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”Altid til rådighed”

Tlf. 75 22 15 50
Storegade 37B - Varde
www.puggaardbegravelse.dk

Inge
Breum

Evald
Nielsen

Hans Peter
Nielsen

Hjerting/Sædding Jernbanegade 68, 6700 Esbjerg

Tlf. 70 224 234
Træffes hele døgnet 
www.skovmadsen.dk

Vi hjælper gerne med: 
- Min sidste vilje 
- Elysium Begravelses opsparing

Nikolaj Rebsdorf · Troels Giversen · Majbritt Franzen · Mogens Denby · Annette U. Nielsen · Jan Dyreborg · Betty Jensen · Lars Kristiansen

Din støtte til en mindeværdig afsked

- Vi står til rådighed i ét af livets sværeste øjeblikke...

Esbjerg Begravelsesforretning
Finn Morthorst’s eftf. Charlotte og Claus Madsen

Charlotte 
Madsen

Tina  
Thomsen

Claus  
Madsen 

Jim  
Christensen

Tlf. 7515 2151 
svarer alle ugens dage

Tarphagevej 36 • 6710 Esbjerg V   •  www.bedemand-madsen.dk
kontakt@dinbedemand.net

Din lokale bedemand

®

Det sker  
i lokalområdet

Udvalgte arrangementer

 

Kom til offentligt orienteringsmøde og hør mere  
om mulighederne i dit lokale menighedsråd
Tirsdag den18. august 2020 kl. 17-19 i Hjerting Kirkes sognelokaler

Kom og hør mere om, hvordan du kan være med til at gøre en forskel og medvirke 
til mere fælleskab i lokalsamfundet. Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse, og vi 
arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn.

Orienteringsmøde

Stil op til dit lokale menighedsrådsvalg 2020  
– og brug din stemme
Tirsdag den15. september 2020 kl. 19 i Hjerting Kirkes sognelokaler

Vil du være med til at gøre en forskel for lokalsamfundet? Fællesskabet i vores sogn? 
Og din lokale kirkes liv i fremtiden? På Valgforsamlingen har du mulighed for at stille 
op til menighedsrådsvalget og blive valgt ind i dit lokale menighedsråd.  
Alle fremmødte folkekirkemedlemmer over 18 år fra sognet kan deltage, stille op  
og stemme.

Valgforsamling

JUNI
Tor. 25. kl. 10.00:
Gang i Gakkelakkerne med  
start fra Sædden Kirke. 
Se mere: saedding.nu

Tor. 25. kl. 14.00:
Åben IT og Net Hjææælp
ved Træfpunkt Sædding  
i Sædding Centret
Se mere: saedding.nu

Tir. 30. kl. 17.30:
Fællesspisning i Bålhytten 
på boldbanen i Guldager 
med mad fra Meny, Hjerting.
Se mere: guldagerkirkeby.dk

JULI
Tor. 2. kl. 14.00:
Åben IT og Net Hjææælp
ved Træfpunkt Sædding  
i Sædding Centret
Se mere: saedding.nu

Tor. 9. kl. 10.00:
Gang i Gakkelakkerne med  
start fra Sædden Kirke. 
Se mere: saedding.nu

Tor. 9. kl. 14.00:
Åben IT og Net Hjææælp
ved Træfpunkt Sædding  
i Sædding Centret
Se mere: saedding.nu

Tor. 23. kl. 10.00:
Gang i Gakkelakkerne med  
start fra Sædden Kirke. 
Se mere: saedding.nu

AUGUST
Tor. 6. kl. 10.00:
Gang i Gakkelakkerne med  
start fra Sædden Kirke. 
Se mere: saedding.nu

Tor. 13. kl. 17.30:
Fællesspisning i Bålhytten 
på boldbanen i Guldager 
med mad fra Meny, Hjerting.
Se mere: guldagerkirkeby.dk

Tor. 20. kl. 10.00:
Gang i Gakkelakkerne med  
start fra Sædden Kirke. 
Se mere: saedding.nu

Man. 24. Kl. 8.30:
Sensommerudflugt – en 
heldagsudflugt med guidet 
rundvisning på udendørs 
arealerne ved Kongernes 
Jelling.  
Se mere: Saedding.nu

27.-28. august:
Husk byfesten i Hjerting
Se mere på bl.a. facebook 

Hjerting Posten ønsker  
alle vore læsere  

en rigtig god sommer! 

Fællessang – sammen og hver for sig!
KRONIK – I skrivende 
stund er det præcis 100 år 
siden, Sønderjylland blev 
genforenet med Danmark. 
Siden nederlaget i 1864 hav-
de grænsen gået ved Kon-
geåen, men nu kom græn-
sen til at ligge, der hvor vi 
kender den i dag. 

Den mellemliggende 
periode under preussisk/
tysk herredømme var præ-
get af store omvæltninger 
for områdets dansksinde-
de borgere, som udgjorde 
størstedelen af landsdelens 
befolkning. Danske unge 
mænd skulle nu stå til rå-
dighed for den preussiske/
tyske hær, og man anslår, at 
omkring 5.500 sønderjyder 
faldt under tysk krigstjene-
ste under 1. verdenskrig. 

Fra 1880’erne, hvor gre-
bet om de dansksindede 
strammedes, blev tysk 
indført som eneste under-
visningssprog i skolen, li-
gesom mange andre tiltag 
blev sat i værk for at svæk-
ke danskheden og dermed 
styrke tyskheden. Det skal 
retfærdigvis nævnes, at 
den danske stat havde age-
ret på lignende vis over for 
den tysksindede del af be-
folkningen efter sejren i 1. 
slesvigske krig.

Et af tiltagene var, at man 
ikke uden videre kunne 
samles og synge danske 

sange. Der var sange, der 
var forbud mod at synge. 
Det gjaldt sange som Der er 
et yndigt land, Kong Chri-
stian stod ved højen mast 
og naturligvis protestsan-
gen Det haver så nyligen 
regnet. 

De forbudte sange
Det forhindrede dog ikke 
sønderjyderne i at synge 
de ’forbudte sange’. Den blå 
Sangbog, som var sønder-
jydernes fortrukne, inde-
holdt således blanke sider, 
hvor de pågældende sange 
skulle have været trykt. 
Kunne man dem ikke ude-
nad – hvilket langt de fleste 

kunne – havde man her 
mulighed for selv at skrive 
dem ind i sangbogen. Fore-
slog én blandt forsamling, 
at man for eksempel skulle 
synge sang nummer 142, 
og siden viste sig at være 
blank, så vidste alle, hvil-
ken sang det drejede sig 
om, og straks sang alle af 
karsken bælg, alt imens én 
holdt vagt i tilfælde af, at en 
tysk gendarm skulle kom-
me forbi.

Men hvad er det egentlig 
fællessangen formår og gør 
ved os? Igennem 500 år har 
vi sunget salmer i kirken, 
og en gudstjeneste uden 
menighedens fællessang 

ville være utænkelig. På 
fodboldstadionerne bliver 
der sunget med på slags-
ange. Til konfirmationer og 
bryllupper laves der lejlig-
hedssange og så videre. 

Og endelig har vi igen-
nem den seneste tid un-
der coronakrisen sunget 
sammen – hver for sig, når 
Mads Steffensen og Phil-
lip Faber på DR1 har ført 
os gennem den danske 
sangskat med høje seertal.

Hvorfor? Ja, det rent vi-
denskabelige svar er, at når 
vi synger, føler vi os godt 
tilpas, fordi sangen frigør 
endorfiner, der fremkalder 
en lykkerus. Man bliver 
glad af at synge. 

Sang ophæver skel
Men samtidig er fællessang 
også den hurtigste måde at 
knytte folk sammen på. 

Den ophæver de skel 
og forskelle, vi oplever i 
hverdagen og bringer os 
sammen. Ens egen stemme 
smelter sammen med an-
dre. 

Og endelig tror jeg, at 
fællessangen er med til 
give os sikkerhed, når vi 
oplever noget uvant og fø-
ler os udfordret. Ligesom 
de kirkelige ritualer giver 
en form for tryghed i en 
uoverskuelig situation som 
ved en begravelse, ja så-

dan får fællessangen os til 
at føle os trygge, når vi på 
den ene eller anden måde 
er under pres. 

Fællessagen får os til at 
føle os i samme båd. Derfor 
sang sønderjyderne. Der-
for opstod alsangen under 
besættelsen, hvor det var 
godt at vide, at folk rundt 
omkring i landet sad ved 
deres radio og sang med på 
de samme sange. Og derfor 
har vi nu sunget – hver for 
sig.

Sognepræst Brian Bannerholt, Guldager Kirke har skrevet 
månedens kronik. Foto: Guldager Kirke.
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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

Næste avis 
onsdag 26. august

- deadline 14. august

GUDSTJENESTER I HJERTING KIRKE:
28.06 kl. 10.00 Kræn Christensen
05.07 kl. 10.00 Georg Græsholt
12.07 kl. 10.00 Kræn Christensen
19.07 kl. 10.00 Arne Mårup
26.07 kl. 10.00 Arne Mårup
02.08 kl. 10.00 Arne Mårup
09.08 kl. 10.00 Arne Mårup
16.08 kl. 10.00 Georg Græsholt
23.08 kl. 10.00 Kræn Christensen

GRAVER:
Mette Pedersen
Bellisvænget 4
Arb.: 24 42 08 87
Privat: 22 24 40 22
Mail: graver@hjertingkirke.dk
KORDEGN:
Tommy Knudsen
Styrmandsvænget 50
Tlf.: 24 26 74 48
Mail: 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

Kræn Christensen
Skolestien 7
Tlf.: 75 11 76 02
Mail: pkch@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. kl. 12-13

SOGNEPRÆSTER:
Arne Mårup
Skippervænget 25
Tlf.: 75 11 56 72
Mail: amaa@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. kl. 12-13

ORGANIST:
Henrik Krüger
Matrosvænget 87
Privat: 21 67 47 94
Mail: organist@hjertingkirke.dk

Georg Græsholt
Vesterled 45, 6851 Janderup
Tlf.: 75 25 82 07
Mail: georg.g@os.dk
Træffes bedst tir.-fre. kl. 12-13

KIRKEKONTORET:
Hjerting Byvej 13
6710 Esbjerg V
Tlf.: 75 11 51 44
Mail: tok@km.dk
www.hjertingkirke.dk
KONTORET ER ÅBENT:
Tirsdag-fredag kl. 9-13
Torsdag tillige kl. 16-18
Mandag og lørdag lukket

MENIGHEDSRÅDSMØDER:
Møderne er offentlige og 
afholdes i 2020 efter følgende 
plan – alle dage kl. 17-19:  
16. januar, 11. marts,  
28. april, 3. juni, 20. august,  
6. oktober og 4. november.
Dagsordenen kan ses  
på kirkekontoret otte dage  
før mødet.  
Alle møder afholdes  
i konfirmand- og samlings-
lokalerne ved Hjerting Kirke 

KIRKETJENERE:
Grete Ørnemose Jensen
Briggen 104
Tlf.: 23 66 11 03
Privat: 22 37 42 78
Anja Dakin Ottosen
Frøkærvej 2
Tlf. 23 66 11 03
Privat: 25 56 14 44

GULDAGER - HOSTRUP SOGNE
Sognepræst:
Brian Bannerholt
Gl. Guldagervej 8, Hjerting
tlf. 75 11 60 30 (fri fredage)

Kirkekontoret er åbent: tir, ons og fre: kl. 9-11, tor kl. 15-17  
Guldagervej 89, tlf. 75 11 61 90, mail: guldager.sogn@km.dk
Graverkontoret: Graver Søren Brydsø, Guldagervej 89 
tlf. 75 11 61 93, mail: guldgraver@guldagerkirke.dk

Sognepræst:
Mette Præstegaard Friis
Kastanielunden 67, Esbjerg Ø
tlf. 50 51 60 20 (fri mandage)
Gudstjenester i Guldager Kirke:
28.06 kl. 10.30 Brian Bannerholt
04.07 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis, Dåbsgudstjeneste
05.07 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis
12.07 kl. 09.00 Mette Præstegaard Friis
19.07 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis
26.07 kl. 10.30 Brian Bannerholt
01.08 kl. 10.30 Brian Bannerholt, Dåbsgudstjeneste
02.08 kl. 10.30 Brian Bannerholt
09.08 kl. 09.00 Brian Bannerholt
16.08 kl. 10.30 
23.08 kl. 09.00 
Gudstjenester i Hostrup Kirke:
28.06 kl. 09.00 Brian Bannerholt
12.07 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis
26.07 kl. 09.00 Brian Bannerholt
09.08 kl. 10.30 Brian Bannerholt
23.08 kl. 10.30 

Fællessang – sammen og hver for sig!

Sogneudflugt

Busafgang: fra Hjerting Kirke kl. 8.00  
– hjemkomst ca. kl. 18.
Turen går til Sønderjylland, hvor vi i selskab 
med forstander Annemarie Morris skal besøge 
Seniorhøjskolen i Gram, Gram Slot og det 
historiske Folkehjem i Aabenraa.
Der bliver rundvisning og interessante foredrag 
undervejs om bl.a. Grænselandet, Danmarks 
største økologiske landbrug, Genforeningshaven 
og H. P. Hanssen m.fl.  
På ægte sønderjysk manér er der serveringer 
formiddag, frokost og eftermiddag.
Pris pr. deltager: 350 kr. alt inklusivt. Betaling 
skal ske mellem 20/8 og 2/9 til kirkekontoret i 
Hjerting (kontant eller mobilepay).
Tilmelding: Enten personligt eller på 75 11 51 44 
til kirkekontoret i Hjerting senest den 6. august.

Menighedsrådet ved Hjerting Kirke

Den årlige sogneudflugt ved Hjerting Kirke 
torsdag den 3. september 2020


