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Tillykke til os alle
Maritimt Center er indviet og taget i brug. Man 
må sige, at det område ved Sædding med de 

hvide mænd, stien langs Ho Bugt, havneøen og det 
ny, smukke vartegn i træ efterhånden begynder at 
ligne noget, turisterne vil rejse langt for at opleve. 
Nu mangler vi bare et moderne vandland. Det ny 
uddannelsescenter, tegnet af BIG, kan jo godt ligge 
andre steder. Synes denne lederskribent.

63 millioner kroner har byggeriet kostet. Det er mange 
penge, og de fleste er betalt af skatteborgerne. Syv 
foreninger og Havneskolen er rykket ind, men måske 
skal der allerede nu tænkes på, hvad bygningen også 
kan bruges til, så alle får glæde af stedet: Friluftbiograf 
med storslåede, maritime naturfilm? Koncerter fra 
en oval hævescene i midten af rummet? Maritime 
foredrag? Kunstudstillinger og teaterforestillinger? 
Stjerne- eller kometkik om natten? Mulighederne er 
mange. 

2023 er gået i gang med faldende inflation og knapt 
så høje energipriser, som de fleste havde frygtet. 
Antallet af konkurser er stigende, men heldigvis er 
Sydvestjylland ikke så hårdt ramt som København og 
andre storbyer, hvor der under højkonjunkturen blev 
slået mere ud med armene end herude vestpå. Mange 
restauranter, medier, butikker og håndværkere ømmer 
sig dog.

Efter et fantastisk 2021 har vort lille bladhus oplevet 
et dyk i 2022. Vi har tilpasset på livet løs, men da vi ikke 
kan vide, om Folketinget vil komme med en støttepakke 
til de lokale medier, der slås med amerikanske 
Facebook, så er det stadig kun op til annoncørerne, om 
lokale, private medier som Hjerting Posten skal være 
her i fremtiden. Vi skal gøre vores på det redaktionelle 
område. Send et tip, så vi kan lave de historier, som de 
såkaldt sociale medier ikke laver en eneste af.

God fastelavn!
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Grandelauget

Torsdag den 23. februar kl. 19.00
i Jon & Dittes Hus

for folk der bor i Hjerting

FOREDRAG MED HENNING TOFT BRO

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Henning Toft Bro vil holde et muntert foredrag 
om sit liv fra fiskerdreng, havnearbejder, til præst 
og siden biskop i Ålborg. Undervejs var han også 
medlem af Tørfisk fra 1983 til 1995, som han 
grundlagde sammen med bla. sin bror Bent.

Senere var han stadig tilknyttet gruppen i 
forbindelse med tilblivelsen af nye sange. To af 
hans kendteste numre er bla. “VLTJ” om lokaltoget i 
Thyborøn og “Lev dit liv mens du har det”.

Henning Bro Toft er en ægte lokalpatriot. 1/11 2021 
stoppede han som 64-årig som biskop i Ålborg. 
Han følte, det var et rigtigt tidspunkt at stoppe, så 
der kunne blive plads til foredrag og andet i livet. 
Han og konen har aldrig været i tvivl om de skulle 
tilbage, og bor nu tæt på Lemvig.

Den gamle Thyborøn-dreng tager nu ud og holder 
foredrag. DET BLIVER BESTEMT IKKE KEDELIGT.

Grandelauget byder på øl, vand, kaffe og kage. 
Alle i Hjerting er velkomne.

Tidl. biskop og medlem af Tørfisk

Hjerting-elever i Folketinget 
med forbud mod valgplakater

POLITIK – For første gang 
skal elever fra en 8. klasse 
på Hjerting Skole i Folke-
tinget. Det sker mandag 
den 30. januar, når unge fra 
hele landet indtager landets 
parlament for at agere poli-
tikere for en dag. 

Faktisk skal kun tre ele-
ver med. Olivia MacArt-
ney, der er med i gruppen 
fra undervisningen i sam-
fundsfag, skal nemlig på 
skiferie. Men Sara Maibom, 
Sara Schlander og Anna 
Krüger skal afsted. Og de 
er spændte, selv om ingen 
af dem har politik som 
deres store interesse. Sara 
Schlander er dog lidt inte-
resseret:

”Især når der er lidt dra-
ma,” griner hun. 

Hotelovernatning
Om søndagen skal de til 
København for at over-
natte på hotel, for de skal 
møde i Folketinget allerede 
klokken 7.30! Og arbejde til 
klokken 17.30.

Med sig har de et lovfor-
slag. Og det er et forbud 
mod valgplakater.

”Da der var folketings-
valg så vi op til tre af sam-
me slags plakater i lygte-
pælene. Underligt,” siger 
Anna Krüger.

”Og mange af vores for-
ældre mente ikke, det gav 
mening, og at de var grim-
me,” tilføjer Sara Maibom.

Deres tema var klimaet. 
Så de begyndte at resear-
che.

”Vi fandt ud af, at én pla-
kat gav en CO2-udledning 
på 1,4 kilo,” fortæller Sara 
Schlander.

”Det var svært, men vi 
fandt også frem til, at der 
var mellem 600.000 og 
700.000,” tilføjer Sara Mai-
bom.

De undersøgte også, om 
plakaterne havde en virk-
ning.

”Vi spurgte vores foræl-
dre. De sagde, at de minde-
de dem om, at der var valg. 
Men at de mest fulgte med 
på de sociale medier,” for-
tæller Olivia, der ikke har 
spekuleret på, om de var 
med til at give lidt stem-
ning i valgkampen.
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Fire elever fra 8. 
klasse skal være 
folketingspolitikere

De fire politiker-elever: Sara Maibom (tv.), Olivia MacArtney, Sara Schlander og Anna Krüger. 
Kun Olivia kan ikke tage med i Folketinget.

Jagtstuen frisket 
op til 40-års dag

FOLKELIV – Det folkeli-
ge forsamlingssted Jon og 
Dittes Hus holdt rejsegilde 
med folkelige røde pølser 
fredag den 20. januar – med 
et lille glimt i øjet, for det var 
’blot’ en større opfriskning 
af Jagtstuen med ny maling 
og nye Coolicon-lamper 
fra Hjerting-virksomheden 
CHP Lighting. Men hyg-
geligt var det. Nu mangler 

blot gevirerne, som tidlige-
re hang i lokalet…

Foreningen Jon og Dittes 
Hus fylder 40 år i år, og i 
juni 2024 fraflytter en lejer 
det hus, der skal væk for 
at skabe plads til en ny sal, 
fortæller formand Halfdan 
Andersen. 
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Jon og Dittes Hus gør klar til rund 
fødselsdag og nybyggeri af sal i 2024 

Der tales. De flotte, nye lamper kan ses på forsiden af avisen.


