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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

Tlf. 75 22 15 50Tlf. 75 22 15 50  
Storegade 37B - VardeStoregade 37B - Varde

www.puggaardbegravelse.dkwww.puggaardbegravelse.dk

”Sammen planlægger vi et forløb 
der passer til jeres situation ...”

Nærvær og omsorg

Hans PeterDorte Evald

Esbjerg Begravelsesforretning
V/Charlotte og Claus Madsen
- Vi står til rådighed i ét af livets sværeste øjeblikke...

Din lokale bedemand
Tlf. 7515 2151
svarer alle ugens dage Charlotte 

Madsen
Tina 

Thomsen
Morten
Paulsen

Claus 
Madsen

Jim 
Christensen

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

Mogens

Troels Majbritt Lars

Annette

Din støtte til en mindeværdig afsked

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

Det store etiske dilemma: Hvem skal vaccineres først?
Af Arne Maarup, 
sognepræst,  
Hjerting Kirke

Du er læge på Hjerting 
Hjertehospital. Fem patien-
ter håber på at få indopere-
ret et nyt hjerte for at kunne 
fortsætte livet. Men der er 
ét hjerte til rådighed. Hvem 
skal have det – og hvem 
skal ikke? Valget er dit og 
I har en halv time til at be-
slutte jer!

Patienterne er 1) En fyrre-
årig mor? 2) direktøren for 
byens største virksomhed? 
3) fodboldlandsholdets træ-
ner? 4) en ung invalidepen-
sionist? eller 5) en familiefar 
med indvandrerbaggrund?

Argumenter for valg
Sådan lyder oplægget til 
Hvem skal have hjertet. Et 
spil, jeg lavede for nogle år 
siden til konfirmander og 
deres forældre. Hvilke ar-
gumenter vil vi bruge, når 
vi skal træffe et valg?

Spiller det for eksempel 
ind, at moderen er træner 

i badmintonklubben, men 
også skælder meget ud? At 
indvandreren har mange 
børn, men ikke er født her 
i landet? At landsholdet 
måske kan vinde EM med 
netop den træner? At den 
kvindelige invalidepensi-
onist gør et stort frivilligt 
arbejde og altid er i godt 
humør? At direktøren er 
sikkerheden for at vi kan 
beholde en stor arbejds-
plads her i byen? Gør det 
forskel, hvis nogen har rø-
get eller levet usundt? 

Diskussionerne kører 
frem og tilbage mellem 
konfirmander og forældre 
– det er ikke så enkelt, men 
vi skal træffe en beslutning. 
Vi er ikke altid enige – und-
tagen om én ting: At vi er 
glade for at det kun er et 
spil og at vi ikke er dem, 
der skal bestemme over an-
dre menneskers liv og død.

Hårde prioriteringer
Men i det virkelige liv fin-
des der mennesker - politi-
kere og styrelser - der skal 
afgøre, hvordan vi priorite-
rer i sundhedssektoren. 

Og mit spil om hjertet 
er kommet i en ny udga-
ve – både som spil og ude 
i virkeligheden. Nu hedder 
det: Hvem skal vaccineres 
først? Også her er kamp om 
pladserne. 

Regeringen har valgt at 
begynde med plejehjem-
mene. Det er ud fra en be-
tragtning om antallet af 

dødsfald. En plejehjemsle-
der fortalte, at hvis smitten 
tog fat, ville det formodent-
lig koste en tredjedel af be-
boerne livet.

Det har også været slemt, 
at plejehjemmene har været 
lukket ned. Der har været 
ensomhed og svækkede 
mennesker, der ikke har 

kunnet se deres kære, hel-
ler ikke i deres sidste leve-
tid. 

Men andre stemmer ly-
der: En sygeplejerske og 
områdeleder udtalte, at 
man skulle vaccinere sund-
hedspersonalet først. I hen-
des område lå 1/3 af perso-
nalet syge, rigtigt mange 

Elever i Sønderris vinder bæredygtighedspris

VINDERKLASSE – På 
Sønderrisskolen Aura har 
7. b og deres lærer, Eva Lar-
sen, god grund til at juble. 
De har nemlig vundet en 
konkurrence om bære-
dygtigt byggeri, fortæller 
konsulent Lisbet Kodahl, 
Esbjerg Kommune.

Konkurrencen var ar-
rangeret af Styrelsen for 
IT og Læring. I konkur-
rencen deltog klasser fra 
flere forskellige nordiske 
lande, som alle arbejder 
med CRAFT-modellen. 
Det står for Creating Real-
ly Advanced Future Thin-
ker. Overskriften var Fruit 
City: Students Create the 
Sustainable Housing of the 
Future.

7. b, der vandt konkur-
rencen, fik 2500 kroner til 

klassekassen plus æren. 
Især deres samarbejde blev 
fremhævet. Dommerne 
skrev: 

”Dette projekt er et godt 
eksempel på samarbejde. 
Alle eleverne har bidraget 
til produktet, og de har 
været indbyrdes afhængi-
ge af hinanden i arbejds-
processen. Når de har haft 
forskellige meninger om 
udviklingen og arbejdet 
med projektet har de på 
demokratisk vis afholdt 

afstemninger og efterføl-
gende fulgt og bakket op 
om flertallets beslutning. 
Grupperne skabte selv-
stændige huse via 3D og 
satte dem efterfølgende ind 
i en skabelon. Det endelige 
produkt blev lavet i gen-
brugsmaterialer. Projektet 
vinder især på baggrund af 
klassens samarbejde.”

Processen blev indledt 
med et webinar, hvor arki-
tektfirmaet Vandkunsten 
præsenterede opgaven: at 

7. b på Sønderris- 
skolen har vundet 
2500 kroner til 
klassekassen 

Det sker-
listen udgår  

i denne 
måned  

på grund  
af Covid-19

Hjerting Borgerforening
Find os på hjerting.dk og på Facebook

FOR SAMFUND OG MILJØ
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Næste avis 
onsdag 24. februar

- deadline 12. februar
Har du ikke fået din avis?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

GUDSTJENESTER I HJERTING KIRKE:
31.01 kl. 10.00 Arne Mårup
07.02 kl. 10.00 Georg Græsholt
14.02 kl. 10.00 Arne Mårup, Fastelavn
21.02 kl. 10.00 Kræn Christensen

GRAVER:
Mette Pedersen
Bellisvænget 4
Telefon: 24 42 08 87
Privat: 22 24 40 22
Mail: graver@hjertingkirke.dk
KORDEGN:
Tommy Knudsen
Styrmandsvænget 50
Telefon: 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
Telefon: 75 11 76 02
Mail: pkch@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. kl. 12-13

SOGNEPRÆSTER:
Arne Mårup
Skippervænget 25
Telefon: 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
Telefon: 75 25 82 07
Mail: georg.g@os.dk
Træffes bedst tir.-fre. kl. 12-13

KIRKEKONTORET:
Hjerting Byvej 13
6710 Esbjerg V
Telefon: 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 2021 efter følgende 
plan – alle dage kl. 17-19:  
20. januar, 11. marts,  
27. april, 2. juni, 26. august,  
5. oktober og 25. november.
Dagsordenen kan ses  
på kirkekontoret otte dage  
før mødet.  
Alle møder afholdes  
i konfirmand- og samlings-
lokalerne ved Hjerting Kirke 

KIRKETJENERE:
Anja Dakin Ottosen
Frøkærvej 2
Telefon: 23 66 11 03
Privat: 25 56 14 44 
Helle Top Jensen
Peder Gydes Vej 72, Esbjerg
Telefon: 23 66 11 03
Privat: 40 72 64 77

HJERTING 
HØJSKOLEFORENING

UDSKYDELSE UDSKYLDELSE UDSKYDELSE
På grund af udviklingen i COVID 19 situationen, 
med deraf skærpede restriktioner samt krav til 
afholdelse af vore arrangementer i 2020/2021, har 
vi i bestyrelsen for Hjerting Højskoleforening valgt at 
udskyde de resterende arrangementer i vort program 
for 2020/2021 inklusiv udflugten.

Vi håber på vore medlemmers forståelse for vor 
beslutning, og vi vil vende tilbage med information  
om vort nye program for sæson 2021/2022, som vil 
blive spændende.

Hjerting den 11. januar 2021 
BESTYRELSEN I HJERTING HØJSKOLEFORENING

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:
31.01 kl. 10.30 Brian Bannerholt
06.02 kl. 10.30 Brian Bannerholt, Dåbsgudstjeneste
07.02 kl. 10.30 Brian Bannerholt
14.02 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis, Fastelavn
20.02 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis, Dåbsgudstjeneste
21.02 kl. 09.00 Mette Præstegaard Friis
Gudstjenester i Hostrup Kirke:
07.02 kl. 09.00 Brian Bannerholt
21.02 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis

Det store etiske dilemma: Hvem skal vaccineres først?

med corona. Belastningen 
er enorm og hun syntes, 
det ville være vigtigt, at de 
mennesker, der står i forre-

ste linje kan udføre deres 
livsnødvendige arbejde 
med tryghed uden risiko 
for helbredet.

Erhvervslivet skubber på 
for at få de erhvervsaktive 
vaccineret, så vi kan holde 
virksomhederne og der-
med økonomien i gang. 

Hvad med pædagogerne, 
der også er udsatte? Og vil 
det ikke være godt, at børn 
og unge bliver vaccineret, 
så de kan vende tilbage til 
skoler og uddannelse?

Hvilken etik?
Nogen har spurgt mig, om 
der ikke findes en særlig 
kristen etik, der kan afgøre, 
hvem der skal prioriteres 
først. Jeg vil sige, at kristen-
dommen altid siger, at vi 

skal se på, hvem der er de 
svageste. Og i samme ånde-
drag vil jeg sige, at der er så 
ikke noget hurtigt eller en-
kelt svar på, hvordan vi fø-
rer det ud i livet. Den slags 
er bare aldrig enkelt.

Selv står jeg langt nede 
i køen til at få stikket. Jeg 
finder det egentlig rime-
ligt. Der er yngre og mere 
sårbare liv, der er vigtigere 
end mit.

Jeg vasker hænder, holder 
afstand og bruger mund-
bind og lader jeg mig teste 
en gang om ugen. Tiden 
kan forekomme træls, men 
jeg øver mig i at glæde mig 
over alt det, der trods alt 
kan lykkes og alle små tegn 
på håb, forår og fremgang.

PS: Når konfirmanderne 
og deres mor og far spiller 
Hvem skal have hjertet, en-
der det i øvrigt altid med, at 
de prioriterer forældre med 
børn først.

Konfirmander tester
PPS: Mit spil er i øvrigt ble-
vet moderniseret af andre 
og kan findes på den ma-
terialesamling, der hedder 
Folkekirkens konfirmand-
center, www.konfirmand-
center.dk, man skal bare 
søge på Hvem skal vacci-
neres først. Jeg tror, jeg vil 
prøve at lave det online 
med konfirmanderne i næ-
ste uge og se, hvad de siger.

Elever i Sønderris vinder bæredygtighedspris

bygge bæredygtige huse på 
baggrund af innovativ og 
kreativ tænkning der blev 
understøttet at IT. 

Eleverne fik viden om ar-
kitektur, problemløsning, 
FN’s 17 verdensmål og om 
hvordan man kan skabe – 
bygge - med kreativitet og 
brugerdrevet innovation.

Der var deltagere fra 
Finland, Island, Færøerne, 
Sverige og Grønland. Den 
fælles online platform var 
eTwinning. Eleverne fra 

Sønderris skabte huse, som 
bl.a. kunne ses i 3D med 
VR-briller. Derudover lave-
de klassen en film om hele 
processen.

Auraskolen har en mål-
sætning om, at alle elever 
skal kunne mestre deres 
egen fremtid. Dette under-
støtter skolen blandet andet 
gennem CRAFT-lektioner, 
hvor eleverne arbejder med 
en undersøgende tilgang 
til problemstillinger fra 
den virkelige verden. Det 
handler om innovation, 
kreativitet, samarbejde og 
kommunikation – det man 
også kalder 21st Century 
Skills - og om at løse store 
eller små vedkommende 
problemer fra den virkeli-
ge verden med anvendelse 
af teknologi i såvel proces 
som produkt.

-fina

Sognepræst Arne Mårup, 
Hjerting, skriver i denne 

klumme om vacciner og etik.

Den glade vinderklasse, 7. b  
på Sønderrisskolen Aura. 
Foto: Privat.


