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N AT L I N S E R ?
BLIV LINSEFRI OM DAGEN

www.kontaktl insefabrikken.dk

Køb af mønter
og pengesedler

ak mønter - MØNTHANDLER I ESBJERG

Mønthandler på nettet i mere end 10 år
Se mere på min webshop: www.akmoenter.dk

v/Arne Krukow

Har du gamle mønter eller pengesedler, helst 
danske, som du ønsker at sælge, så kontakt 
mig for at få en vurdering og eventuelt et 
tilbud på din samling.
Jeg kører også ud i Esbjerg og om-
egn, vurderer og giver tilbud på 
større partier og samlinger.
Straks-afregning ved bankoverfør-
sel til din bankkonto.
Ring på telefonnummer 4060 3575 
for at få en aftale eller skriv til mig på 
e-mail salg@akmoenter.dk 
Salg af mønter eller pengesedler kræver i 
henhold til lovgivningen forevisning af legimi-
tation i form af pas eller kørekort.
Kun åben efter aftale. Ring eller send en e-mail 
for at aftale en tid.

ak mønter

Esbjergs ny vartegnEsbjergs ny vartegn
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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!

Har du ikke  
fået avisen  

i postkassen?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer til

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.

 
Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

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. 

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

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.
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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 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 
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.

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

Tarp Hovedvej 11, 6715 Esbjerg N      Åbent: man-tor 10-17    fre 10-15    søn 13-15       For nærmere aftale kontakt 21 72 12 77 eller info@nielsenbiler.dk     Se mere på nielsenbiler.dk

11 Aston Martin V8 
Vantage S 4,7 Coupé aut.
2 dørs, Blåmetal, 62.000 km.
Leasing pr. md:  3.993

10 Audi A3 1,6 Ambition 
Cabriolet, 2 dørs
Sort, 143.000 km.
Pris kr.:  159.989

13 Audi A6 2,0 TDi 177 
Multitr., 4 dørs
Hvid, 198.000 km. 
Pris kr.:  179.989

19 Citroën Grand C4 
SpaceTourer 1,2 PureTech 
7 prs., 5 dørs, sort, 66.000 km. 
Pris kr.:  249.989

20 Ford S-MAX 2,0 EcoBlue 
Titanium aut., 5 dørs 
Mørkgrå, 72.000 km.
Pris kr.:  349.989

19 Kia ProCeed 1,0 T-GDi  
GT-Line, 5 dørs 
Grå, 40.000 km.
Pris kr.:  229.989

14 Mazda 3 2,2 SkyActiv-D 
150 Vision, 5 dørs 
Sort, 132.000 km.
Pris kr.:  109.989

19 Mercedes A180 d 
1,5 aut., 5 dørs 
Koksmetal, 84.000 km.
Pris kr.:  274.989

14 Mercedes C200 1,6 
BlueTEC stc., 5 dørs 
Grå, 267.000 km.
Pris kr.:  169.000

04 Mercedes CLK320 3,2 
Avantgarde aut., 2 dørs 
Koksmetal, 124.000 km.
Pris kr.:  119.989

14 Ford S-MAX 2,0 TDCi 
163 Titanium aut. 7prs.
5 dørs. sort, 159.000 km.
Pris kr.:  159.989

18 Mercedes GLC220 d 
2,2 aut. 4Matic, 5 dørs 
Sort, 104.000 km.
Leasing pr. md:  2.975

18 Nissan Qashqai 1,5 dCi 
110 Tekna+, 5 dørs 
Sort, 75.000 km.
Pris kr.:  219.989

05 Porsche Cayenne S 4,5 
Tiptr. Van, 5 dørs 
Sort, 159.989 km.
Pris kr.:  99.899

15 Seat Leon 1,2 TSi 110  
Style ST, 5 dørs 
Sølvmetal, 141.000 km.
Pris kr.:  109.989

19 Toyota Prius 1,8 Plug-in 
Hybrid H3 MDS, 5 dørs 
Perlemorshvid, 65.000 km.
Pris kr.:  209.989

15 VW Golf Sportsvan 1,6 
TDi 110 Comfortline BMT
5 dørs, blå, 110.000 km.
Pris kr.:  149.989

10 Volvo V70 2,0 Summum,  
5 dørs 
Sort, 205.000 km.
Pris kr.:  109.989

GRØNT BILLÅN 
GRØNT BILLÅN 

TILBYDESTILBYDES

Hybrid
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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

www.alsingtaepper.dk

LÆKKER BERBER

89,-Pr. m2 pålagt

Mange farver. 
Pæn og velegnet til 
alle rum.
4-500 cm. bredde.

LUKSUS BERBER

100,-Pr. m2 pålagt

Meget flot kvalitet 
med kompakt 
skumbagside.
4-500 cm. bredde

BOUCLÉ TÆPPE

119,-Pr. m2 pålagt

Flere flotte farver.
Velegnet til alle 
rum samt trappe.

Mangler I tæpper
- så ring til Hasse 26 16 90 30
Ring dag, aften og weekend

26 16 90 30

?

RestauRant

sJeLBORG stRanD
Sjelborg Strandvej 40
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 70 71

Følg os på facebook - Sjelborg StrandFølg os på facebook - Sjelborg Strand

stOR fROkOstBuffet
MeD uDsIGt

Sild, lune retter, 
salater, desserter og oste

DET ER NATURLIGVIS HJEMMELAVET
Åbent for selskaber - fødselsdage - 

mindesamvær alle ugens dage, ved min. 20 pers.

PÅ UDVALGTE DAGE

298,-

Åbningstider:
Lørdag
søndag

11.30-16.00

Indvielse med masser af sol og smil

MARITIMT – Danmarks 
smukkeste klubhus. Min-
dre kan vist ikke gøre det, 
når man skal beskrive Ma-
ritimt Center på havneøen, 
undervejs kaldt Lanternen. 
Lørdag den 21. januar var 
der indvielse, og det blev 
en rigtig Esbjerg-begiven-
hed med borgmester-sno-
reklip, mange taler, dåb af 
en ny robåd og frem for alt 
masser af smil og sol på en 
ellers iskold dag.

Verdenspressen, i hvert 
fald den lokale del af den, 
fik først en rundvisning i 
grupper sammen med an-
dre inviterede. Vi så blandt 
andet Esbjerg Roklubs im-
ponerede træningsfacili-
teter, som klubben håber 
vil tiltrække flere unge. Vi 
hørte også om triatlonklub-
bernes kommende aktivi-
teter. Der vil for eksempel 
være baner i vandet ved 
havneøen, sikret mod bå-
dene. Havneskolens lokaler 
og de tre dykkerklubbers 
klubrum blev også vist 
frem. Her er der blandt an-

det egen kompressor, der 
kan fylde dykkerflaskerne 
med komprimeret luft.

Borgmester Jesper Frost 
Rasmussen var glad og 
stolt:

”Jeg har glædet mig til at 
skulle indvie dette fantasti-
ske sted. Vi står i en byg-
ning med et kæmpepoten-
tiale. Det er en destination i 
sig selv, og flere vil blive in-
teresseret i at blive en del af 
fællesskabet,” sagde han.

Seniorarki-
tekt 

og projektleder Frank 
Denis Foray fra Snøhetta 
fortalte, hvad arkitekternes 
vision om bygningen hav-
de været: Åben, cirkulær, 
beskyttende, uden bagside, 
terrasser med sol forskelli-
ge tider på dagen, åben for 
alle.

Han roste Esbjerg Kom-
mune:

”Der har været en impo-
neren-

de vilje og beslutsomhed 
fra Esbjerg Kommunes side 
– et respektfuldt samarbej-
de,” lød det.

”Vi håber, det vil enga-
gere hele Esbjerg og skabe 
nye generationer af sejl-
sportsfolk,” tilføjede han.

Thomas Kock fra Werk 
roste kommunen for at 
have udskrevet en arki-
tektkonkurrence for at 

Maritimt Center 
på havneøen fik 
tusindvis af gæster 
på indvielsesdagen 
lørdag den 21. 
januar. Det spås 
en fremtid som 
turistattraktion
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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

 

Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

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

Indvielse med masser af sol og smil

få de bedste 
løsninger, og 
Jens Møller 
fra Lokale- og 
Anlægsfon-
den sagde det 
samme. Det havde været 
afgørende for dem.

DIF-formand Hans Na-
torp:

”Tillykke til foreningsli-
vet i Danmark og til os alle. 

Det er et moderne møde-
sted for alle os vandsports-
entusiaster. Der vil komme 
besøg fra hele landet, det er 
jeg sikker på!”

Brugerformand Lars Bis-
gaard kom der også ros fra:

”Tak til kommunens væl-
gere og de fremsynede po-
litikere,” lød det.

I dagens anledning døb-
te Johan Hoffmann en båd, 

hans fond havde givet til 
roklubben.

Tekst: Finn Arne Hansen 
Foto: Claus Brinch-Danielsen

Vi søger omdelere i alle aldre – du 
skal blot være fyldt 13 år. Sæt dit 
fodaftryk i lokalområdet med et 
fleksibelt fritidsjob, studiejob eller 
deltidsjob som omdeler. 

Du kan vælge én eller flere ruter. 
Ruterne er i nærheden af, hvor 
du bor, og du kan låne en trailer af 
os, som du kan gå eller cykle med. 

Bliv omdeler og få
ekstra penge på kontoen

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 vores deadline.

Du skal arbejde onsdag eller torsdag.

Læs mere og søg jobbet på blivomdeler.nu

Masser af gode grunde
til at blive omdeler:

Båden Johan Hoffmann døbes 
af den glade giver af samme 
navn.

Maritimt Center vil som Danmarks smukkeste Maritimt Center vil som Danmarks smukkeste 
klubhus blive en turistdestination, spåede flere.klubhus blive en turistdestination, spåede flere.

Nogle fakta om 
Maritimt Center
• Pris: 63 millioner 

kroner
• Claus Sørensen Fon-

den og Alice og Tage 
Sørensens Fond har 
støttet byggeriet med 
sammenlagt 11 mil-
lioner kroner. Lokale 
og Anlægsfonden 
ydet støtte med 5,73 
millioner kroner, her-
af 530.000 kroner til 
arkitektkon kurrencen

• Størrelse: Cirka 2800 
kvadratmeter plus 
1000 kvadratmeter til 
terrasser og bådskur

• Bygningen rummer 
en stor café

• Bygherre: Esbjerg 
Kommune  

• Der er anvendt cirka 
65 kilometer europæ-
isk varmebehandlet 
fyrretræ til Maritimt 
Centers facade og 
tagkonstruktion  

• Maritimt Center er 
tegnet af det inter-
nationalt anerkendte 
arkitektfirma  
Snøhetta og danske 
Werk Arkitekter i 
samarbejde med 
rådgivende ingeniør-
firma Oluf Jørgensen

• Blev indviet lørdag 
den 21. januar 2022

• Foreninger i huset: 
Esbjerg Roklub, Es-
bjerg Søsport, Dyk-
kerklubben Nemo, 
Sportsdykkerklubben 
Ægir, Safe Divers 
Esbjerg, Esbjerg Tri & 
Multisport, Multiatle-
terne og Havneskolen
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Jon og Dittes Hus er klar med 
anden revyhalvdel i marts

HJERTINGLIV – Jon og 
Dittes Hus har fuld gang 
i 2023-planlægningen. 
For det første er der nogle 
ændringer i Butterfly-pro-
grammet.

”Kræn Christensen har 
desværre været nødt til at 
udskyde sit foredrag i Jon 
og Dittes Hus onsdag den 
8. marts til onsdag den 19. 
april. Derfor skal de, der 
vandt billetter hertil ved 
årets store bankospil, være 
opmærksomme på dette. 
Det giver os så mulighed 
for at benytte den oprinde-
lige dato 8. marts til at løse 
et problem, vi er blevet op-
mærksomme på ved plan-
lægningen af Revyernes 
revy den 8. februar, hvor 

det ikke er muligt at nå alle 
de gode revynumre, som vi 
ønsker at underholde pub-
likum med. Vi havde op-
rindeligt tænkt at så måtte 
anden halvdel af revyernes 
revy komme næste år, men 
nu har vi mulighed for at 
gøre det allerede i år. Der-
for gennemføres anden akt 
den 8. marts klokken 14,” 
fortæller Klaes Sørensen.

Fortsat billetsalg
”Der sælges stadig billet-
ter til kun 250 kroner til 
årets store kirkekoncert 12. 
marts klokken 15 med Stig 
Rossen i Hjertings smukke 
kirke. Her kan han opleves 
til halv pris af julekoncer-
terne i musikhuset. Det er 

dog ikke en gentagelse af 
julekoncerterne rundt om-
kring i landet. Her er der 
større vægt på musical-
numre med mere. Han ak-
kompagneres på klaver af 
Carl Ulrik Munk-Andersen 
som vi flere gange har op-
levet – sidst sammen med 
trompetisten Per Nielsen. 
Billetter købes ved Meny, 
Hjerting Badehotel og på 
husets hjemmeside www.
jonogditteshus.dk. Som no-
get nyt prøvede vi at tilby-
de at levere julegaveæsker 
med billetter, hvilket var en 
god ide,” tilføjer han.

”Det traditionsrige ban-
kospil første tirsdag i de-
cember var en uventet stor 
succes for os, men måske 

knap så god en oplevelse 
for dem, som ankom sidst 
til arrangementet. Der var 
en helt overvældende til-
slutning, og det kneb der-
for med at kunne lukke alle 
fremmødte ind, og nogle få 
måtte opleve at have gået 
forgæves. Det var noget 
overraskende for os, som 
sidste år oplevede at kun 70 
havde fundet vej til os den-
ne aften, og vi havde derfor 
ikke forudset den enorme 
tilstrømning, da man også 
i pressen et par dage før 
havde hørt om den mang-
lende tilslutning til årets 
julearrangementer rundt 
omkring i landet,” fortæller 
Klaes Sørensen.

”Det har fået os til at 
drøfte, hvordan vi sikrer 
et bedre arrangement i 
fremtiden, så ingen går for-
gæves, og ventetiden ved 
indgangen forkortes. Der-
for vil det i år foregå ved, 
at man køber billet på vores 
hjemmeside fra 1. august til 
en pris af 150 kroner. For 
disse får man en af de 100 
billetter med gevinstchan-
ce, samt seks bankoplader 
og 10 lodder til det ameri-
kanske lotteri. Næsten alle 
købte denne mængde og 
med kun 100 pladser vil 
der være bedre plads og 
luft, og vi ved præcis, hvor 
mange vi skal gøre klar til. 
Det foregår som sædvanlig 
første tirsdag den 5 decem-
ber,” slutter han.

-fina

Hjertinghus behøver frivillige hjælpere
HJERTING – Sports- og kulturhuset Hjertinghus 
mangler hjælpere.

”Vi behøver hjælp til drift og vedligehold af Hjer-
tinghus. Der er mange opgaver, som skal løses i for-
bindelse med at vedligeholde arealerne rundt om hu-
set, og der begynde så småt at komme vedligehold 
af huset og udstyr,” fortæller bestyrelsesformand 
Michael Erting. 

”Vi kunne forestille os at der startes nogle arbejds-
grupper med forskelligt indhold. For eksempel græs-
slåning, vedligehold af beplantning, vedligehold af 
huset udvendigt og indvendigt. Arbejdsgrupperne 
mødes hver anden uge eller efter behov og arbejder 
nogle timer inklusive en pause til en bid brød, en for-
friskning og en hyggelig snak. Din indsats vil betyde 
meget for Hjertinghus, som ellers skal betale professi-
onelle for at udføre arbejdet.

Der bliver oprettet en gruppe på Facebook hvor du 
kan bekræfte din interesse og så vil vi indkalde til et 
stiftende møde. Alternativt kan du kontakte Henrik 
Poulsen i huset eller sende en mail til michael@erting.
eu,” slutter han.

Sædding på Tværs genoptages efter Corona
SÆDDING – Fritidsaktørerne i Sæddings årlige akti-
vitetsdag har de seneste par år været Corona-under-
drejet, men nu genoptages den hyggelige lørdag, hvor 
mange aktører plejer at samles på de grønne områder 
ved Sædding Centret. En kreds af foreninger og or-
ganisationer fra tidligere år samledes i november, for 
at undersøge interessen for et arrangement i foråret 
2023. På mødet enedes man om lørdag, den 13. maj 
som et oplæg at gå videre med. Klubber, foreninger 
og organisationer som kan være interesserede i at 
præsentere nogle af deres aktiviteter på dagen opfor-
dres derfor allerede nu til at tage en snak i bestyrelsen 
og med de frivillige om muligheden. Nadja Thisseni-
us-Hansen, kirke- og kulturmedarbejder ved Sædden 
Kirke er kontaktperson. For spørgsmål og yderligere 
oplysninger træffes hun på nmt@km.dk.

Stort fodboldstævne i Sønderris 
SØNDERRIS – Så er der planlagt stort indendørs 
fodboldstævne, Bonnichsen Cup 2023, i Sønderris’ 
fodboldafdeling den 10. til 12. februar.

”Vi kommer i år til at få deltagerrekord, så det bli-
ver en fodboldfest, der starter fredag klokken 17 med 
U12. Lørdag kører vi hele dagen klokken 8 til 21 med 
U8, U10 og U11. Og søndag igen fra klokken 8.15 til 
16 med U6, U7 og U9. Vi har lige nu 75 tilmeldte hold 
og forventer lige knap 500 glade fodboldspillere igen-
nem i den weekend. Der vil være lys, musik, røg og 
navneopråb ved indløb til præmieoverrækkelse, hvor 
der er flotte pokaler til alle,” fortæller Kristina Pultz, 
der er stævnekoordinator.

Østeuropa netop nu i Hjerting kirke
HJERTING – Niels Henrik Jermiin Nielsen, Måde, 
tidligere dansk diplomat, højskolelærer med mere, 
fortæller tirsdag den 2. februar klokken 14-16 efter 
fællessang og kaffe om Østeuropa, især Ukraine. Kaf-
fe eller te koster en tyver.

   

Fra en af forne tiders Hjerting Revyer. Foto: Jon og Dittes Hus. 8. februar og 8. marts er der repriser.

Foredrag med provst Kræn Christensen flyttes til april, billetsalget til Stig Rossen- 
koncerten i marts er kommet godt i gang, og overvældende bankosucces får følger 

Hjertinghus vil gerne have et fast hold af hjælpere.  

Foto: ArkivFoto: Arkiv



25. januar 2023   7Hjerting Posten

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

Har du et godt tip?
Så send det til  

mail@hjertingposten.dk

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

Tonny og Michelle har succes 
med webauktioner i Sædding

ERHVERV – Tonny er nok 
af de fleste kendt som den 
halvskaldede ejer af Nice 
Hair i Guldager.

Efter at have solgt sin 
sidste ejerandel i firmaet 
til Egmont i foråret, har 
han og kæresten kastet sig 
over et nyt erhvervseventyr 
med webfirmaet Comple-
ted, som blandt andet sæl-
ger alskens beklædnings-, 
kosmetik- og elartikler via 
online webauktioner med 
op til 500 deltagere på Face-
book. Siden har i dag flere 
end 13.000 følgere.

På det seneste har store 
sættevogne afleveret 155 
paller fra hovedsageligt 
Frankrig med 19.500 for-
skellige varenumre til en 
normal udsalgsværdi på 

mere end 20 millioner kro-
ner i lokalerne i Sædding 
Centret, hvor Kajakshop-
pen og Kop og Kande tid-
ligere holdt til.

Lagersalg i lokalerne
Lokalerne er foreløbig lejet 
ét år frem, og det er tanken, 
at det ene lokale fremover 
skal benyttes til lagersalg, 
mens det andet fortsat skal 

bruges til webauktionerne. 
I en tidligere levering var 
blandt andet også 300 par 
sko af det danske mærke 
Shoe the Bear, som normalt 
sælges i butikkerne til om-
kring 1200 kroner parret.

Konceptet med få varer 
af hver slags, indkøbt fra 
restpartier, konkurssalg og 
lignende ser ud til at falde 
i smag for kunderne, som 

primært er kvinder i alde-
ren 35-55 år. I øvrigt er den 
personlige oplevelse online 
meget vigtig for indehaver-
ne, som ved auktionerne 
faktisk bådes kender og er 
på fornavn med de fleste af 
kunderne.

Tekst og foto:  
Claus Brinch Danielsen

Med Tonny Nielsens 
Bruuns og Michelle 
Lauridsens indtog 
i Sædding Centret, 
er der efterhånden 
meget få ledige 
lokaler i centret

Lageret i Sædding Centret er godt fyld op. 155 paller med varer kom der før jul.

Lillian fortæller om Halfdan Rasmussen

KULTUR – Mandag den 6. 
februar klokken 19 er der 
foredrag om forfatteren 
Halfdan Rasmussen i Søn-
derris Sognehus. 

Foredragsholder er Lilli-
an Hjorth-Westh, som har 
arbejdet i højskoleverde-
nen i mange år og sluttede 

med at være forstander for 
Bornholms Højskole. Nu 

foretager hun blandt andet 
humoristiske rundrejser 

med bemærkelsesværdige 
personer, og Halfdan Ras-
mussen er en af dem. 

Han er kendt af de fleste 
for sin underfundige hu-
mor, som vi møder flere ste-
der i Højskolesangbogen, 
når vi blandt andet synger 
Livet er en morgengave. 

Arrangør er Grundtvigsk 
Foredragsforening.

-fina

Tidligere højskole- 
forstander vil  
fortælle om  
humoristisk  
forfatter

Lillian Hjorth-Westh rejser 
rundt med foredrag om 
humoristiske personer.  
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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 25.01.2023 til og med onsdag 01.02.2023. Der tages forbehold for leveringssvigt, afgiftsændringer, billed- og trykfejl. 

PR. STK.

29.-

PR. FLASKE

4995

PR. STK.

10.-

PR. BAKKE

20.-

PR. STK.

10.-

PR. STK.

25.-

PR. POSE

12.-

PR. STK.

495

Vi modtager

HJERTING

p
ix

e
l
-e

y
e
.d

k

PREMIER IS
Flere varianter. 750-800 ml.  
Max. literpris 38,67. 
Frost

PETER & PETER
Tyskland. Mosel.  
Flere varianter. 75 cl.  
Literpris 66,60.

VITAMIN WELL
Flere varianter. 50 cl. 
Literpris 20,00.

GESTUS SKRABEÆG
Str. M/L. 15 stk. Stk. pris 1,33.  
Max. 4 bakker pr. kunde pr.  
dag. Herefter er prisen 31,95  
pr. bakke.

MUTTI TOMATER
Flere varianter.  
130-400 g. 
Max. kg pris 76,92. 

BAREBELLS BAR
Flere varianter. 55 g. 
Kg pris v/2 stk. 272,72.

GESTUS BRØD
Flere varianter. 350-600 g.  
Max. kg pris 34,29. 
Frost

SEMPER BØRNEMAD
Flere varianter. 90-120 g.  
Max. kg pris 55,00.

————————————

————————————

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

SAGA CLASSIC
200 g. Kg pris 125,00.

Smag fredag 27. januar 

kl. 15–18

Pinot Noir:  
Ekstra Bladet 5 stjerner 
+ Godt Køb.

+ pant

2 STK.

30.-

KÆRGÅRDEN 
SMØRBAR
200 g. Kg pris 25,00 
Max. 4 pakker pr. kunde pr. dag.
Medbring denne kupon til kassen
BEGRÆNSET PARTI.

klip ud og ta' med PR. STK.

5.-
SKARP PRIS

✃

✃

Medbring denne
kupon til kassen

VI HAR  
2.000  

PAKKER
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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 25.01.2023 til og med onsdag 01.02.2023. Der tages forbehold for leveringssvigt, afgiftsændringer, billed- og trykfejl. 

300 G

25.-
PR. FLASKE

6995
3 STK.

10.-

PR. STK.

1995
PR. STK.

75.-
PR. 100 G

795

PR. 100 G

18.-

Vi modtager

p
ix
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GESTUS BLÅBÆR
Udenlandske. Kl. 1. 
Kg pris 83,33.

GRAN MAESTRO  
 PRIMITIVO DI  
 MANDURIA D.O.C.
Italien. 75 cl. Literpris 93,27.

STORE 
GRÆSKE 
APPELSINER
Udenlandske. Kl. 1. 
Stk. pris 5,00.
Stk. pris v/3 stk. 3,33.

DELIKATESSEN'S 
STOR VARM  
LEVERPOSTEJ
500 g. Kg pris 39,90.

FRISKHAKKET 
DANSK SVINE- 
KØD
Kg pris 59,90.

DELIKATESSEN'S 
LUKSUS STJERNESKUD

Nyd en luksusriøs 
kombination af 
sprødstegt fiske- 

filet, rejer,  
asparges og den  
klassiske creme  

dressing

PR. 100 G

695
PR. 1/2 KG

2995

HJERTING

prisvindende
bøffer

Kød fra Freygard

Freygaard er kvalitetskød i topklasse.  
Alle ungkvæg er løsgående om sommeren,  
og lever livet på de grønne marker i Finland, 
hvor der er masser af græs og frisk luft - og 
dét kan smages. Bl.a. derfor er bøfferne fra 
Freygaard kåret til verdens bedste bøffer i  
2018, 2019 og 2021.

FREYGAARD 
PEBERBØFFER
Kg pris 119,50.

————————————

————————————

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
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—
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—
—

—
—

—
—
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PR. 100 G

1195

SLAGTEREN'S 
HJEMMELAVEDE 
RØGET BACON
Kg pris 69,50.

Smag fredag 27. januar 
kl. 15–18

Luca Maroni 
98 point.

FISKEAFDELINGEN'S 
FRISKE SILDE- 
FILETER
Kg pris 79,50.

FISKEAFDELINGEN'S 
FRISKE TORSKE- 
FILETER
Kg pris 180,00.
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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

Filmklub viser Trøffeljægerne fra Piemonte
HJERTING – Har man lyst til at se en smukt fortalt 
og eftertænksom dokumentarfilm sammen med an-
dre fra Hjerting, så er det muligt onsdag 8. februar 
2023 klokken 19 til 22 i Hjerting Kirke. Dybt inde i 
skovene i Piemonte i Italien jager en håndfuld mænd, 
70 eller 80 år unge, den dyre, hvide Alba-trøffel, der 
indtil videre har modstået samtlige forsøg på at lade 
sig dyrke. De vejledes af en hemmelig kultur og træ-
ning, der videregives gennem generationer, samt de-
res elskede og skarpt trænede hundes næser. De lever 
et enkelt, langsomt liv i harmoni med deres loyale dyr 
og billedskønne land, der synes som taget direkte ud 
af et eventyr. De skal ikke forholde sig til mobiltelefo-
ner eller internettet og vælger i stedet lave deres mad 
selv og prioriterer personlige forbindelser og fælles-
skab.

Efterspørgslen på hvide trøfler stiger hvert år, 
selvom udbuddet falder. Som resultat af klimaforan-
dringer, skovrydning og mangel på unge afløsere, 
er trøffeljægernes hemmeligheder mere efterspurgte 
end nogensinde. Men som det bliver tydeligt, besid-
der disse aldrende mænd måske noget, der er meget 
mere værd end en dyrebar delikatesse: Hemmelighe-
den bag et rigt og meningsfyldt liv.

Ud af Jehovas Vidner i Bryndum Sognegård
BRYNDUM – Foredraget Ud af Jehovas Vidner – Jet-
te Seidenschnur - om sit liv i frihed kan den 31. januar 
klokken 14 til 16.30 opleves i Bryndum Sognegård. 
Foredragsholder er fotograf Jette Seidenschnur. Gen-
nem mange år var hun medlem af Jehovas Vidner, 
men brød med dem, da hendes børn skulle begynde 
i skole. Hun kommer med en gribende fortælling om 
sit tidligere liv, der var bundet op på et utal af reg-
ler og forbud. Jette dømmer ikke de mennesker, hun 
kendte gennem Jehovas Vidner, og hun er ikke bitter. 

   

Vadehavets fugle
Der har i snart to uger op-
holdt sig en flok på otte af 
den meget fåtallige grøn-
landsk blisgås (Anser 
Albifrons Flaviostris) på 
Fanø. Den regnes ikke som 
en selvstændig art, men 
som en underart af blisgås 
(Anser albifrons). 

Måske kan vi opleve, at 
den bliver en selvstændig 

art på længere sigt. Det er 
noget DNA-analyser vil af-
gøre, og det sker, når der ef-
ter mange års adskillelse på 
ynglepladserne er udviklet 
en helt unik DNA-kode, der 
adskiller den fra sit geneti-
ske ophav. 

Men uanset dette, er det 
en smuk og spændende 
fugleart, der normalt over-
vintrer i det sydvestlige 
Skotland og Irland. 

Grønlandsk blisgås er 
næsten årligt i Danmark, 
fortrinsvis i Nord- og Vest-
jylland, og den optræder 
ofte i småflokke på to til fire 
individer. 

Enkelte større flokke på 
10 og 11 er observeret i 2002 
ved Thorsminde, i 1994 ved 
Nissum og i 1972 ved Byg-
holm, Vejle. Denne gruppe 
er kun anden forekomst af 
arten siden en enlig blev 
observeret i 1979 i Sønder-
ho. Så dette er altså en se-
værdighed på Fanø.

Skifter opholdssted
Flokken holder til på østky-
sten af Fanø, og har skiftet 
opholdssted flere gange. 
Vejret har ikke været op-
timalt fotovejr i perioden, 
men med udsigt til bragen-
de solskin, helt vindstille 
og en krystalklar sigtbar-
hed, måtte jeg simpelthen 
satse alt i sidste uge. 

Jeg vidste, at det ville bli-
ve en benhård opgave at 

komme tæt på de sky fugle. 
Jeg måtte kravle mere end 
150 meter, camouflere mig 
bag rørskov, for til sidst at 
snige mig de sidste meter 
gennem højt græs for ende-

Grønlandsk blisgås i Vadehavet

En grønlandsk blisgås studerer omgivelserne. 

Kendt golfbane får nyt navn 
SPORT – Esbjerg Golfklub 
har indgået et sponsor-
samarbejde med NorSea 
Danmark om et titelspon-
sorat af klubbens ikoniske 
golfbane fra 1975 i Marbæk. 
Når banen åbner for spiller-
ne i løbet af foråret, bliver 
det under navnet Marbæk 
by NorSea. 

Det er første gang, den 
historiske golfklub i Mar-
bæk Plantage åbner for 
titelsponsorater, og golf-

manager Johannes Eriksen 
forventer, at samarbejdet 
bliver en gensidig gevinst 
for både klubben og Nor-
Sea.

100 sponsorfirmaer 
”Vi er opsat på at skabe 
værdi for de virksomhe-
der, vi samarbejde med. 
Sponsornetværket i Esbjerg 
Golfklub tæller i dag cirka 
100 virksomheder, og vi 
glæder os til at udvikle det 

nye titelsponsorat sammen 
med NorSea,” siger han. 

Marbæk er et af flagskibe-
ne blandt danske golfbaner 
og har gennem årene lagt 
græs til en lang række me-
sterskaber nationalt såvel 
som internationalt. Banens 
design og unikke placerin-
gen i Nationalpark Vadeha-
vet har gennem årene gjort 
Marbæk til en attraktiv 
destination for dedikerede 
golfspillere – lokalt og fra 
hele verden. 

Anders Aalund Olsen, 
Vice President Logistics & 

Energy Solutions i NorSea, 
ser også frem til det ny 
samarbejde:

”Vi er glade for at kunne 
støtte en foreningsbaseret, 
veldrevet klub, som har 
stor lokal opbakning. Vi ser 
også frem til at blive en del 
af det stærke erhvervsnet-
værk, som er bygget op om 
klubbens ikoniske bane,” 
siger han.

Esbjerg Golfklub blev 
stiftet som forening 1921og 
har i dag cirka 1700 med-
lemmer. Der gås årligt 
35.000 runder i klubben.

NorSea Danmark bliver ny titelsponsor  
på ikonisk golfbane i Marbæk Plantage

Esbjerg Golfklub og NorSea Danmark har indgået et nyt titelsponsorat om banen i Marbæk, som nu hedder Marbæk by NorSea. 

Dronefoto: Jakob Nordestgaard.Dronefoto: Jakob Nordestgaard.
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Har du et godt tip?
Så send det til  

mail@hjertingposten.dk

Dagsorden:

medlemsmøde
mandag den 27. februar 2023 kl. 20.30  

i Hostrup Forsamlingshus

Hermed indkaldes til

FOLKEDANS/ Kulturelle aktiviteter 
HJERTING IDRÆTSFORENING

1.  Valg af ordstyrer
2.  Bestyrelsens beretning  
  v/formanden
3.  Fremlæggelse af regnskab  
  for 2022 samt godkendelse  
  af budget for 2023
4. Behandling  
  af indkomne  forslag  
  (indsendes senest  
  13. februar 2023)
5.  Valg
6.  Eventuelt

Tirsdag den 21. februar 2023 kl. 19
i mødelokalet i Hjertinghus

Medlemsmøde
HIF-gymnastik

Vel mødt!
Med venlig hilsen Gymnastikudvalget

Hermed indkaldes til  
medlemsmøde i HIF-gymnastik

Dagsorden:
 Velkomst 
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab for 2022 
 samt budget for 2023
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen 
 Formand: Lisbeth Lomholt
 Kasserer: Malene Kühl Haaning (på valg) 
 Sekretær/PR:  Anette Hjorth Sørensen 
 Uddannelse/halbooking:  
 Bettina Louise Knudsen (på valg)
 GranPrix/RSG: Mille Graarup 
 Ekstra post: (på valg)
6. Eventuelt

Frist for indkomne forslag 
den 19. februar 2023 
til formand Lisbeth Lomholt
på lomholt@bbsyd.dk

Der vil være en  
lille forfriskning!

lig at komme på fotoskud-
hold på 60 meters afstand 
uden at skræmme gæssene. 

Dog blev gæssene 
skræmt op af en overfly-
vende Havørn, for igen at 

lande omkring 100 meter 
længere ude på vaden.

På billederne ses de ka-
rakterer for racen, der ad-
skiller den fra den almin-
delig blisgås - gult næb, 

dyb og udbredt sort tvær-
bånding på bugen, gene-
relt mørkt helhedsindtryk, 
og når den flyver op viser 
halen en meget smal hvid 
kant.

Sidste nyt er, at den lille 
flok har været her i to en 
halv måned, hvilket er me-
get usædvanligt, da de nor-
malt kun fouragerer i fem-
seks dage og derefter flyver 
videre. 

De må have fået smag for 
vadehavets delikatesser.

Den grønlandske blisgås 
er ikke fredet og må derfor 
gerne jages, men det lader 
ikke til, at jægerne har de-
cimeret flokken.

Tekst og foto:  
Søren Brinch 
 
Redigering:  
Finn Arne Hansen

Grønlandsk blisgås i Vadehavet

Grønlandsk blisgås kendes på det gule Grønlandsk blisgås kendes på det gule 
næb og en sort tværbånding på bugen.næb og en sort tværbånding på bugen.

HIF vil kende medlemmerne

FORENINGSLIV – Ser vi 
bort fra Folkekirken, så er 
Hjerting Idrætsforening 
med sine cirka 2000 med-
lemmer den største for-
ening i Hjerting. 

Det forpligter, mener 
bestyrelsen, der gerne ser, 
at HIF bliver en samlende 
kraft i byen.

Første trin kunne være at 
vide, hvad medlemmerne 
tænker om HIF – og hvad 
de ønsker sig af udvikling. 
Og derfor har Hjerting IF 

igangsat en stor spørgeske-
maundersøgelse

”Hjerting IF er fast be-
sluttet på, at det skal blive 
et godt år. For første gang 
vil vi i faste organiserede 
rammer spørge vores med-
lemmer om deres syn på 
foreningen. Hvad fungerer 
godt, og hvad skal vi prøve 
at gøre bedre hurtigst mu-
ligt,” siger formand Anders 
Kristensen.

”Vi håber, at alle vil sva-
re. På den måde får den 

– meget – stor værdi for 
foreningen. Besvarelsen er 
anonym, men hvis du har 
synspunkter og idéer, du 
gerne vil drøfte med os, så 
skriv endelig dit navn,” til-
føjer han.

Hjælp børn med svar
Forældre, der på jeres børns 
vegne har modtaget en 
e-mail med link til spørge-
skemaet, må meget gerne 
hjælpe deres børn. Foræl-
drene er også velkomne 
til at udfylde den på deres 
vegne efter en snak med 
børnene.

Vil man deltage, så 
skal man gå til: analyse. 
dgi.dk/LinkCollector?key= 
HNSLG9MELN9P.

Spørgeskemaet er åbent 
frem til den 12. februar. 
Man skal afsætte omkring 
10 minutter til at besvare 
det.

”På vores generalfor-
samling den 16. marts vil 
vi fremlægge det foreløbi-
ge resultat og begynde en 
drøftelse af, hvilke tiltag 
vi vil tage. Her er alle selv-
følgelig velkomne,” slutter 
Anders Kristensen.

-fina

HIF har igangsat en stor spørgeskema- 
undersøgelse blandt de 2000 medlemmer

Billund måtte bide i græsset under topkampen mod Hjerting i sommeren 2022. Billund måtte bide i græsset under topkampen mod Hjerting i sommeren 2022. 
Underholdningsværdien af kampen kunne ikke undervurderes. Men er det ellers Underholdningsværdien af kampen kunne ikke undervurderes. Men er det ellers 
godt at være medlem af HIF? Kan noget gøres bedre? Det vil bestyrelsen gerne vide.godt at være medlem af HIF? Kan noget gøres bedre? Det vil bestyrelsen gerne vide.
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Sundhed & Velvære

Håndværkere Køreskoler

Sundhed & VelværeKøreskoler

Foto Frivillig Hus & Have

HåndværkereHus & Have

Dyreklinik 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

Kørekort til  
bil og trailer

www.evas-koreskole.dk
Ndr. Fovrfeldvej 46

40 74 79 50

Annonce-
pris 1 spalte

kun 215,- 
inkl. 4 farver

VED MIN. 6 INDRYKNINGER
Pris er ekskl. moms

tlf. 31 10 39 09
www.hjertings.dk

Undervisning på dansk og engelsk w
w

w
.th

om
as

ko
re

sk
ol

e.
dk

- du har en køretime

Dag Dato: Tidspunkt

Husk!

80
100

120

140

160
180

40
60

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

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

Mindfitness
Birthe Gaj Nielsen

Mindfitness
Birthe Gaj Nielsen

www.mind-fitness.dk • 20 93 31 55

Mindfulness - meditation - coaching Annonce-
pris 1 spalte

kun 215,- 
inkl. 4 farver

VED MIN. 6 INDRYKNINGER
Pris er ekskl. moms

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 Brian på: 
Tlf.: 30 43 19 11 
brha@gfforsikring.dk

GF Sydvest
Gl. Vardevej 15  
6700 Esbjerg

Brian Bjerre
Assurandør

Bytoften 2 · Hjerting
AUTOVÆRKSTEDPeters

Tlf.: 7511 7107

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! Annoncepris 
2 spalter

kun 380,- inkl. 4 farver

VED MIN. 6 INDRYKNINGER
Pris er ekskl. moms

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

Telefon 2259 4896
TØMNING • OPKØB

DØDSBO • FLYTTEBO

FRK. TOFTS
LOPPER

Stenhuggervej 3, Esbjerg

Skal du ha'
tømt dit loft?

Ring til Frk. Toft!

Annonce-
pris 1 spalte

kun 215,- 
inkl. 4 farver

VED MIN. 6 INDRYKNINGER
Pris er ekskl. moms
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Så er der foredrag, strikkecafé og herreklub
SØNDERRIS – Guldager og Hostrup kirker har tre 
arrangementer klar i de kommende uger. Onsdag 
den 1. februar klokken 14 er der Sogneeftermiddag i 
Sognehuset, Sønderris. Denne eftermiddag kommer 
der besøg af Karen Gejl Friis, der er daglig leder af 
Folkekirkens Hus i Esbjerg og tidligere menigheds-
rådsformand på Fanø. Kaffen lægges der en tyver for. 

Fredag den 3. februar klokken 14 er der Strikkecafé 
i Sognehuset, Sønderris, og onsdag den 8. februar 
klokken 18.30 er der gensyn med den populære Her-
reklub i Sognehuset, Sønderris. Denne aften er det 
med foredrag af tidligere fiskeskipper og sognepræst 
Arne Aa. Mad og drikke koster en halvtredser.

Hjælp til børn af forældre med misbrug
BRYNDUM –  Bryndum Sognegård er tirsdag den 21. 
februar klokken 14-16.30 ramme om et foredrag om 
KFUMs sociale arbejde.  

Et lokalt tilbud er ballast, der giver professionelt og 
gratis behandlingstilbud til 5-25-årige børn af foræl-
dre med misbrug. En af stedets behandlere fortæller. 
Ingen tilmelding.

   

Det sker i lokalområdet
Oversigt over udvalgte arrangementer i lokalområdet

*Tilbud  
til voksne  

og unge fra 15 år

Kr. 149,- 
pr. måned

BETAL KR. 149 
PR. MÅNED og del-

tag i alle vores aktiviteter. 
Du vælger selv, vi har fod-

bold, spinning, gymnastik, dans, 
fitness o.m.a. Du kan komme lige så 

ofte du vil. Du kan med en fritræningsord-
ning deltage i alle aktiviteter hos SSK.

Med et medlemskab, kan du ”hoppe rundt” 
mellem holdene. Online booker du holdene, 
dog med undtagelse af fitness, hvor du kom-
mer, når du har lyst.

OPRETTELSESGEBYR
Ved oprettelse opkræver vi kr. 100 i admini-
strationsgebyr. Dette beløb går til dækning 
af omkostninger ved oprettelser af denne 
type af medlemskab.

BRIK
For at benytte fitnesslokalet, skal du have 
en nøglebrik. Her er der en lejepris på kr. 
100. Brikken skal returneres ved afslutning 
af medlemskabet og beløbet refunderes 
ikke.

LÆS MERE
Du kan se meget mere om hvad SSK til-
byder på soenderris.dk/ssk

SSKSSKSSK
Fritræningsordning
Fritræningsordning
Fritræningsordning

for voksne og unge fra 15 år

*Gælder dog ikke 
for fodboldhold som 
indgår i samarbejde 
med SGI.

HJERTING 
HØJSKOLEFORENING

Onsdag den 1. februar kl. 19.00
i Hjerting Kirkes mødelokaler

Foredrag ved forfatter
SØREN ULRIK THOMSEN

Oplev en af Danmarks største forfattere! Søren Ulrik 
Thomsen er en skarp iagttager, dygtig foredragsholder 
og anerkendt forfatter, som i mange år har været 

utrolig populær i hele landet. 
Han evner at kombinere sin 
store viden om samfund og 
litteratur med oplæsning og 
kække kommentarer. Der er 
plads til både grin, forundring 
og fundering over livet med 
udgangspunkt i hans seneste 
essay: Store Kongensgade 23.

Tre foredrag om Esbjergs ny 
status som energiby i Hjerting 

FREMTIDEN – Jon og 
Dittes Hus i Hjerting er i 
februar og marts 2023 ram-
men om tre spændende ar-
rangementer.

De handler om den grøn-
ne omstilling i Esbjerg 
Kommune. Alle arrange-
menter foregår klokken 16-
18, fortæller Ib Christensen. 

Onsdag den 22. februar 
er overskriften Fra elektri-
citet og brint til grønt skibs-
brændstof

David Dupont-Mourit-
zen, Projektdirektør, Høst 
PTX Esbjerg fortæller om 
det danske Power-to-X pro-
jekt, der med elektricitet fra 
sol og vind som energikil-
de – og med grøn brint som 
hovedbestanddel – skal ud-
vikle ammoniak, der som 
slutprodukt kan anvendes 
som råstof til gødningspro-
duktion, og grønt brænd-
stof til skibsfarten. 

Onsdag den 1. marts 
bydes der på foredraget 
Nyt Esbjerg Fyrtårn med 
grøn energiprofil ved Lone 
Saaby, direktør for Educa-
tion Esbjerg, fortæller om 
det projekterede Esbjerg 
Strand-projekt, tegnet af 
BIG, der blandt andet bliver 
et unikt forsknings,- og ud-

dannelsescenter for stude-
rende, der ønsker at være 
med til at designe fremti-
dens grønne omstilling. 
Du får et nærmere indblik 
i E1 uddannelseskonceptet, 
der med trivsel som nøgle-
ord introducerer helt nye, 
spændende grønne uddan-
nelser.

Onsdag den 15. marts 
står den på Ny grøn varme-
forsyning i Esbjerg klar til 
start ved Claus A. Nielsen, 
forretningsudviklingsdi-
rektør, Din Forsyning. Han 
fortæller om færdiggørelse 
og test af det nye produk-
tionsanlæg, der i år skal 
erstatte Esbjergværkets 
kulbaserede varmeproduk-
tion. En milliardinveste-
ring i grøn energi, der skal 
gøre anlægget CO2-neu-
tralt i 2030. 

Kom og hør hvorfor og 
hvordan kombinationen af 
varmepumper, biomasse 
og overskudsvarme er en 
god løsning for dig som 
forbruger.

Deltagerprisen per ar-
rangement er 70 kroner 
inklusive vand og frugt. 
Tilmelding foregår via  
jonogditteshus.dk.

-fina

Tre eftermiddage 
om Esbjergs  
grønne omstilling i 
Jon og Dittes hus

Lone Saabye vil fortælle 
om Education Esbjergs 
ny uddannelsescenter på 
Havneøen. Illustration: BIG.

JANUAR
Mandage kl. 12-16: 
Stolegymnastik og Drys 
ind og hyg i Træfpunkt 
Sæddings medlemslokale  
i Sædding Centret 
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
Tor. 26. kl. 14.30: 
I Politiets frontlinje. Foredrag 
ved Henrik Oryé i Sædden 
kirkes mødesal, hvor han 
fortæller om nogle af de 
mest omtalt og dramatiske 
episoder i sin 30 års karriere 
som betjent. 
Se mere: dofsa.dk

FEBRUAR
Ons. 1. kl. 19.00: 
Foredrag ved forfatter Søren 
Ulrik Thomsen i Hjerting 
kirkes mødelokaler med 
udgangspunkt essayet:  
Store Kongensgade 23. 
Arr.: Hjerting Højskoleforening
Ons. 8. kl. 14-16: 
Butterfly, Hjerting Revyernes 
revy i Jon & Dittes Hus. 
Se mere: jonogditteshus.dk
Tor. 9. kl. 14.30: 
Canada – landet oven på 
USA. Foredrag ved Jørgen 
Dieckmann Rasmussen i 
Sædden kirkes mødesal. 
Se mere: dofsa.dk
Ons. 22. kl. 14-16: 
Butterfly, Fra elektricitet og 
brint til grønt skibsbrændstof. 
Foredrag ved David Dupont-
Mouritzen i Jon & Dittes Hus. 
Se mere: jonogditteshus.dk
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Næste avis 
onsdag  

22. februar

- deadline 
10. februar

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

Har du 
ikke fået 
din avis?

mail@
hjertingposten.dk

Så send en mail  
med din adresse 
og tlf. nummer til

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

 ■ 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

Alexandra 
Brandi

Hanne  
Hjørngaard

Tine  
Nielsen

Nicki 
Løbner

Mette 
Grumsen

Troels  
Giversen

Nikolaj  
Rebsdorf

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

www.houkjaerbegravelse.dk

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

Send foto til mail@hjertingposten.dk eller indlevér den udfyldte 
krydsord til: Hjerting Posten, Bytoften 2A, Hjerting - senest den  
10. februar 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: Niels Engsted, Mølleparkvej 22 A, 1, Esbjerg

HJERTING-POSTEN  
BF 361
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Postnr: 
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Hjerting Borgerforening
Find os på hjerting.dk og på Facebook

Guldager &
Hostrup Kirker
Guldager &
Hostrup Kirker

Arrangementer i februar, marts, april

Onsdag den 1. februar kl. 14.00
Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris.
Denne eftermiddag får vi besøg af Karen Gejl Friis, 
der er daglig leder af Folkekirkens Hus i Esbjerg. 
Kaffe 20 kr.

Fredag den 3. februar kl. 14.00
Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris.

Onsdag den 8. februar kl. 18.30
Herreklub i Sognehuset, Sønderris. Denne aften 
med foredrag af tidl. fiskeskipper og sognepræst, 
Arne Aa. Mad og drikke 50 kr.

Fredag den 17. februar kl. 14.00
Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris.

Tirsdag den 21. februar kl. 19.00
Foredrag i Guldager Kirke, hvor konservator Clara 
Bratt Lauridsen, vil fortælle om altertavlen.

Onsdag den 1. martskl. 14.00
Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris. 
Med fællessang fra Højskolesangbogen. Kaffe 20 kr.

Fredag den 3. marts kl. 14.00
Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris.

Onsdag den 8. martskl. 18.30
Herreklub i Sognehuset, Sønderris. Mad og drikke 50 kr.

Fredag den 17. og 31. marts kl. 14.00
Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris.

Onsdag den 12. april kl. 18.30
Herreklub i Sognehuset, Sønderris. Mad og drikke 50 kr.

Fredag den 14. april kl. 14.00
Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris.

Guldager &
Hostrup Kirker
Guldager &
Hostrup Kirker

Gudstjenester i januar, februar, marts

Sognepræst, Brian Bannerholt
Kirkebogsførende
Kirkevænget 9, Guldager,
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, aeho@km.dk 
Guldager Kirke 
29.01.  kl. 09:00  Gudstjeneste  Anja Evelyn Holm
04.02.  kl. 10:30   Dåbsgudstj.   Brian Bannerholt
05.02.  kl. 10:30   Højmesse       Brian Bannerholt
12.02.  kl. 10:30   Højmesse         Anja Evelyn Holm
19.02.  kl. 10:30   Højmesse         Brian Bannerholt
26.02.  kl. 09:00   Gudstjeneste  Anja Evelyn Holm
04.03.  kl. 10:30   Dåbsgudstj.   Brian Bannerholt
05.03.  kl. 10:30   Højmesse       Brian Bannerholt
12.03.  kl. 10:30   Højmesse         Anja Evelyn Holm
19.03.  kl. 10:30   Højmesse         Anja Evelyn Holm
26.03.  kl. 09:00   Gudstjeneste  Brian Bannerholt
Hostrup Kirke
29.01.  kl. 10:30   Højmesse         Anja Evelyn Holm
12.02.  kl. 09:00   Gudstjeneste  Anja Evelyn Holm
26.02.  kl. 10:30   Højmesse         Anja Evelyn Holm
12.03.  kl. 09:00   Gudstjeneste  Anja Evelyn Holm
26.03.  kl. 10:30   Højmesse         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

GUDSTJENESTER I HJERTING KIRKE:
29.01 kl. 10.00 Kræn Christensen
05.02 kl. 10.00 Arne Mårup
12.02 kl. 10.00 Kræn Christensen
19.02 kl. 10.00 Arne Mårup, Fastelavn
19.02 kl. 14.00 Arne Mårup, Fastelavnsgudstjeneste

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

FASTELAVNSGUDSTJENESTE  
I HJERTING KIRKE

Søndag den 19. februar kl. 14 
Efter gudstjenesten er der tøndeslagning 
efterfulgt af kakao og boller i kirkens lokaler.
Der er præmier  
til bedst udklædte. 
Alle er velkomne.

Hjerting menighedsråd

Sæt kryds i kalenderen 1. februar, hvis du vil  
møde kendt forfatter i Hjerting Højskoleforening 
FORFATTERI – Onsdag den 1. 
februar klokken 19 er der i Hjer-
ting Kirkes mødelokaler foredrag 
ved forfatter Søren Ulrik Thom-
sen, efter manges mening en af 
Danmarks største forfattere.

”Søren Ulrik Thomsen er en 
skarp iagttager, dygtig foredrags-
holder og anerkendt forfatter, 
som i mange år har været utrolig 
populær i hele landet. Han evner 
at kombinere sin store viden om 
samfund og litteratur med oplæs-
ning og kække kommentarer. Der 
er plads til både grin, forundring 

og fundering over livet med ud-
gangspunkt i hans seneste essay, 
Store Kongensgade 23,” lyder det 
fra sognepræst Arne Maarup.

Hjerting Højskoleforening er 
arrangør. Alle er velkomne.

-fina

Forfatter Søren Ulrik Thomsen 
kommer til Hjerting 1. februar.  
Foto: Presse.

Søren Ulrik Thomsen i 
Hjerting med foredrag



I Skjern Bank får du personlig rådgivning, hvor der 
er fokus på dig. Du får din egen rådgiver, som du 
kan ringe direkte til, og der er tid til at holde møder, 
når det passer dig bedst. Hos dig eller hos os - det 
bestemmer du. 

Vi lægger vægt på løbende personlig kontakt, og det 
betyder, at du kommer til at kende os, og vi kommer 
til at kende dig. Det synes vi er det bedste udgangs- 
punkt for et godt samarbejde. 

Kongensgade 58 . 6700 Esbjerg . Tlf. 9682 1500

Nu bliver det

personligt
Vi kommergerne hjemtil dig


