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Din lokale sparringspartner, 
der arbejder ihærdigt på at 
tilføre din virksomhed størst 
mulig værdi og udbytte 
gennem løbende rådgivning.

Smedevej 33   6710 Esbjerg V   Telefon 75 15 17 33   www.danskrevision.dk

Meget mere end revision

VVS ● BLIK ● KLOAK

Kom ind og besøg vores flotte udstilling

Aut. VVS-installatør og kloakmester

Malervej 14  6710 Esbjerg V
CARL W. REIS A/S
Telefon 75 15 68 00  www.cwr.dk  

Grandelauget

UDFLUGT TIL LYDUM,  
NØRRE NEBEL

Afgang: Kl. 9.00 er der afgang fra Jon og Dittes 
Hus. Forventet hjemkomst kl. 16.00.
Der er plads til 50 personer i bussen, og det er 
“først til mølle princippet”, der gælder. 
Der serveres kaffe og rundstykker undervejs.
Vi tager på “Safari i Nygaards Afrika”. Hos 
Nygaards jagtmuseum kommer du helt tæt på 
dyrene som Niels Nygaard har nedlagt som 
jæger siden år 2000. I samlingen er der for 
eksempel: Bøffel, antiloper, løve, bjørne, hjorte, 
elge, rensdyr, moskusokser og elefanter.
Vi tager “hele pakken” og får, efter vi har nydt 
middagen, en guidet tur med traktor og vogn 
rundt i parken, så vi kommer helt tæt på dyrene. 
Derefter en kop kaffe.
Halfdan tager harmonikaen med, så der synges 
lystige sange og vovede viser undervejs.
Pris: 175 kr inklusiv formiddagskaffe med 
rundstykker, middag (drikkevarer til middagen er 
for egen regning), guided tur i Nygaards Safari  
og eftermiddagskaffe. 
Betaling senest 31. august til John Pallesen, 
Plantagevej 30 i postkassen i kuvert med navn, 
eller MobilePay 23 25 46 45.

Torsdag den 15. september

for folk der bor i Hjerting
Heidi er sprunget ud som psykoterapeut

IVÆRKSÆTTER – Den 1. 
august afmonterede Heidi 
Uth sikkerhedsnettet under 
sig. Hun er psykoterapeut 
og har hidtil haft et fast 
job stilling i Familiehuset i 
Varde Kommune. Det sid-
ste halvandet år på nedsat 
tid, så hun havde tid til at 
have private klienter. Men 
den 1. august sprang hun 
ud i livet som selvstændig 
psykoterapeut på fuld tid.

”Jeg har været i Familie-
huset i 10 år, så jeg trængte 
til at udfordre mig selv på 
en anden måde og stå på 
egne ben på godt og ondt,” 
fortæller hun. 

I familiehuset har hun 
haft med familier, børn og 
unge, som har haft forskel-
lige problemer. Ofte proble-
mer forårsaget af alvorligt 
omsorgssvigt. Heidi Uth 
har dermed fået en solid 

ballast. Men hun ser også 
frem til at få en mere bred 
målgruppe, hvor problem-
stillingerne kan være alsi-
dige. 

Hun begyndte uddan-
nelsen til psykoterapeut i 
2007 og blev færdig med 
grunduddannelsen i 2012. 

Men helt færdig bliver hun 
aldrig, understreger hun. 

”Det er for mig en uen-
delig proces at gå dybere 
og dybere ned i, hvordan 
vi hænger sammen som 
mennesker, og hvad det er 
for blokeringer vi får,” siger 
Heidi Uth, som især foku-
serer på sammenhængen 
mellem krop, sind og sjæl.  

Hun har blandt andet ta-
get kurser og uddannelser 
inden for misbrugsbehand-
ling, chok-traume-terapi, 
som i høj grad handler om, 
hvordan kroppen husker 
og indlejrer traumatiske 
oplevelser, og som psy-
ko-spirituel healer. 

”Jeg fokuserer meget på 
at få balance i hele syste-
met, den holistiske tilgang. 
Dem, der kommer her, vil 

både blive udfordret i deres 
refleksioner og fortællinger 
om sig selv, men også kom-
me ned i kroppen, hvor det 
ikke så meget er sproget 
som kroppen, der får lov til 
at fortælle, hvad den gem-
mer på. Det er min store 
erfaring, at det er det, der 
virker,” siger hun. 

Større respekt for faget
I løbet af de 10 år hun har 
arbejdet som psykotera-
peut, har hun oplevet, at 
der er blevet en større for-
ståelse og respekt for faget. 
Det kæder hun sammen 
med den voksende mistriv-
sel blandt både børn, unge 
og voksne. 

Flere lider af stress, de-
pression, angst og andre 
psykiske lidelser viser 
blandt andet tal fra Den 
Nationale Sundhedsprofil 
2021, som er udgivet af lan-
dets fem regioner og Sta-
tens Institut for Sundhed 
på Syddansk Universitet.

Heidi Uth fokuserer 
på sammenhængen 
mellem krop, 
sind og sjæl i sin 
psykoterapi-klinik 
HjerteRummet i 
Hjerting. 

Heidi Uth har allerede  
klienter i sin klinik 
HjerteRummet, og hun glæder 
sig til at tage imod flere.
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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

HVIS DET HASTER - SÅ TRYK 
PÅ DISSE TASTER 75 11 71 07

PETERS AUTOVÆRKSTED

Sidste nyt inden for bremse-, prøvestander og styretøjs- 
 udmålingsapparat og motortest · Opretning · Reparationer

Bytoften 2 · Hjerting · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 7511 7107

•	 Tømrerarbejde	samt	tagudskiftning	inkl.	tagudstilling
•	 Vinduer	og	døre	af 	højeste	kvalitet
•	 Markiser,	der	matcher	den	enkeltes	behov
•	 Professionel	rådgivning
•	 Opmåling	og	montering
•	 Vestjyllands	eneste	og	største	udstilling	af 	vinduer,	
døre	og	markiser

Ådalsparken	13,	6710	Esbjerg	V	•	Tlf.	75	15	49	66	•	www.vinduescenter-esbjerg.dk

SALG 

RÅDGIVNING 

OPMÅLING 

MONTERING

Salg af kvalitetsprodukter til private og erhverv

MFG Byg, Sjelborgvej 62, Hjerting  
Ring 20 87 83 80 for en uforpligtende snak!

Din lokale murer
• Til- og ombygning • Badeværelser  
• Fliser og klinker • Tagarbejde  
• Facaderenovering • Omfugning 
• Pudsning • Vandskuring • Køkken 
• Reparationer • Hovedentreprise

Alt indenfor murerarbejde – inde og ude

Heidi er sprunget ud som psykoterapeut

Det er ikke første gang 
Heidi Uth følger en helt ny 
retning i sit liv. Som ung 
tog hun en uddannelse 
som advokatsekretær. Hun 
var glad for arbejdet, men 
da hun tog på jordomrejse 

med en veninde, skete der 
noget. 

”Det var første gang jeg 
fik den fornemmelse af, at 
jeg skulle noget andet. Jeg 
skulle ikke tilbage til kon-
toret,” siger Heidi Uth. 

Det førte til et job som 
pædagogmedhjælper, som 
åbnede hendes øjne for, at 
arbejdet med udsatte børn 
gav mening. Siden har den 
følelse fået hende til at sige 
sit job op to gange. I alt har 
hun fulgt sin fornemmelse 

af, at der skulle ske noget 
nyt tre gange i sit liv. Og 
hidtil har det ført hende 
nye meningsfulde steder 
hen. Derfor er hun også 
sikker på, at det nok skal gå 
godt også denne gang.  

”Det åbner for noget an-
det, og jeg kan mærke, at 
det har tilført energi,” siger 
Heidi Uth.

Tekst og foto:  
Katrine Friisberg

For halvandet år siden For halvandet år siden 
indrettede Heidi Uth et indrettede Heidi Uth et 
rum til sin klinik, hvor rum til sin klinik, hvor 

der tidligere var en garage. der tidligere var en garage. 
Dermed har hun fået adskilt Dermed har hun fået adskilt 

praksis fra privaten.praksis fra privaten.

• Uddannet advokat-
sekretær, pædagog, 
psykoterapeut,  
misbrugsbehandler og 
psyko-spirituel healer

• Er certificeret S.E.-
chok/traumeterapeut 
og mindfulness- 
instruktør

• Har arbejdet i en  
børnehave i seks år

• Har arbejdet som 
støttepædagog på 
Næsbjerg Skole i fire år

• Har arbejdet i  
Familiehuset i Varde 
Kommune i 10 år 

• Fra 1. august  
selvstændig psyko-
terapeut i sin praksis  

HjerteRummet, 
Gramsvej 10 i Hjerting

• Har med sin eksmand 
tre store børn: Sarah, 
som er 22 år og bor i 
Århus, Mathilde på 19 
år, som går på Esbjerg 
Gymnasium og  
Magnus på 16 år, som 
går på Rybners HHX

• Danner par og bor 
sammen med  
Claus Larsen

• Er født og opvokset i 
Esbjerg.

• Flyttede til Hjerting  
i 2002

• Kan følges på  
Instagram-profilen  
@hjerterummet_terapi

Heidi Uth

Ad 176x250mm

Søndags-
åbent

VEDA TOUCH dark oak & pure grey  93.791,-

75.033,–**

* Tilbuddet gælder kun fra den 1. til den 4. september 2022 ved køb af 
komplet køkken og/eller bad. Bliv klogere i butikken eller på kvik.dk. 
** Kampagnepris er for skabe, sokkel og bordplade.

Alle køkkener og bad 

–20%*

Gælder kun den 1.-4. sep. Kvik Esbjerg
Østre Gjesingvej 23 
Tlf. 70 21 54 01
kvik.dk/esbjerg


