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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.


