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HAVSVØMNING – Alle 
friske vandhunde, der er 
nogenlunde habile svøm-
mere, får nu chancen for 
at deltage i Hjerting-Langli 
Open Water 2016. 

Arrangementet havde 
premiere i august for en 
eksklusiv skare på 13 svøm-
mere, der havde en herlig 
tur til den lille ø i Ho Bugt.

Arrangørerne med Hen-
rik Fur Lisby fra Hjerting 
som primus motor går også 
næste år i samarbejde med 
Ho Bugt Sejlklub.

Klubben vil igen sørge 
for følgebåde med førere 
for at sikre, at alle kommer 
sikkert frem og tilbage.

Næste års arrangement 
er netop blevet fastlagt til 

lørdag den 13. august. På 
denne dato passer det med 
højvande om formidda-
gen og afgang fra Hjerting 
Strand kl. 10.30.

”Det var da planen, at det 
gerne skulle blive større 
med flere svømmere næ-
ste gang,” siger Henrik Fur 
Lisby om ambitionerne for 
arrangementet.

Kan alle være med, hvis man 
er nogenlunde habil svømmer?

”Ja, det kan de. Vi var 
selvfølgelig heldige med 
vejret i år, og det gjorde det 
hele lidt nemmere. Men vi 
deler nok deltagerne op i to 
hold: Èt for dem, der deci-
deret vil svømme om kap, 
og et motionisthold, hvor 
man følges ad.”

Fortræning fra maj
Deltagerfeltet var i år præ-
get af tidligere konkurren-
cesvømmere og nuværende 
triatleter, som har crawl og/
eller havsvømning inde un-
der svømmehuden. Men til 
næste år er tanken at hjælpe 
almindelige dødelige med 
ud i bølgerne på Ho Bugt.

”Der bliver helt bestemt 
noget fortræning, så vi kan 
få lokket flere med. Og vi 
regner med at starte træ-
ningen sidst i maj måned,” 
oplyser Henrik Fur Lisby.

Deltagere skal bruge våd-
dragt og det er et must, at 
man behersker crawl. Det 
sidste satser arrangørerne 
på at tilbyde hjælp til under 
fortræningen, men det er 
endnu uafklaret. 

Foreløbig kan man kon-
takte Henrik Fur Lisby på 
mobil 26 12 13 97, hvis man 
har spørgsmål og ellers hol-
de øje med Hjerting Posten.

Tekst: Kurt Henriksen

VI SØGER VILLAER TIL LEJE

40 76 05 08/
70 23 73 22

Til ingeniører med familie søger vi villaer på min. 150-200 m2 
med min. 3 værelser - gerne moderne og ikke møbleret.

Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER, 
SØNDERRIS eller SÆDDING.

Endvidere søger vi 2 & 3 værelses lejligheder i Esbjerg. 
Både møbleret og umøbleret.

God leje og sikkerhed/garanti gives!

Kontakt Brian Jørgensen

Esbjerg Kommune havde fornylig planlagt en 
terrorøvelse for lærere og elever i kommunens 

skoler. Senere blev den aflyst igen efter heftig debat 
og kritik, og så er den vel ikke længere – eller hvad?

Det er jo aldrig nogen skam at blive klogere. 
Men når man spørger nærmere ind til sagen hos  

kommunens skolechef, efterlades man med flere 
spørgsmål end svar. 

Dels fordi den offentligt ansatte embedsmand 
simpelthen nægter at svare på nogle af de konkrete 
spørgsmål, som vi og en del forældre gerne vil stille.

Dels fordi svarene, der trods alt kommer, indeholder 
et par logiske brister.

Skolechefen vil meget gerne slå fast, at det vitterligt 
er nødvendigt at inkludere alle eleverne i en øvelse, og 
han står gerne på mål for beslutningen.

Det første afføder et ret naturligt spørgsmål om, 
hvad f.eks. en seksårig elev i 0. klasse rent praktisk 
skal have ud af sådan en øvelse? 

Det fremgår af en forældreorientering, at elevernes 
bidrag til øvelsen er 'at være i klassen, at de skal være 
stille, at eleverne skal gøre det, de voksne siger’.

Man kunne indvende, at det burde være standard-
pensum til hverdag, men lad nu det ligge.

Det står nemlig ikke lysende klart, hvad eleverne 
egentlig skulle øve sig på? Det rent operationelle  
behov på ’need to know’-basis må da ellers være eneste  
gyldige grund til at involvere de allermindste børn. 

Hvorfor ellers øve anslag af en slags, som de – Gud 
forbyde det – forhåbentlig aldrig skal bekymre sig om? 
Det er jo først og fremmest skolens ansatte, der skal 
foretage sig noget, og nu øver de så også uden børn.

På denne plads ligger det os meget fjernt at pylre 
om noget som helst, og da slet ikke om børn. Verden 
er fuld af ondskab, og den forsvinder ikke ved at pakke 
poderne ind i vat.

Det fører så til næste logiske brist i skolechefens 
svar: Når det nu angiveligt er/var nødvendigt med en 
terrorøvelse for eleverne, hvorfor så aflyse den? 

Hvis sure forældre og kritisk medieomtale virkelig er 
værre end en islamist med Kalashnikov, så skamskyder 
vi den sidste rest af logik.

Desværre minder hele forløbet mest om en øvelse i 
falsk tryghed og flueben i ringbind. Og så har terroren 
virkelig vundet.

At lave terrorøvelse for helt små skoleelever svarer 
til, at jeg tager sikkerhedssele på i min gamle 2CV.

Det er mest til ære for omverden og hjælper alligevel 
ikke meget, hvis ulykken rammer.
Hvad synes du? Giv os din mening på Facebook !

Terror i det små

 Stenhuggervej 8 · 6710 Esbjerg V 

Tlf.: 75 15 37 55 

Udfører alt murerarbejde 
- stort og småt

STORIES BY T. Asmussen  ·  Gl. Guldagervej 14, 6710 Esbjerg V  ·  telefon 60 91 75 34

Onsdag den 16/12 kl. 12-17.30
Torsdag den 17/12 kl. 12-17.30
Fredag den 18/12 kl. 12-17.30
Lørdag den 19/12 kl. 10-14
Søndag den 20/12 kl. 11-15.30
Mandag den 21/12 kl. 12-17.30

Tirsdag den 22/12 kl. 12-17.30
Onsdag den 23/12 kl. 12-17.30

Mandag den 28/12 kl. 12-17.30
Tirsdag den 29/12 kl. 12-17.30
Onsdag den 30/12 kl. 12-17.30

Følg os på facebook 
Foræringspriser på  

udvalgte varer

ALTID EN GOD GAVEIDÈ • ALTID EN GOD GAVEIDÈ • ALTID EN GOD GAVEIDÈ • ALTID EN GOD GAVEIDÈ

T. Asmussen

Galleri J n

KLIK LIKE PÅ 
FACEBOOK

Åbningstider i julen

Langsvøm til Langli igen i 2016

Hjerting-Langli 
Open Water startede 
som en løs idé blandt 
gode venner. 
Starten for første 
udgave gik i august, 
og som beskrevet 
i Hjerting Posten 
blev det en herlig 
tur i fantastisk vejr. 
Lørdag den  
13. august 2016 
går det løs igen.

Har du ikke fået din avis?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på


