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HJÆLP EFTER EN 
VANDSKADE”

Vil du også være  
en af de mest  
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Fremgang og 
fredning i 6710

Det vil være synd at sige, at vi står i en kedelig 
tid i 6710. Lige nu er der for eksempel startet et 

kæmpeslagsmål om fredningen af Marbæk plantage 
på den ene side, og på den anden side kan vi i dag 
fortælle om 210 nye byggegrunde i henholdsvis 
Hjerting og Guldager, og begge steder bliver de sikkert 
hurtigt solgt. Det er godt for dagligvarebutikkerne, 
byggebranchen og skolerne.

I sagen om Marbæk plantage har Danmarks 
Naturfredningsforening startet en fredningssag 
alene uden Esbjerg Kommune. Det vil føre til fældning 
af måske 20.000 til 30.000 træer. Det kan godt lade 
sig gøre, da dansk lovgivning giver foreningen en 
enestående stærk position. Men byrådet lader til 
at være taget med bukserne nede og har svært ved 
at finde ud af, hvordan den situation skal tackles. 
Det virker underligt. Vi glæder os til at se nogle klare 
meldinger fra de enkelte politikere, ikke kun på de 
såkaldt sociale medier.

Andre, og det er de borgere, der ikke bryder sig om 
indhegning af vilde og halvtamme dyr, ved derimod 
godt, hvad de vil. De vil stoppe fredningen. Det vil mange 
borgere, der bare godt kan lide Marbæk plantage, som 
den er, også.

De hårdeste modstandere har kastet sig ud i en stor 
kampagne på Facebook, men det er faktisk trist. Ikke 
alle følger med her. Og man kan bruge andre navne end 
sit eget. Rigtige læserbreve har stadig en stærk effekt, 
skal man huske.

Protester på Facebook hjælper i virkeligheden 
heller ikke. Kun indsigelser til Fredningsnævnet for 
Sydjylland, der skal tage afgørelsen, tæller.

God debat og god marts!

Har du ikke  
fået avisen  

i postkassen?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer til

Hjerting Jagtforening 
Hjerting jagtforening takker  

for sponsorstøtte i forbindelse med 
vores jagtfest den 21. januar 2023:

Rema 1000, Hjerting ∙ Wayup, Niels Horsbøl ∙ Hjerting Laks  
∙ Blomster i Hjerting ∙ Sydbank, Esbjerg ∙ Hjerting El & Vand  
∙ A. Valmuer (Tarp Blomster) ∙ Murerfirmaet Benny Dyrby Jensen 
∙ HC Autoservice I/S ∙ Viggo Sørensen ∙ Vincent ∙ Gadeberg 
Byg ∙ Carton Byg  ∙ Tove & Christian Burkarl ∙ Andy Andersen 
∙ SK Inspection ∙ Breinholt VVS ∙ Hjerting Badehotel ∙ Bukam 
Entreprise ∙ Pub Kaktus ∙ Carl Buch ∙ Esbjerg Flugtskydning 
∙ Guldægget Hjerting ∙ IAT ∙ Ingers Ost & Vin ∙ Kathrinelund 
Gårdbutik ∙ Peters Auto ∙ Nordfrost ∙ Varde Laks A/S ∙ Ribe 
Jagt & Fiskeri ∙ Mercedes-Benz Bent Pedersen ∙ West Diesel 
∙ Kødriget ∙ E. Skov Jørgensen ∙ Deres Blikkenslager ∙ Wurth 
Esbjerg ∙ O J Energy ∙ EFI, Esbjerg Fiskernes Indkøb ∙ Conixi  
∙ Kinnan A/S

1. Formandens beretning
2. Fremlæggelse af regnskab 2022
3. Valg til Lokalrådet

på valg:
Lise Retbøll
Max Bøgh Frederiksen
Hans Jørn Christensen

4. Indkomne Forslag
Forslag skal være lokalrådet i hænde
14 dagen før generalforsamlingen

5. Eventuelt

På Lokalrådets vegne
Lise Retbøll, formand

Sammenhold  *  Fremtid  *  Lokal engagement

til ordinær generalforsamling

GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes 

i Sædding-Fovrfeld Lokalråd

Dagsorden

ONSDAG DEN 19. APRIL  KL, 19.00
Sædding Bibliotek -  Mødestedet

Bølgerne går højt i sag om 
fredning af Marbæk plantage

FREDNING – Sagen om 
fredningen af Marbæk 
Plantage er eksploderet. I 
december besluttede 2022 
besluttede Danmarks Na-
turfredningsforening at 
rejse en fredningssag uden 
Esbjerg Kommune. Og si-
den da har mystikken bredt 
sig. Længe var det kun by-
rådsmedlem Michael Har-
bøll (S) fra Hjerting, der var 
kritisk og talte om ”revol-
verpolitik”, siden har kom-
munen kun 28 minutter før 
et byrådsmøde offentlig-
gjort vigtige sagsakter, et 
offentligt møde, arrangeret 
af Sydjyllands Frednings-
nævn på Hjerting Badeho-

tel den 9. februar kl. 10 blev 
ikke annonceret, de fleste 
byrådspolitikere er gået i 
flyverskjul, og der er planer 
om et såkaldt temamøde 
i byrådet. Den slags plejer 
at foregå for lukkede døre. 
Men mange borgere rea-
gerer nu kraftigt, mest på 
Facebook, og især i grup-
pen Brugerlaug Sjelborg/
Marbækplantage, hvor der i 
skrivende stund er indsam-
let 1713 ’underskrifter’ mod 
fredningen.

På det offentlige møde 
med cirka 50 deltagere var 
stemningen ophedet, er-
farer Hjerting Posten, som 
ikke kunne være til stede. 

De fleste lodsejere var ry-
stede over de indskrænk-
ninger, de vil blive pålagt. 

Ved afslutningen af mø-
det blev det oplyst, at Fred-
ningsnævnet tager en be-
slutning om cirka to år.

Nogle redigerede udpluk 
af debatten på Facebook:

Henning Simonsen: ”DN 
er ved at tage naturen fra 
danskerne. De arbejder 
med skyklapper på ift. 
folks muligheder for aktivi-
teter i naturen. Hvad er det 
det har ændret sig, siden vi 
skal fratages denne ret?”

Mogens Jørgensen: 
”Hvorfor i alverden skal 
Jylland gøres til et frilands-
museum? Disse mennesker 
bør holde fingrene fra de 
rekreative områder vi har, 

og så koncentrere sig om at 
’redde’ Sjælland.”

Kim Vestergaard: ”Det, 
som foregår i Danmark i 
øjeblikket med DN i front, 
er simpelthen rent gal-
mandsværk! DN, som har 
været kendetegnet for at 
bevare vores natur inklusi-
ve skove. Men DN har fuld-
stændig skiftet spor, hvor 
de støtter skovrydninger! 
Private skove vil de have 
fredet, og de offentlige skal 
ryddes! Hegnes inde og fyl-
des med tamdyr! Har DN 
fuldstændig mistet deres 
DNA? Er det på tide, DNs 
magt bør tages op til dis-
kussion?”

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Bilag til byrådsmøde kommer 28 minutter før byrådsmøde, offentligt møde blev  
ikke annonceret, og de fleste i byrådet er tavse. Men borgerne reagerer kraftigt nu

Evighedstræet i Evighedstræet i 
Marbæk Plantage røres Marbæk Plantage røres 
der næppe ved. 20.000-der næppe ved. 20.000-
30.000 andre skal væk. 30.000 andre skal væk. 

Arkivfoto. Arkivfoto. 

De kommende byggegrunde i Sjelborg.De kommende byggegrunde i Sjelborg.
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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

Tarp Hovedvej 11, 6715 Esbjerg N      For nærmere aftale kontakt 21 72 12 77 eller info@nielsenbiler.dk    Se mere på nielsenbiler.dk

20 Citroën Grand C4 Space 
Tourer 1,2 PureTech 130 
7 prs, 5 dørs, sort, 66.000 km.
Pris kr.:  249.989

21 Alfa Romeo Giulia 2,2 
JTD 190 Super aut.,4 dørs, 
Sort, 47.000 km. 
Pris kr.:  369.989

18 Ford Mondeo 1,5 Eco 
Boost Titanium aut., 5 dørs
Koksmetal, 74.000 km. 
Pris kr.:  229.989

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

19 Kia ProCeed 1,0 T-GDi  
GT-Line, 5 dørs
Koksmetal, 40.000 km. 
Pris kr.:  226.989

16 Audi A5 2,0 TDi 190 
Sportback S-tr., 5 dørs
Hvid, 93.000 km.
Pris kr.:  279.989

85 Porsche 944 2,5 Turbo
3 dørs, sortmetal, 77.000 km. 
  Pris kr.:  329.944

90 Porsche 911 3,6 Carrera 2 Cabriolet
2 dørs, rød, 129.000 km.
  Pris kr.:  499.911

76 Porsche 911 2,7
2 dørs, hvid, 135.000 km. 
  Pris kr.:  499.911

14 Mazda 3 2,2 SkyActiv-D 
150 Vision, 5 dørs
Sort, 135.000 km. 
Pris kr.:  99.989

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

88 Mercedes 230 CE 2,3 
Coupé, 2 dørs
Hvid, 112.000 km. 
Pris kr.:  176.989

20 Audi e-tron 50 quattro,  
5 dørs
Sort, 75.000 km.
Pris kr.:  419.989

19 Mercedes A180 d  
1,5 aut., 5 dørs
Koksmetal, 84.000 km. 
Pris kr.:  279.989

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

19 Mitsubishi Eclipse Cross 
1,5 T 163 Intense+, 5 dørs
Koksmetal, 84.000 km. 
Pris kr.:  229.989

90 Mercedes 300 E 3,0,  
4 dørs
Sortmetal, 80.000 km. 
Pris kr.:  189.989

16 BMW i3 BEV  
5 dørs
Hvid, 50.000 km.
Pris kr.:  149.989

15 Renault Captur 0,9 TCe 
90 Formula Edition, 5 dørs
Hvid, 114.000 km. 
Pris kr.:  99.989

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

18 Renault Scenic IV 1,7 
dCi 120 Zen, 5 dørs
Blåmetal, 117.000 km. 
Pris kr.:  169.989

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

18 Skoda Octavia 1,4 TSi 
150 Ambition Combi
5 dørs, koksmetal, 108.000 km.
Pris kr.:  186.989

76 VW T2 2,0 Pick-up,  
2 dørs
Grå.
Pris kr.:  189.989

19 Toyota Prius 1,8 Plug-in 
Hybrid H3 MDS, 5 dørs
Perlemorshvid, 65.000 km. 
Pris kr.:  199.989

VW e-Up!  
5 dørs
Blå, 8.000 km.
Pris kr.:  159.989

94 VW Golf III 1,8 Cabriolet,  
2 dørs
Blå, 178.000 km. 
Pris kr.:  89.989

GRØNT BILLÅN 
GRØNT BILLÅN 

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

Døgnvagt Tlf. 75 11 50 2040 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

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

Grandelauget

GENERALFORSAMLING
Hjerting Grandelaug indkalder til ordinær

i Jon & Dittes Hus

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Valg af Oldermand
8. Valg af bestyrelse,  

to medlemmer på valg
9. Valg af to suppleanter

10. Valg af to revisorer
11. Eventuelt

Medlem af Grandelauget er alle, som ejer et 
matrikelnummer i Hjerting By, eller som har 
ejet et sådant i mindst 10 år, men som er  
flyttet til en anden boligform indenfor Hjerting 
området. Disse er stemmeberettigede.
Alle beboere i Hjerting er velkomne.

Dagsorden:

Indkomne forslag skal være bestyrelsen  
i hænde senest tre uger før generalforsamlingen. 
Efter Generalforsamlingen er Grandelauget  
vært ved et let traktement.
Vi afslutter aftenen med et musisk indslag.

BEMÆRK: AFHOLDES I JON & DITTES HUS

Torsdag den 30. marts kl. 19

Stærk markedsposition sikrer 
MacArtney profitabel vækst

ERHVERV – 2022 blev et 
rekordår for MacArtney 
med en vækst i omsæt-
ningen på hele 29 procent. 
10 millioner kroner fra en 
vunden erstatningssag lu-
ner også, beretter vor kol-
legaavis JydskeVestkysten.

Salget er steget til 788 
millioner kroner, hvilket 
har resulteret i et nettore-
sultat på 37,8 millioner kro-
ner mod 31,3 året før. En 
stærk global position og en 
teknologisk føring er årsa-
gerne, mener firmaet.

MacArtney fremstiller 
undervandsteknologi med 
speciale i design, salg og 
service af løsninger til pri-
mært kommercielle marine 
aktiviteter, ocean scien-
ce, søfart og vedvarende 
energi. Innovation, tilpas-
ningsevne og tætte mar-
kedsrelationer bidrager til 

virksomhedens fremgang, 
mener administrerende 
direktør (CEO) Niels Peter 
Christiansen:

”Beslutningen om at in-
vestere i forretningen un-
der Covid-afmatningen i 
2021 gav pote i 2022. Vi har 
blandt andet tilpasset la-
gerbeholdningen af conne-
ctivity-produkter på flere 
af vore lokationer og holder 
os på forkant teknologisk 
ved løbende at udvide og 
opgradere produktporte-
føljen. Samtidigt investerer 
vi også i vort vigtigste ak-
tiv - vores medarbejdere,” 
påpeger han.

MacArtney har, siden 
grundlæggelsen i 1978, 
haft hovedkontor i Hjer-
ting nord for Esbjerg. Over 
årene har virksomheden 
etableret datterselskaber i 
foreløbigt 20 lande. 

Et højt aktivitetsniveau 
og en positiv udvikling på 
alle internationale lokati-
oner styrker MacArtneys 
markedsposition. Den 
stabile vækst er tråd med 
målsætningen om at udvi-
de med flere placeringer på 
verdensplan. Senest blev 
blev MacArtney Sverige i 
2022 tilføjet som en ny en-
hed, der støtter de omfat-
tende marine- og offshore-
aktiviteter langs Sveriges 
kyster.

Tæt på kunderne
”Vores mål er at være til-
gængelige over hele verden 
og døgnet rundt. MacArt-
neys succes bygger på vo-
res evne til at skabe loyale, 
langsigtede relationer og 
at vi formår at være tæt 
på kunder og marked med 
viden, løsninger og spe-

cialister,” siger Niels Peter 
Christiansen. Han peger 
ligeledes på en anden af-
gørende faktor: Den kon-
sekvent høje fleksibilitet og 
tilpasningsevne, som alle 
MacArtney-medarbejdere 
har udvist i en periode med 
stærk markedsefterspørg-
sel og flere flaskehalse i 
værdikæden.

Fremtiden er der taget 
hul på, især NEXUS 8-sy-
stemet til dataindsamling, 
lanceret i begyndelsen af 
regnskabsåret, har bidraget 
væsentligt til ordrebogen. 

Inden for sin kerne-
forretning understøtter 
MacArtneys velkendte 
connectivity-løsninger kri-
tiske infrastrukturer ver-
den over. 

Læs mere på hjerting-
posten.dk.

-fina

Hjerting-virksomheden MacArtney A/S, der er markedsleder inden for undervands-
teknologi, melder om en historisk høj omsætning i finansåret 2022 i sin årsrapport

(CEO) Niels Peter Christiansen er stolt af sine medarbejdere efter et 2022, der blev et år med rekordomsætning. Foto: Presse.
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BANG & OLUFSEN ESBJERG
GAMMEL VARDEVEJ 237. 6715 ESBJERG N

TLF 75 12 56 00

Den perfekte 
investering

Beovision Contour

* Kampagnen gælder d. 1/2-2023 til d. 12/3-2023 i Bang & Olufsen butikker.  
Tilbuddet kan ikke overføres til kontantrabat eller kombineres med andre kampagnetilbud.  
Beovision Contour 48” inkl. stoffront & Beoremote One og ekskl. beslag eller stand – Vejl. pris fra 43.200 kr.  
Beovision Contour 55” inkl. stoffront & Beoremote One og ekskl. beslag eller stand – Vejl. pris fra 51.600 kr.

** Kreditkøb fordelt over 36 mdr. 1.033 kr. pr. md. Kreditkøb på den nedsatte pris er 37.200 kr. ved Contour 48”.  
Vi tilbyder rente- og gebyrfri delbetaling i samarbejde med Sparxpres. Lånet kræver alm. kreditgodkendelse.  
Årlig fast debitorrente 0,00%. ÅOP 0,0. Der er fortrydelsesret. Forudsætter betaling via Mit Sparxpres.

FÅ ENESTÅENDE LYD  
OG BILLEDE I  SMUKT DESIGN

I en begrænset periode giver vi 6.000 kr. i rabat*  
på Beovision Contour 48” og Beovision Contour 55”.

Køb Beovision Contour med delbetaling uden  
omkostninger i op til 36 mdr.**

Hør mere hos Bang & Olufsen Esbjerg.
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Vi har fritidsjobbet  
til din teenager!
Lige nu søger vi unge i alderen 13-17 år til  

omdeling af reklamer og aviser i jeres nærområde. 

www.blivomdeler.nu
Læs mere og søg jobbet her:

– eller ring til os på 70 10 40 00

1. Du skal arbejde onsdag eller torsdag – eller begge dage

2. Du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil arbejde

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

4. Du arbejder i dit nærområde

5. Omdelere under 18 år optjener løbende point til vores gaveshop

Jobbet som omdeler er et af  
de mest fleksible, der findes.

Der er mulighed for at vælge én  
eller flere ruter afhængig af, hvor 
meget tid din teenager har, og  
hvor meget de vil tjene.

Eneste krav er, at din teenager er 
fyldt 13 år.

 Til din teenager– der er masser  af fordele ved jobbet

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

TRAFIKALT – Din Forsy-
ning har været i gang med 
at separatkloakere i Hjer-
ting siden foråret 2022. 

Nu er arbejdet nået der-
til, at det er nødvendigt at 
sætte lysregulering op på 
Strandvejen i en periode på 
i alt tre måneder. Først ud 
for Havborgvej og senere 
ud for Idræts Allé. 

Lysregulering flyttes
Lysreguleringen bliver sat 
op ved Havborgvej den 27. 
februar, og her vil den stå 
i cirka en måned. Herefter 
flyttes den, så den står ud 
for Idræts Allé, hvor den vil 
stå i omkring to måneder.

”Vi opfordrer til, at du 
kører hjemmefra i god tid 
om morgenen, hvis du skal 
ind ad Strandvejen. Lyset 
bliver styret, så det afpas-
ses morgen- og eftermid-
dagstrafikken på Strandve-
jen, men forvent alligevel, 
at det tager lidt ekstra tid,” 
siger projektleder fra Din 
Forsyning, Kenneth Nybo 
Pedersen. 

Først den ene vej...
”Vi vil gerne undskylde 
bøvlet, og vi ved godt, det 
bliver generende i en peri-
ode, men vi er nødt til det 

på grund af arbejdet med at 
separatkloakere i området. 
For at vi ikke skal spærre 
hele Strandvejen, lægger vi 
de nye kloakrør i den ene 
side af vejen og borer klo-
akstikkene under vejen og 
cykelstier. I vores arbejde 
med kloakken adskiller vi 
regn- og spildevand, så vi 
kan mindske risikoen for 
overløb med spildevand 
til Ho Bugt. På den måde 
bliver det en gevinst for vo-
res miljø,” slutter Kenneth 
Nybo Pedersen.

-fina
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Hjerting Strandvej

To lyskryds yds 
på Hjertinging 
Strandvejej

Lysreguleringen ved Havbrovej bliver opsat 
den 27. februar og vil stå der i en måned, mens lysreguleringen 
ved Idræts Allé bliver opsat senere og kommer til at stå der i to 
måneder. Grafik: Tina Foldager, Hjerting Posten.

Trafikken på 
Hjerting Strandvej 
vil blive påvirket 
af to lyskryds i tre 
måneder
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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

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

210 nye byggegrunde på  
vej i Guldager og Sjelborg

UDVIKLING – Tre private 
grundejere i 6710 får råd 
til lidt større julegaver end 
normalt i år. De har nemlig 
afgivet tre store jordlodder 
til boligbyggeri, dels ved 
Sjelborg og dels ved Gul-
dager. I alt 39,6 millioner 
kroner er der eksproprieret 
jord for. Og det er skattefri 
beløb.

I Guldager skal der byg-
ges 80 boliger overfor Aldi, 
og ved Sjelborg skal der 
være plads til op til 130 
nye boliger. Her er jorden 
allerede blevet undersøgt 
for fortidsminder som man 
kan se på de store afskrab-
ninger og jordhøje.

I Guldager, på hjørnet 
af Guldagervej og Tarp-

hagevej, vil området blive 
bebygget i etaper, skriver 
Nordvest-Nyt, Guldager 
Borgerforenings blad. De 
første 20 parcelhusgrunde 
vil blive udbudt i det nord-
vestlige område. Senere føl-
ger flere.

Tidligere udstykninger 
i Sønderris på den side 
af Taphagevej er tidligere 

blevet revet væk. Hjerting 
Posten får desværre ikke 
salgsannoncer fra kommu-
nen, så man må orientere 
sig i bymedierne eller prik-
ke til sin lokale politiker.

I Hjerting er der også 
hårdt brug for byggegrun-

de ved Sjelborg, hvor den 
ny Netto i øvrigt skal byg-
ges.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Tre private grund-
ejere afgiver jord 
for 40 millioner 
kroner til store ud-
stykninger til nye 
villakvarterer i 6710 
Esbjerg V

Rekord for havets museum i 2022

TURISME – Fiskeri- og 
Søfartsmuseet havde i 2022 
125.566 gæster, bedste be-
søgstal i 13 år, fortæller 
museumsdirektør Merete 
Jankowski. I 2019, før Coro-
na, var tallet 106.965.

”Vi høstede særligt frug-
ten af en professionalise-
ring af vores presse- og 

markedsføringsarbejde og 
et skarpt fokus på at syn-
liggøre museet for turister, 
der ikke kender museet i 
forvejen. Vi forventer et 
stærkt 2023 med både sær-
udstillingen Havets my-

sterier og en udstilling om 
havets usynlige liv i samar-
bejde med Nationalparken 
til efteråret,” siger hun.

Med forrygende timing 
fik Fimus lige før vinterfe-
rien en verdenssensation, 

idet den 12-årige gråsæl 
Else fødte en sund sælun-
ge, som den spættede sæl 
Arn må være far til. I natu-
ren lever de to sælarter helt 
forskellige liv, så der var 
spænding om ungens ve og 
vel. Vi kunne som de før-
ste fotografere mor-barn-
svømning af høj klasse.

-fina

Fiskeri- og Søfarts-
museet i Sædding 
tiltrak mange nye 
gæster i 2022

Else og den endnu ikke køns-
bestemte sælunge nyder livet 
i Fimus’ sælarium sammen. 
Foto: Hjerting Posten.

To store byggefelter i 
henholdsvis Guldager og 
Sjelborg er snart klar til 
bebyggelse.
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    • Fyrmestervænget 11 • 6710 Esbjerg V
75 11 67 19 / 40 11 67 19 • info@spar-2.com • spar-2.com

F.eks. kan vore lifte nå helt 
op til 7. etage, og vi har hverken 

højdeskræk eller præstationsangst.
Vi leverer kvalitet til tiden!

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

BREINHOLT VVS

VVS installatør
i Hjerting

AUT. VVS INSTALLATØR

 7511 7472 / www.breinholtvvs.dk

Hør om Dansk Vestindien i gamle bøger 
SØNDERRIS – Dansk Vestindien – drømmebille-
der eller kritiske blikke? Det foredrag kan man høre 
onsdag den 15. marts klokken 19 i Sønderris Sogne-
hus. Foredragsholderen er kirkehistoriker Carsten 
Bach-Nielsen. Der opstod især i slutningen af koloni-
perioden en skønlitteratur, der fortrinsvis var forfat-
tet af de mange hustruer, der fulgte med deres fami-
lier til øerne. Carsten Bach-Nielsen har sammen med 
Doris Ottesen været med til at fremdrage de gamle 
romaner, der kaster et godt lys over den tilværelse, 
de havde. Det gælder både på den lyse og den mør-
ke side af livet i de danske tropelande. Arrangør er 
Grundtvigsk Foredragsforening, som i øvrigt holder 
generalforsamling dagen efter, torsdag den 16. marts 
2023 klokken 16.

To foredrag om grøn omstilling tilbage
HJERTING – Når du læser dette, kan du næppe nå at 
komme til foredraget Fra elektricitet og brint til grønt 
skibsbrændstof med onsdag den 22. februar klok-
ken 16 med David Dupont-Mouritzen fra HØST i Jon 
og Dittes Hus, men der er to foredrag mere i serien. 
Onsdag den 1. marts hedder foredraget Nyt Esbjerg 
Fyrtårn med grøn energiprofil ved Lone Saaby, direk-
tør for Education Esbjerg. Hun fortæller om projekt 
Esbjerg Strand, der skal være et unikt forsknings- og 
uddannelsescenter for studerende, der ønsker at være 
med til at designe fremtidens grønne omstilling. Og 
onsdag den 15. marts står den på foredraget Ny grøn 
varmeforsyning i Esbjerg klar til start ved Claus A. 
Nielsen, forretningsudviklingsdirektør i Din Forsy-
ning. Han fortæller om færdiggørelse og test af det 
nye produktionsanlæg, der i år skal erstatte Esbjerg-
værkets kulbaserede varmeproduktion. 

Lokalt billetsalg til seniorbiografklub
HØJ AKTIVITET – Træfpunkt Sædding har sam-
men med Ældre Sagen, Nordisk Film og Esbjerg 
Kommunes Biblioteker stor succes med Seniorernes 
Biograf Klub Esbjerg om formiddagen. I slutningen af 
februar vises Døde Poeters Klub med Robin Williams 
i en glansrolle. Grundet den store tilslutning vises fil-
mene nu i den store sal. Se mere på saedding.nu.

   Carina lever af og for sine lopper i Sædding

ERHVERV – ”Skal du ha’ 
tømt dit loft? Så ring til 
Frk. Toft!” Den lille annon-
cetekst gjorde os nysgerri-
ge. Det er måske ikke bare 
velgørende organisationer, 
der samler ind til loppe-
markeder?

Så vi tog kamera og blok 
med til Frk. Tofts Lopper 
på Stenhuggervej i Sæd-
ding for at møde kvinden 
bag, Carina Toft Christen-
sen. Og fik en god snak og 
mange gode grin, især over 
en helt utroligt grim lampe, 
som var udstillet i butik-
ken. Den person, der har 
flikket den sammen, må 
have moret sig under frem-
stillingen.

Carina møder Deres ud-
sendte med det samme sto-
re smil, som hun og med-
hjælperne Sanne og Rikke 
møder alle kunder med. 
Og hun fortæller og viser 
rundt i bygningen, som 
hun har købt efter flytnin-
gen fra Sædding Centret.

Frygtede nedrivning
”Jeg var med til en general-
forsamling blandt lejerne i 
centret, og da det igen kom 
frem, at centret måske skul-
le rives ned, besluttede jeg 
mig for at finde mit eget,” 
fortæller hun. Og det gjor-
de hun så.

”Og det tog tre uger! Der 
var meget, der skulle flyt-
tes. Sådan var det også, da 
jeg flyttede butikken fra 
Snedkervej til centret, og 
da sagde jeg til mig selv: Nu 
skal jeg ikke flytte mere,” 
siger hun med et selviro-
nisk grin. For der kom jo en 

flytning mere, forhåbentlig 
den sidste. 

På Stenhuggervej 3 i 
Sædding har hun fået god 
synlighed, masser af plads 
og en god parkeringsplads. 
Foruden det store salgslo-
kale har hun et lige så stort 
lager og værksted inde bag-
ved. Og det er en stor for-
del, fortæller hun. 

Her kan hun sortere, re-
parere og klargøre alle de 
ting, der enten skal sælges 
eller sendes på genbrugs-
pladsen.

I selve butikken gør hun 
en del ud af, at der ikke er 
overlæsset. Man kan fint 
overskue de mange glas, 

tallerkener, køkkensager, 
møbler, legetøj, rariteter og 
meget andet godt, der er til 
salg.

”Og jeg synes, vi ligger 
godt her. Der er lignende 
butikker i området, så folk 
kan lige tage på rundtur 
hos os,” fortæller hun.

24 år i dyreklinik
Hun har været i branchen i 
seks år. I starten supplere-
de hun med at være veteri-
nærsygeplejerske på deltid. 
En branche hun tilbragte 24 
år i:

”Men det er slut. Nu er 
jeg på dybt vand,” griner 
hun.

Butikken er åben fra og 
med onsdag til og med lør-
dag. De øvrige dage bruges 
til at tømme dødsboer, flyt-
teboer med videre. 

Det har hun hjælp til, 
blandt andet manden og 
en bonussøn. Om manden 
synes det er sjovt, når han 
kommer hjem fra arbejde 
på Nordsøen, vides ej. Men 
han er ikke rendt sin vej, 
så…

”De fleste ting kommer 
fra dødsboer. Der kommer 
da folk af og til med et par 
kasser, men det batter ikke 
meget. Vi tømmer dødsbo-
erne for alt. Vi tager også alt 
det skøre og skæve med,” 

Frk. Tofts Lopper 
er flyttet til egne 
lokaler i Sæddings 
industrikvarter. Det 
passer Carina godt

Christina Toft Christensen har på Stenhuggervej i Sædding nu fået sit helt eget rige at 
regere, og hun drømmer om ikke at skulle flytte mere. De to første gange tog det tre uger.

Unge, der flytter hjemmefra, kan udstyre deres kommende køkken meget 
billigt hos Frk. Tofts Lopper. En anden kundegruppe er bedsteforældre.
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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

www.macartney.com
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Carina lever af og for sine lopper i Sædding

fortæller hun og viser en 
aflang, grøn metalbeholder 
frem. 

Den er fra et hjem i Sjel-
borg og har en gang været 
udstyret med en skulder-
strop, formentlig af læder. 
Indeni er der to rum, og i 
pladen mellem de to rum er 
der lavet et hul på cirka to 
gange tre centimeter.

”Ingen ved, hvad det er. 
Så det kunne være sjovt, 
hvis en læser kom forbi 
og fortalte, hvad den blev 
brugt til,” siger hun.

Kunderne er meget for-
skellige, men et fast klien-
tel er unge mennesker, der 
flytter hjemmefra.

”Her kan de for et par 
hundrede kroner få næsten 
alt, de har brug for i et køk-
ken,” forklarer Carina Toft 
Christensen.

Noget går til genbrug
De ting, der ikke kan bru-
ges eller er i stykker, sendes 
på genbrugspladsen, dog 
ikke senge og fjernsyn. De 
går til Hjemløses Venner. 
Herretøj skal man heller 
ikke forvente at finde i bu-
tikken.

”Det sælger simpelthen 
ikke,” siger hun og trækker 
på skuldrene.

Hun får mange hyggelige 
oplevelser i butikken.

”Der kommer flere og fle-
re bedsteforældre, der har 
deres børnebørn på besøg. 
Og så fortæller de børne-
børnene om, hvad de for-
skellige ting er og har været 
brugt til. På den måde får 
de en god sank om gamle 
dage. Og det ender tit med, 
at børnene får lov at købe 
en lille ting til deres foræl-
dre.”

Der er forskel på, hvor 
hurtigt tingene sælges. 
Ting fra Fanø har særsta-
tus:

”Alt fra Fanø kan sælges! 
Jeg har folk på venteliste 
til bestemte ting fra Fanø,” 
fortæller hun.

Bidt af hund
Hun elsker sit virke:

”Jeg blev på mit tidlige-
re job bidt i hånden af en 
hånd, Men det er jo vigtigt 
at have noget at stå op til 
om morgenen. Og det blev 
det her. Jeg elsker at tale 
med mennesker, at møde 
nye mennesker, og at tøm-
me dødsboer er spænden-
de. Alle ting har jo en histo-
rie, og det ender altid med 
et smil på læben, når vi 
mødes med de efterladte,” 
fortæller hun.

Et helt særligt dødsbo 
tømte hun af private grun-
de. Det var hendes fars.

”Det tog et helt år. Der 
var så mange minder,” for-
tæller hun.

På side 16 kan du finde 
annoncen, der vakte redak-
tørens nysgerrighed.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Denne beholder aner 
Christina Toft Christensen 
ikke, hvad skal bruges til. 
Har man en idé, må man 
meget gerne skrive til mail@
hjertingposten.dk.

Unge, der flytter hjemmefra, kan udstyre deres kommende køkken meget 
billigt hos Frk. Tofts Lopper. En anden kundegruppe er bedsteforældre.

Her i værkstedet i baglokalet repareres de ting, der er gået i 
stykker. De dårligste ting ender dog på genbrugspladsen.
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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 22.02.2023 til og med onsdag 01.03.2023. Der tages forbehold for leveringssvigt, afgiftsændringer, billed- og trykfejl. 

PR. 1/2 KG

4995
PR. 1/2 KG

4495

PR. STK.

4495
PR. STK.

4495

3 STK.

30.-

PR. BAKKE

6995

PR. KG

8995

PR. STK.

20.-

PR. STK.

20.-
Vi modtager

HJERTING
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FRISKHAKKET 
DANSK OKSE- 
KØD 8-12%
Kg pris 89,90.

DELIKATESSENS 
CROISSANT MED 
HØNSE- ELLER 
SKALDYRSSALAT

DELIKATESSENS 
LANDGANGSBRØD  
MED 4 SLAGS PÅLÆG

HJEMMELAVET 
FISKEDELLER
Stk. pris v/3 stk. 10,00.

DANSKE 
BABY- 
KARTOFLER
Kl. 1. Kg pris 6,67.

OMHU OST 
MELLEMLAGRET

THEM SKIVEOST
Kras 45+ ekstralagret, Mild  
Havarti 45+ eller Gudensø  
Gouda 48+. 150-175 g. Max.  
kg pris 133,33.

GESTUS STENFRI  
GRØNNE DRUER
Udenlandske. Kl. 1
500 g. Kg pris 40,00.

————————————

————————————

————————————

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—
NEM MENY 
FARSBRØD I  
VILDTSAUCE MED 
KRYDDERKARTOFLER

Når nemt skal 

smage godt

PR. 100 G

20.-

FREYGAARD  
OKSEKLUMP
Kg pris 99,90.

LAKSE- 
BØFFER
Kg pris 200,00.

DANSKE 
GULERØDDER I BAKKE
Kl. 1. 

—
—

—
—

—
—

—
—1,5 KG

10.-
1 KG

10.-

 Nem
meny
Når nemt skal smage godt
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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 22.02.2023 til og med onsdag 01.03.2023. Der tages forbehold for leveringssvigt, afgiftsændringer, billed- og trykfejl. 

PR. PAKKE

20.-
PR. STK.

25.-

PR. GLAS

3995
PR. PAKKE

25.-

PR. FLASKE

5995

PR. STK.

40.-

PR. STK.

110.-

PR. STK.

7995

PR. FLASKE

7995
5 STK.

100.-
Vi modtager

HJERTING
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OLIVIER & 
LAFONT
Frankrig. Rhône.  
Côtes du Rhône 
Rødvin eller Côtes  
du Rhône Hvidvin.  
75 cl. Literpris 79,93.

LUCKY BUDDHA  
ASIAN ØL ELLER  
ALBANI GODT  
BRYG 
Flere varianter. 33-50 cl.  
Max. literpris 30,30.
BEGRÆNSET PARTI.

HUSK, LIVOL, LONGO 
VITAL ELLER PIKASOL
Flere varianter. 450 g/ 
40-225 stk. Kg pris 244,44. 
Max. stk. pris 2,75.

FANØ BRYGHUS 
RED, BLACK ELLER  
WHITE WEDDING
50 cl. Literpris 159,90.

SPECIAL-ØL'S 
MARKED
Flere varianter. 33-50 cl.  
Max. literpris 60,60.

————————————

————————————

————————————
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—
—

—
—

—
—

—
—
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—

—
—

—
—

—
—
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MOU SUPPEFYLD
Flere varianter. 550-1000 g.  
Max. kg pris 72,73. 
Frost

6 FLASKER

210.-

DR. OETKER 
RISTORANTE PIZZA
Flere varianter. 320-375 g. 
Max. kg pris 62,50. 
Frost

AUS 
CHARDONNAY 
ESTATE RESERVE
Australien. 75 cl. 
Literpris v/6 flasker 
46,67.

—
—

—
—

—
—

—
—PR. FLASKE

10.-

MERRILD  
INSTANT KAFFE
200 g. Kg pris 199,75.

PUKKA 
ØKOLOGISK TE
Flere varianter. 
20 stk. 
Stk. pris 1,25.

MOU SUPPE
Flere varianter. 700-1000 g. 
Max. kg pris 35,71. 
Frost

+ pant

+ pant+ pant

NEOPHOS  
OPVASKETABS
Ultimate All in 1,  
Power All in 1 eller  
Quantum All in 1.  
54-65 tabs. Max. stk.  
pris 1,48.
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I uge 17 rykker forskerne ud til os alle
6710 – Så er der gratis forskere til alle! Under Forsk-
ningens Døgn i april rykker flere hundrede forskere 
ud for at holde gratis foredrag for nysgerrige og vide-
begærlige borgere. 

I Syd- og Sønderjylland kan du vælge imellem 91 
foredrag. Hvis du hellere vil lytte til dit foredrag on-
line, kan du vælge imellem 123 forskere. Mange er fra 
SDU, desværre ingen esbjergensere, har vi spurgt os 
frem til. Men drømmer din forenings medlemmer om 
at få mere viden om sorte huller, klimaforandringer, 
ørredens stofskifte eller noget helt fjerde? Så er der 
netop åbnet en unik mulighed for at få en af landets 
skarpeste hjerner på sit felt til at forklare, formidle og 
måske forandre den måde, du, dine venner eller kol-
legaer opfatter verden på. 

Bestil en Forsker er en populær ordning under den 
landsdækkende videnskabsfestival Forskningens 
Døgn, som foregår hvert år i slutningen af april i uge 
17. I år er ingen undtagelse. 

Foredragene varer 30-90 minutter. Det er dog en be-
tingelse, at man kan stille med et lyttende publikum 
på mindst 20 personer, og at man kan tilbyde passen-
de rammer for forsker og publikum. For forskerne 
selv er den populære ordning en unik mulighed for 
at få sit forskningsfelt ud alle steder i samfundet, uan-
set om forskeren er ekspert i spædbørns hukommelse 
eller jalousi i det gamle Grækenland. 

Uddannelses- og forskningsminister Christina 
Egelund støtter det varmt:

”Forskning er afgørende for at forstå vores fortid 
og samtid og bidrager til at skabe innovative løsnin-
ger for fremtiden. Jeg er derfor glad for, at vi igen i 
år giver danskerne mulighed for at få stillet nysger-
righeden inden for eksempelvis klimaforandringer, 
sundhed eller biodiversitetskrisen. Der hersker man-
ge holdninger til, hvordan verden hænger sammen, 
og derfor er forskning og viden vigtigere end nogen-
sinde før. Danskerne kan med Bestil en Forsker få 
meget mere viden om det samfund, vi lever i, nu og 
i fremtiden.”

Du kan bestille foredrag til din forening fra man-
dag den 20. februar til mandag d. 27. marts. Se fore-
dragene og bestil en forsker her: forsk.dk

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 organisationer fra tidlige-
re år samledes i november, for at undersøge interes-
sen 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 præ-
sentere nogle af deres aktiviteter på dagen opfordres 
derfor allerede nu til at tage en snak i bestyrelsen og 
med de frivillige om muligheden. 

Nadja Thissenius-Hansen, kirke- og kulturmed-
arbejder ved Sædden Kirke er kontaktperson. For 
spørgsmål og yderligere oplysninger træffes hun på 
nmt@km.dk.

Vi er blevet rigere – men ikke som i Gentofte
6710 – Skatteborgerne i Esbjerg Kommune har fået 
øget deres disponible indtægter med 18,4 procent i 
perioden 2011 til 2021. 

Gennemsnittet var i 2021 på 328.569 kroner. Det op-
lyser Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. 6710 træk-
ker uden tvivl op. 

Til sammenligning lå Fanø på 354.351 kroner, men 
her var stigningen kun 13,6 procent. 

I Gentofte Kommune var stigningen på 43,2 pro-
cent, hvorefter den disponible indkomst var på 
711.451 kroner i 2021. 

   

Guldager får en Rema 1000 
inden sommerferien 2023
GULDAGER – Den store 
gætteleg er i gang. Hvornår 
åbner Rema 1000 en butik 
i den splinterny Aldi-byg-
ning, og hvem bliver køb-
mand? Også vi her på avi-
sen er meget nysgerrige.

Sikkert har det hele tiden 
været, at Rema 1000 ikke 
har solgt og ikke vil sælge 
supermarkedet. Hvorfor 
bliver der så ikke meldt no-
get ud?

”De 114 butikker, som 
Rema 1000 ønsker at købe, 

herunder butikken i Gul-
dager, holder åbent og 
overgår først til Rema, når 
konkurrencemyndigheder-
ne har godkendt handlen. 
Derfor forventer vi først, 
at Aldi-butikken lukker til 
forår eller til sommer,” si-
ger Louise Wendelbo, kom-
munikationschef hos Aldi 
Danmark.

”Hvorvidt Rema ønsker 
at åbne butik i lokalerne, 
kan jeg af gode grunde ikke 
svare på. Det er et spørgs-

mål til Rema. Men jeg tviv-
ler på, at du kan få svar, 
før Konkurrencestyrelsens 
behandling af sagen er af-
sluttet,” tilføjer hun.

Hvilken købmand?
I Rema 1000s hovedkvarter 
forsøger vi med en anden 
taktik. Men de holder kor-
tene tæt ved kroppen.

Er den nuværende bu-
tiksbestyrer Miralem Sal-
kicevic interesseret i at bli-
ve Rema-købmand, spørger 

vi. Kommunikationschef 
Jonas Schrøder svarer:

”Det kan jeg hverken be- 
eller afkræfte. Det ved jeg 
ikke noget om.”

Da der snart skal byg-
ges et helt nyt villakvarter 
på den anden side en ve-
jen, så tør vi godt vædde 
en stråhat på, at der kom-
mer en Rema-forretning i  
Aldi-bygningen.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Den kun ét år gamle Aldi-butik i Guldager er en af de butikker, som Rema 1000 vil  
beholde for sig selv. Rema 1000 venter på konkurrencemyndighedernes velsignelse

Fin lille fastelavnsfest i Guldager

FESTIVITAS – Den yderst 
aktive Guldager Borgerfor-
ening havde søndag den 19. 
februar fastelavnsfest med 
tøndeslagning i Guldager 
Forsamlingshus. 

Arrangørerne vidste 
nok ikke, at det var den 
halvgamle redaktørs fød-
selsdag, og at solen derfor 
ville skinne fra en høj, blå 
himmel. Men hermed er 
ansvaret for det lidt svage 
fremmøde placeret! 

Der kunne snildt have 
været dobbelt så mange 
deltagere, men egentlig 
gjorde det ikke noget. Det 
var et behageligt lydni-

veau, folk kunne snakke 
hyggeligt sammen ved bor-
dene, og ungerne kunne 
drøne rundt, som de lyste-
de. Det benyttede især lille 
Batman sig af. Han var i det 

helt store ”jeg-vil-under-
søge-alt”-humør. At sidde 
i rundkreds og synge kan 
være svært for drenge med 
krudt i en vis legemesdel. 
Forældrene fik god motion!

Der var først lidt under-
holdning med masser af 
musik, sang og rundgang. 
Den stod Erik, Leif og Kat-
ten Laura for. Især klovens 
fif med at fremtrylle lyde 
ved at sætte en finger på 
børnenes hoveder, vakte 
lykke og fnis.

Herefter gik turen til 
tøndeslagningen, hvor bør-
nene var delt op i de store 
og de små. De mindste var 
noget uvante køllesvingere, 
mens der hos de store blev 
svinget godt med trækøl-
len. Tilde Kjærgaard Lau-
ridsen fik æren af at banke 
bunden ud af tønden hos 
de store.

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Måske gav solskin 
og godt vejr  
færre deltagere 
end normalt, men 
en fin fest blev det

Batman fik studeret mangt 
og meget i forsamlingshuset. 
Også manden med det store 
kamera…

Aldi-forretningens energiske butiksbestyrer Miralem Salkicevic kunne være et godt bud på en ny Rema 1000-købmand. 
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GENERALFORSAMLING
Kl. 18.00 - 21.00 

Hjertinghus, Tobølparken 25, 6710 Esbjerg V.

Fælles Spisning [Gratis]*
Medlemsmøder

Generalforsamling HIF
Hjertinghus Repræsentantskabsmøde
Tak for i aften

hjertingif.dk

* Der vil blive serveret en let anretning, kaffe, kage samt drikkervarer, dette er uden beregning 
men kræver tilmelding til formanden på mail:  formand@hjertingif.dk  Indkomne forslag 

skal ligeledes sendes til samme mail og begge skal være formanden i hænde 
senest senest 10. marts 2023.

 

VI  B E VÆG E R  D IG

Vi inviterer hermed alle medlemmer og interesserede til generalforsamling,
medlems-/repræsentantskabsmøder og fælles spisning i Hjerting Idrætsforening. 

Kom og vær med til at sætte retningen for HIF og Hjertinghus i fremtiden. 
    

Kl. 18.00
Kl. 18.45

Kl. 19.30
Kl. 20.30
Kl. 21.00

◉  HIF Badminton
◉  HIF Basketball
◉  HIF Bordtennis
◉  HIF Fitness
◉  HIF Fodbold
◉  HIF Folkedans
◉  HIF Padel
◉  HIF Tennis
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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.
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Sundhed & Velvære

Sundhed & Velvære
Køreskoler

Håndværkere Køreskoler

HåndværkereHus & Have

Foto FrivilligForsikring

DyreklinikAutoværksteder

Kender du din lokale 
assurandør?

Kontakt Jenny på: 
Tlf.: 40 30 94 52 
jehh@gfforsikring.dk

GF Sydvest
Gl. Vardevej 15  
6700 Esbjerg

Jenny Hein
Assurandør

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

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
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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

Bytoften 2 · Hjerting
AUTOVÆRKSTEDPeters

Tlf.: 7511 7107

Annoncepris 
2 spalter

kun 380,- inkl. 4 farver

VED MIN. 6 INDRYKNINGER
Pris er ekskl. moms

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 APSAnnonce-
pris 1 spalte

kun 215,- 
inkl. 4 farver

VED MIN. 6 INDRYKNINGER
Pris er ekskl. moms E-mail: michael@haveglaede.dk

Forårsklar have!
BeskæringTelefon 2259 4896

TØMNING • OPKØB
DØDSBO • FLYTTEBO

FRK. TOFTS
LOPPER

Stenhuggervej 3, Esbjerg

Skal du ha'
tømt dit loft?

Ring til Frk. Toft!
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Revyernes Revy anden del 8. marts
HJERTING – Kan du huske vanvittige, sjove og rø-
rende numre som Privatfængslet, Sild er godt, C-dur, 
Alle gør det, Lærerens mareridt, Ormegraverne, Do 
you sprech Deutsch, Suttestop, Fiskelugten, Tabte 
tænder, Præst over præst, Come on soldier, Børne-
havesnak, Rådvild, Hundegalskab og Miss brugt? Så 
har du sikkert boet i Hjerting fra 2005 til 2015 og ofte 
overværet Hjerting Revyen. Vil du gerne gense nogle 
af dem, så sæt kryds i kalenderen onsdag den 8. marts 
kl. 14-16, for da løber anden del af Revyerne Revy af 
stablen. Billetter fås i Jon og Dittes Hus. I tvivl om no-
get? Så er formand Halfdan Andersen på 20 98 62 53.

   

Det sker i lokalområdet
Oversigt over udvalgte arrangementer i lokalområdet

FEBRUAR
Torsdage i lige uger 
Gang i Gakkelakkerne fra 
Sædden Kirkes tårn, Fyrvej 30 
Se mere: saedding.nu 
Ons. 22. kl. 14-16: 
Butterfly, Fra elektricitet og 
brint til grønt skibsbrændstof. 
Foredrag v/ David Dupont-
Mouritzen, projektdirektør, 
HØST PTX Esbjerg i 
Jon&Dittes Hus. 
Se mere: jonogditteshus.dk
Tor. 23. kl. 14.30 
Energi til hele livet: ”Det gode 
seniorliv”. Foredrag ved 
Jesper Frost Rasmussen i 
Sædden kirkes mødesal om 
Hvordan man holder gejsten 
og beholder energien i  
den tredje alder. 
Se mere: dofsa.dk

MARTS
Ons. 1. kl. 14-16: 
Butterfly, Nyt Esbjerg fyrtårn 
med grøn energiprofil. 
Foredrag ved Lone Saaby, 
Direktør, Education Esbjerg i 
Jon&Dittes Hus. 
Se mere: jonogditteshus.dk

Ons. 8. kl. 14: 
Butterfly, Foredrag ved 
provst Kræn Kristensen  
i Jon&Dittes Hus. 
Se mere: jonogditteshus.dk
Søn. 12. kl. 15: 
Butterfly. Koncert i Hjerting 
Kirke med Stig Rossen. 
Se mere: jonogditteshus.dk
Tir. 14. kl. 19.00: 
Foredrag ved Johnny Søtrup 
i Guldager Forsamlingshus. 
Hør om et spændende 
politisk liv som borgmester  
i et kvart århundrede. 
Arr. Guldager Borgerforening
Tir. 14. kl. 19.00. 
Foredrag om vikinger i 
Hjerting Kirkes mødelokaler 
ved arkæolog og museums-
inspektør på Nationalmuseet  
Jeanette Varberg. 
Arr. Hjerting Højskoleforening
Ons. 15. kl. 16: 
Butterfly, Ny grøn 
varmeforsyning i Esbjerg 
klart til start. Foredrag 
ved Claus A. Nielsen, 
Forretningsudviklings-
direktør, Din Forsyning  
i Jon&Dittes Hus. 
Se mere: jonogditteshus.dk

*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

Tirsdag den 14. marts kl. 19.00
i Hjerting Kirkes mødelokaler

Foredrag ved arkæolog og  
museumsinspektør på Nationalmuseet

JEANETTE VARBERG

Jeanette Varberg er kendt som en fantastisk formidler 
af arkæologiens fascinerende verden og er forfatter 
til flere bøger om vores forhistorie. Hun kan ofte 
opleves i medierne med sine skarpe historiske vinkler 
på nutiden og er blandt andet ekspert i DRs store serie 
Historien om Danmark. 
 I 2019 modtog Jeanette Varberg 

Weekendavisens Litteraturpris for 
storværket Viking og har tidligere 

modtaget DRs Rosenkjærpris for 
sin unikke evne til at formidle.
Vi glæder os til en fantastisk 
rejse tilbage til vikingernes 
fascinerende verden!

HJEMAD – Sociolog Eva 
Mærsk har skrevet ph.d. 
om dem, alle bysamfund 
inklusive Tarp vil have fle-
re af: De unge. 

Hendes bedste råd lyder 
kort og godt: Lad de unge 
rejse væk, men hold kon-
takten til dem, mens I op-
bygger et godt sted til dem.

Mange begynder allerede 
i skolealderen at planlæg-
ge, hvor de skal flytte hen, 
når de er store nok til at stå 
på egne ben, viser hendes 
forskning.

Lad os tage fat i Line fra 
Tarp, for eksempel. Hun 
vokser op her, går i den lo-
kale skole og spiller hånd-
bold i hallen. 

Den dag, hun får sin 
studentereksamen på det 
nærmeste gymnasium, lig-
ger en nøje tilrettelagt plan 
klar. Den har hun vendt og 

drejet med sin familie og 
sine venner, siden hun gik 
i 5. klasse. Den handler kort 
fortalt om, hvordan Line 
kommer væk. For hele sit 
liv har Line vidst, at man 
skal flytte sig for at blive til 
noget.

”Der hersker en meget 
stærk samfundsnorm om 
det at flytte sig. Idéen om 
’jeg flyttede ind til Køben-
havn og fik mit drømme-
job’ passer bare bedre i vo-
res samfundsideal end ’jeg 
blev boende, blev frisør og 
var med til at bygge den 
lokale idrætsforening op’. 
Det fortæller vi ikke om, for 
det er ikke en sexet histo-
rie,” fortæller Eva Mærsk, 

der er ph.d. i sociologi og 
kulturgeografi ved SDU og 
University of Groningen i 
Holland med fokus på un-
ges flytninger og stedstil-
knytning.

Denne norm stammer 
dels fra fortællingen om 
dannelsesrejser, men den 
overleveres også mellem 
generationer. 

Da bedsteforældrene og 
forældrene var unge, var 
det kun børn med det høje-
ste gennemsnit, der kunne 
rejse til storbyen. Nu skal 
næsten alle unge uddanne 
sig, mener politikerne. Og 
det sker i de store byer.

Hvordan får vi så Line 
hjem igen? Og der skal man 

se på begrebet ’elastisk til-
knytning’. Line flytter må-
ske til København, men en 
dag længes hun efter Vest-
kysten, som hun tit besøger. 
På de sociale medier holder 
hun også kontakten til dem 
derhjemme. Og så skal de 
små bysamfund være klar. 

Det handler helt konkret 
om, at bysamfundene skal 
gøre deres ypperste for at 
få de unge til at tro på deres 
gamle lokalområde, ser alle 
fordelene og tror på, at de 
kan finde et godt job, påpe-
ger hun. 

Det sidste er det vigtigste. 
Så de skal håndfodres med 
jobtilbud.

-fina

De unge kan godt lokkes hjem
Mange unge er 
vokset op med 
idéen om, at 
hvis du bliver i 
udkanten, er det 
ikke lykkedes for 
dig, mener sociolog

Bysamfund som Tarp kan godt få de unge tilbage.Bysamfund som Tarp kan godt få de unge tilbage.
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Næste avis 
onsdag  

22. marts

- deadline 
10. marts

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. marts 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: Helle Meldgaard, Løvens Kvarter 57, 6710 Esbjerg V

HJERTING-POSTEN  
BF 362

KILO FAMI-     
LIE

GEJST-    
LIG TONE PIGE FORTE SPISE FISK SVOVL

SHOW-   
MAND

KORT-    
SPIL

VE  
RULLE

VRIDE METAN  
KERNE

TRÆNE  
MÅLER

FILM
BINDE-    

ORD  
SVAMPE

BEHAND- 
LINGEN

PIGE
MEN  

GRUP-    
PEN

STUEN  
SVE-      
RIGE

MORS STYRET  
PIGE

HÆNDE  
SCENEN

FAN-      
TASI

LUGE  
PARTI

TID  
TRÆ

THORS  
HUSTRU

SEKS  
DRIK

GNIDER  
ROGN SKRIGE

URAN
ENS  

PLAN-     
TER

BÅD  
FUGLE

FODDEL  
SATTE  

OP

TO
TAL-      
ORD  
FLOD

HALSE  
REX

BEL  
SNYDE

POLEN
IGEN  

ORGANI-  
SATION

ADDERE 
STRØM

ELV  
SKØR MØNT

ANB. GUD  
VÆK

DYR  
KORT

TØR  
SPIL

PLAN-   
TER

SPILLE  
TONE

krydsord.com TYSK-    
LAND RØG SAN-      

GER NOGEN

Navn: 
Adresse:
Postnr: 



22. februar 2023   19Bolig Posten

Guldager &
Hostrup Kirker
Guldager &
Hostrup Kirker

Arrangementer i marts, april og maj

Marts
Onsdag den 1. marts kl. 14.00
Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris. 
Med fællessang fra Højskolesangbogen. Kaffe 20 kr.
Fredag den 3. marts kl. 14.00
Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris.
Søndag den 5. marts kl. 16.00
Forårskoncert i Guldager Kirke med Leena Kris-
tiansen, violin og Malwina Gahrn, klaver. 
Onsdag den 8. marts kl. 18.30
Herreklub i Sognehuset, Sønderris. Carl Backs, som 
har været indehaver af firmaet  “CARL BACKS”  vil 
komme og fortælle om sit liv og virke som tøjmand. 
Mad og drikke 50 kr.
Fredag den 17. og 31. marts kl. 14.00
Strikkecafé i Sognehuset, Sønderris.
April
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.
Maj
Onsdag den 3. maj kl. 14.00
Sogneeftermiddag i Sognehuset, Sønderris. 
Foredrag ved Jørgen Dieckmann om Guldager 
Sogn og den fysiske udvikling siden 2. verdenskrig.  
Foredraget er ledsaget af billeder.
Kaffe 20 kr.
Vel mødt! 
Guldager og Hostrup Menighedsråd

Guldager &
Hostrup Kirker
Guldager &
Hostrup Kirker

Gudstjenester i februar, marts, april

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 
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
01.04.  kl. 10:30   Dåbsgudstj.    Anja Evelyn Holm
02.04.  kl. 10:30   Palmesøndag  Anja Evelyn Holm
06.04.  kl. 19:00   Skærtorsdag   Brian Bannerholt
07.04.  kl. 10:30   Langfredag    Brian Bannerholt
09.04.  kl. 10:30   Påskedag         Anja Evelyn Holm
10.04.  kl. 10:30   2. påskedag    Anja Evelyn Holm
Hostrup Kirke
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
06.04.  kl. 10:30   Skærtorsdag   Brian Bannerholt
09.04.  kl. 09:00   Påskedag          Anja Evelyn Holm

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:
26.02 kl. 10.00 Georg Græsholt
05.03 kl. 10.00 Kræn Christensen
12.03 kl. 10.00 Arne Mårup
19.03 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

Koncert med César Franck-værk i Guldager
GULDAGER – Så er der en spændende forårskoncert 
i Guldager Kirke. Det sker søndag den 5. marts 2023 
klokken 16-17.30. De medvirkende er Leena Kristian-
sen på violin og Malwina Gahrn på klaver. De vil i 
anledning af 200-året for César Franck spille et af 
hans mest elskede værker, Sonate i A-dur for violin 
og klaver. Der er fri entré.

P. C. Skovgaard og Ingrids gartner i Hjerting
HJERTING – Skønhed og sorg. P. C. Skovgaards rejse 
til Italien i 1869. Det er titlen på et foredrag i Hjerting 
Kirke torsdag den 2. marts klokken 14-16. Fortælleren 
er Anne-Mette Villumsen, museumsdirektør for Ribe 
Kunstmuseum. Guldaldermaleren P. C. Skovgaard 
rejste til Italien i 1869. Det var året efter at han havde 
mistet sin kone, som var død i barselssengen med en 
dødfødt pige. Under sit ophold i Italien malede han 
nogle smukke, men samtidig sørgmodige billeder. 
I Skovgaards billeder og i de breve, han skrev hjem 
til sin familie, kan man fornemme både skønhed og 
sorg. Eftermiddagen indledes med fællessang fra 
Højskolesangbogen og kaffe eller te samt et stykke 
brød, hvorefter der er en times program. Det er gratis 
at være med, mens forplejning koster 20 kroner.

14 dage senere, torsdag den 16. marts, kommer 
Dronning Ingrids tidligere chefgartner Gert Jensen, 
Gråsten, og fortæller samme sted om samarbejdet 
med enkedronningen, Kongehuset og idéerne bag 
den enestående park omkring slottet.

   Hør om vikingernes verden i 
Højskoleforeningen i Hjerting

KULTUR – Tirsdag den 14. 
marts klokken 19 fortæller 
Jeanette Varberg om vikin-
gerne i Højskoleforenin-
gen. Hun er arkæolog og 
museumsinspektør på Na-
tionalmuseet. Hun er kendt 
som en fantastisk formidler 
af arkæologiens fascineren-
de verden og er forfatter til 
flere bøger om vores forhi-
storie. 

Jeanette Varberg kan 
ofte opleves i medierne 
med sine skarpe historiske 
vinkler på nutiden og er 
blandt andet ekspert i DRs 
store serie Historien om 
Danmark. 

I 2019 modtog Varberg 
Weekendavisens Litte-
raturpris for storværket 
Viking og har tidligere 
modtaget DRs store Ro-
senkjærpris for sin unikke 
evne til at formidle.

Der venter en fantastisk 
rejse tilbage til vikingernes 

fascinerende verden, lover 
arrangørerne.             -fina

Arkæolog og museumsinspektør på Nationalmuseet Jeanette Varberg er kendt fra DR.

Jeanette Varberg 
fortæller om 
vikinger i Hjerting



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


