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MARITIMT – Som man 
kunne læse i Hjerting Po-
sten i oktober, så har en lo-
kal femmandgruppe sat sig 
for at skaffe midler til en 
landgangs- og badebro på 
Hjerting Strand. Og det går 
fint fremad.

På et lille borgermøde på 
Hjerting Badehotel fortalte 
Peter Petersen fra arbejds-
gruppen for nylig, at der er 
indsamlet 225.000 kroner i 
sponsorstøtte. I dag er det 
400.000 kroner. Det over-
raskede de andre fire, men 
det skyldtes ganske enkelt, 
at beløbet lige var tikket 
ind! Så det højnede humø-
ret i lokalet. Lokal opbak-
ning er afgørende, når man 
går til fondene.

Lidt mere nyt havde ham 
også. Broen vil ikke blive 

afsluttet i T-form, som el-
lers planlagt. Det har eks-
perter frarådet. Den vil fly-
de, så den løfter og sænker 
sig med tidevandet.

På stranden skal der være 
fem meter beton ud til fly-
debroen, og længst ude vil 
den blive forlænget med 12 
meter. Første opgave bliver 
at lave beton-delen, så man 
kan komme ud til ponto-
nen ved højvande. Esbjerg 
Kommune har lovet at stå 

for driften, men den har 
ikke penge til at støtte an-
læggelsen.

Idéen med landgangs-
broen er, at små skibe som 
Martha og Vadehavet plus 
kaner, kajakker og lignen-
de skal kunne lægge til, og 
folk skal kunne springe i 
vandet fra den, når de skal 
ud at bade. 

”I dag skal man ofte have 
waders på for at komme ud 
til pontonen, og den bruges 

stort set ikke udenfor sæ-
sonen,” bemærkede Peter 
Petersen.

På mødet var der lidt de-
bat om risikoen for, at den 
planlagte to-timers ’par-
kering’ ved broen ikke vil 
blive overholdt, men mon 
ikke der straks vil være 50 
frivillige ’havnefogeder’, 
gættede han.
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Masser af aktivitet i Træfpunkt Sædding
SÆDDING – Frivilligforeningen Træfpunkt Sædding 
fortsætter det høje ambitionsniveau med både egne 
arrangementer og flere samarbejder med andre so-
ciale foreninger i Esbjerg. Seneste skud på aktivitets-
stammen er et samarbejde med ÆldreSagen Esbjerg, 
Nordisk Film Biografer og Esbjerg Kommunes Bibli-
oteker om Seniorernes BiografKlub om formiddagen 
– nærmest som en slags Virtuel Læsekreds med fokus 
på spændende film, målrettet seniorer. Filmene intro-
duceres kort af Jacob Holm Krogsøe, bibliotekar ved 
Esbjerg Kommunes Biblioteker og magister i filmvi-
denskab. Efter forevisningen serveres en sandwich 
og et glas vin, en øl eller en vand, inden Jacob Holm 
Krogsøe styrer en samtalesalon om filmen.
Billetter købes hos Ældresagen eller Træfpunkt Sæd-
ding fra gang til gang, så man binder sig ikke til et 
fast antal forestillinger.

Første film var The Father med Anthony Hopkins i 
rollen som Anthony, der er en meget kultiveret mand. 
Han elsker opera, bøger og klassisk musik. Men han 
er også en mand der er ramt af alzheimers. Demens 
er jo desværre noget vi alle noget - på den ene eller 
anden måde kommer til at støde på i vores liv. Enten 
som pårørende eller som patienter. Derfor er det vig-
tigt at tale om det, og her kan fiktionen spille en afgø-
rende rolle. Med økonomisk støtte fra Nordea-fonden 
og i samarbejde med De Hjemløses Venners Gen-
brug, Sædding Bibliotek, Coop 365 i Sædding Centret 
og Meny i Hjerting er der hen over efteråret blevet 
afviklet tre Syng og Spis – Sammen-arrangementer 
med næsten 250 deltagere. Aftenernes gæsteværter 
har hver præsenteret fem til syv sange fra Højskole-
sangbogen inden spisningen.

Også de traditionelle Frokost for Kvinder og Fro-
kost for Mænd har hver samlet mange deltagere til 
såvel virksomhedsbesøgene som foredragene i andet 
halvår 2022.

Med vinterens komme er de udendørs aktiviteter 
med krolf og petanque stoppet. Til gengæld samler 
både flere hold med læsekredse, keglebillard, sto-
legymnastik, Drys ind og hys, Tirsdagspensionister-
nes Vores Klub - og nu også FredagsKomSammen i 
medlemslokalet i Sædding Centret hver uge op til 100 
personer til kaffe, brød og et par timers hygge. Følg 
med på saedding.nu.

Syng julen ind i Guldager Kirke 7. december
GULDAGER – Onsdag den 7. december klokken 
19-20.30 er der grund til at sætte kryds i kalenderen, 
hvis man elsker julesalmer og -sange. Traditionen tro 
synges julen ind i Guldager Kirke. Derefter går delta-
gerne i forsamlingshuset, hvor der vil blive serveret 
kaffe, sodavand og kage.

Ny udviklingskonsulent i Nationalparken
6710 – Søren Christensen, Ribe, starter 1. december i 
nyt job som udviklingskonsulent ved nationalparken. 
Her får han ansvaret for at udvikle nye bæredygtige, 
lokale produkter og aktiviteter i samarbejde med na-
tionalparkens mange forskellige partnere.

   En politisk politiassistent

LOKALPOLITIK – Efter 
byrådsmedlem Connie Ge-
isslers alt for tidlige bort-
gang har skæbnen villet, at 
Hjerting alligevel beholder 
sin lokale, socialdemokrati-
ske repræsentant. Politias-
sistent Michael Harbøll fra 
Hjerting er nemlig indtrådt 
i byrådet, idet han var par-
tiets førstesuppleant.

Det er ikke nyt for ham. 
Han sad også i byrådet fra 
1. januar 2018 til 31. decem-
ber 2022.

5 stemmer manglede
”Men på valgaftenen i 

november manglede jeg 
lige fem stemmer. Det har 
jeg godt nok bandet over 
mange gange,” griner han, 
da vi har bænket os ved 
Hjerting Kanelaug, som 
han er medlem af.

Michaels interesse for 
politik blev vakt allerede i 
barndommen. Faderen var 
typograf, og som mange 
nok kan huske, så havde 

typograferne en markant 
rolle i dansk fagbevægelse.

”Ja, jeg voksede op i en 
meget politisk interesseret 
familie, og vi havde mange 
diskussioner om alt muligt. 
Da jeg var 14-15 år, meldte 
jeg mig så ind i DSU, hvor 
jeg mødte Anders Kron-
borg, som sad i bestyrelsen. 
Jeg husker blandt andet, at 

vi var meget optaget af Ri-
bus-konflikten”.

I sin elevtid og i sit senere 
arbejdsliv er han også ble-
vet bekræftet i, at den so-
cialdemokratiske vej er den 
rigtige for ham.

”Da jeg boksetrænede i 
Sønderris, mødte jeg en del 
indvandrerdrenge. Og jeg 
husker, den udskamning, 

de blev udsat for. Den var 
jeg helt uenig i.”

Han er helt med på, at der 
er for meget kriminalitet 
i miljøet, men han mener, 
der er brug for forebyggelse 
frem for alt.

”Det er så fedt med den 
nærpolitistation i Sten-
gårdsvej-kvarteret. De 
unge drenge er opvokset 

Michael Harbøll fra 
Hjerting er tilbage 
i byrådet. Det er på 
en trist baggrund, 
men han er tilfreds 
med at være 
tilbage i politik

Landgangsbroen i Hjerting i sigte
De første 400.000 
kroner er skaffet til 
en landgangsbro på 
Hjerting Strand

Modlys er enhver fotografs mareridt, men stående anes Peter Petersen, siddende ses Michael 
Jørgensen (tv.), Thorvald Børsmose, Arne Lorenzen og Ib Christensen.

Syng og spis i Sædding er populært. Foto: Træfpunkt


