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FOLKEDANS/ Kulturelle aktiviteter 
HJERTING IDRÆTSFORENING

GRIB CHANCEN
Dans dig glad og sund!

Folkedans i Hostrup Forsamlingshus 
hver mandag fra   

den 19. september kl. 19.30-22.00
Kom selv eller tag en partner med,  
det kræver ingen forudsætninger.
I pausen drikkes der medbragt kaffe og brød.

Danseleder: 
Kirsten Køpke Sørensen

Spillemænd:
Harmonika: Flemming Sørensen
Guitar: Inge Østergaard
Violin: Erik Holm

Yderligere oplysninger:
Gå ind på www.lokaldans.dk og få alle oplysninger 
- herunder aktivitets kalender.
Der er direkte link til folkedans på www.hjertingif.dk
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Basketball
Vi starter sæsonen tirsdag den 6. september Vi starter sæsonen tirsdag den 6. september 
i Nordvangskolens hal i Nordvangskolens hal 

Træningstider

Kontaktperson: Peder Rasmussen - Prasmussen2306@gmail.com

Piger og drenge 10-16 år
Tirsdag kl. 19.00-20.00 
Fredag kl. 15.15-16.15

Vil du holde fysikken og hjernen i form, og forbedre balance og reaktionsevne, 
mens du har det sjovt i et hyggeligt fællesskab? Så prøv bordtennis for folk  
over 60 år hos Hjerting Idrætsforening BORDTENNIS.

Bordtennis sætter ikke bare konditionen på prøve, men påvirker  
og styrker mange steder i kroppen og hjernen hver gang, du spiller.  
Spillet træner reaktionsevne og balance samt styrker musklerne.

Bordtennis er derfor en velegnet mulighed for at få motioneret både fysikken 
og det mentale, når man har passeret de 60 år og kroppen måske ikke helt  
kan det, som den kunne engang.

Alle seniorer over 60 år, eller andre der har tid i dagtimerne,  
kan være med på tværs af form, ambitioner og tidligere erfaringer med  
bordtennis, da spillet varieres i tempo og intensitet.

Det sociale fællesskab er altid i centrum, når vi mødes rundt om  
bordtennis bordene mandage kl. 10-13, tirsdage kl. 12-14, onsdage kl. 11-14, 
torsdage kl. 11-14 og fredage kl. 10-13 i Hjertinghus, Tobølparken 25, 6710  
Esbjerg V. Der vil derfor være tid og plads til at hygge sig med en hyggelig  
sludder og en kop kaffe.

Er du over 60 år?  
Vil du udfordre og træne 
fysikken og hjernen?
Så prøv bordtennis! 

Vi glæder os til at byde dig  
velkommen til Åbent hus
Tid: Tirsdag den 13. september kl. 12-14, 
 torsdag den 15. september kl. 11-14 eller
 fredag den 16. september kl. 10-13
Sted: Hjertinghus, Tobølparken 25, 6710 Esbjerg V
Mere information:  Claus Jensen,  
  cj@mcft.dk, 60 83 16 60

  Hjerting IF Bordtennis

ÅBENT HUSÅBENT HUS

Bordtennis 
Kom til

i Hjertinghus, Tobølparken 25, Hjerting

Spilletider: 
Børn torsdag kl. 15.00 - 16.30
 fredag kl. 14.15 - 15.45

60+ mandag  kl. 10.00 - 13.00 
 tirsdag kl. 12.00 - 14.00
 onsdag  kl. 11.00 - 14.00
 torsdag kl. 11.00 - 14.00
 fredag kl. 10.00 - 13.00

Kontaktperson: Claus Jensen, 60 83 16 60

Tilmelding: bordtennis.hjertingif.dk 
Klik på Bliv medlem knappen

BYFEST – I årevis har man 
kunnet deltage i Hjerting 
Løbet i forbindelse med 
Hjerting Byfest den sidste 
weekend i august. 

I år er EDC Poul Erik 
Bech i Hjerting som noget 
nyt sponsor, og desuden af-
vikles der et løb, der giver 
mere liv i målområdet.

Som noget nyt bliver 
10-kilometerruten en 
rundstrækning på 2,5 kilo-
meter, som tages fra én til 
fire gange. Og der bliver ta-
get tid på de enkelte runder. 

Det skaber forhåbentlig en 
masse liv i stævnecentrum, 
håber arrangørerne.

Løb om lørdagen
Selve løbet afvikles traditi-
onen tro i forbindelse med 
byfesten lørdag den 27. 
august fra klokken 9, og der 
vil være masser af aktivite-
ter i målområdet.

I startgebyret er der in-
kluderet en vand eller øl 
bagefter, så afsæt endelig 
lidt tid til at hænge ud bag-
efter, lyder det fra arrangø-
rerne.

Der er præmier til de tre 
bedst placerede i hver ræk-
ke plus 10 ekstra lodtræk-
ningspræmier. Alle præmi-
er er en gratis time på HIFs 
nye padelbaner til en værdi 
af 160 kroner, hvor man kan 
komme med tre af sine ven-
ner og spille en kamp. HIF 
stiller låneudstyr til rådig-
hed.

Distancerne er: 2,5 kilo-
meter med start klokken 
10.08, 5 kilometer med start 
klokken 10.06, 7,5 kilome-
ter med start klokken 10.03 
og 10 kilometer med start 
klokken 10.00

Startnumre udleveres fra 
klokken 9, opvarmning til 
løbet starter klokken 09.45. 
Tilmeldingsfristen er 25. 
august klokken 12, og delta-
gerprisen er 60 kroner. Det 
foregår på sportstiming.dk. 
Eftertilmelding på løbsda-
gen klokken 9-9.45 koster et 
ekstra gebyr på 25 kroner. 

Har man spørgsmål, kan 
man kontakte Ole de Groot 
via everten11@gmail.com 
eller 20 13 44 07.

-fina

FESTIVITAS – Selv om de 
fleste i byfestudvalget har 
været med siden genopliv-
ningen for 12 år siden, er de 
stadig fulde af gode idéer 
og nye tiltag. Selv et flot, 
nyt logo er det blevet til i år.

Nyt i år er åbningstaler 
og foredrag, Madkurv & 
Modeshow torsdag aften, 
porcelænsmaling fra Jons 
Galleri, flere aktivitetskon-
kurrencer for børn og voks-
ne, mere livemusik, flere 

madstationer, deriblandt en 
dessertbod, et separat spi-
setelt og bedre flow i mad-
vognene. Dem er der fire af 
i år, belært af erfaringerne 
fra sidste år.

Tag madkurv med
Torsdag aften er madboer-
ne ikke åbne, så man tager 
sin egen kurv med mad, 
dug, bestik og glas med til 
modeshowet. Arrangører-
ne håber på mange forskel-

lige duge. Drikkevarerne 
bedes blive hjemme. En ny 
ni-hullers minigolfbane 
står klar.

Kl. 19.30 starter mode-
showet i tre halvlege. Den 
tredje kan kvinderne glæde 
sig til, da den trofaste spon-
sor Vincens fra Varde med 
et glimt i øjet viser smart 
tøj til den moderne, voksne 
mand. Le Kirk i Hjerting vi-
ser nyheder til byens kvin-
der. Konferencier er ’Onkel 

Hardy’, kendt fra Biografen 
og Radio Victoria. 

”Vi glæder os rigtig me-
get. Det bliver skævt og 

Hjerting Byfest starter i år torsdag aften med et stort mode
show, hvor kvinderne kan se på velklædte mænd og vice versa

Byfest med  
mange nyheder 

Hjerting Løbet med ny udfordring 
Der kommer tid
tagning fire gange  
på 10kilometeren

Fra Hjerting Løbet i 2019. Foto: Hjerting Posten.Fra Hjerting Løbet i 2019. Foto: Hjerting Posten.
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Rock og buffet i Guldager Forsamlingshus
GULDAGER – Kan du lide Big Fat Snake-musik og 
en lækker buffet, så sæt kryds i kalenderen fredag 
den 21. oktober klokken 18.30. For da har Guldager 
Borgerforening arrangeret Musik i Guldager i 
forsamlingshuset i Guldager. Maden leveres af de 
dygtige kokke i forsamlingshuset, og de lover mad 
efter årstiden. Musikken står Flames for. Det er et 
relativt nyt band på den danske musikscene og de 
er et såkaldt tribute- eller kopiband, der med stor re-
spekt for originalbandet Big Fat Snake underholder 
med deres musik. Flames består af Gert Bachmann 
Grandt, vokal og rytmeguitar, Mette Bending, kor, 
Peter Jakobsen, leadguitar og kor, Jens Peter Fjord, 
keyboard, Kurt Nielsen, trommer og Kent Jakobsen, 
basguitar og kor. Der er rabat til medlemmer af bor-
gerforeningen. Mere info på 29 82 49 16, alias Lene 
Hvelplund Nielsen. 

Radioamatører ved Sædding Strand
SÆDDING – Igen i år, nærmere bestemt i weeken-
den den 20. og 21. august, opstillede medlemmer fra 
Eksperimenterende Danske Radioamatører Esbjerg 
Afdeling antenner og radioudstyr ved fyrtårnet ved 
Sædding Centret, og var dermed igen med i dette 
internationale arrangement, hvor radioamatører er 
operatører på fyrtårne og fyrskibe fra hele verden og 
ved hjælp af kortbølgeradio forsøger at kontakte hin-
anden. Arrangementet er siden starten i 1998 vokset 
til mere end 500 deltagende fyrtårne og eller fyrskibe 
fordelt over cirka 50 lande jorden rundt. Det var op-
rindeligt de skotske turistforeninger, der var initiativ-
tagere, og formålet var at skabe almen opmærksom-
hed omkring fyrtårne og fyrskibe, herunder deres 
placering, historie og sidst, men ikke mindst, behovet 
for bevarelse og istandsættelse. Esbjerg-afdelingen 
deltog første gang i 2005 fra fyrtårnet i Blåvand, og 
interessen for en radioforbindelse med fyret var over-
vældende – blandt andet ventede et par af US Coast-
guards fyrtårne og et fyrtårn ved Bombay i Indien 
flere timer på at komme igennem det massive opbud 
af stationer, der kaldte stationen ved Blåvandshuk 
Fyr. I 2011 flyttede radioamatørerne deres deltagelse i 
ILLW fra fyrtårnet ved Blåvand til fyrtårnet ved Sæd-
ding Centret, hvor de har mødt stor hjælpsomhed fra 
centret og fået lov til at stille deres udstyr op på græs-
plænen tæt ved Sædding Strand Mellem Fyr. Alle sta-
tioner, der får forbindelse med fyret i Sædding vil får 
tilsendt et såkaldt QSL kort (billedet), som en bekræf-
telse på forbindelsen. Ved tidligere ILLW-deltagelse 
har Esbjerg-afdelingen i løbet af ILLW-weekenden 
ofte haft forbindelse til mere end 1.000 forskellige 
radioamatørstationer og fyrtårne/fyrskibe over hele 
verden. Man kan læse mere om radioamatørerne 
fra Esbjerg på 
www.oz5esb.dk 
og på samme 
hjemmeside se 
billeder fra tid-
ligere års arran-
gementer.

   

Kom og prøv 
bordtennis i 
Hjerting IF 
Bordtennis
Alletiders mulighed for at prøve 
kræfter og hygge sig med verdens 
hurtigste sport. 

Torsdag d. 1. september kl. 15.00-16.30
Fredag d. 2. september kl. 14.15-15.45 

Hjering IF Bordtennisklub byder 

velkommen til åbent hus for børn og 

unge, der har lyst til at prøve 

bordtennissporten og samtidig få 

smil på læben. Det kræver ingen 

tilmelding og er helt gratis. 

Klubben har bat, bolde og en 

træner, der vil sørge for, at du får en 

sjov og lærerig dag. 

Medbring:

Indendørssko (hvis muligt) 

Evt. ven/veninde

Dit gode humør

For yderligere information kontakt:

Navn: Claus Jensen

Tlf.: 6083 1660

Mail: cj@mcft.dk

 

Adresse: Tobølparken 25, Hjerting, 6710 Esbjerg V

Vi glæder os til at se dig. 

 

Velkommen til åbent hus for børn og unge

 

sjovt, og der er tilmed præ-
mier på højkant,” fortæl-
ler Lise Løth Nielsen fra 
festudvalget.

Fredag den 26. august 
spiser seniorerne traditio-
nen tro frokost. Det er det 
eneste arrangement med 

entré, men billetsalget hos 
Klip i Vest går strygende. 
Klokken 16 holder provst 
Kræn åbningstale. Heref-
ter fortæller plantør Claus 
Løth fakta, sjove anekdoter 
og måske nogle røverhisto-
rier om Marbæk Plantages 
udvikling gennem 40 år.

Fredag og lørdag aften 
er der fest uden entré i det 
store telt. Der er ikke en fast 
festmenu, man forsyner sig 
fra madboderne. Fredag 
spiller Desert Track coun-
try & western, og Meny 
serverer en hel, grillet ok-
setykkam.

For børnene er der hop-
peborge, og på pladsen vil 
FDF have sjove aktiviteter.

Løven & Hulken spil-
ler sømandsviser. Senere 
serverer Mikkel Schack en 
stribe store numre, inden 
Carsten Agerbæk blæser 
1980erne velkommen. Der 
er pattegris på grillen.

Festudvalget består af 
David Klostermann, Laila 
Damkjær, Carina og Jens 
Eg, Stine og Michael Goth 
Schultz, Mads Eg, Bettina 
og Torben Goth Häggqvist, 
Loa Hansen, Laila Slot og 
Lise Løth Nielsen. Hen-
rik Poulsen har været en 
utrættelig hjælper.

Husk at følge med på fa-
cebook Hjerting Byfest for 
løbende nyt, lyder det fra 
festudvalget

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Billetterne til seniorfrokosten 
går som varmt brød.

Et helt specielt 
arrangement er 
netop afviklet

Flames sørger for Big Fat Snake-musik. Foto: PR


