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Masser af gode grunde  
til at blive omdeler:

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 deadline.

Du arbejder kun onsdag/torsdag.
Vi søger omdelere i alle aldre. 
Søg et fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob og få det timeantal, 
som passer lige til dig.

*Du skal blot være fyldt 13 år.

Læs mere og søg jobbet her

Fritidsjob
1-2 timer 
om ugen

Studiejob
2-6 timer 
om ugen

Deltidsjob
6-10+ timer 

om ugen

Bliv omdeler af
reklamer og aviser

Et fleksibelt job der passer til alle

www.macartney.com
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Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

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

Bronzemedalje til Sjelborg
SPORT – I weekenden 
den 3. til 5. juni blev der 
holdt Danmarksmester-
skab i dressur for pararyt-
tere i nordjyske Uggerhalne 
Sportsrideklub. Esbjerg og 
Omegns Rideklub i Sjel-
borg havde en rytter til start 
i mesterskabet for grad 1-3, 
som er de ryttere med de 
største fysiske udfordrin-
ger. 

Malene Høi Sommerlund 
og hesten Grandalgårds 
Moondancer klarede sig 
igennem de tre udfordren-
de dage, som søndag kul-
minerede med et ridt til 67 
procent i kür. Hvilket er 
dressurridning til musik. 
Det sikrede ekvipagen, som 
man kalder rytter og hest 
sammen, en flot bronzem-

edalje ved dette års Dan-
marksmesterskab.

Malene Høi Sommerlund 
er født med spastisk lam-
melse fra hoften og ned i 
begge ben. Lægerne mente, 
at hun aldrig ville komme 

til at gå, men som seksårig 
sad hun på en hest for før-
ste gang. Siden er ridespor-
ten blevet hendes store pas-
sion og redning, når hun 
møder modstand og livet 
gør lidt ondt. 

I dag er Malene ofte ude 
og holde foredrag, hvor 
hun inspirerer andre i sam-
me situation.

-fina

FEST – Ikke siden 2017 har 
der været byfest i Guldager, 
blandt andet på grund af 
Corona. 

Så i år skulle det være. 
Og takket være god for-

beredelse, stor opbakning, 
dejligt vejr og nye idéer 
blev det en forrygende fest.

Den løb over fire dage fra 
9. til 12. juni, når man tæller 
motionsløbet om torsdagen 
med.

Selve festen om lørdagen 
var en tyrolerfest med ud-
klædning, store ølkrus og 
tyrolermusik.  

”Vi var 82 til en rigtig 
god tyrolerfest lørdag aften 
med rigtig lækker mad og 
god musik. Folk var i en rig-
tig god stemning og festede 

med hinanden,” fortæller 
en af ildsjælene i Guldager, 
dagplejer Lene Hvelplund 
Nielsen, der også er kasse-
rer i borgerforeningen.

Borgerforeningens for-
mand Jørn Gade er helt 
enig:

”Det var en meget god 
byfest. Særdeles! Og ja, det 
var et stort setup, men som 
håbet fik vi mange ned på 
boldbanerne, mange glade 
og tilfredse mennesker. Det 
sidste ved vi fra de man-
ge tilbagemeldinger, vi fik 
bagefter,” fortæller han.

”Vi har jo haft en pause 
på fem år. Vi har ellers af-
viklet byfesten hver andet 
år lige siden 1987. Og den 
har udviklet sig med tiden, 

og den måde, 
vi holdt den på 
denne gang, 
lykkedes godt. 

De mange aktiviteter for 
børn betyder meget. Der 
var hoppeborge, spejderak-
tiviteter, Gøglerkaj og fiske-
dammen, hvor alle børn fik 
en præmie med hjem. Det 
var mange nye, små ting, 
men de fik børnefamilier-
ne til at komme. Og dem 
er der jo flyttet mange af 
til området i de seneste år,” 
fortæller han.

Efter fem år blev Guldagers byfest 
genoplivet. Mange børneaktiviteter  
og godt vejr satte prikken over i’et

Byfest vendte tilbage for fuld udblæsning

På billedet ses Malene og 
Moondancer, flankeret 
af træner Søren Luther 
Christensen, under dette 
års DM. Foto: Esbjerg og 
Omegns Rideklub.

Christina Have 
deltog i kage-
konkurrensen 
med denne flotte 
lagkage
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JUNI/JUNI/JUNE 2022 
5.JUNI – 13:00 
6.JUNI  – 13:00 
8.JUNI -  16:00 
9.JUNI -  16:00 
11.JUNI – 07:00 
12.JUNI  - 08:00&20:00   
15.JUNI  – 08:00 
16.JUNI -  12:00 

17.JUNI -  12:00   
18.JUNI  – 12:00 
19.JUNI  – 13:00 
22.JUNI – 16:00 
23.JUNI  – 16:00 
24.JUNI – 17:00 
25.JUNI  – 07:00 &19:00 
26.JUNI – 08:00 &20.00 

27.JUNI    -  09:00&20:00 
28.JUNI    -  10:00 
29.JUNI    -  10:00 
30.JUNI    -  11.00                        

  

Alle ture starter på stranden 100 meter syd for nedkørslen fra Sønderho 
Strandvej til Fanø Vesterstrand (parkering på stranden) 

All safaris start on the beach 100 meters south of the ramp from 
Sønderho Strandvej to Fanø Vesterstrand (parking on the beach) 

Alle Robbensafaris beginnt am Strand 100 m südlich des Abstiegs von 
Sønderho Strandvej zum Sønderho Strand (Parkplatz am Strand) 
 

www.nationalparksafari.dk 
Tilmelding / Anmeldung / Booking - +45 2010 8717     

Nationalpark Safari guider oplevelsesparate mennesker til den yderste kant af 
Nationalpark Vadehavet på Fanø, hvor gråsæler, spættede sæler, havørne og 
hvidbrystede præstekraver og mange andre skaber fantastisk billeder i den vildeste natur. 
Du vil aldrig være det samme menneske igen efter en to timers safari med en af 
Danmarks mest erfarne og vidende guides, der på turen tager billeder som disse til dig. 
Naturen bjergtager os og skaber oplevelser, du aldrig ville være foruden, når du har 
været yderst ude.
Du vil efter en sælsafari forstå, hvorfor Nationalpark Vadehavet også er udnævnt til 
Verdens Naturarv af UNESCO.
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Den imponerende Bier-
garten havde en stor del af 
æren for succesen. 

”Ja, vi havde et rigtigt 
godt samarbejde med Lej 
Party Telt, og så havde det 
gode vejr også en stor del af 
æren,” siger Jørn Gade.

Gadefodboldturneringen 
havde fem tilmeldte hold.

”De kæmpede, som var 
det et verdensmesterskab. 

Alle ville gerne have skiltet 
til deres gade, som fortæl-
ler, at her bor vinderhol-
det.”

Om festen gav overskud, 
ved han ikke endnu:

”Vi har ikke overblik 
over økonomien endnu, der 
kommer stadig regninger i 
en lind strøm,” siger han.

Forud for festen havde 
borgerforeningen udgivet 

at stor særudgave af lokal-
bladet Nordvestnyt med 
hele byfestprogrammet.

”Det var et godt maga-
sin, der gav en masse syn-

lighed,” siger den tilfredse 
formand. 

Han er ret sikker på, at 
der er fundet et holdbart 
koncept, og at der kommer 
en ny byfest efter nogen-
lunde samme opskrift om 
to år.

Løbsresultaterne fra Gul-
dagerløbet har vi ikke fået, 
men vi kan fortælle, at der 
var hård kamp om at bage 
den bedste kage. I nogle fa-

milier kæm-
pede mand 
og kone mod 
hinanden 
med hver sin 
kage! Vin-
deren blev 
Marianne 
Christensen 
med Lene 
Nielsen og 
Ulrich Have 
som nummer 
to og tre. Ka-
gebordet var 

meget populært, skal vi 
hilse og sige!

Tekst: Finn Arne Hansen 
Foto: Tina Foldager

Byfest vendte tilbage for fuld udblæsning
Mange deltagere havde 
fundet tyrolertøjet frem fra 
gemmerne.

Byfestens Biergarten  var populær.Byfestens Biergarten  var populær.

I bålhytten havde spejderne mange tilbud til børnene.I bålhytten havde spejderne mange tilbud til børnene.

Byfesten var begunstiget af godt vejr.Byfesten var begunstiget af godt vejr.

Der var sørget 
for mange 

aktiviteter for 
børnene ved 

byfesten.


