra de store 

Kanelaugets runde fødselsdag var gan-
ske vist i 2021, men som så meget andet 
blev fejringen Corona-udskudt med et år

Hjerting Kanelaug fejrede de første 10 år i høj sol
Et spil ved klubhuset trak kanerne mod vandet. Ved vandkanten blev sandslæden fjernet. I det gode vejr var humøret ved klubhuset højt.

Et smukt syn var det, da kanerne lån i vandet, klar til Et smukt syn var det, da kanerne lån i vandet, klar til 
at trække vand og dernæst at blive sejlet eller roet i.at trække vand og dernæst at blive sejlet eller roet i.

De to nye medarbejdere, Gudrun Hermannsdottir og 
Simon Dahl Verner. Foto: PR
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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

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

ÅBENT ALLE HVERDAGE 14-17 • LØRDAG 9-13

Stenhuggervej 19 - 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 12 15 / 40 53 12 32

Levering af sand, støbemix, muldjord, granitskræver 
og træflis mm. Har du trailer, kan du selv afhente.

VOGNMAND BJERRE

ellafant.dk

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

skibe til Hjerting. Senere 
gik kanerne i glemsel, men 
så fik en gruppe borgere i 
Hjerting mange år senere 

idéen med kanelauget. Og 
kommunen var straks med 
på den, da politikerne angi-
veligt hellere ville have ka-

ner end de surfere, der var 
begyndt at fylde en del på 
pladsen. 

Den mangeårige for-
mand Kim Madsen blev i 
øvrigt nævnt i rosende to-
ner fra flere sider for sit sto-
re arbejde for lauget.

Hjerting som fiskerby
Manfred Jensen havde en 
interessant liste med, som 
han lod gå rundt. Den kap-
rede redaktøren. Listen 
fortalte om de 49 fartøjer, 
der var beskæftiget under 
Esbjerg Tolddistrikt i 1892. 
De lokale fartøjer var:

Hajen på fem tons, ejet af 
P. Hajen, Hjerting, Makun-
da på 10 tons, ejet af H. Jep-
sen, Hjerting, Sværdfisken 
på seks tons, ejet af H. Ben-
diksen, Hjerting, Havfruen 
på ni tons, ejet af T. S. Niel-
sen, Hjerting, Delfinen på 
ni tons, ejet af J. Pedersen, 
Hjerting, Foreningen på 
ni tons, ejet af A. P. Niel-
sen, Hjerting, Forsøget på 
ni tons, ejet af Jes Ebsen, 
Langli, Kirstine på 10 tons, 

ejet af J. Madsen, Hjerting, 
Johanne på 10 tons, ejet af 
Jeppe K. Sørensen, Lang-
li, Delfin på ni tons, ejet 
af P. Sørensen, Sjælborg 
(datidens stavemåde, red.), 
Hjerting på 10 tons, ejet 
af N. K. Nielsen, Hjerting, 
Alfa på otte tons, ejet af J. 
Børsmose, Hjerting, Bonide 
på 10 tons, ejet af N. P. Fær-
gemann, Hjerting, Alba-
tros på hele 18 tons, ejet af 
P. Nielsen, Sjælborg, Vega 
på 10 tons, ejet af Hans 
Øllgaard, Hjerting, Fami-
liens Haab på 12 tons, ejet 
af N. Bertelsen, Hjerting, 
Ester på 12 tons, ejet af N. 
Bøndergaard, Hjerting, Sø-
stjernen på 12 tons, ejet af 
H. Smed, Hjerting, Støren 
på 14 tons, ejet af Lamberth 
Sørensen, Hjerting og 
Fogola på 12 tons, ejet af P. 
Pedersen, Hjerting. 

Læs mere på hjerting- 
kane.dk.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Hjerting Kanelaug fejrede de første 10 år i høj sol
I det gode vejr var humøret ved klubhuset højt. Rebet, der var hægtet til wiren, opsamles. Manfred Jensen holdt dagens tale.


