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Paneldebat om saloner 
kontra udkanten

BRYNDUM – En spæn-
dende paneldebat, som 
samler tre meget for-
skellige debattører, er på 
tapetet i Sognegården i 
Bryndum torsdag den 23. 
marts klokken 19.

”Til tider kan man få 
det indtryk, at Øst- og 
Vestdanmark er uforene-
lige. I den østlige del sidder café latte-segmentet og 
danderer den, og i den vestlige del knokler folk for 
at holde landet kørende. Udligningsordning og ’de 
københavnske saloner’ kan hidse henholdsvis øst- og 
vestdanskere op. Men hvor går grænsen mellem Ud-
kantsdanmark og Danmark? Og hvilken betydning 
har det, at vores lille land åbenbart er delt? Hvad be-
tyder det for de små lokalsamfund,” spørger sogne-
præst Egil Hvid-Olsen.

Menighedsrådet har inviteret den i Esbjerg bosid-
dende folketingspolitiker Anders Kronborg (S), for-
fatter Egon Clausen og sognepræst Uffe Vestergaard 
Pedersen, der er sognepræst i Vejrup og Vester Nykir-
ke, til at komme med hver sit oplæg om henholdsvis 
den politiske, den geografiske og den kirkelige vin-
kel. Efter oplæggene lægges der op til debat. Under-
vejs serveres der kaffe og kage. Det er gratis at delta-
ge, og der er ingen tilmelding.

Idéen om paneldebatten er opstået, fordi Egon Clau-
sen udgiver en essaysamling med titlen Vestenvind 
torsdag 23. februar med reception fredag den 24. fe-
bruar klokken 15-17 i Varmings Boghandel i Esbjerg, 
hvor forfatteren signerer bøger. Bogen udgives i øv-
rigt af Forlaget Læselyst i Bryndum, som selvsamme 
sognepræst står bag. Hvis man vil have fat i bogen, 
som er hardback, kan man blot skrive til eho@km.dk. 
Den er på 212 sider og koster 300 kroner.

Sommerhusejere tjener 30 procent mere
6710 – Der kan være gode penge at tjene, hvis man 
som en af de mangesommerhusejere her i 6710 går 
med tanken om at udleje sit sommerhus gennem et 
udlejningsbureau. På blot tre år har udlejningsbu-
reauet DanCenter oplevet, at den gennemsnitlige hus-
lejeindtægt blandt deres kunder er steget med 33 pro-
cent, hvilket blandt andet skyldes en ekstraordinær 
stor efterspørgsel de seneste år samt en dynamisk 
prissætning. Sommerhusferie er populært som aldrig 
før, og efterspørgslen overstiger mange steder kapa-
citeten – særligt i højsæsonen, hvor danske og uden-
landske gæster de seneste år er strømmet til landets 
sommerhuse. Beregninger fra DanCenter, viser for 
eksempel, at 87 procent af bureauets danske husejere 
i gennemsnit har oplevet en stigning på 33 procent i 
deres årlige lejeindtægter siden 2019, hvor DanCenter 
blev en del af OYO Vacation Homes.

”Hos DanCenter er det kernen i vores forretning 
at tilbyde den bedste husejeroplevelse. Med vores 
platform gør vi det muligt for husejere at maksime-
re deres lejeindtægt ved hjælp af de nødvendige tek-
nologier og produktfunktioner – også i udfordrende 
tider som under pandemien. I løbet af de sidste år er 
vi nået langt, og vi er meget tilfredse med den stig-
ning i omsætning, vi oplever i dag, sammenlignet 
med i 2019, fortæller Thomas Gringer, som er Head 
of Homeowner Service Scandinavia hos DanCenter, 
og fortsætter:

”Den positive udvikling har utvivlsomt være mulig
takket være vores dynamiske prismodel, som øger
efterspørgslen ved hjælp af en kombination af hi-

storiske data, internetforskning, analyser samt mar-
keds-og konkurrentdata. Derudover faktorer som

en stærk, direkte efterspørgselskanal samt et solidt
distributionsnetværk” tilføjer han.

   

Vadehavets fugle
Snespurven er en fast vin-
tergæst i det sydvestjyske, 
hvor Fanø udmærker sig 
med den største ansamling. 
Men vil dette flotte skue 
fortsætte i al evighed?

Nu varer intet jo evigt 
på denne jord, men derfor 
er det alligevel et relevant 
spørgsmål at stille, når vi 
nu på Fanø Fuglestation 
er så forblændet af denne 
skønhed. 

Med en fortsat global 
opvarmning af Jorden og 
blotlægning af de arktiske 
egne, er det måske ikke et 

urealistisk scenarie, at flere 
og flere fuglearter ikke vil 
søge vinterophold længere 
sydpå. 

Det er simpelthen ikke 
nødvendigt, fordi føderes-
sourcerne kan blive mere 
konstante i deres yngleom-
råde. 

Vi ser allerede, at fugle-
arter, der tidligere frekven-
terede Danmark, er blevet 
sjældnere. 

Tidligere sås arter som 
sneugle, stellersand og kon-
geederfugl fra det arktiske 
oftere, end de gør i dag. 
Årsagerne tid dette kan 
naturligvis også skyldes 

Snespurve i et 
sneløst landskab

Ship Inn genopfinder sig selv

LIVSNYDERI – Brasse-
riet Ship Inn på Hjerting 
Badehotel havde 3. februar 
premiere på en ny slags fre-
dagsbar. Det var med trio-
en Tanni & The Cool Cats, 
der spillede og sang pop-
pet, blød jazz. 

Det ny og modernisere-
de menukort, der havde 
premiere to dage før, stod 
også sin prøve. Wienersch-
nitzlerne og det traditio-
nelle stjerneskud er lagt på 
pausehylden, og nye, spæn-
dende ’sharing’-anretnin-
ger bliver nu serveret.

”Vi syntes, der skulle ske 
noget nyt. Vi måtte se i øj-
nene, at ’citronspringerne’ 

og ’agurkerytterne’ er pas-
sé,” fortæller køkkenchef 
Søren Pilegaard.

”Vi prøver at præsente-
re det hele på en lidt mere 
moderne vis. For eksempel 
laver vi en lækker ravioli 
med fisk nu. Vi prøver at 
mikse stilarterne lidt og 
tænke lidt mere italiensk,” 
tilføjer han.

”Østers er dog ikke lagt 
på hylden. Det er en evigt 
populær spise, som bør 
være her i Nationalpark Va-
dehavet, men måske prøver 
vi med lidt forskelligt tilbe-
hør,” tilføjer han.

Fredag den 3. marts er 
der igen jazz.

Tekst: Finn Arne Hansen

Blød jazz og en 
mere moderne 
menu, hvor man 
deler en anretning, 
er det nye

Egon Clausens ny bog 
Vestenvind gav idéen til 
paneldebatten. Foto: PR

Esbjergtrioen Tanni & The Cool Cats er nyt husband i brasseriet Ship Inn på Hjerting Badehotel. Foto: Finn Arne Hansen.

Ravioli med Vesterhavsfisk 
vendt i brunet smør, 
hasselnød og Vesterhavsost 
er en af de nye retter. Foto: 
Hjerting Badehotel.
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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

andre forhold, men det er 
påfaldende. 

Snespurven er en 16-17 
centimeter lang spurvefugl 
fra værlingernes familie. I 
sommerdragten er hannen 
helt hvid med sort ryg og 
sorte vingespidser, hvilket 
gør den let genkendelig. 
Hunner, ungfugle og vin-
terdragten er en gråbrun 
stribet ryg med gulbrune 
tegninger på bryst og ho-
vedet. Yngleområdet er cir-
kumpolart, hvilket betyder 
at den er på alle kontinenter 

rundt om Nordpolen. Den 
yngler sydligst på Island og 
de skandinaviske højfjelde. 
I vinterkvarteret, der i Dan-
mark primært udgøres af 
Nationalpark Vadehavet og 
resten af den jyske vestkyst 
optræder snespurven ofte i 
pænt tillidsfulde men kon-
stant rastløse flokke, der 
meget vedholdende foura-
gerer i opskyls-zoner på 
stranden og blandt spredte 
urter. 

Video kan ses her: 
facebook.com/so-
ren.brinch/vide-
os/540410844728938?idor-
vanity=224889424358221

Tekst og foto: Søren Brinch, 
Fanø Fuglestation 
 
Redigering:  
Finn Arne Hansen

Flokke af snespurve på 
Søren Jessen Sand, hvor lige 
nu omkring 950 individer 
optræder i en løst koblet flok, 
der konstant bevæger sig, 
deler sig i flere, for igen at 
samles omkring solnedgang, 
da de har kollektiv 
overnatning.

Fastelavn i Sædding Centret

FASTELAVN – Sædding 
Centrets traditionelle faste-
lavnstøndeslagning samle-
de lørdag den 18. februar 
sidst på formiddagen op 
mod 100 udklædte og for-
ventningsfulde børn og 
unge op til 12 år på Center-
torvet. 

I år havde centerchef Lise 
Retbøll inviteret De Hjem-
løses Venners Genbrugsbu-
tik og Træfpunkt Sædding 
med til at holde styr på lø-
jerne ved tønderne klokken 
11.30, mens klovnen John-
ny allerede en time forin-
den og bagefter gik rundt 
og fornøjede de fremmødte 
med sjov, spas og ballon-
dyr. 

Karikaturtegner
Desuden sad også den fran-
ske karikaturtegner Alex 
Balan klar på centertorvet, 
hvor man kunne købe en 
frisktegnet karikatur af sig 
eller børnene i udklædnin-

gen. Om eftermiddagen 
skulle han tegne på livet løs 
i Lalandia Billund, men der 
var lige et par ledige timer, 
inden turen gik nordpå. 

Klippede tøndebånd
Undervejs i tøndeslagnin-
gen måtte der klippes flere 
tøndebånd, da tønderne 
var mere slagfaste end det 
umiddelbart så ud til. 

Efter tøndeslagningen 
var der fastelavnsboller til 
alle, så selv om der måske 
var nogen, der blev skuffet 
over hverken at være ble-

vet dronning eller konge i 
år, var det trods alt rart at 
kunne gå hjem med noget i 
maven. 

Der blev fundet tre kat-
tedronninger og tre katte-
konger: 

I den yngste gruppe fik 
vi ikke fat i kongens navn, 
men vi skriver det gerne på 
vores Facebook-side, hvis 
nogen tipper os.
• 0 - 5 år. Kattedronning: 

Alberte. 
• 6 - 8 år: Kattekonge: 

Casja, Kattedronning: 
Alexander

• 9 - 12 år: Kattekonge: 
Caroline, Kattedronning: 
Martin.

Børnene gik til den ved tøndeslagningen  
i Sædding Centret i børnenes vinterferie

De røde kinder er vist ikke af anstrengelse, men en del af 
udklædningen. Men der gås til den med stor koncentration.

En stolt kattekonge poserer i sit 
flotte, stribede kostume.

500 med til vellykket 
stævne i Sønderris

SPORT – 500 fodboldspil-
lere indtog Sønderrishallen 
i vinterferien. 

De deltog Bonnichsen 
Cup 2023. Det var med lys-
show, musik, navneopråb 
og røg, hvilket gjorde og al-
tid gør SSKs fodboldstæv-
ner til en særlig oplevelse. 

”Vi har stor succes med 
det årlige indendørs fod-
boldstævne, hvor fokus 
er, at alle børn skal have 
en særlig fodboldoplevel-
se - uanset resultatet. I år 
deltog hele 87 hold til Bon-
nichsen Cup, og flere hold 
stod klar på ventelisten. I 
år repræsenterede vi både 
hold fra Skive i nord, Toft-
lund i syd til København 
i øst,” fortæller Kristina 
Pultz fra SSK. 

”Til Bonnichsen Cup er 
der altid pokaler til alle del-
tagere, alle fejres med ind-
løb til navneopråb, lys, røg 

og god musik. Alle spillere 
hyldes som vindere,” uddy-
ber hun. 

”SSK takker for den sto-
re opbakning til stævnet 
af både spillere, forældre, 
bedsteforældre, og ikke 
mindst sponsorer og de fri-
villige, der gør det muligt, 

at give så mange børn en 
uforglemmelig fodboldop-
levelse. Særlig tak til vores 
sponsorer: Bonnichsen, 
Rema1000, IKON, Sydbank, 
HH Academy og Storegade 
Fysioterapi,” slutter hun.

-fina

Bonnichsen Cup 
2023 blev en  
bragende succes 
for SSK

Et vellykket straffespark i en U9-finale vækker begejstring, som 
man kan se. Og SSK-holdet vandt! Så var det tid til sejrsfest.


