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Nyheder, nærvær og go’ energi gennem 35 år
JUBILÆUM - Der var en-
gang en lille avis, og det 
er der heldigvis stadig-
væk. Hjerting Posten run-
der med dette nummer 35 
somre i fin form, fordi gode 
kræfter har passet og plejet 
den gennem alle årene.

Hjerting Borgerforening 
havde i flere omgange drøf-
tet mulighederne for at 
udgive et helt lokalt blad, 
der ’kunne meddele og in-
formere borgerne om alt 
det nye, der sker i Hjerting 

i disse år,’ som daværen-
de formand, afdøde Otto 
Kjærgaard skrev i det aller-
første nummer.

Borgerforeningen kunne 
dog ikke løfte opgaven ale-
ne, så avisen blev lanceret 
i samarbejde med Hjerting 
Idrætsforening i maj 1980. 
Efter to år trak borgerfor-
eningen sig ud, og HIF før-
te bladet videre indtil de-
cember 1991. Det skete med 
frivillige kræfter og hyg-
gelige redaktionsmøder 
hjemme hos medlemmerne 
af redaktionsudvalget, der 

altid sluttede med en bid 
brød, en øl og en dram. Læ-
rer Ebbe Lund fra Hjerting 
Skole var redaktør fra 1982 
til 1991, og Hjerting Posten 
havde nu mere med karak-
ter af klubblad. 

En kommerciel avis
Det ændrede sig i 1992, 
hvor Ib Christensen trådte 
til som redaktør og gjorde 
avisen til et bredt lokalme-
die for hele området. Sam-
tidig fik den også et mere 
professionelt look med 
tabloidformat i stedet for 

A4 og blev en kommerciel 
virksomhed, hvor redak-
tøren kunne beholde over-
skuddet.

Ib Christensen fik mere 
gang i annoncetegnin-
gen, der kom bedre styr 
på distributionen og flere 
redaktionelle artikler fra 
lokalområdet, ligesom han 
indførte en leder med sin 
uforbeholdne mening om 
et emne i hvert nummer.

I 1993 efterlyste redaktø-
ren nye ’byskrivere’. En af 
dem, der meldte sig under 
fanerne, var Lone Wiil. I 

maj 1995 overtog hun avi-
sen som ny redaktør sam-
men med sin mand Sven 
Wiil, der var selvstændig 
reklamefotograf.

Ib Christensen havde fået 
mere og mere travlt med 
sin virksomhed Id Consult, 
og ’byskriveren’ var inte-
resseret i at overtage. Så det 
endte med en hurtig han-
del, hvor det hele faldt på 
plads i løbet af få dage.

Lone Wiil videreudvik-
lede avisen med endnu fle-
re nyheder og interviews, 
og manden Sven blev sat i 

sving som både fotograf, 
regnskabsmand, distribu-
tionschef og ’stik-i-rend-
dreng’, som han selv for-
mulerede det.

Større område
Ved overtagelsen havde 
Hjerting Posten et oplag 
på 5.000 eksemplarer og 
blev husstandsomdelt i 
Hjerting, Ådalen, Sjelborg, 
Guldager Kirkeby og Guld-
ager Stationsby. 
Dækningsområdet blev ud-
videt, indtil alle husstande i 
postnummer 6710 var med, 

Maj 1980. Første udgave af Hjerting Posten kommer på gaden 
i et samarbejde mellem Hjerting Borgerforening og Hjerting 
Idrætsforening og med velkomst af Otto Kjærgaard.

Januar 2006. Birthe Gaj Nielsen sender sin første avis på gaden 
som ny redaktør efter Lone Wiil. Bemærk brille- og hårmoden i 
forhold til annoncen i 1983 fra vores mest trofaste annoncør.

September 1983. Hjerting IF driver nu Hjerting Posten med 
frivillige kræfter og redaktør Ebbe Lund ved roret. Formatet er 
A4, og i denne periode er det primært et klubblad.

November 2012. Ny justering af bladhovedet med en anden 
og lidt lettere skrifttype. Endnu engang leverer City Optik lidt 
samtidshistorie, for nu kan man også leje sin brille.

Maj 1995. Ib Christensen, som har været redaktør siden 1992, 
har gjort Hjerting Posten til en kommerciel avis i tabloidformat 
og giver nu stafetten videre til Lone Wiil.

April 2015. Seneste nummer af Hjerting Posten, der fik nyt 
logo og brevhovede, da Kurt Henriksen overtog stafetten efter 
Birthe Gaj Nielsen fra nytår 2015.
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V-profil vil arbejde for 
flere kystnære boliger 

Læs side 4-5

Den 7. Hundehimmel  
ligger i Sædding
Læs side 12 

Grandelaug giver gaver 
- hvis de bliver brugt 

 Læs side 2
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* Gælder tilbud fra køkkenspecialbutikker. Bliv klogere i butikken eller på kvik.dk 

** Vejl. udsalgspris er for skabe, sokkel og bordplade. Ekskl. vask, armatur, hvidevarer og belysning.

 Kvik Esbjerg: 
Østre Gjesingvej 23
tlf. 70 21 54 01

#TINTABYKVIK 

27.875,-**

DANSK DESIGN

NYHED

Nyt strandprojekt risikerer 
rødt flag i mange år

Heste-velfærd 
og hygge 
Læs side 14-15

 fra kloakoverløb og koster i omegnen af en halv millard kroner. 

Både problem og løsning er angiveligt stærkt kompliceret, 

og der er ikke  noget 'quick fix' i sigte. Men politikerne lover 

nu skarpere fokus og mere handling.    Læs side 10-11

Unikke priser

SYNSPRØVE  GRATIS

BASISBRILLE – Komplet med stel og glas

Enkeltstyrke  998 kr.

Flerstyrke  1.998 kr.

STEL
Brillestel fra  798-13.248 kr.

Solbriller fra  598-3.500 kr.

GLAS BY ESSILOR  Pr. sæt

Enkeltstyrkeglas fra  350-5.986 kr.

Flerstyrkeglas fra  1300-12.942 kr.

BRILLELEJE  Pr. mdr.

Børn (op til 12 år)  120 kr.

Enkeltstyrke  150 kr.

Flerstyrke  250 kr.

KONTAKTLINSER  Pr. mdr.

1-dags fra  178-398 kr.

14-dags fra  218-298 kr.

Månedslinse fra  98-298 kr.

Døgnlinse fra  168-398 kr.

Multifocale/flerstyrke fra  198-418 kr.

LINSEKONTROL

Linsekunde hos os  Gratis

Ekstern linsekunde  350 kr.

Der tages forbehold for prisændringer og kampagnetilbud

Unikke kundeoplevelser siden 1970

Unikke priser

De røde flag med badeforbud har i mange år vajet alt for ofte 

over Sædding Strand. Det truer også den nye Esbjerg Strand, 

som ellers kan blive et nyt stærkt kort for hele området.  

I værste fald tager det 30-40 år helt at fjerne forureningen 
Læs side 14

Kongensgade 86 · Hj. af Kronprinsensg · 6700 Esbjerg · Tlf. 75 12 33 85
K V A L I T E T G E N N E M 4 1 Å R

L E J
ALLE de briller du vil

Betal kun et fast beløb pr. md.

Leje: Enkeltstyrke kr. 150 pr. md

Leje: Flerstyrke kr. 250 pr. md

LEJE
BRILLE Fuld forsikring

i hele
lejeperioden
Hvorfor eje når du kan leje !

17. NOVEMBER 2012 
32. åRgaNg

Første gang jeg så det 
køkken her, tænkte jeg 
bare wow, hvor er det fedt
- Susanne, Odense

Hos Invita gør vi alt for at skabe et personligt køkken du bliver 

glad for. Og lige nu er der en ekstra god grund til at besøge os. 

Hvis du køber køkken for mindst 75.000 kr., får du 25.000 kr. til 

køb af hvidevarer*. Beløbet kan bruges til eksklusive produkter 

fra Siemens og Miele. 

 
Hør mere i din lokale Invita-butik eller læs mere på invita.dk

Køb et køkken du bli’r glad for og få 

kr. 25.000,-
til køb af eksklusive hvidevarer *

Invita Esbjerg . Østre Gjesingvej 19 . 6715 Esbjerg . Tlf. 75 16 95 00 . www.invita.dk

   * Se betingelserne på www.invita.dk

Hjerting    Posten
Forældre klager over udflytning
Der er ikke plads 
til alle børnehave-
børn i Lærkehuset 
i Fovrfeld. Derfor 
tager 22 børn nu 
hver dag med bus 
til børnehaven i 
Skads. 

19 forældre har 
klaget til Tilsyns-
rådet, borgmeste-
ren, dagtilbuds-
chefen samt Børn 
& Familie udval-
get.

Hubertusjagt i 
Marbæk 

Side 12

Ministerbesøg på 
Myrthuegård

Side 30

Foto: Holger Bundgaard

Niels Erik Petersen er en af de utilfredse forældre, der har klaget til bl.a. Tilsynsrådet.



23. maj 2015  15Hjerting Posten

Nyheder, nærvær og go’ energi gennem 35 år
og Tarp kom med i 2005.
Lone og Sven Wiil var me-
get aktive og engagerede 
i mange ting, og de star-
tede bl.a. en tradition med 
kunstudstilling fra lokale 
kunstnere i Jon & Dittes 
Hus. Det blev en stor succes 
med mange besøgende til 
gavn for butikkerne, og ar-
rangementet udviklede sig 
til ’Jul i Hjerting’.

Hjerting Posten stod på 
det tidspunkt også bag en 
anden tradition, de årlige 
Langli-ture. Det var en tra-
vetur for alle med lyst til et 

hyggeligt besøg på øen i Ho 
Bugt, anført af en naturvej-
leder, og på toppen gik hele 
145 mennesker med.

Kolde øl ved deadline
Lone og Sven Wiil hyggede 
sig med avisen og fortalte i 
30 års jubilæumsavisen om 
stor lokal opbakning og en-
gagement. 

Selv deadline-dagene var 
hyggelige, når folk person-
ligt mødte op med stof til 
avisen, og om sommeren 
vidste de, at der vankede 
en kold øl eller et glas vin i 

haven. Der kunne sidde en 
hel håndfuld forsamlet ved 
havebordet, så snakken og 
diskussionerne gik lystigt.

Efter ti et halvt år i redak-
tørstolen gav Lone Wiil i 
januar 2006 stafetten videre 
til Birthe Gaj Nielsen. Der-
med fik journalistikken og 
indholdet endnu et løft, og 
kort efter sin tiltræden fik 
Birthe selskab af grafiker 
Tina Foldager. 

Det betød, at det grafiske 
arbejde med sats og lay-out 
af avis og annoncer efter-
hånden kunne hentes hjem. 

I februar 2007 blev Hjerting 
Posten for første gang sendt 
direkte fra avisens compu-
tere og til tryk hos OTM 
Avistryk i Ikast.

Tina Foldager er stadig 
kvinden, der sørger for, at 
både artikler og annoncer 
præsenterer sig bedst mu-
ligt, og hun samler alle de 
mange, mange tråde bag 
kulisserne. 

Birthe Gaj Nielsen ansat-
te desuden journalist Lene 
Weber på deltid, som vi 
stadig har fornøjelsen af at 
bruge som freelance.

I Birthe Gaj Nielsens tid 
flyttede Hjerting Posten 
også ’hjemmefra’, da hun 
rykkede redaktionen fra 
privaten til lokalerne på 
Bytoften i Hjerting. 

Handlet over hækken
På den anden side af hæk-
ken derhjemme havde hen-
des nabo gennem nogen 
tid leget med tanken om at 
drive lokalavis, for Birthe 
havde sat avisen til salg for 
at fokusere på sin anden 
virksomhed med Mindfull-
ness-kurser.

I efteråret blev snakken 
over hækken mere konkret, 
og fra nytår 2015 overtog 
undertegnede avisen. 

I dag kan Hjerting Posten 
så fejre sin 35 års fødsels-
dag som en populær og 
stærkt forankret lokalavis 
- takket være gode kræfter 
og aktive læseres indsats, 
interesse og engagement 
gennem alle årene.

Tekst: 
Kurt  
Henriksen

Februar 1997. Bladhovedet er let ændret - og uden HIF-logo. 
Tophistorien handler om mobilantenner på Hjerting Varme-
værks skorsten, som kan betale for ny, himmelblå bemaling.

Februar 1999. Bladhovedet er justeret lidt igen - bemærk også 
en ung udgave af direktør Morten Hahn-Pedersen, Fiskeri- og 
Søfartsmuseet, som fik tildelt Esbjerg Bys Ærespris.

November 2002. Ny justering af bladhovedet og en ny skribent 
ved navn Birthe Gaj Nielsen er dukket op i spalterne ved siden 
af redaktør Lone Wiil.

Hjerting Posten er først og fremmest en lokalavis med streg under 
både lokal og avis. Papirmediet har fantastisk mange kvaliteter - også 
i en flimrende digital verden og måske især dér.

Men den digitale form er et rigtig godt supplement for en lille avis, 
der kun udkommer en gang om måneden. Og så kan udstationerede 
og fraflyttede Hjerting-borgere jo også følge med fra hele verden.

Her på Hjerting Posten har vi længe ønsket os en ny hjemmeside, 
selvom vi siden nytår har fokuseret på arbejdet med papiravisen. 

Men nu er vi endelig klar med en god og praktisk fødselsdagsgave, 
og vi håber, I vil tage godt imod den. Ambitionen er nu at lægge flere 
nyheder på og i det hele taget byde på lidt mere liv.

På hjemmesiden finder du også links til den elektroniske udgave af 
avisen på E-paper, hvor du kan læse alle aviser på en computerskærm 
eller tablet og ’bladre’ i siderne som på den go’e papiravis. Arkivet over 
gamle aviser er langt fra komplet endnu, men det kommer snarest.

De større artikler vil også blive tilgængelige i ren tekstform på siden, 
hvor du også kan finde billedgallerier og links til PDF-filer af de  
enkelte sider. Vi kommer også til at ordne artiklerne i temaer som f.eks. 
Go’ Energi, Profilen m.m. efterhånden, som vi får tid og indhold til det.

HUSK at ’Like’ os på Facebook, så du får link til nyt indhold!

Fødselsdagen fejres 
med ny hjemmeside


