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Energikrisen har ramt os allesammen, ikke mindst på el-
regningen. Derfor er det vigtigt at tænke sig om og tage alle 
værktøjer i brug – f.eks. ved at ændre sine vaner.

Alle kunder hos Hjerting El & Vand har de nyeste el-målere 
med flexafregning time for time, så du har mulighed for at 
bruge strømmen, når den er billigst:

• Følg strømprisen på apps som f.eks. True Energy
• Ryk tiden for f.eks. vask, opvask og støvsugning 
• Følg sparerådene på f.eks. sparenergi.dk

Selve den rå strømpris er ens for alle på den nordiske 
el-børs Nor Pool. Men der kan være store forskelle i 
abonnementspriser og nettariffer, og her er vi blandt de 
billigste i landet – se priseksempel i grafen her. 
Derfor er der absolut ingen grund til at skifte – heller ikke  
hvis en sælger ringer med et ”godt tilbud”, som kan være 
svært at gennemskue. Mange fortryder skiftet bagefter,  
fordi det reelt bliver dyrere i længden.

Hjerting El & Vand er dit eget lokale selskab, 
som er ejet af borgerne i Hjerting og ikke 
skal betale udbytte til aktionærer eller 
finansiere store forkromede projekter. 
Vi er til for dig og arbejder kun for dig.

Brug strøm med omtanke  
– og køb den klogt og lokalt!

Hjerting El & Vandforsyning • Bytoften 8 • 6710 Esbjerg V • Tlf. 75 11 55 78 • www.hjerting.net

Dit eget lokale elselskab sikrer den billigste strøm

Download app’en 
fra True Energy 

og følg strømprisen 
time for time!

Find den på App Store 
og Google Play

Abonnement- og netpriser eksklusive Nord Pool el-pris, som er ens for alle

Kilde: Elpris.dk  
Eksemplet er beregnet med en privat husstand med et årligt elforbrug på 4.000 KWh – til priserne  
skal lægges selve den “rå” elpris, der fastsættes på strømbørsen Nord Pool og er ens – uanset elleverandør.
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62.674,–**

Black Friday 

–25%
*

* Bestil et møde online inden Black Friday og få en digital voucher med 25% 
rabat på både køkken, bad og garderobe. Voucheren gælder ved køb af komplet 
køkken, bad eller garderobe t.o.m. den 27.11.2022. Bliv klogere i butikken eller 
på kvik.dk. ** Kampagnepris er for skabe, sokkel og bordplade.

Kvik Esbjerg
Østre Gjesingvej 23 
Tlf. 70 21 54 01
kvik.dk/esbjerg

Bestil et møde allerede i dag.

Fem års parløb med Hjerting og Maibritt

  Go' energi !
Meny i Hjerting fylder fem 
år her i november. Drifts- 
og kasseleder Maibritt Ga-
deberg fra Billum har sam-
men med købmand Lars 
Hansen, Hjerting, været 
med fra første åbningsdag, 
ja faktisk endnu længere. 
Og hun vil som sin chef 
ikke være andre steder.

”Jeg arbejdede i Føtex i 
Esbjerg, og så kom Lars og 
prikkede mig på skulderen. 
Og jeg syntes, det kunne 
være spændende at prøve 
noget nyt,” fortæller hun.

Maibritt havde da være 
ude for en ulykke og var i 
rehabilitering. Men det er 

fortid. I Meny har hun gjort 
karriere, baseret på flid, 
dygtighed og godt humør.

”Da bygningen var fær-
dig og vi skulle indrette 
butik, var hun ikke den før-
ste der gik om aftenen eller 
om natten,” husker Lars 

Hansen, som pointerer, at 
butikken har mange andre 
gode medarbejdere. Det er 
da også redaktøren, der har 
bedt om at få Maibritt med 
i interviewet, skal det lige 
tilføjes.

Hun startede i kassen, 

hvilket er et godt sted, når 
man skal have føling med, 
hvad kunderne mener og 
efterspørger.

”De kommer med alt fra 
ros af butikken og enkelte 
medarbejdere til private 
ting. Det giver en ander-
ledes og mere personlig 
betjening, når man begyn-
der at kende kunderne ved 
navn,” mener hun.

Det positive kan være ros 
til slagteren eller grøntaf-
delingen, det kritiske kan 
være kommentarer om, at 
deres yndlingsost ikke lige 
er der den dag.

”De kommer også direk-
te til mig. De holder sig be-
stemt ikke tilbage. Hvis en 
vare er udgået, skal jeg nok 
høre om det. Men måske er 
kunden den eneste, der kø-
ber den pågældende vare, 
og så kan vi jo ikke forsva-
re at blive ved med at føre 
den,” tilføjer Lars Hansen.

”Men vi har i snit 1000 
kunder igennem butikken 
hver dag, og det er altså 
meget få, der brokker sig 
over noget. Og der er et 
godt tillidsforhold. De ved, 
de kan komme til os, hvis 
der er noget,” siger han.

”Ja, man kan sige alt til 
Lars. Han er ikke tyndhu-
det,” griner Maibritt.

Butikken har mange 
medarbejdere, især hvis 
man tæller ungarbejderne 
med. Så der skal kommuni-
keres meget.

”Vi holder morgenmøde 
tre gange om ugen. Her får 
vi en kop kaffe og snak-
ker om alt,” forklarer Lars 
Hansen.

”Ja, og så har vi efterhån-
den haft en del fejringsda-
ge,” tilføjer Maibritt, der 
gerne bliver i Meny, så læn-
ge hun kan.

Coronaperioden var en 
helt speciel periode. Der 
var en forrygende god om-
sætning, men der var store 
personaleudfordringer.

”Hele tiden manglede 
vi personale, fordi folk 
skulle gå i 10 dages karan-
tæne, når de havde været 
i nærkontakt med en coro-
naramt. Og det skete ofte, 
især for ungarbejderne, der 
havde lidt svært ved at lade 
være med at feste og kys-
se på hinanden” fortæller 
Lars Hansen med et skævt 
smil.

Butikken blev holdt åben, 
men:

”Vi blev ikke set på sam-
me måde, som medarbej-
derne i sundhedssektoren 
blev. Jeg synes ikke, vi fik 
den anerkendelse, vi burde 
have fået. Det var faktisk 
en periode med kæmpesto-
re frustrationer og mange 
syge medarbejdere,” siger 
han.

Det gode humør er til-
bage nu, og selv om elreg-
ningen er steget med en 
million kroner på årsbasis, 
så ligger Meny fint i forhold 
til normalåret 2019, slutter 
han.

Tekst: Finn Arne Hansen

Købmand Lars 
Hansen kan nu 
fejre, at Meny i 
Hjerting runder 
fem år. Maibritt 
Gadeberg har været 
med fra starten 
og elsker sin 
arbejdsplads

Maibritt Gadeberg og Lars 
Hansen elsker begge et godt 
grin. Arkivfoto.

Under coronaepidemien 
tog ungarbejderne i 

Meny initiativ til en 
udbringningsservice.

neptun apotekerne
Esbjerg - Sædding - Ribe
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God gammeldags jul Kom til
I SÆDDING CENTRET

Tegn dit julegaveønske  
og giv det til julemanden
Lørdag 19. november kl. 10 – 11
På Centertorvet finder du papir og farveblyanter. 
Tegn dit julegaveønske. Giv tegningen til 
julemanden, når han er vågnet eller læg  
tegningen i den røde postkasse.

Julemanden skriver alle ønskerne på en liste og 
tager den med til værkstedet i Grønland. Så må vi jo 

se, om det lykkes for ham at kreere 
ønskerne. Alle tegningerne bliver 
ophængt i Sædding Centret.

Julemanden på 697 år  
skal vækkes
Lørdag 19. november kl. 11.30
Kom og hjælp Jesper Schwartz  
med at vække julemanden.

Julemanden i Centret i december indtil jul
Du kan måske være heldig at møde julemanden  
i Sædding Centret

Mandag til fredag (indtil 16.12) kl. 9.30 - 11
Mandag 19.12. til onsdag 21.12 kl. 13 - 15
Lørdage 3., 10. og 17. december kl. 11 - 13
Søndage 11. og 18. december kl. 11 - 13

Julekalendere (100 stk.)
Lørdag 26. november
Butikkerne deler 
chokoladejulekalendere 
ud til børn ifølge med 
voksne.

Slikposer  
(100 stk. pr. gang)
Lørdag 3., 10. og 17. december kl. 11 - 13
Søndag 11. og 18. december kl. 11 - 13
Julemanden uddeler godteposer til børn ifølge  
med voksne.

Julie Wieland  
Pigen med Paraplyen på julerejse
Søndag 11. december kl. 10.30
Pigen med Paraplyen på julerejse 
er en børnekoncert, 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 såvel tekst som 
musik. Dette gør hun sammen 
med et forrygende juleband. 
Pigen med Paraplyen flyver op i 
luften med sin paraply. Hun får 
solen til at skinne og maler fantastiske 
farverige regnbuer på himlen. I løbet af koncerten 
vil Pigen med Paraplyen få hårdt brug for børnenes 
hjælp. Sammen vil de begive 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 venner, 
som er med til at gøre julen til noget ganske særlig.

Se mere på scenter.dk

Oplev Vestjyllands største mekaniske juleudstilling
fra den 17. november og helt til jul

SÆDDING CENTRETSÆDDING CENTRET

Forbehold for fejl og ændringer
Har du ikke  
fået avisen  

i postkassen?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer til


