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Forår med
fællesskab
Om ikke andet, så har coronakrisen mindet om
os om nogle sandheder, vi normalt skubber fra
os: Vi skal alle dø en dag, naturen er en ubønhørlig
hersker i sin enorme mangfoldighed af skønhed og
grumme vira, og vi kan ikke undvære hinanden.
Vi bliver skøre af ikke at kunne kramme vores
børnebørn og vores gamle, vore klassekammerater,
kysse den udkårne eller gå hånd i hånd med hende eller
ham. Men så kan vi da nyde en gåtur eller en hyggesnak
på terrassen – med klog afstand.
Vi satser også denne gang på, at videnskaben redder
os. Vaccinen og behandlingen skal nok komme, men
mange vil gå bort, før det sker. Og imens kan de, der
finder styrke i deres tro, bede for de ramte. Men vi skal
nok komme over det.
Og selv midt i krisen er der mange lyspunkter. Som
under besættelsen fra 1940 til 1945 ser vi fællesskabet
blomstre på en ny måde her i foråret. Vi hjælper hinanden med vareudbringning, vi synger sammen, vi genfinder, trods gnidninger i supermarkedernes ulvetimer,
tilliden til vore medmennesker, vi genoptager gamle
dyder som at spare lidt og spise gode rester, vi ringer
til de ensomme, vi kender, og vi opfinder nye måder at
være aktive på, for eksempel med fitness i det fri.
Vi på avisen kan ikke undgå at komme ud for at
fotografere og for at lave interviews. Vi gør det så klogt
som muligt. Men avisen skal ud. De færre annoncer,
helt naturligt i krisen, gør avisen mere komprimeret
og med en anden slags historier. Det håber vi på
forståelse for. Og vi takker for opbakningen. Uden den,
ingen avis i 6710. Go’ maj derude!

3.A ventede udenfor, inden de
enkeltvis fik lov at gå ind i klasselokalet.

Glade Hjerting-børn
kom tilbage til skolen
På Aura Skolen Nordvang gav det flotte vejr i uge 17
masser af sjov udeundervisning, blandt andet på stranden
SKOLESAGER – Det sommerlige vejr i uge 17 var
perfekt for Aura Skolen
Nordvang, da de små klasser mandag den 20. april
klokken 8.00 kunne kom-

me tilbage deres skole og
SFO.
Hjerting Posten mødte 3.
A, der sad foran indgangen
til deres klasselokale – med
behøring afstand til hinan-

den. Herefter fik de lov at
komme ind, et par stykker
af gangen, vaske hænder
og sætte sig.
”Det er lidt mærkeligt,
men det er også dejligt,” be-

Mathilde Hansen.
mærkede Mathilde Hansen
lidt betuttet, da hun havde
bænket sig.
Skoleleder – eller pædagogisk leder, som han officielle titel er – Lars Henrik
Rod Andersen fortæller om
en god første uge:
”Inden opstarten var det
jo hektisk, både lærere og
pædagoger skulle i gang
med forberedelserne til
genåbningen. Men der har
hele tiden været en god
stemning, og vi har alle har
glædet os til at se børnene
igen,” siger han.
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Har du ikke
fået avisen
i postkassen?

CORONAHJÆLP til køb af dagligvarer*)
MANDAG ONSDAG FREDAG

Ring - og hør om der også bringes ud i dit nærområde!

Undervisningen er meget
af tiden foregået udenfor.
Eleverne har for eksempel
tegnet hinkeruder i skolegården med kridt og lært
regning ved at hoppe rundt
i hikeruderne, det lært geometri med skaller og andre
materialer på stranden, leget vadehavsbingo og meget mere – godt og kreativt,
lyder Lars Andersens vurdering.
Tekst og foto:
Finn Arne Hansen

BESTILLING: Kl. 10-12 på FaktaKurven@saedding.nu

eller tlf. 30 64 58 04 - 1 XtraHånd
LEVERING: Kl. 14-16 på adressen samme dag
BETALING: MobilPay / Kontant ved aflevering
Evt. udsolgte varer: erstattes med billigste alternativ,
med mindre andet er aftalt!
*) = OBS! max. 2 alm. bæreposer pr. husstand!

Så send en mail med din adresse
og telefonnummer til

mail@hjertingposten.dk

Håndvasken var flittigt i brug
fra morgenstunden.

