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Hjertinghus var en fin ramme, da en Hjertinghus var en fin ramme, da en 
gruppe frivillige lørdag den 3. december gruppe frivillige lørdag den 3. december 
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Hjerting El-Handel - os med den gode service

Hjerting Transformatorforening - os med den stabile el-forsyning

Hjerting Vandværk - os med det friske drikkevand

www.hjerting.net

Vores forbrugere ønskes 
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR 
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Slaget om Marbæk
Som man kan læse på vores hjemmeside, 
har Danmarks Naturfredningsforening (DN) 

besluttet at rejse en fredningssag, så endnu flere 
arealer i og omkring Marbæk Plantage skal fredes. 
Det vil formentlig betyde fjernelse af mange af 
nåletræerne, og det vil koste kommunen en halv million 
kroner om året i mistet pyntegrønsproduktion plus 
andre omkostninger. 

Kommunens administration har behandlet sagen 
venlig og professionelt, men det er byrådet, der nøler, 
mener DN. Et enigt byråd mener da også, kunne man 
høre på byrådsmødet forleden, at en fredning på mange 
områder vil modarbejde de miljømål, kommunen gerne 
vil nå. Træer, der vokser, optager jo masser af CO2. 

Foreningen har derefter i november rejst sagen uden 
at have kommunen som medrejser af fredningssagen, 
og det er nu Fredningsnævnet i København, der har 
afgørelsen. Vort lokale byrådsmedlem Michael Harbøll 
kalder det ”revolverpolitik”.

Det er svært at vide, hvad der er rigtigst at gøre. 
Marbæk har som bynært naturområde en enorm 
betydning for os som et rekreativt sted, men 
biodiversitet er jo også en vigtig sag. 

Det, man imidlertid måske burde tænke over, det 
er loven. Er det sundt, at en kommunes borgere kan 
blive tvunget til at acceptere en fredning og stå 
med udgifterne? Var det bedre, hvis kommunerne 
stod stærkere? Det er op til Folketinget, og da vi har 
tre folketingsmedlemmer fra kommunen, kan de jo 
overveje den sag.

Tilbage er kun at sige: Glædelig jul!

Har du ikke 
fået avisen i 
postkassen?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail  
med din adresse og 
telefonnummer til

HVIS DET HASTER - SÅ TRYK 
PÅ DISSE TASTER 75 11 71 07

PETERS AUTOVÆRKSTED

Sidste nyt inden for bremse-, prøvestander og styretøjs- 
 udmålingsapparat og motortest · Opretning · Reparationer

Bytoften 2 · Hjerting · 6710 Esbjerg V · Tlf.: 7511 7107

VADEHAVET – Vade-
havskommunerne og Na-
tionalpark Vadehavet har 
deltaget i en regeringskon-
ference mellem Holland, 
Tyskland og Danmark. På 
dagsordenen var blandet 
vigtige aftaler, der får lokal 
betydning for de danske 
vadehavskommuner.

Wilhelmshaven i Tysk-
land dannede rammen 
om den 14. trilaterale re-
geringskonference under 
temaet Sammen om én ver-
densarv Vadehavet fra 28. 
november til 1. december. 
Her mødtes repræsentan-
ter Danmark, Holland og 
Tyskland for at godkende 
planer for de gode, frem-
adrettede samarbejder mel-
lem de tre lande, som nu 
har mere end 40 år bag sig. 
Samarbejdet får meget ros 
af UNESCO, og det frem-
hæves som et forbillede for 
andre lande rundt om i ver-
den, at her kan man mødes 
tværnationalt på fredelig 
og konstruktiv vis.

De fire vadehavskommu-
ner Fanø, Esbjerg, Tønder 
og Varde samt National-
park Vadehavet har også 
deltaget og fået flere kon-
krete udbytter af deltagel-
sen. Det drejer sig blandt 
om en aftale om bæredyg-
tig shipping og havnedrift 
samt en aftale om et fæl-

les partnercenter i Wil-
helmshaven.

Derudover har de fire va-
dehavskommuner og natio-
nalparken også underskre-
vet en aftale om en ’darker 
sky’. Parterne forpligtiger 
sig til at dæmpe lysforure-
ning og forstærke det na-
turlige mørke. 

Det er bevist, at kunstigt 
lys på forskellig påvirker 
dyr, fugle, planter og men-
nesker negativt, og det er 
vigtigt at værne om mørket 

på Vadehavsøer i de tre lan-
de og ikke mindst Mandø, 
som kandiderer til titlen 
som Dark Sky Park.

Under regeringskonfe-
rencen blev en overordnet 
plan for det tværnationale 
samarbejde med at beskyt-
te og bæredygtigt benytte 
Vadehavet i de kommende 
år også præsenteret. Bag 
navnet Single Integrated 
Management Plan (SIMP) 
gemmer sig en kæmpe fæl-
les indsats. UNESCO bad 

om en sådan plan i 2014, og 
nu er den klar med de af-
talte mål og politikker mel-
lem de tre lande. Formålet 
er, at facilitere den fortsatte 
udvikling af det koordi-
nerede samarbejde med at 
beskytte og vedligeholde 
de enestående universel-
le værdier, som netop var 
årsagen til at Vadehavet på 
tværs af de tre lande fik en 
fælles verdensarvsudnæv-
nelse af UNESCO.

-fina

Mandø kandiderer 
til at blive et meget 
mørkt sted. Det 
er gavnligt for 
naturen

Fire kommuner vil passe på 
mørket i vadehavsområdet

En mørk, smuk aften i Vadehavet. Det skal vi have mere af. Foto: Thomas Clausen.
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• AD Sign Skilte
• Alletiders Vikar
• Blomster i Hjerting
• Breinholt VVS
• Butikken Dyreborg
• Cafe Stryhns
• Carstens Automatservice
• C.L. Kjærgaard Aps 
• CPH Lightning
• Den Lille Tømrer
• EDC Poul Erik Bech
• Henriks Cykler
• Hjerting Badehotel
• Hjerting Installationsforretning
• Hjerting Posten

• Hjerting Strand
• Hjerting Tømrer-  
 og Snedkerforretning
• Ingeniørværket
• Jens B
• Klinik for Fodterapi
• Klinik Let på Tå
• Klip i Vest
• Le Kirk
• Mindfitness
• Meny Hjerting
• Noté
• Peters Autoværksted
• Spar 2 Vinduespolering
• VeTech Software Solution

Hjerting Erhvervsforening 
ønsker kunder og forretningsforbindelser 
EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR!

Tak for godt samarbejde 
i det forgangne år

Ny prisliste for 2023
På grund af prisstigninger på avispapir på 43 %  
i 2022 og varslede prisstigninger på yderligere 75 % 
fra 1. januar 2023, ser vi os desværre nødsaget til at 
hæve mm-prisen med 2,2 % pr. 1. januar 2023.

Den ny prisliste kan hentes på hjertingposten.dk/
annoncer
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76 11 44 00  
martinsen.dk

Kontakt os her

Kan du tælle 
til nærhed?

Vi tror på, at nærhed og lokal tilstedeværelse 
har værdi for dig. At indsigt i dit område,  
branche og forretning gør en forskel for dig.

Kontakt os i dag og hør om mulighederne for at 
få en stærk partner, som er tæt på dig.

Må vi udleje 
dit sommerhus  
– få en nem ekstra  
indtægt uden bøvl  

Vi tilbyder:

Markedets højeste belægningsprocent

Unik fordelspakke uden selvrisiko ved gæsteskader

Professionelt servicekoncept 24/7 året rundt

Markedets højeste rengøringsstandard 

Gratis adgang til ejerværksted, 
industrivaskemaskiner og trailere

Hvis du har haft samme udlejningskontrakt i  
flere år, giver vi dig et hurtigt og gratis tjek af  
din udlejningskontrakt.

Besøg os på
esmark.dk/sommerhusudlejning

Nikolaj Gramstrup
Ring til mig på 69 15 96 18

we       FANØ

 

 
 

  
 
 

 

Jeres Juletræsmand 
Åbningstider: Hjerting Strandvej 19, Hjerting

Mobil: 40 36 47 80
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Alle dage til og med 23. december kl. 10-17

Vi ses hos Vi ses hos 

Husk  Husk  
at støtte  at støtte  
lokalt!lokalt!

Frisk klip, fyr, kirkegårdskranse m.m.

med mange års erfaring i flotte, nyskovede juletræer  
Stort udvalg i alle størrelser – også kæmpetræer!

Bestilling på firmajuletræer modtages

VI ER STADIG AT FINDE PÅ STRANDVEJEN

HUSK: Vi spidser og netter gratis - Gratis udbringning i Hjerting!

KIG IND i JULEHYTTEHUSET:
KIG IND i JULEHYTTEHUSET:    

Gratis gløgg Gratis gløgg i weekender. Si weekender. Slikposer  likposer  

til børnene. til børnene. God service og julehygge!God service og julehygge!

Vi er atter i år  
besøget værd!
Mange nye og lækre 

specialiteter og produkter  
til smagsløgene

Nyhed i julepynt: 
Mosdyr og grandyr mm. 
– og vores sædvanlige  
friske frugt, kvalitet 1 

KOM OG BESØG  
JULEHYGGEHUSET
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SÆDDING 
Håndværkervej 42 · 6710 Esbjerg V

69 15 67 10 · saedding@firststop.one

 Ring for et godt tilbud  
på 69 15 67 10   
eller se på firststop.dk

DÆK · FÆLGE · AUTOSERVICE

HJERTING
INSTALLATIONS-
FORRETNING ApS
v/ Kim & Niels Boysen
Engvænget 12, Hjerting

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 20

40 12 76 77
Kontakt Brian Jørgensen

God leje og sikkerhed/garanti!

Esbjerg
Housing

VILLAER TIL LEJE
Til ingeniører med familie søger vi villaer  

på 110 - 120 kvm. og 150 - 200 kvm. med min.  
tre værelser - gerne moderne og ikke møbleret.
Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER, 

SØNDERRIS eller SÆDDING.
Endvidere søger vi to- og treværelses 

lejligheder i Esbjerg. 
Både møbleret og umøbleret.

VI SØGER

Christian Breinholt · Gl. Guldagervej 38 A · 6710 Esbjerg V

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

Grandelauget
Vi ønsker alle borgere i Hjerting en 

GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT NYTÅR!
Sæt kryds i kalenderen:  

Generalforsamling 30. marts 2023 kl. 18.00  
i Jon & Dittes Hus

Venlig hilsen Bestyrelsen i Grandelauget

En Adventsdag i Hjerting  
med megen latter og hygge

HISTORIE – Der blev gri-
net, så det var en lyst, da 
professor emeritus Johs. 
Nørregaard Frandsen fra 
Fyn onsdag den 30 novem-
ber i et propfyldt mødelo-
kale holdt foredrag om vo-
res farvel til livet på landet, 
til barndommens landska-
ber. Mange tankevækken-
de stunder om vore rødders 
betydning var der. Som da 
Holten ved Stigsnæs blev 
nedlagt for at give plads 
til et Gulf-raffinaderi. Det 
sår lægtes aldrig hos dem, 
der fik dobbelt pris på de-
res huse for at flytte. Deres 
hjemstavn var væk.

Andagt om håbet
Det var Hjerting Kirkes 
traditionelle Adventsdag 
skråstreg Adventsmøde, 
der blev afviklet denne 
dag. Sognepræst Arne 
Maarup lagde for i kirken 
og fortalte, at den i hvert 
fald har eksisteret siden 
1991, da han blev ansat. 
Han holdt en lille andagt, i 
hvilken det kristne krav om 
at bevare håbet var dagens 
emne ud fra Esajas epistler. 
Tankevækkende og godt at 
få genopfrisket.

I mødelokalerne var 
der dækket op med kaffe, 
kringle og småkager, og 

snakken fik lystigt, inden 
den landbrugsuddannede 
Nørregaard Frandsen, der 
stammer fra Grimstrup og 
gik i byen i Esbjerg som 
ung, tog fat med at fortælle 
om den enorme udvikling, 
Danmark har gennemgået 
siden 1950. 

Med Marshall-hjælpen 
kom en kraftig mekanise-
ring af landbruget, og de 
nye industrier som Lego og 
Danfoss begyndte at suge 
arbejdskraft til sig med 
meget højere lønninger og 
mere fritid, end landbruget 
kunne tilbyde. 

På en usynlig tavle skrev 
han forskellige fakta op: I 
1950 havde 55 procent af 
boligerne ikke et wc, der 
var 150.000 biler og der var 
210.000 selvstændige land-
brug! 

En million på landet
Befolkningstallet var da 
4 millioner mod 6 i dag. I 
1950 boede 25 procent, det 
vil sige 1 million danskere, 
på landet. Så næsten alle 
landsbyer havde mange 
butikker og erhverv, der 
servicerede landbruget. 
Der var rutebilkørsel til de 
fleste. 1,5 millioner malke-
køer producerede 4 milliar-
der kilo mælk, i dag kan 0,5 
millioner køer producere 6!

I 2020 var antallet af pro-
duktionslandbrug nede på 
10.000, dertil 20.000 fritids-
landbrug.

En god foredragsdag!

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Hjerting Kirkes 
mødelokaler fyldt 
til bristepunktet, 
da Johs. Nørregaard 
Frandsen fortalte 
om vores farvel til 
livet på landet

Arne Maarup  
talte  i kirken om håbet 

Det er en kristen pligt at  
bevare håbet, påpegede han.

Vinder af Hjerting Postens  
Jul i Hjerting-julekryds

Præmien, et gavekort  
på 200 kr. til Meny i Hjerting, 

kan afhentes i butikken  

Anna Poulsen 
Bakkevænget 9, 6710

Johs. Nørregaard Frandsen gik fra at være landmand til at blive professor. Det gav hans foredrag 
om vores liv på landet for 50 år siden og vores hastige farvel til det masser af tyngde – og latter.
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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.
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Læs mere på 
Rybners.dk

Kom til Åbent Hus   
på Rybners

Vi har 21 erhvervsuddannelser, 10 EUX-uddannelser og 3 gymnasiale uddannelser. 
Kom og bliv klogere på dine muligheder og din fremtid.

17
JANUAR

TIRSDAG Kl. 19.00 - 21.30   
	STX - Alment Gymnasium  
	HHX - Handelsgymnasium 
	HTX  - Teknisk Gymnasium 
      OBS. Arrangementet 
 starter præcis kl. 19.00 

JANUAR
21
LØRDAG Kl. 10.00 - 12.00  

	STX - Alment Gymnasium  
	HHX - Handelsgymnasium 
  

Rybners, Grådybet 73 G,  
6700 Esbjerg

Kl. 10.00 - 12.00  
	HTX  - Teknisk Gymnasium  
 21

JANUAR

LØRDAG

Kl. 11.00 - 13.00  
	EUX - Student og faglært 
	Teknisk Skole
	Handelsskole 
 

21
JANUAR

LØRDAG

Rybners, Spangsbjerg Møllevej 72, 
6700 Esbjerg 
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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.
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MENY Hjerting v/Købmand Lars Hansen
Bytoften 20, 6710 Esbjerg V, Tlf. 77 66 00 46

Åbningstider: Alle ugens dage 7-20
.

Gælder fra onsdag 07.12.2022 til og med onsdag 14.12.2022. Der tages forbehold for leveringssvigt, afgiftsændringer, billed- og trykfejl. 

PR. STK.

1995

PR. 100 G

595

FRIT VALG

25.-

PR. STK.

19995

PR. 100 G

895

PR. 100 G

1295

PR. 1/2 KG

1995

PR. FLASKE

15995

PR. STK.

3495

PR. 1/2 KG

4495

PR. 1/2 KG

145.-

6 FLASKER

400.-
SKARP PRIS SKARP PRIS SKARP PRIS

Vi modtager

HJERTING

p
ix

e
l
-e

y
e
.d

k

Delikatessen tilbyder 
FRISKBAGT STOR 
LEVERPOSTEJ
500 g. Kg pris 39,90. 

Delikatessen tilbyder 
FRISKE 
SILDEFILETER
Kg pris 59,50. 

OMHU APPELSINER 
ELLER KLEMENTINER
Udenlandske. Kl. 1.
950-2000 g. 
Max. kg pris 26,32.
Pr. pakke 25,00

PENFOLDS FATHER  
10 ÅRS GRAND TAWNY
Australien. 75 cl. Literpris 266,60.

Delikatessen tilbyder 
BRIE LE MAUBERT 60+
Kg pris 89,50. 

Delikatessen tilbyder 
KULMULEFILET
Kg pris 129,50. 

Slagteren tilbyder 
FRISKE NØGLEBEN
Kg pris 39,90. 

LE  RAGOSE  AMARONE 
 CLASSICO 2018
Italien. 75 cl.  
Literpris 213,27.

Slagteren tilbyder 
FRISKHAKKET DANSK 
OKSESMÅKØD 8-12%
Kg pris 89,90. 

Slagteren tilbyder 
FREYGAARD  
RIBEYE
Kg pris 290,00. 

GRAN MAESTRO   
PRIMITIVO DI   
MANDURIA D.O.C.
Italien. 75 cl.  
Literpris v/6 flasker 88,89.

————————————

————————————

————————————

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

Delikatessen tilbyder 
STJERNESKUD
Med 2 stegte fiske.

 James Halliday 93,
 Wine Spectator 91,
 Robert Parker 90,
 DinVinGuide 90 + Godt køb.

DEN ÅRLIGE VINBEGIVENHED

Le Ragoses fantastiske Amarone Luca Maroni 98 point.
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HJERTING

MENY Hjerting v/Købmand Lars Hansen
Bytoften 20, 6710 Esbjerg V, Tlf. 77 66 00 46

Åbningstider: Alle ugens dage 7-20
.

Gælder fra onsdag 07.12.2022 til og med onsdag 14.12.2022. Der tages forbehold for leveringssvigt, afgiftsændringer, billed- og trykfejl. 

DURACELL 
PLUS POWER 
BATTERIER
AA eller AAA.  
Stk. pris 4,00.

10-PAK

3995
TULIP PØLSER 
ELLER SPARERIBS
Flere varianter. 450-900 g. 
Max. kg pris 88,78.

PR. STK.

3995

ANTHON BERG 
MARCIPANBRØD
Flere varianter. 33-40 g. 
Max. kg pris 181,82.

PR. STK.

6.- KINDER
Pingui 8-pak eller 
Mælkesnitte 10-pak. 
240-280 g.  
Max. kg pris 125,00.

PR. STK.

30.-

ØKOLOGISK 
TOFTERUP
Spanien. Tempranillo/
Shiraz eller Macebeo/
Sauvignon Blanc.  
75 cl. Literpris 66,60.

PR. FLASKE

4995

CARLSBERG PILSNER,  
COCA-COLA ELLER  
COCA-COLA ZERO
Carlsberg Pilsner  
12 x 33 cl, Coca-Cola 
Zero eller Coca-Cola 
18 x 25 cl.  
Max. literpris 13,13. 
Afhentningspris
Sælges kun i hele 
rammer

PR. RAMME

52.-+ pant

HusK!
GÆLDER 01/12 TIL 31/12

PR. STK.

15.-
PR. STK.

15.-
PR. STK.

25.-

GESTUS LAKRIDS- 
KUGLER ELLER  
MARABOU  
JULVÄNNER
120-140 g.  
Max. kg pris 125,00. 
BEGRÆNSET PARTI

KAREN VOLF 
JULEKAGER
250-400 g. Max. kg pris 60,00. 
BEGRÆNSET PARTI

SVANSØ MANDLER
350 g. Kg pris 71,42. 
BEGRÆNSET PARTI

STEFFEN ANBEFALER:

PR. DÅSE

20.-
3 STK.

100.-
PR. FLASKE

45.-

TO ØL GELATERIA  
SUMMER GOSE ELLER 
MAMAMAMA PASSION
44 cl. Literpris 45,45. 
BEGRÆNSET PARTI

ALEFARM 
EMMA, DAYGLOW 
OG AFTERGLOW
44 cl. Literpris 75,75. 
BEGRÆNSET PARTI

STILLE NACHT
DE DOLLE
33 cl. Literpris 136,36.
En meget eftertragtet belgisk  
juleøl fra bryggeriet De Dolle  
som importeres en meget lille 
mængde af hver år. 
MEGET BEGRÆNSET PARTI

+ pant + pant+ pant

Alefarm laver fantastisk øl, især deres IPA og DIPA 

mestre de, men også deres kettel sours er en oplevelse. 

alt julepynt 

-50% 
Kom og gør 

et godt  
køb
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CYKLISME – Som den før-
ste nogensinde har Søren 
Olsen krydset grænsen til 
Kuwait på cykel på sin vej 
til Saudi Arabien. I Kuwait 
blev ørkensand til vand og 
Søren drejede derfor til høj-
re og cyklede sydpå mod 
Dammam, hvorfra han fly-
ver hjem til jul. Saudi Ara-
bien var også landet, hvor 
Corona i 2020 satte en stop-
per for en anden af hans cy-
kelrejser. 

”Jeg krydsede ligesom 
sidst ind i Saudi Arabien fra 
Jordan. Det er desværre sta-
dig ikke forsvarligt at cykle 
igennem Syrien, så jeg sej-
lede til Cypern fra Tyrkiet 
og fløj derfra til Amman. 

Humøret var højt, da jeg 
hen på afte-
nen cyklede 
gennem det 
sidste græn-
se-check-
point. Endelig 

var jeg tilbage i det land, 
hvor det hele sluttede for 
snart tre år siden. Tilbage i 
den endeløse ørken. 

Efter Al-Qurayat kan 
man vælge mellem to 
hovedveje. Den ene går 
i en lige linje mod byen 
Al-Nairyah omtrent 1.200 
kilometer længere østpå. 
Det var den vej, jeg skulle 
følge. Navigation er simpel. 
Det er ikke unormalt at te-
lefonen siger 150 kilometer 
lige ud, hvorefter man skal 
huske at fortsætte lige ud i 
et lyskryds eller lignende. 

Mødte falkejægere
Efter nogle dage i Saudi 
Arabien cyklede jeg ud ad 
Turaif. Jeg cyklede i mine 

egne tanker, da en bil stop-
pede mig. Ud kom Khalid. 
Han talte lidt engelsk og 
forklarede entusiastisk, at 
han og hans venner var flyt-
tet ud i ørkenen for at jage 
falke. Det var nu sæson, 
fordi de flyver mod varme-
re himmelstrøg sydpå. Han 
spurgte, om jeg ville med 
ud og bo hos dem i ørkenen 
i nogle dage. Jeg takkede 
straks ja. Khalid kørte i en 
hvid pickup truck, så vi bar 
cyklen op på ladet og kørte 
afsted mod deres lejr. 

Efter en halv times tid var 
vi fremme i lejren som lå 
cirka 15 kilometer ude i ør-
kenen langt væk fra alting. 
Der var opstillet et par tra-
ditionelle beduintelte. Jeg 

fik også øje på 
en stor ’vand-
blære’ som 
mest af alt lig-
nede en hop-
peborg. Det 
lignede ikke, 
at de blot var 
herude i en en-
kelt weekend. 

Khalid forklarede senere, at 
de typisk bor herude i hele 
sæsonen. De havde allere-
de været her i over en må-
ned. Hvis man kan fange 
en falk, bliver man rig. En 

af Khalids venner tjente for 
nyligt 250.000 riyal på en 
falk. Det svarer til knap en 
halv million danske kroner. 

Den følgende dag våg-
nede vi tidligt for at tage 

på jagt. Khalid forklarede, 
at de jager fra solopgang 
indtil omtrent klokken 10 
om formiddagen. Derefter 
holder de pause og jager 
så igen et par timer før sol-

Søren Olsen er nu nået til Saudi Arabien. Han har netop krydset 
det nordlige territorium nær Irak og cyklede som den første i 
verdenshistorien over grænsen til Kuwait

Te og kaffe skal der til.Kaffe og dadler fra en venlig billist.

Eventyreren Søren Olsen mødte falkejægere og endeløs ørken i Saudi Arabien

Der kan godt 
være langt 

mellem byerne.
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nedgang. De havde klar-
gjort lokkefugle og vi kørte 
afsted imens solen stod op. 

På begge jagter fik vi øje 
på flere forskellige falke, 
men de var for store. De 

skal helst fanges, mens de 
er små. Khalid havde des-
værre ikke haft held med 
at fange en falk i denne 
sæson. Det betød dog ikke 
så meget. Det vigtigste for 

ham var at være ude i natu-
ren og nyde et mere simpelt 
liv. Normalt bor han i Turaif 
og nyder at skifte bylivet ud 
med livet i ørkenen. 

Senere på af-
tenen blev der 
tændt bål inde i et 
af teltene. Vi sad 
omkring ilden og 
drak litervis af te 
og arabisk kaffe. 
Khalid bad mig 
pludselig sidde 
helt stille. Han pe-
gede på en skorpi-
on som kravlede 
få centimeter fra 
min venstre fod. 
En af de andre tog 
straks en grilltang 
og dræbte den. 
Få timer forinden 
havde en gift-
slange lidt samme 
skæbne. I hjørnet af teltet 
spillede nogle af mændene 
kort og kæderøg cigaretter. 

Stjerneklar himmel
Udenfor var der helt stille. 
Ingen trafikstøj eller lysfor-
urening. Blot en stjerneklar 
himmel og højlydte samta-
ler på arabisk inde fra teltet. 

Efter to nætter med Kha-
lid og hans venner cykle-

de jeg videre østpå mod 
Kuwait. 

Mange tror fejlagtigt 
at det er farligt at rejse til 
Saudi Arabien som vester-

lænding. Jeg cyklede første 
gang igennem landet i 2020. 
Det var dengang ikke til at 
finde information på inter-
nettet om, hvad jeg kunne 
forvente. Det er usædvan-
ligt og det lugtede derfor af 
eventyr. 

Intetanende cyklede jeg 
dengang fra Amman i Jor-
dan til grænseovergangen. 
Det tog over fire timer at 

komme igennem, fordi jeg 
blev budt på te af politiche-
fen efter mit pas var blevet 
stemplet. Derefter cyklede 
jeg ind i landet i mørke. 

Efter en halv time sad jeg 
i stuen hos en, som straks 
havde inviteret mig ind ef-
ter at have set mig fra hans 
bil. Det var min første dag 
i Saudi Arabien og det teg-
nede godt. 

Både i 2020 og 2022 har 
jeg oplevet enestående 
gæstfrihed. Næsten hver 
dag bliver jeg budt inden-
for i et nyt hjem hos vidt 

forskellige folk. Jeg er ble-
vet inviteret ind af en rig 
bilforhandler, sønnen af en 
stammeleder, studerende, 
politiet, som havde en le-

dig fængselscelle, 
nomader, falkejæ-
gere, fremmedar-
bejdere og mange 
andre. 

Vær ydmyg
Min konklusion 
er, at det er far-
ligt at rejse i Sau-
di Arabien, hvis 
man regner med 
at kunne tage sig 
de samme frihe-
der som i Dan-
mark. Hvis man 
derimod observe-
rer og forholder 
sig ydmyg, er det 
muligt at få unik-

ke oplevelser i et land, som 
stadig formår at bibeholde 
deres gamle traditioner og 
skikke – på godt og ondt.” 

Tekst og foto:  
Søren Olsen

Teltlejr ved olierøret som går hele vejen til Middelhavet.

Khalid klargør lokkefugl - den er i øvrigt ægte. Aftenhygge med Khalid og hans venner.

Billedtekst

På falkejagt.På falkejagt.

Eventyreren Søren Olsen mødte falkejægere og endeløs ørken i Saudi Arabien



14  7. december 2022Hjerting Posten

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

Ny Netto skal bruge 20-25 ansatte
HJERTING/SJELBORG – Så er lokalplanen for den 
ny Netto-forretning på hjørnet af Hjerting Landevej 
og Sjelborgvej på plads.

“ Ja, det var dejligt, og nu kan vi for alvor se fremad 
mod åbningen. Nu skal vi blot have en byggetilladel-
se, så jeg tror en åbning bliver ultimo 2023,” siger ud-
viklingsdirektør Carsten Hadsbjerg, Salling Group.

 ”Normalvis vil en butik af denne størrelse have 
mellem 25-30 mennesker ansat – såvel fuldtid som 
deltid,” lyder hans svar på vores spørgsmål om antal-
let af nye arbejdspladser.

MacArtney A/S har købt den nuværende Net-
to-bygning på Bytoften i Hjerting. 

Hjertingkoret giver koncert i Hjerting
HJERTING – Hjerting Koret nu klar til at jule-under-
holde i Hjerting Kirke. Det sker tirsdag den 13. de-
cember klokken 19.30.

Korkoncert i Bryndum Kirke 14. december
BRYNDUM – Onsdag den 14. december er der jule-
koncert med Bryndum og Vester Nebel Kirkers vok-
senkor, Cantica, hvor programmet for aftenen vil in-
deholde julesange for enhver smag. 

   

BOLIGSALG – Hele tiden 
bombarderes vi med salgs-
priser, liggetider og udbud 
af boliger. Det kan være 
svært at bevare overblik-
ket, så vi har fået hjælp fra 
Boligsiden for at få det.

Det er udviklingen under 
og efter Corona, der inte-
resserer os. Og så er det rart 
med nogle konkrete tal.

Et rækkehus eller en vil-
la i 6710 Esbjerg V kostede 
i januar 2019 i gennemsnit 
2.655.503 kroner. Kvadrat-

meterprisen var 15.579 kro-
ner.

Salgspriserne toppede i 
august 2021. Her opnåede 
et hus en gennemsnitspris 
på 3.193.857 kroner, en stig-
ning på 20,3 procent eller 
538.354 kroner siden januar 
2019. Kvadratmeterprisen 
var nu 19.168 kroner.

Siden er priserne faldet 
stille og roligt, og i oktober 
2022 var salgsprisen faldet 
til 2.812.272 kroner, men 
dog stadig et pænt stykke 

over niveauet, før Coro-
na-epidemien startede i 
marts 2020. Her var prisen 
2.417.410 kroner. Kvadrat-
meterprisen var 15.776 kro-
ner.

Salget toppede i 2021
Kikker vi på antallet af 
solgte villaer og rækkehu-
se, så lå tallet på 16 i januar 
2019. Tallet toppede med 40 
i marts 2021. I oktober 2022 
var tallet 14, et af de laveste 
tal i den periode, Boligsi-

den har undersøgt. Det al-
lerlaveste tal var 10, og det 
var i januar 2020.

Udbuddet lå i januar 2019 
på 129. Rekorden lå i sep-
tember 2020, og den var 
140. I oktober 2022 ligger vi 
på 126. Bundrekorden sås i 
december 2021 med 92 ræk-
kehuse og villaer til salg.

Vi lægger alle tal ud på 
hjertingposten.dk

Tekst: Finn Arne Hansen 
Grafik: Per Eskildsen

Købte man et typisk rækkehus eller en villa i 6710 i januar 2019 og solgte det i august 
2021, tjente man godt en halv million kroner. Så faldt priserne – og så steg de igen 

Boligsalget i 6710 har været 
på rutsjetur under Corona 

Boligerne i Hjertings grusvejskvarter hører traditionelt til i den dyre ende af skalaen. Det ændrede rutsjeturen ikke på.

Sådan kommer den ny Netto til at se ud.  
Illustration: Salling Group

Dronefoto: Claus Brinch-Danielsen

2.000.000 kr.

2.500.000 kr.

3.000.000 kr.

Januar 2019 Oktober 2022

Kilde: Boligsiden

Januar 2019 Oktober 2022
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Gns. salgspriser for solgte villaer/rækkehuse i 6710

Antal solgte villaer/rækkehuse



7. december 2022   15Hjerting Posten

Masser af gode grunde  
til at blive omdeler:

Du arbejder i dit nærområde.

De pakkede reklamer og aviser  
leveres hos dig – klar til omdeling.

Bestem selv hvornår på dagen, du
vil arbejde, inden for deadline.

Du arbejder kun onsdag/torsdag.
Vi søger omdelere i alle aldre. 
Søg et fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob og få det timeantal, 
som passer lige til dig.

*Du skal blot være fyldt 13 år.

Læs mere og søg jobbet her

Fritidsjob
1-2 timer 
om ugen

Studiejob
2-6 timer 
om ugen

Deltidsjob
6-10+ timer 

om ugen

Bliv omdeler af
reklamer og aviser

Et fleksibelt job der passer til alle

Så synger fugletrækket 
over Vadehavet på sidste 
vers. Men det er en sang, 
der vil gentages næste år 
og næste år og i al evighed, 
så længe vi har forskellige 
klimazoner. For det er mo-
toren i fugletrækket, at der 
er forskelle i føderessour-
cerne med årstidernes skif-
ten i det arktiske og tempe-
rerede.

1,5 millioner fugle
Der er år til dato i 2022 
trukket i hele træskolæng-
der cirka 1.530.000, og det 
er det største år i Fanø Fug-
lestation fem-årige historie. 

Trækket i år blev stort 
af mange grunde: Megen 
østenvind, der sender fug-
letrækket ned gennem 
Danmark og Skandinavien 
ud mod den danske vest-
kyst. Meget få regnvejrs-
dage, der vil drive trækket 
andre steder hen. Men det 
er ikke den metode, vi bru-
ger til at registrere fuglene 
på, der i år skaber et større 
træk, for den er, bortset fra 
få forbedringer, konstant 
og standardiseret. Vi tæller 
fra præcist det samme sted 

den lille Høneklit fra sol-
opgang og indtil trækket 
ebber ud efter typisk to til 
fem timer. Vi tæller hvert år 
fra 11. august til 11. decem-
ber. Endelig dækker vi med 
teleskoper, håndkikkerter 
og fotodokumentation en 
lige linje fra det nordvest-
ligste af Langejord til det 
nordøstligste af Keldssand. 
Et synsfelt på cirka 4,5 km.

Fugletrækket er fasci-
nerende og stadig lidt my-
stisk, selvom teknologiske 
muligheder har givet os 
endnu flere svar. Men nye 
svar giver også anledning 
til nye spørgsmål. 

Sokrates er kendt for cita-
tet “Jo mere jeg ved, jo mere 
ved jeg, at jeg intet ved”, og 
det gælder også indenfor 
naturvidenskaben såvel 

som samfundsvidenska-
ben. Vi afdækker konstant 
nye trækmønstre for de for-
skellige arter af fugle, der 
passerer Fanø. Det vi ser 
lige nu på Fanø Fuglestati-
on, er det sidste og fåtallige 
træk af arter som mørk-
buget knortegås, bramgås 
samt sjaggere. Men også 
blisgæs, kortnæbbede gæs, 
stor korsnæb og skærpibere 

trækker sydøst over Høne-
klitten i disse sene novem-
berdage. Enkelte rovfugle 
som spurvehøg, musvåge 
og fjeldvåge kan godt ved 
pludselig kulde foretage 
det såkaldte ’kuldeflugt’, 
hvor de søger mod varmere 
egne. 

I august var det insektæ-
dere som skovpiber, gul 
vipstjert, svaler, sangere og 

fluesnappere, der trak over 
Hønen. 

September og oktober 
skaber de største dage med 
drosler og pibere, hvor vi 
den 9. oktober nåede op 
over 400.000 trækkende 
fugle på en fantastisk dag, 
hvor alle ydre betingelser 
var til stede for et stort træk 
– næsten vindstille, sigtbar-
hed på mere end 25 km og 
så netop der, hvor de meget 
almindelige arter som bog-
finke og vindrossel peaker 
med deres hovedtræk. 

Sjælden fugl på besøg
Fugletræk giver ikke bare 
store antal af fugle, men 
også sjældne fugle, der 
pludselig optræder langt 
fra deres normale yngleom-
råde og i særdeleshed langt 
fra deres normale trækkor-
ridor. Således optrådte den 
i Danmark sjældne vestlig 
middelhavsstenpikker i år 
ved Rindby fra den 1. til 
den 7. november, fundet af 
Kim Fischer. 

Tekst og foto:  
Søren Brinch 
Redigering: 
Finn Arne Hansen

Vadehavets fugle

Fugletrækket over Vadehavet er på det sidste

Middelhavsstenpikker er Middelhavsstenpikker er 
 nu set i vadehavsområdet. nu set i vadehavsområdet.

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 programmerne  
BODYATTACK™, BODYBALANCE™, BODYPUMP™, 
BODYCOMBAT™, CORE™, GRIT™ samt Yoga,  
FitDance, Calisthenics Workout og  
Telesikring HIF Indoor Cycling.

Pris kun 179 pr. måned

HIF FitnessHIF Fitness    
Hjertinghus, Tobølparken 25Hjertinghus, Tobølparken 25

Latin Dance
hver fredag i Hjertinghus

Se mere: fitness.hjertingif.dkSe mere: fitness.hjertingif.dk
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Følg os på Facebook - og få de lokale nyheder først!

Håndværkere

Sundhed & Velvære

Køreskoler

Foto Frivillig Hus & Have

ForsikringAutoværksteder

Søren W. Pedersen
Tømrermester

ALT I BYGGERI
BÅDE PRIVAT & ERHVERV

Tlf. 4181 6297Obstitech ApS • Guldagervej 56 • DK - 6710 Esbjerg V
Telefon: +45 70 20 57 71 • E-mail: pj@obstitech.dk

Vi leverer måleinstrumenter til analysering
af olie i vand samt indhold af olie i jord
Se mere på uvf-500d.com

mail@ns-byg.dk • 26 24 45 09mail@ns-byg.dk • 26 24 45 09

Tømrer, snedker, murer, Tømrer, snedker, murer, 
maler og VVS afd.maler og VVS afd.

BNORDSØ BYG APS

NORDSØ  BYG APS

E-mail: michael@haveglaede.dk

Vinterklar have!BYENS BEDSTE 
PASBILLEDER 4 stk.

MULTIFOTO v. fotograf Torben From
Torvegade 40 - 6700 Esbjerg 
Telefon: 75 12 33 45

KUN

95,-

• Affotografering af gamle billeder • Portrætfoto

Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai
www.sædding.nu 

   Træfpunkt Sædding

   

{fortsat

Sædding Centret
Fyrvej 34B

6710 Esbjerg V 
tlf. 21 86 96 12 

tpspost@saedding.nu

Læs mere om Frivilligforeningen 
og de mange forskellige aktiviteter på:

Oplæg 2-sp. annonce2019.indd   1 10/03/2019   22.47

tlf. 31 10 39 09
www.hjertings.dk

Undervisning på dansk og engelsk

Kørekort til  
bil og trailer

www.evas-koreskole.dk
Ndr. Fovrfeldvej 46

40 74 79 50

Annonce-
pris 1 spalte

kun 210,- 
inkl. 4 farver

VED MIN. 6 INDRYKNINGER
Pris er ekskl. moms
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- du har en køretime

Dag Dato: Tidspunkt

Husk!
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TLF. 20269916

Teorilokale Sønderris
Vandmandens Kvarter 7
6710 Esbjerg V

Teoriundervisning 
Hver tirsdag og torsdag  
kl. 18.30-21.30

v/Kørelærer
Thomas Helligsø Jensen

v/ kørelærer
Thomas Helligsø Jensen

Teorilokale
Sædding Ringvej 2 
6710 Esbjerg V
Holdstart: Se hjemmesiden

Vi har også B/E kørekort 
samt bus og lastbil med 
eller uden påhængsvogn

Annonce-
pris 1 spalte

kun 210,- 
inkl. 4 farver

VED MIN. 6 INDRYKNINGER
Pris er ekskl. moms

Sygesikringen danmark yder tilskud

v/statsaut. fodterapeut
Charlotte Kviesgaard
Langli Huset
Havborgvej 8, 6710 Esbjerg V
kviesgaard@hjerting-fodterapi.dk
www.hjerting-fodterapi.dk

Tlf. 92 44 00 11

Klinik For Fodterapi  
i Hjerting 

v. statsautoriseret fodterapeut 
Margit Straarup 

Fyrmestervænget 8, Hjerting 
Tidsbestilling: 29 92 30 62 

www.KlinikForFodterapi.nu 

Thai massage
Parkvej 191
6710 Esbjerg V
Tlf. 91 94 68 75 

NYT I 
SÆDDING!
Sabai

Kender du din lokale 
assurandør?

Kontakt Jørn på: 
Tlf.: 20 59 90 54 
joso@gfforsikring.dk

GF Sydvest
Gl. Vardevej 15  
6700 Esbjerg

Jørn Sølbech
Assurandør

Bytoften 2 · Hjerting
AUTOVÆRKSTEDPeters

Tlf.: 7511 7107

Annoncepris 
2 spalter

kun 370,- inkl. 4 farver

VED MIN. 6 INDRYKNINGER
Pris er ekskl. moms



7. december 2022   17Hjerting Posten

Juletræsfest i Guldager Forsamlingshus
GULDAGER – Jultræsfesten i Guldager Forsamlings-
hus søndag den 4. december blev en stor succes.

”Der var tilmeldt 105 til arrangementet – 45 børn og 
60 voksne. Det startede med, at børn og voksne gik 
rundt om det store juletræ, det største vi nogensinde 
har haft på fire meter. Der blev sunget tre julesange, 
hvorefter alle kaldte på julemanden, der dukkede op 
sammen med hjælpenissen Julie. Og så kom der for 
alvor gang i både julesange og fællessange. Der blev 
også hygget ved bordene med kaffe, gløgg og æble-
skiver. Efter cirka halvanden til to timer var det tid 
til uddeling af juleposer til alle børn,” fortæller Jørn 
Gade Pedersen, formand for Guldager Borgerfor-
ening.

Juletræsfesten er et af de traditionelle arrangemen-
ter, foreningen afholder i løbet af året.

Plejehjem i området søger frivillige
SÆDDING – Plejecentret på Lyngvej samt Esehuset 
efterlyser flere frivillige. Det kan være til kortspil, 
cykelchauffør, dansepartner til nogle af de mange 
danseglade kvinder, gåtursven, hyggesamtaler eller 
strikkeklub, for eksempel. Man kan ringe til Charlot-
te Nielsen på Lyngvej på 23 83 09 54 eller Britta Seifert 
i Esehuset på 58 77 27 81 eller 75 16 63 67.

Spændende duo kommer til Guldager Kirke
GULDAGER –Der er koncert i Guldager Kirke den 
19. januar klokken 19.00 med duoen Harsbo & Søborg. 
De er klassisk uddannede, men spiller også Beatles, 
Sebastian og Simon & Garfunkel-numre. 

   

Det sker i lokalområdet
Oversigt over udvalgte arrangementer i lokalområdet

DECEMBER
Mandage kl. 12-16: 
Stolegymnastik og Drys 
ind og hyg i Træfpunkt 
Sæddings medlemslokale 
Se mere: saedding.nu
Torsdage i lige uger 
Gang i Gakkelakkerne fra 
Sædden Kirkes tårn, Fyrvej 30 
Se mere: saedding.nu
Søndage kl. 13: 
Travetur fra ’De Hvide Mænd’  
Alle er velkommen. Gratis. 
Se mere: menneskermødes.dk
10.-11. dec: 
Oplev blandt andet nissejagt, 
sæltræning og fiskefodring 
på Fiskeri- og Søfartsmuseet.  
Se mere: fimus.dk

Søn. 11. kl. 10.30 
Børnekoncert med Julie 
Wieland. Pigen med 
Paraplyen på julerejse i 
Sædding Centret.  
Se mere: scenter.dk

JANUAR 2023
Tor. 12. kl. 14.30 
Nytårskoncert i Sædden 
kirkes mødesal med 
sangeren Martin Gudberg  
og pianisten Mats Rudklint. 
Se mere. Dofsa.dk
Ons. 18. kl. 19.00. 
Foredrag i Hjerting Kirkes 
mødelokaler ved arkitekt 
Peter Flejsborg om 
kunstneren Erik A. Frandsen. 
Arr. Hjerting Højskoleforening

Foredrag om Erik Frandsen

Billedtekst

KUNST – Onsdag den 18. 
januar 2023 kan man godt 
sætte kryds i kalenderen, 
hvis man interesserer sig 
for moderne, danske kunst-
malere.

Et foredrag med titlen 
Fornyelse og fordybel-
se - Kunstneren Erik A. 
Frandsen holdes nemlig i 
Hjerting den dag af arki-
tekt Peter Flejsborg, Galleri 
Profilen, Århus. 

Som medstifter af Værk-
stedet Værst i 1981 tilhører 
Frandsen generationen af 

’de unge vilde’ fra 1980erne. 
Bevægelsen introducerer 
det vilde maleri og revita-
liserer maleriet, der havde 
svære kår under koncept-
kunstens opblomstring op 
gennem 1970erne. 

Med baggrund i 22 års 
samarbejde med Erik A. 
Frandsen vil Peter Flejs-
borg præsentere og udfolde 
Erik A. Frandsens kunstne-
riske værk. Dette belyses 
blandt andet gennem en 
række udstillinger og ud-
smykninger, han har fulgt 

på banen og på sidelinjen. 
Heriblandt vises billeder 
og skitser fra processerne 
med flere af de store mo-
numentale udsmykninger 
som det ny regionshospi-
tal i Gødstrup, Århus Uni-
versitet, Frederik 8.́ s Palæ, 
Hotel Randers med flere. 
Erik A. Frandsen, født 
1957, er en af nordisk sam-
tidskunsts mest anerkendt 
navne, mener Flejsborg.  
”Hans store værk udmær-
ker sig ved at være i kon-
stant opbrud og ved til 

stadighed at afsøge mulig-
hederne i forskellige ma-
terialer og metoder. Ved 
siden af maleriet har Frand-
sen, desuden arbejdet med 
grafik, tegning, fotografi, 
collage, skulptur, mosaik, 
stål, glas, keramik og film,” 
fortæller han.

Det foregår klokken 19 
i Hjerting Kirkes mødelo-
kaler, oplyser Højskolefor-
eningen.

Tekst: Finn Arne Hansen 
Foto: Peter Flejsborg 

Anders And på eventyr i en kane?

ANDEEVENTYR – Skal 
Anders And ud at ro i en 
kane, spille golf i Marbæk 
eller sidde fast i kviksand 
i Vadehavet? Det er nu en 
mulighed. Den jyske vest-
kyst, Lolland-Falster, Nord-
vestsjælland og Grønland 
er de fire landsdele, der er 
nomineret til at dyste om at 
danne rammen om et næ-
ste Anders And-eventyr. 
Siden 2018 har serien Jagten 
på Danmarks skjulte skatte 
været et årligt tilbageven-
dende indslag i Anders 
And-bladet. Andefans fra 
de fire landsdele opfordres 
til at indsende deres idéer 
til, hvad Anders og de an-
dre ænder skal opleve. Den 
bedste idé omdannes til en 
historie, som udkommer i 
efteråret 2023.

Senest gik turen til Midt-
jylland, hvor Anders And 
og onkel Joakim var på 
jagt efter Erik Klippings 
skat, og tidligere er ænder-

ne trådt i H. C. Andersens 
fynske fodspor, ligesom de 
har udforsket Vendsyssel, 
Sønderjylland og Trekant-
området.

Det helt særlige ved seri-
en er, at det er læserne 
fra de forskellige 
landsdele, der 
indsender 
idéer 
til 

Anders And-bladets redak-
tion – og den bedste idé vil 
så danne udgangspunkt 
for historien, der bringes i 
bladet.

Forslag modtages 
frem til 9. januar, man 

skal blot skrive til blad-
redaktionen@andeby.dk 
frem til den 9. januar 2023, 
og den endelige historie vil 
udkomme i efteråret 2023.

Anders And-bladets re-
daktør, Svend Skytte, ser 
spændt frem til at modtage 
læsernes forslag:

”Nu, hvor det er sjet-
te gang, vi åbner op for 
eventyrlige forslag fra vo-
res mange læsere, så har 
vi en ret god fornemmelse 
af, hvad der venter os: En 
helt masse fuldkommen 
forrygende, stærkt under-
holdende og tit også dybt 
opfindsomme idéer. Det er 
en fantastisk måde at høre 
fra læserne på, og vi kan 
med al tydelighed mærke, 
at kreativiteten lever i al-
lerbedste velgående iblandt 
dem!”

-fina

Forlaget bag tegneserien Anders And, der har eksisteret siden 1949, efterlyser idéer
til nye steder for hans eventyr. Nu får vores egn chancen for at lægge geografi til

Et af Erik A. Frandsens værker. Et af Erik A. Frandsens værker på hospitalet i Gødstrup. 

Ikke færre end 105 børn og voksne deltog. Foto: Jørn Gade
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Næste avis 
onsdag  

25. januar

- deadline 
13. januar

Jon & Ditte’s Hus
Vedr. leje af

Telefon: 50 56 10 40
Evt. personlig henv. Bente Meldgård Buus

Husets kalender og reservation

www.jonogditteshus.dk

Hjerting El-Handel
Hjerting Vandværk

Bytoften 8, 6710 Esbjerg V
 Tlf. 7511 5578

elogvand@hjerting.net • www.hjerting.net

Kontortid:  Mandag - torsdag kl. 900 - 1500

Tlf. 75 22 15 50Tlf. 75 22 15 50  
Storegade 37B - VardeStoregade 37B - Varde

www.puggaardbegravelse.dkwww.puggaardbegravelse.dk

”Sammen planlægger vi et forløb 
der passer til jeres situation ...”

Nærvær og omsorg

Hans PeterDorte Evald

Esbjerg og Fanø  
Begravelse
Skov Madsens eftf.
Jernbanegade 68 | Esbjerg | tlf. 75 12 08 33

www.houkjaerbegravelse.dk

 ■ Vi hjælper med en værdig,  
smuk og personlig afsked

 ■ Fokus på bæredygtighed
 ■ Få en fast og fair pris
 ■ Ring og få gratis tilsendt  

hæftet “Min sidste vilje”

Forbrugerrådet TÆNK  anbefaler at  
bruge ISO9001-certificerede bedemænd

Kontakt os på
tlf. 75 12 08 33
Vi kan kontaktes hele døgnet

Annette 
Urup Nielsen

Hanne  
Hjørngaard

Nicki 
Løbner

Mette 
Grumsen

Troels  
Giversen

Nikolaj  
Rebsdorf

Med nærvær og lokal tilstedeværelse 
i Hjerting, sikrer vi jer som pårørende 

tryghed og overblik i en svær tid.

Tina ThomsenTina ThomsenMorten Borgen PaulsenMorten Borgen Paulsen

Hjerting Begravelsesforretning • Gl. Guldagervej 3, Hjerting
kontakt@bedemandpaulsen.dk • www.hjertingbegravelsesforretning.dk

Ring 75 56 57 00

Esbjerg Begravelsesforretning

Din lokale bedemand
Tlf. 7515 2151
svarer alle ugens dage Claus Jim Charlotte Flemming Anton

®

- Vi står til rådighed i ét af livets sværeste øjeblikke...        Tarphagevej 36  6710 Esbjerg V – www.hjertingbedemand.dk

Din bedemand i Hjerting – v/Charlotte og Claus Madsen

Send foto til mail@hjertingposten.dk eller indlevér den udfyldte 
krydsord til: Hjerting Posten, Bytoften 2A, Hjerting - senest den  
13. januar 2023. Maks én deltager pr.  husstand. Mærk kuverten  
”Konkurrence”. Sidste måneds præmie, et gavekort på 200 kr.  
til Meny, Hjerting kan afhentes i butikken.

Vinder af sidste nummers krydsord: Tove Madsen, Sædding Strandvej 199, Esbjerg V 
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   Aktiviteter i
Guldager og Hostrup   
sogne i december...
Onsdag den 7. december kl. 19.00:
“Syng julen ind” - traditionen tro synger vi julen 
ind i Guldager Kirke. Derefter går vi i Guldager 
forsamlingshus, hvor der vil blive serveret kaffe, 
sodavand og kage.
Søndag den 18. december kl. 10.30:
De ni læsninger i Guldager Kirke.

Guldager og Hostrup menighedsråd

Gudstjenester i 
Guldager-Hostrup Sogne
Sognepræst, Brian Bannerholt
Kirkebogsførende
Gl. Guldagervej 8, Hjerting,
tlf. 75 11 60 30, brba@km.dk
Sognepræst, Anja Evelyn Holm
Træffes på præstekontoret i Sønderris, 
onsdage kl. 11.30 -12.30, Krebsens Kvarter 74, 
tlf. 50 51 60 20, aehe@km.dk

Guldager Kirke: December
11.12.  kl. 10:30  Højmesse        Brian Bannerholt 
18.12.  kl. 10:30  Ni læsninger   Brian Bannerholt
24.12.  kl. 13:00  Juleaften        Anja Evelyn Holm 
24.12.  kl. 14:30  Juleaften        Brian Bannerholt
24.12.  kl. 16:00  Juleaften        Brian Bannerholt
25.12.  kl. 10:30  Juledag           Brian Bannerholt 
26.12.  kl. 10:30  2. Juledag      Anja Evelyn Holm
31.12.  kl. 14:00  Nytårsaften    Begge præster
Hostrup Kirke: December
18.12.  kl. 09:00   Gudstjeneste  Brian Bannerholt 
24.12.  kl. 14:30  Juleaften        Anja Evelyn Holm
25.12.  kl. 09:00  Juledag           Brian Bannerholt
Kirkekontoret, Guldagervej 89, 75 11 61 90
Åbent, tirs.-ons.-fred. kl. 09-11, tors. kl. 15-17
guldager.sogn@km.dk
Graverkontoret, Guldagervej 89, 75 11 61 93
guldgraver@guldagerkirke.dk

HJERTING 
HØJSKOLEFORENING

Onsdag den 18. januar 2023 kl. 19.00
i Hjerting Kirkes mødelokaler

Foredrag ved arkitekt Peter Flejsborg, 
Galleri Profilen, Århus

FORNYELSE OG FORDYBELSE 
 - KUNSTNEREN ERIK A. FRANDSEN

Erik A. Frandsen er en af nordisk samtidskunsts 
mest anerkendt navne og udmærker sig ved at være 
i konstant opbrud og ved til stadighed at afsøge 
mulighederne i forskellige materialer og metoder. Ved 
siden af maleriet har Frandsen desuden arbejdet med 
grafik, tegning, fotografi, collage, skulptur, mosaik, 
stål, glas, keramik og film.
Med baggrund i 22 års samarbejde med Erik A. 
Frandsen vil Peter Flejsborg præsentere og udfolde 
Erik A. Frandsens kunstneriske værk. 

GUDSTJENESTER I HJERTING KIRKE:
11.12 kl. 10.00 Georg Græsholt, 3. søndag i advent
18.12 kl. 10.00 Arne Mårup, 4. søndag i advent
24.12 kl. 13.00 Arne Mårup, Juleaften
24.12 kl. 14.15 Georg Græsholt, Juleaften
24.12 kl. 15.30 Kræn Christensen, Juleaften
25.12 kl. 10.00 Arne Mårup, Juledag
26.12 kl. 10.00 Kræn Christensen, 2. Juledag
01.01 kl. 16.00 Georg Græsholt, Nytårsdag
08.01 kl. 10.00 Arne Mårup
15.01 kl. 10.00 Arne Mårup
22.01 kl. 10.00 Georg Græsholt

GRAVER:
Mette Pedersen
Telefon: 24 42 08 87
Privat: 22 24 40 22
graver@hjertingkirke.dk
KORDEGN:
Tommy Knudsen
tok@km.dk

TRANSPORT:
Ældre og gangbesværede  
i sognet kan gratis blive kørt  
til gudstjeneste i Hjerting Kirke  
af Taxa, tlf. 75 14 45 00

HJERTING KIRKE
Hjerting Byvej 13, Hjerting, Esbjerg V

KIRKELIGE HANDLINGER:
Aftale om dåb, bryllup  
og begravelse træffes ved  
henvendelse til kirkekontoret

SOGNEPRÆSTER:
Arne Mårup
Skippervænget 25
Mobil: 27 28 96 70
amaa@km.dk (fri mandage)

Kræn Christensen 
Sjelborg Strandvej 13
Telefon: 51 54 75 58
pkch@km.dk  (fri fredage)

Georg Græsholt
Vesterled 45, 6851 Janderup
Telefon: 29 47 40 32
georg.g@os.dk  (fri mandage)

ORGANIST:
Henrik Krüger
Privat: 21 67 47 94
organist@hjertingkirke.dk

KIRKEKONTORET:
Hjerting Byvej 13
6710 Esbjerg V
Telefon: 75 11 51 44
tok@km.dk
hjertingkirke.dk

KONTORET ER ÅBENT:
Tirsdag-fredag kl. 9-13
Torsdag tillige kl. 16-18

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
Møderne er offentlige og 
afholdes i 2023 efter følgende 
plan – alle dage kl. 17-19:  
17. januar, 9. marts, 26. april, 
13. juni, 6. september,  
12. oktober og 22. november.
Dagsordenen kan ses  
på kirkekontoret otte dage  
før mødet.  
Alle møder afholdes  
i konfirmand- og samlings-
lokalerne ved Hjerting Kirke 

KIRKETJENERE:
Anja Dakin Ottosen
Telefon: 23 66 11 03
kirketjener@hjertingkirke.dk
Helle Top Jensen
Telefon: 23 66 11 03
kirketjener@hjertingkirke.dk

Har du et godt tip?
Så send det til  

mail@hjertingposten.dk

Når kirkekunst vækker debat
Af Egil Hvid-Olsen, 
sognepræst i Bryndum 
og Vester Nebel

KIRKEKUNST – Juledag, 
Lukasevangeliet 2,1-14.

Jomfru Marias brystvor-
te er nødtørftigt dækket 
af Jesusbarnets glorie på 
kunstmaleren Paul Høms 
julemaleri i Kvong kirke. 
Men er glorien ikke i vejen, 
når barnet skal die?

I 1952-53 udførte Paul 
Høm noget, der kan minde 
om en totaludsmykning af 
den lille middelalderkirke, 
idet han ikke kun malede 
et nyt hovedmotiv til alter-
tavlen, men også udførte et 
stort tredelt freskomaleri, 
der omkranser indgangs-
døren.

Det fortælles, at Høm 
havde besvær med at få 
den gule farve til freskoen 
kraftig nok. Det var først, 
da han blev rådet til at blan-
de ajle i farven, at resultatet 
blev brugbart. Til gengæld 
lugtede kunstværket fælt 
den første tid.

På julemotivet sidder Jo-
sef og sover ved siden af 
Maria, som holder et ual-
mindelig stort spædbarn 
med en rank holdning. Bag 
dem ligger et par køer. Både 
Maria og Jesus er forsynet 
med glorier, og det ser ud, 
som om Jesus sutter på glo-
rien i stedet for på sin mors 
brystvorte, der dog titter en 
smule frem under glorien. 
Lokalt fortæller man, at 
brystvorten var helt synlig 
fra begyndelsen af, og at 
det forargede nogle lokale 
missionsfolk. Derfor udvi-
dede Høm glorien, så den 
dækkede lidt mere. Dette 
fortælles med et stærkt for-
behold overfor historiens 
sandhed, men den peger 

tilbage på en årtusindlang 
diskussion om, hvad der 
skal vægtes stærkest: Jesu 
menneskelige eller gud-
dommelige natur. Glorien 
understreger barnets gud-
dommelighed, mens det, 
at han dier ved en jordisk 
kvindes bryst, viser, at han 
havde de samme behov 
som alle andre menneske-
børn.

I 1959 malede Høm det 
samme motiv til altertav-
len i Bryndum kirke, men 
denne gang lod han ikke 

Marias bryst være blottet. 
Glorierne har dog både 
hun og Jesus beholdt. Der-
med får Jesu guddomme-
lige natur overhånd, men 
julens budskab fremstår 
dog stadig tydeligt: At Gud 
lod sig føde som et men-
neske, hvorved de to natu-
rer blev sammenflettet til 
”Guddoms-manden”, som 
Grundtvig kalder Jesus i 
flere af sine salmer. Det 
er fødslen af denne Gud-
doms-mand, julen handler 
om.”

Julemaleriet  
fra Bryndum kirke.

Julemaleriet fra Kvong kirke.Julemaleriet fra Kvong kirke.

Teksten er et uddrag af 
antologien Fra kanten 
om kernen, som forlaget 
læselyst i Bryndum netop 
har udgivet, og hvori 67 i 
Ribe stift præster fortæller 
om deres egn, en skæbne 
eller en kirke. Den er på 
159 sider, koster 249,95 
kroner og kan eksempelvis 
bestilles ved at skrive 
en e-mail til kontakt@
forlagetlaeselyst.dk. Nogle 
boghandlere har den også.
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P-PLADSER

SHOPPING 
FORDELE

B+
Broenshopping.dk 

Centrum 
Exnersgade 18 
6700 Esbjerg

VESTJYLLANDS 
STØRSTE 
SHOPPINGCENTER ALLE DAGE 

8-21

SE MERE PÅ BROENSHOPPING.DK

BAMSEFABRIKKEN 
LAV DIN EGEN SØDE, 
BLØDE JULEBAMSE

Søndag 11. december kl. 11-15

JULEKONCERT: 
WESTCOAST 

GOSPEL VOICES
Lørdag 17. december 

kl. 13 og 16

BUGTALER OG 
TRYLLESHOW:

 PETER NØRGAARD
Søndag 18. december 

kl. 14

LUCIAOPTOG 
MED RØRKJÆRKORETS 

JUNIORKOR OG PIGEKOR
Tirsdag 13. december kl. 16

HUSK 
P-SKIVE

Tamaris damesko 500,- 
Skoringen

GLÆD DIG TIL 
FILMOPLEVELSER 

FOR HELE 
FAMILIEN

Se mere på nfbio.dk

Juletræ i potte 399,95 
Imerco 

Militær legetøj 149.95 
Buddy Legetøj

Regnjakke 1.499,99 
Esprit 

FIND 
JULEGAVER 
TIL HELE FAMILIEN 
PÅ BROEN SHOPPING

GRATIS

EKSTRA 
JULEÅBENT

12.- 23. DEC. 
KL. 10-20


