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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

•	 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

 

Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

www.macartney.com
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MacArtney global solutions

TRADITIONER – Jul i 
Hjerting havde et hul i kas-
sen på cirka 10.000 kroner 
fra 2021, men efter afviklin-
gen af Jul i Hjerting 2022 er 
hullet dækket til, og der er 
penge i kassen. Så også næ-
ste år skal den uhyre popu-
lære dag holdes.

” Vi er meget taknemme-
lige for teltsponsorerne, der 
gav 5000 kroner hver, og vi 
får nok et resultat på knap 

7000 kroner. Og gælden 
fra sidste år er væk. Så sæt 
kryds i kalenderen i 2023,” 
lyder det fra hoteldirektør 
Mie Hyttel, som trak en stor 
del af læsset sammen med 
en flok af Hjertings ihærdi-
ge forretningskvinder.

Den offervilje må ikke ta-
ges for givet:

”Det er et arrangement, 
der gerne skal gerne løbe 
rundt af sig selv. Det skal 

ikke give overskud. Og 
måske vil de give 2500 kro-
ner næste år, hvis de bliver 
spurgt pænt, nu får vi se.”

Hun savnede som andre 
lidt mere liv i gaden – og de 
brændte mandler, som jo 
hører til. 

Fraværet skyldtes syg-
dom. Hun tror på, at de 
brændte mandler er tilbage 
næste år.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Gælden er væk, der er penge i kassen, og 
også i 2023 skal der holdes Jul i Hjerting

Jul i Hjerting 2022 fik 
hevet succesen hjem

Julemanden alias Finn Lassen var i fin form. Her ses han i teltet ved Badehotellet.

Ponyridningen nød godt af det skønne vejr. I teltet var der kø til ansigtsmaling.


