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HJERTING
INSTALLATIONS-
FORRETNING ApS
v/ Kim & Niels Boysen
Engvænget 12, Hjerting

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

40 12 76 77
Kontakt Brian Jørgensen

God leje og sikkerhed/garanti!

Esbjerg
Housing

VILLAER TIL LEJE
Til ingeniører med familie søger vi villaer  

på 110 - 120 kvm. og 150 - 200 kvm. med min.  
tre værelser - gerne moderne og ikke møbleret.
Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER, 

SØNDERRIS eller SÆDDING.
Endvidere søger vi to- og treværelses 

lejligheder i Esbjerg. 
Både møbleret og umøbleret.

VI SØGER

HVOR: Undervisningen foregår  
i Esbjerg Bridgecenters lokaler på  
Områdecenter Strandby, Spangsbjerggade 30, Esbjerg

OPSTART: Mandag den 5. september kl. 19.00
(Sæsonen går frem til 27. marts 2023)
PRIS: 850,- kr. inkl. bog 1 for hele sæsonen.
Betalingen sker senest efter to gange undervisning

TILMELDING:  www.mbridge.dk/6494  
(Alternativt til underviseren eller Mette Brøsted Nielsen,  
mbroestedn@gmail.com, tlf. 27 24 16 09)

SPØRGSMÅL: Kontakt underviser Niels Helbo,  
nielshelbo@mail.dk, tlf. 40 30 54 05

Vil du lære at spille

Esbjerg Bridgecenter 
tilbyder igen i år 
undervisning for  
nye bridgespillere 
Man møder op med  
eller uden makker

BRIDGE?

KOM OG PRØV TIL ÅBENT HUS
på Områdecenter Strandby, Spangsbjerggade 30 

søndag den 28. august kl. 10-14

En hyggelig aften i Guldager Forsamlingshus 
med lækker buffet og godt musik

fredag den 21. oktober kl. 18.30
Pris pr. billet KUN 299 kroner (for medlemmer af  

Guldager Borgerforening – ellers 349 kroner) 

Billet:  SMS 29 82 49 16 / MobilePay på 11374

a tribute to Big Fat Snake

Nyd en aften med FLAMES, det nye tributeband på den danske scene,  

der med stor respekt præsenterer ’a tribute to Big Fat Snake”.
Hvad lavede alle de cyklister 
ved Meny en fredag morgen?

Første etape var kort og gik fra Hjerting til Guldager. Ved siloen i 
Guldager delte deltagerne sig i tre hold med hver sin kaptajn.

Ved Meny i Hjerting sørgede købmand Lars Hansen for 
morgenbrød og kaffe, hvilket alle tog godt imod.

CYKLERI – ”Hvad sker der 
her?” Spørgsmålet stilles 
fredag den 19. august klok-
ken 8.50 til Deres udsendte 
af en herre, der er på vej til 
Meny for at handle. Han 
har set en stor gruppe moti-
onscyklister, en kaffevogn, 
følgevogne og et dejligt ud-
valg af morgenbrød. 

Heldigvis kan redaktø-
ren svare, at det er Team 
Motion, der er på vej til 

Middelfart og hjem igen for 
at samle penge ind til gode 
formål.

Meny-købmand Lars 
Hansen er selv tilmeldt og 
står klar med cykel. Han 
fortæller, at Meny har væ-
ret sponsor i tre-fire år, men 
at det er første gang, han 
selv skal med.

Flemming Nørskov fra 
SRI Sign Solution A/S på 
Brolæggervej forklarer:

”Team Motion er klar til 
at køre sig i god form med 
en tur på små 400 km i øst-
gående retning til støtte for 
socialt udsatte med hjem-
komst hos Vestfrost Soluti-
ons søndag den 21. august,” 
siger han. 

Foreningen har i gen-
nemsnit indsamlet 162.500 
kroner årligt til projekter, 
der støtter socialt udsatte i 
lokalområdet. Der er siden 

starten i 2012 indsamlet 
små 1,4 millioner kroner.

Modtagerne har været lo-
kale afdelinger af forskelli-
ge sociale foreninger.

Der sendtes i år cirka 50 
ryttere afsted, og der var en 
fjerdedel kvinder iblandt 
dem. Aldersspændet var 
fra 39 til 69 år.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Team Motion cyklede 19. februar til Fyn for at samle penge ind til gode formål. 
Meny-købmand Lars Hansen gav morgenmad og cyklede selv med for første gang

Inden afgang fik Lars Hansen givet de sidste beskeder  Inden afgang fik Lars Hansen givet de sidste beskeder  
til de Meny-medarbejdere, der skulle passe butikken.til de Meny-medarbejdere, der skulle passe butikken.


