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JUL – Decemberaftenens 
travlhed, mørke og kølig-
hed på parkeringspladsen 
ved Meny i Hjerting stod i 
skærende kontrast til roen, 
lyset og varmen hos nabo-
en – Hjerting Kirke – da 
Hjerting Koret om aftenen 
den 8. december gav tre in-
timkoncerter.

Grundet Covid-19, var 
koret splittet op i tre for-
skellige grupper som klok-
ken 18, 19 og 20 hver gav en 
lille times stemningsfuld 
mulighed for individuel ef-
tertænksomhed i det enk-
le, men smukke kirkerum 
med Arne Jacobsens utra-
ditionelle altervæg med 
det sprængte kors som bag-
grund for korets sange til 
tiden.

Det stramme program 
gjorde, at korleder Lisbeth 
Aagaard Rahn begyndte 
med at opfordre publikum 
til at undlade at klappe 
mellem de enkelte numre. 
I stedet kunne man sam-
le eventuelle klapsalver 

til sidst. Derved ville der 
blive tid til i alt ni numre. 
En opfordring, som flere 
blandt publikum havde lidt 
vanskeligt ved at leve op 
til i starten. Det virkede da 
også en smule akavet, men 
publikum viste til sidst sin 
åbenlyse påskønnelse for 
korets indsats.

Til hver optræden var 
kirkerummet fyldt med 
det maksimalt tilladte 
publikummer, som blev 
holdt adskilt med tydelige 
blændskilte på bænkene, så 
folk ikke havde mulighed 
for at komme i nærkontakt 
med andre end dem, de 
selv ankom med.

Trods restriktionerne, 
afstandskravene og hånd-
spritten lykkedes det koret 
og kirken i fællesskab at 
skabe en meget smuk og 
stemningsfyldt aftenstund 
for de få, som var heldige 
at have fået plads, inden ju-
lens travlhed for alvor sæt-
ter ind.
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Hjerting Koret måtte optræde med 
besætning på kun ni og en dirigent

Indkaldelse til stiftende 

MEDLEMSMØDE
Mandag den 18. januar kl. 19.00

i Hjertinghus, Tobølparken 25

Dagsorden
1. Valg af dirigent 
2. Afdelingens beretning 
3. Godkendelse af budget  

for det kommende regnskabsår 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Indstilling af afdelingsformand 

og afdelingskasserer til  
generalforsamlingens godkendelse 

6. Valg af øvrige udvalgsmedlemmer 
7. Eventuelt

Spørgsmål:
Henrik Poulsen, telefon: 51 44 17 44  
mail: hbp@esenet.dk

HIF FitnessHIF Fitness    
Hjertinghus, Tobølparken 25Hjertinghus, Tobølparken 25

Send foto til mail@hjertingposten.dk eller indlevér den udfyldte 
krydsord til: Hjerting Posten, Bytoften 2A, Hjerting - senest den  
15. januar 2021. 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: Lene Enemark, Gudenåvænget 22, Esbjerg V
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Varme og sang i Hjerting Kirke

Publikum kom i tre hold á 35, og de nød den skønne julemusik.  Publikum kom i tre hold á 35, og de nød den skønne julemusik.  
Foto: Claus Brinch-DanielsenFoto: Claus Brinch-Danielsen
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