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Traditionernes tid
Jul i Hjerting er på skinner, og alt tyder på, 
at Hjerting får en landgangs- og badebro, 

så udflugtsbåde kan lægge til. Og selv om mange 
borgere har benyttet sig af muligheden for at tage 
sydpå efter Corona, sørger de solide opsparinger i 
de private husholdninger for at holde hånden under 
forretningslivet.
Konkurserne er dog stigende. Senest er et firma i 
udkanten af vort område bukket under. Anstrengt 
økonomi og tilbagebetaling af coronalån mærkes i 
mange firmaer, der døjede med nedsat omsætning 
under nedlukningerne. Folketingets partier burde give 
Skat mulighed for at dele de resterende coronaafdrag 
i mindre portioner over to år, for eksempel. Ingen har 
gavn af flere arbejdsløse.
Folketingsvalget er overstået. Esbjerg Kommune fik 
de tre mandater, vi havde spået. To af de valgte bor 
imidlertid i Ribe, så de må holdes i ørerne og huske 
den store energibys interesser. Anders Kronborg gik 
tilbage, og vor lokale kandidat klarede den ikke. Måske 
er det en god idé at dele Sydjyllands Storkreds i en 
vestlig og en østlig del, som Kronborg har foreslået. For 
Sydvestjyllands skyld.
Vi ses ved Jul i Hjerting! Nu har Hjerting en gravidklinik

ERHVERV – Esbjerg Scan-
ningsklinik, der første 
gang åbnede dørene i 2017, 
skifter nu navn til Gravid-
klinikken og udvider ejer-
kredsen for at understøtte 
fortsat vækst. Klinikken 
yder ultralydsscanninger 
samt akupunktur til gravi-
de fra lokalerne på Hjerting 
Badehotel. 

”Vi tiltrækker gravide 
fra et rigtig stort område, 
fordi vi altid har haft den 
gravide i centrum og ude-
lukkende har gjort brug af 
uddannede og certificerede 
sonografer og akupunktø-
rer – men det har også be-
grænset mulighederne for 
at vækste, da der har været 
mangel på kvalificeret per-
sonale. Derfor er jeg rigtig 
glad for at udvide ejerkred-

sen med to kompetente 
sonografer,” siger direktør 
Camilla Frosch Holmager 
Sloth, Hjerting.

De to nye medejere er 
Beinta Gaard og Nana Eke-
lund Ejbye-Ernst. De er beg-
ge uddannede jordemødre 
som Camilla Sloth.

Navneskiftet til Gravid-
klikken ApS skal ses i lyset 
af en forventning om geo-
grafisk vækst. 

”Med nye stærke kræfter 
ombord har vi et mål om 
en ekspansion udover Es-
bjergs grænser fremadret-
tet. Fundamentet og kom-
petencerne er på plads for 
yderligere ekspansion men 
den rette lokation skal først 
findes,” fortæller Camilla 
Sloth.

Mål om ekspansion
Alle tre medejere kombi-
nerer arbejdet i klinikken 
med et arbejde i det offent-
lige sundhedsvæsen, hvil-
ket sikrer en stor forståel-
se for patientovergangene 
imellem det private og of-
fentlige.

”Derfor sikrer vi, at alt 
vores personale har kom-
petencerne til at kunne 
videreformidle patienter, 
og vi ser gerne at de kom-
binerer arbejde i klinikken 
med arbejde i det offentlige 
sundhedsvæsen. Det er en 
af grundene til at vi har et 
rigtig godt samarbejde med 
Esbjerg Sygehus,” siger Ca-
milla Sloth.

Nana Ejbye-Ernst er glad 
for den ny udfordring:

”Med erfaring i både 
fødegangsarbejde, jorde-
moderkonsultation, fød-
selsforberedelse, efterfød-
selsklinik og hjemmebesøg 
ligger min store passion i 

ultralydsscanningen, da 
mødet med det ufødte barn 
kan give både ro, tryghed 
samt øge tilknytningen. De 
ultralydsscanninger vi ud-
byder i klinikken erstatter 
ikke scanninger i offentli-
ge regi, men skal ses som 
et supplement der sikrer 
tryghed for de kommende 
forældre,” siger hun. 

Beinta Gaard er på linje:
”Fagligt brænder jeg for, 

at tilbyde gravide og deres 
familier den bedste ople-
velse i mødet med deres 
ufødte barn – et møde der 
sætter den enkelte families 
behov og ønsker for gravi-
diteten i centrum. Disse be-
hov og ønsker understøttes 
kun yderligere af de ydelser 
der tilbydes i klinikken,” si-
ger hun.

Klinikken lancerer ny 
hjemmeside i december. 

Læs den uforkortede arti-
kel på hjertingposten.dk
-fina

Esbjerg Scanningsklinik på Hjerting 
Badehotel bliver til Gravidklinikken og 
udvider ejerkredsen med to jordemødre

De tre indehavere af Gravidklinikken ApS, Camilla Sloth, Beinta Gaard og Nana Ejbye-Ernst, er alle uddannede jordemødre.

i stalden i Jon & Dittes Hus

Tirsdag den 6. december kl. 19
Som sædvanlig er der massevis af præmier!

JULEBANKOJULEBANKO
Kom til

Gløgg og æbleskiver, julekurve
lækre specialiteter, ka�e, te,
saft, marmelader, chokolade,
gin, vin, lokalt kød, friske æg 
og årstidens grøntsager, 
hyggelig café.

HUSK
Vi sælger

juletræer...
ÅBENT TIRSDAG TIL FREDAG KL. 11-17
LØRDAG/SØNDAG KL. 11-17 Følg os på

facebook


