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forarbejdet med at klargøre 
området.

Efter en kort velkomst-
tale talte afdelingsdirektør 

Ole Bæk Termansen, Frøs 
Sparekasse om deres træ-
projekt. Guldager Byskov 
blev valgt som et af de 20 

projekter der blev tilgode-
set. Han plantede herefter 
et træ og overrakte donati-
onen på de 10.000 kroner.

Herefter var der dømt 
morgenkaffe, inden de 
fremmødte gik i gang med 
både, at plante de træer de 
selv havde medbragt, og de 
24 træer Frøs Sparekasse 
havde doneret.

Udover Ole Bæk Terman-
sen, Frøs Sparekasse var 
også Søren Heide Lambert-
sen inviteret, og han kom 
også og plantede nye træer.

”Det blev en super søn-
dag. Ikke blot var det en 
hyggelig formiddag, resul-
tatet blev også fantastisk. 
Der er ingen tvivl om, at 
Guldager Borgerforening 
inviterer alle til det 3. plant 
dit eget træ-arrangement i 
oktober 2023,” slutter Jørn 
Gade Pedersen.

Tekst: Finn Arne Hansen 
Foto: Lene Hvelplund Nielsen.

SÆDDING-GULDAGER 
IDRÆTS FORENING

SGI FITNESS & MOTION
Formand: Lars Sørensen
Økonomians.: Dorte Veis Svendsen
Aktivitetsans.: Hanne Damgaard
Best. medl.: Lene Nørby Nygaard

Lene Overgaard Langelund
Karsten Toft
Bo Christiansen

Har du behov for at kontakte foreningen, finder du os på vores 
hjemmeside: www.sgifitness.dk under kontaktpersoner

SGI FODBOLD
Formand: Michael Madsen 30 16 67 76
Kasserer: Jens Knudsen 51 15 75 55

Mail: knudsen.jensr@gmail.com
Best. medl.: Ditte Nørskov 20 51 97 60

Theis Nielsen 26 39 24 28
Mathias Hedeager Paulsen 61 28 79 40
Kim Langerhuus 22 68 33 77
Thomas Rejkjær Nielsen 51 94 88 89

Du kan også finde os på: www.sgi-fodbold.dk

SGI BORDTENNIS
Formand: Bjarne Karlskov 52 58 65 03

bjarne@karlskov.net
Se mere på: www.sgi-bordtennis.dk

SGI SPORTMIX
Formand: Anne Norschau 61 79 31 66

Mail: norschau@gmail.com
www.facebook.com/sgisportsmix

Musikquiz ved Tirsdagscaféen i Bryndum
BRYNDUM – Sognegården i Bryndum er tirsdag 
den 29. november klokken 14-16.30 ramme om Tirs-
dagscaféen med musikquiz ved organist Natascha 
Pontoppidan. Hun guider deltagerne gennem en 
musikalsk quiz og vil akkompagnere til fællessange. 
Sognepræst Egil Hvid-Olsen læser et par julefortæl-
linger. Alle er velkomne. Det koster 40 kroner per 
person inklusive kaffebord. Tilmelding er ikke nød-
vendig. 

Lokale præster med til at skrive ny bog 
BRYNDUM – Forlaget Læselyst ved sognepræst Egil 
Hvid-Olsen, Bryndum, har i samarbejde med Ribe 
Stift udgivet antologien Fra Kanten om kernen, redi-
geret af Charlotte Locht, Mette Hvid-Olsen, Mie Faar-
krog og Susanne Østbjerg Kargo.
67 præster i Ribe, deriblandt Arne Mårup, Kræn Kri-
stensen, Georg Græsholt, alle Hjerting, Brian Banner-
holt, Guldager-Hostrup, Karina Hansson, Sædden 
samt Egil Hvid-Olsen og Bente Bramming, Bryn-
dum-Vester Nebel. De 67 bidragydere har med afsæt 
i hver sin søn- eller helligdagstekst skrevet en re-
fleksion, som tager afsæt i noget lokalt, for eksempel 
et kunstværk, en historie eller et menneske. På den 
måde bringes læseren rundt i Ribe Stift og får indblik 
i de mange sjove, spændende og tankevækkende
fortællinger, som kirkerne og sognene indeholder. 
Desuden beskæftiger refleksionerne sig med tvivl og 
tro, fortvivlelse og kærlighed, opgivelse og håb, mod-
gang og medgang, ensomhed og fællesskab. Fra kan-
ten om kernen er en rigt illustreret bog til den læser, 
der gerne vil inspireres til et besøg i en af kirkerne.
Bogen koster 249,95 kroner og kan bestilles hos den 
lokale boghandler eller ved at sende en mail til kon-
takt@forlagetlaeselyst.dk.

   

SANGAFTENSANGAFTEN
Mandag den 5. december 2022
kl. 19.30-22.00 i Hjerting Kirkes lokaler
Kom og syng med på nogle af 
julesangene og andre danske sange.

Musikken leveres af  
Agnete og Bent Steffensen. 
Grethe Moesner leder aftenen.

Der serveres gløgg, kaffe og te  
samt hjemmebagt kage. 
Pris: 50 kr. 

Alle er velkommen

HIF FOLKEDANS

Dominican Bachata Dance  
med instruktør Ionut Christopher

Begyndere: kl. 18-19  -  Øvede: kl. 19-20
Fri dans: kl. 20-22

Som medlem i HIF fitness har du også mulighed 
for Les Mills, der inkluderer de fem programmer 
BODY ATTACK, BODY PUMP, BODY COMBAT,  
CORE, GRIT samt Yoga, FitDance, Calisthenics  
Workout og Telesikring HIF Indoor Cycling.

Pris kun 179 pr. måned

Se mere: hjertingif.dk under fitness

HIF FitnessHIF Fitness    
Hjertinghus, Tobølparken 25Hjertinghus, Tobølparken 25

Latin Dance
hver fredag i Hjertinghus

Tætpakket julekalender i Sædding Centret i år

JUL – Vestjyllands største 
mekaniske juleudstilling 
er med igen fra torsdag den 
17. november til fredag den 
23. december, når Sædding 
Centret igen fejrer julen.

Lad os springe ud i de 
mange aktiviteter i ka-
lenderen. De Hjemløses 
Venner sælger juledeko-
rationer fra fredag den 18. 
november. Salg af juletræer 
foregår fra onsdag den 23. 
november til lillejuleaften 
på p-pladsen mod Tarpha-
gevej og foran Coop 365.

I centret kan man se den 
store julekalender, som 
er fremstillet af elever fra 
Kunstværkstedet Arcus. 
Desuden er der en julekon-
kurrence, Find bogstaver 
og dan ordet.

”Bogstaverne finder du 
i butikkernes vinduer og 

i juleudstillingen. Skriv 
ordet på et stykke papir. 
Husk også at skrive dit 
navn, e-mailadresse, post-
nummer og mobilnummer. 
Løsningen lægger du i den 

store røde julepostkasse 
på Centertorvet. Vinder-
ne udtrækkes søndag den 
18. december. Vinderne får 
direkte besked,” fortæller 
centerchef Lise Retbøll.

Førstepræmien er et ga-
vekort til Ørfjell Ure Guld 
Sølv med en værdi af 500 
kroner.

Andenpræmien er en 
børneklipning hos Lene 

International Hairdesign til 
en værdi af 265 kroner, og 
tredjepræmien er et gave-
kort på 250 kroner til Matas 
i Sædding Centret.

Lørdag den 19. november 

klokken 10-11 er der Tegn 
dit julegaveønske og giv 
det til julemanden. 

Tegn et ønske
”På Centertorvet finder 

børnene papir og farvebly-
anter. Men tegner sit julega-
veønske og giver tegningen 
til julemanden, når han er 
vågnet – eller lægger teg-
ningen i den røde postkas-
se. Julemanden skriver så 
alle ønskerne på en liste og 
tager den med til værkste-
det i Grønland. Så må vi jo 
se, om det lykkes for ham at 
kreere ønskerne. Alle teg-
ningerne bliver ophængt i 
Sædding Centret,” fortæl-
ler centerchefen.

Julemanden på 697 år 
skal vækkes lørdag den 19. 
november klokken 11.30. 
Her skal børnene hjælpe 
Jesper Schwartz med at 
vække julemanden.

Man kan se mere på scen-
ter.dk og på side 7 i avisen.

-fina

Fra den 18. 
november til den 
23. december 2022 
er der skruet helt 
op for juleblusset 
i Sædding Centret. 
Den mekaniske 
juleudstilling er 
med igen

Også i år vil der som 
tidligere år være masser af 
juleaktiviteter i Sædding 
Centret. Arkivfoto.

Søren Seested, Jens 
Kampmann og Tina Nim 
Nielsen i gang med at plante 
et træ.

Afdelingsdirektør Ole 
Bæk Termansen fra Frøs 
Sparekasse og Jørn Gade 
Pedersen.

Byskov i Guldager udvidet med 24 flotte træer på smuk efterårsdag

GULDAGER – Guldager 
Borgerforening havde søn-
dag den 30. oktober invite-
ret borgerne i Guldager til 
et nyt plant dit eget træ-ar-
rangement i Guldager By-
skov. 25-30 personer mødte 
op på denne smukke, lune 

og solrige efterårsdag, og 
de fik plantet egne med-
bragte træer og de 24 flotte, 
store træer, borgerforenin-
gen havde fået penge til.

”Ved det første arrange-
ment den 10. april blev der 
plantet cirka 100 træer i 

Byskoven, men på grund af 
vækstbetingelserne i som-
meren 2022 må vi erkende, 
at det ikke var det mest op-
timale tidspunkt at plante 
nye træer. Det er jo langt 
bedre at plante træer i ef-
teråret, så vi håbede på, at 
der blev plantet mange nye 
træer ved det nye arrange-
ment,” fortæller borgerfor-
eningsformand Jørn Gade 
Pedersen.

Frøs Sparekasse havde i 
forbindelse deres 150-års 
jubilæum åbnet op for en 
pulje, der indehold midler 
til træer, så borgerforenin-
gen sendte en ansøgning. 

”Det skulle vise sig at 
være en god idé, idet Frøs 
Sparekasse besluttede at 
donere 10.000 kroner til 
køb af træer til Guldager 
Byskov,” tilføjer forman-
den.

Foreningen besluttede 

at købe de 24 flotte træer 
hos Bjørn K., der har støt-
tet begge arrangementer. 
Esbjerg Kommune klarede 

Pengegave fra Frøs Sparekasse gjorde 
det muligt at købe store træer

   

Poul Anthony, ny Global Business Manager. Foto: Presse

Vigtig udnævnelse hos MacArtney i Hjerting
HJERTING – Som en del af strategien om at styrke 
og udvikle sin kerneforretning inden for connecti-
vity, har MacArtney udpeget Paul Anthony som ny 
Global Business Manager, Connectivity. Denne ud-
nævnelse er et skridt i MacArtneys globale strategi 
for sin forbindelsesvirksomhed for at bygge videre 
på virksomhedens status som en af   de store industri-
aktører og for at understøtte dens voksende globale 
markedsandel.

”MacArtney ønsker at bygge videre på vores globa-
le position, rækkevidde og samarbejde ved at arbejde 
med kunder og industrispecifikationer gennem har-
monisering og udvikling af vores produktportefølje 
for tilslutningsmuligheder,” siger Paul Anthony.

Paul kom til MacArtney i december 2021 som Se-
nior Sales Manager, Connectivity.

Pigen med Paraplyen på 
julerejse er en børnekon-
cert, som Julie Wieland 
står i spidsen for med 
sine egne børnesange. 
Julie drager børnene 
med ind i et eventyrligt 
og vidunderligt univers, 
som underbygges af så-
vel tekst som musik. Det-
te gør hun sammen med 
et forrygende juleband.
Pigen med Paraplyen fly-
ver op i luften med sin 
paraply. Hun får solen til 
at skinne og maler anta-
stiske farverige regnbuer 
på himlen.
I løbet af koncerten vil 
Pigen med Paraplyen få 

hårdt brug for børnenes 
hjælp. Sammen vil de be-
give sig ud på en rejse for 
at redde julen. Børnene 
vil blive taget med ind 
i en fantastisk verden, 
hvor de blandt andet vil 
møde et Julebringerbud, 
Julemusen Sebastian, 
Det gnavne grantræ og 
mange andre glade ven-
ner, som er med til at 
gøre julen til noget gan-
ske særligt.
Pigen med Paraplyen 
glæder sig meget til at 
synge julen ind sammen 
med børnene.
Se og følg med pigen-
medparaplyen.dk

Pigen med Paraplyen 
er på julerejse


