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Et hus med 80 
badeværelser

Udstilling åben:
Mandag: 7.00-20.00 
Tirsdag-fredag: 7.00-17.30 
Lørdag: 8.00-12.00

Østre Gjesingvej 16-20 
6715 Esbjerg N
75 45 98 00

Overlad ikke din bil til hvem som helst
gå til fagmanden

HC’s Autoservice I/S
Hostrupvej 44 . 6710 Esbjerg V.

75 26 91 55

Værkstedet tilbyder:
Klargøring til syn
Servicearbejde
Motortest
Fejlkode udlæsning
Nulstilling af servicelamper
Styringsudmåling (4 hjulsmåling)
Karosseri arbejde
Dækmontering / afbalancering
Rudeudskiftning
Bremseprøvestand
Service af aircondition
Hydronik værksted (oliefyr)
Undervognsbehandling (Suvo)
Kundevogn

Din lokale sparringspartner, 
der arbejder ihærdigt på at 
tilføre din virksomhed størst 
mulig værdi og udbytte 
gennem løbende rådgivning.

Smedevej 33   6710 Esbjerg V   Telefon 75 15 17 33   www.danskrevision.dk

Meget mere end revision

Har du et godt tip?
Så send det til  

mail@hjertingposten.dk

JULERIER – Hjerting har 
fået en ny tradition: Jule-
træsfest for børn den sid-
ste søndag eftermiddag i 
november mellem klokken 
14 og 16. Og selv om det 
kun var en uge efter Jul i 

Hjerting, blev den første af 
slagsen en stor succes med 
150 forhåndstilmeldte børn 
og voksne, deriblandt også 
bedsteforældre. Heldig-
vis kom mange gående, så 
den godt fyldte parkerings-

plads kunne stort set klare 
presset.

Festen var opstået ret 
spontant. Ildsjælen Bettina 
Goth Häggqvist samlede 
en flok frivillige, og vupti, 
så rullede bolden. På kort 

tid var de mange 
billetter solgt, der 
blev fundet en jule-
mand med familie, 
købt juletræ, ind-
købt æbleskiver en 
masse og sørget for 
gløgg og drikkeva-
rer med mere.

”Vi forventede 
cirka 35 børn, men 
tilmeldingerne væl-
tede ind de sidste 
dage op til arran-
gementet. Vi var 
derfor mere end 150 
mennesker i huset, 
deraf 68 juleglade 
børn. Det er første 
gang i mange år, så 

vi skal lige i gang. Vi var 
også spændte på om det 
overhovedet var noget der 
havde interesse, så blev da 
glædelig overrasket over så 
stort et fremmøde,” siger 
hun til Hjerting Posten.

Søndag den 27. november strømmede 150 børn og voksne til 
juletræsfest i Hjertinghus. Det blev en succes, som gentages 

Der rasles med flasker og skeer og sunget Jingle Bells for at få 
Julemanden frem. Det lykkedes fint, da han også havde familien med.

Flot arkitektarbejde i Guldager
ARKITEKTUR – Prøv lige 
at se på denne billedcolla-
ge. Det er jo en fryd for øjet 
at se den ny præstebolig i 

Guldager som den står nu. 
Samspillet med Guldager 
Kirke lige på den anden 
side af parkeringspladsen 

er jo forbilledligt. Vi gætter 
på, at TEKT Arkitekterne 
har gode chancer for at vin-
de hæder med bygningen.

Den tidligere præstegård 
blev nedrevet på grund af 
skimmelsvamp.

Præstefamilien er for ti-
den ved at flytte ind i den 
ny præstebolig.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

TEKT Arkitekterne har skabt godt samspil 
mellem kirken og den ny præstegård

Ny tradition: 
Juletræsfest i 
Hjertinghus

Fotocollage: Tina FoldagerFotocollage: Tina Foldager
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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 fl exafregning 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 Nord 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 
fi nansiere 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.

Kr. pr. kWh

4,10 kr.

4,05 kr.

4,00 kr.

3,95 kr.

3,90 kr.

3,85 kr.

3,80 kr.
Hjerting 

El & Vand
N1 OK

For at lokke juleman-
den frem fik alle børn en 
sodavandsflaske med en 
spiseske i, og så blev der 
sunget Jingle Bells, mens 
der blev raslet med det ef-
fektfulde instrument. Og 

søreme jo, Julemanden og 
hans søde kone og to børn 
dukkede op, og så kunne 

der danses om juletræet. 
Derefter delte han slikpo-
ser ud til alle børnene.  

”Selve festen er arran-
geret af frivillige, og det 
behøver ikke være med-
lemmer af nogen som helst 
forening, bare folk som vil 
hjælpe med at give børnene 
et par sjove og hyggelige ti-
mer – og det gør da heller 
ikke noget, hvis de voksne 
også hygger sig,” siger hun 

”Der er plads til forbed-
ringer som musik, og det er 
vi helt klar over. Vi har eva-
lueret og forventer at være 
endnu mere klar næste år. 
Så sæt kryds i kalenderen 
den sidste søndag i novem-
ber 2023! Tusind tak for op-
bakningen til alle, og rigtig 
glædelig jul,” slutter hun.

PS. Gløg-
gen og æble-
skiverne var 
lige i skabet, 
syntes Deres 
udsendte.

Tekst og foto:  
Finn Arne 
Hansen Deltagerlisten tjekkes.

Mange fik en god snak under festen.

Der fløj mange æbleskiver ind og ud af ovnen.

Bettina Häggqvist  
byder velkommen.

Der var trængsel om 
juletræet, da Julemanden og 
hans familie ledte an i sangen 
og dansen.


