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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 sker-
listen udgår  

i denne 
måned  

på grund  
af Covid-19

STILLE- 
GUDSTJENESTER

SÆDDEN 
KIRKE

Reflektion og musik
Tirsdage i fasten kl. 20.00
2. marts  ved Tage Kristian Kristensen
9. marts  ved Hans Petur Kirkegaard
16. marts  ved Tage Kristian Kristensen  
 og organist Birgit B. Antonsen
23. marts  ved Carina Hansson

Ved orglet: organist Birgit B. Antonsen

Gennemføres ud fra gældende 
COVID-19 restriktioner

Pesten, coronapandemiendemien og kærlighed og kærligheden

Vadehavsforskning præsenteres for alle på netseminar

”Man må erkende, at der 
ikke var noget, der tyde-
de på, at vores medborge-
re kunne forudse det, der 
skete det forår”. Disse ord 
kunne vel have være sagt 
af os - nu et år efter at Coro-
na-pandemien ændrede 
vores hverdag. Det er de 
ikke, ordene finder vi der-
imod i indledningen til den 

franske forfatter Albert Ca-
mus’ roman Pesten fra 1947. 
Vi befinder os i havnebyen 
Oran, der ligger i Algeriet. 
En dag finder en portner en 
død rotte, og inden længe 
er byen fuld af døde rot-
ter. Pesten er brudt ud, og 
kræver hver dag flere og 
flere ofre. Byen spærres af, 
og de døde begraves i mas-

segrave. Der oprettes 
nødhospitaler og 
karantænestatio-
ner rundt omkring 
i byens offentlige 
bygninger.  

Igennem bogens 
hovedperson, dr. 
Rieux, der kæm-
per mod pesten til 
det sidste, følger vi, 
hvad pesten gør ved 
byens indbyggere. Et 
sted konstaterer han: 
”Det lader sig ikke 
skjule, at pesten hav-
de berøvet folk evnen 
til kærlighed, ja endog 
venskab. Thi kærlig-

heden forudsætter forvent-
ningen om en fremtid, og 
for os fandtes der blot et 
nu”.

Når friheden forsvinder
Camus skrev bogen blot 
få år efter anden verdens-
krigs ophør og er et billede 
på krigens rædsler, og han 
skildrer, hvad der sker med 
os, når friheden tages fra 
os, når vi udsættes for iso-
lation, frygt og død. Nogle 
kæmper heroisk og usel-
visk videre mod en magt, 
der er dem overmægtig, 
mens andre forfalder til li-
gegyldighed. 

Andre igen forsøger at 
trodse myndighedernes an-
visninger og gør oprør. Te-
maerne i bogen er mange: 
Konflikten mellem vores 
egne og samfundets behov, 
meningsløsheden, frihe-
den, døden, solidariteten 
og fællesskabet.

Det er ikke tilfældigt, at 
mange har læst eller gen-

læst Pesten her under Coro-
na-pandemien. Der er man-
ge ligheder, men heldigvis 
også forskelle, for helt så 
galt er det ikke gået hos. 
Men Corona-pandemien 
har også konsekvenser for 
os. Og her tænker jeg ikke 
først og fremmest på de 
åbenlyse store konsekven-
ser for samfundsøkonomi-
en, men på de menneske-

VADEHAVET – Normalt 
foregår Forskningens Dag 
på SDU i Esbjerg, men fre-
dag den 26. februar klok-
ken 8.30 til 11 kan alle in-
teresserede i magelighed 
følge med i de spændende 
foredrag. Konferencen er 
nemlig virtuel.

Franziska Eller, Biologisk 
Instutut, Aarhus Univer-
sitet, har kaldt sit oplæg 
for Kulstofophobning og 
stofnedbrydning ved Vade-
havskysten. Hendes team 
har målt mængden af orga-

nisk og uorganisk kulstof i 
sedimentet ved Skallingen 
og Hamburger Hallig for at 
undersøge, om kulstofop-
hobning varierer fra vaden 
til saltengen. Forskellen var 
lille, men overordnet var 
der mest organisk kulstof 
ved Skallingen. Især de 
øverste 40 cm var rige på 
kulstof, og den høje salt-
marsk viste sig at være et 
effektivt kulstoflager! 

Er der sammenhæng 
mellem klima, sediment 
og vadefugle? Et foredrag 

om det kommer fra Karsten 
Laursen, Biologisk Institut, 
Aarhus Universitet.

Af Brian Bannerholt, sognepræst, Guldager Kirke

Nationalpark Vadehavet holder fredag 
den 26. februar en virtuel forsknings-
konference for alle interesserede

 

macrovector/Freepik

 
 

Nu også dronefotografering!

To klyder i parringsleg.  To klyder i parringsleg.  
Foto: John FrikkeFoto: John Frikke
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Næste avis 
onsdag 17. marts

- deadline 5. marts

GUDSTJENESTER I HJERTING KIRKE:
28.02 kl. 10.00 Arne Mårup
07.03 kl. 10.00 Georg Græsholt
14.03 kl. 10.00 Arne Mårup

GRAVER:
Mette Pedersen
Telefon: 24 42 08 87
Privat: 22 24 40 22
graver@hjertingkirke.dk
KORDEGN:
Tommy Knudsen
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
SOGNEPRÆSTER:
Arne Mårup
Skippervænget 25
Telefon: 75 11 56 72
amaa@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. kl. 12-13
Kræn Christensen
Skolestien 7
Telefon: 75 11 76 02
pkch@km.dk
Træffes bedst tir.-fre. kl. 12-13
Georg Græsholt
Vesterled 45, 6851 Janderup
Telefon: 75 25 82 07
georg.g@os.dk
Træffes bedst tir.-fre. kl. 12-13
ORGANIST:
Henrik Krüger
Privat: 21 67 47 94
organist@hjertingkirke.dk

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

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
Telefon: 23 66 11 03
kirketjener@hjertingkirke.dk
Helle Top Jensen
Telefon: 23 66 11 03
kirketjener@hjertingkirke.dk

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:
28.02 kl. 10.30 Brian Bannerholt
06.03 kl. 10.30 Brian Bannerholt, Dåbsgudstjeneste
07.03 kl. 10.30 Brian Bannerholt
14.03 kl. 10.30 Mette Præstegaard Friis
Gudstjenester i Hostrup Kirke:
07.03 kl. 09.00 Brian Bannerholt

KIRKELIV – Mange be-
kymringer som Corona, 
bekymring for jobbet, fir-
maets fremtid eller gamle 
familiemedlemmers en-
somhed kan fylde meget i 
disse tider. 

Som noget nyt vil Sædden 
Kirke som optakt til påsken 
holde aftengudstjenester 
på hverdage med vægt på 
refleksion og musik. 

De nye ’stillegudstjene-
ster’ ligger på tirsdage i fa-
sten klokken 20.

”Det kan være en lejlig-
hed til at lade sjælen ind-

hente sindet,” siger sog-
nemedarbejder Henriette 
Schertz Lauridsen.

Kirkens præster er på 
skift liturg. Ved orglet sid-
der organist Birgit Bitsch 
Antonsen.

Gudstjenesterne gen-
nemføres ud fra gældende 
Covid-19-restriktioner.

Derfor har de en varig-
hed på 30 minutter, der 
er kun 53 pladser, ingen 
fællessang og to meters af-
stand.

-fina

Har du ikke  
fået avisen  

i postkassen?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer til

Sædden Kirke indfører stillegudstjenester med musik.

Pesten, coronapandemiendemien og kærlighed og kærligheden

Vadehavsforskning præsenteres for alle på netseminar

lige og medmenneskelige 
konsekvenser. Fællesskabet 
med andre mennesker er vi 
afskåret fra. Unge har ind-
til videre mistet et år af det 
ungdomsliv, der jo ikke kan 
udsættes til bedre tider. Æl-
dre får ikke besøg, men må 
tilbringe tiden i ensomhed.

Andre har måske mistet 
job eller set deres livsværk 
forsvinde. Folk bliver mod-

løse, og skolebørn mistri-
ves, og psykologer har 
påpeget, hvordan angst og 
depression kan blive følge-
virkning af nedlukningen 

og isolationen. Og som ind-
byggerne i Oran kæmper vi 
også imod og udviser sam-
fundssind, samtidig med, 
at mange af os har lyst til at 
give det hele pokker i vold 
og trodse myndighedernes 
anbefalinger.

Og som i Camus’ roman 
konfronteres vi med livets 
store spørgsmål om me-
ning, friheden, døden og 
fællesskabet. Og hvis man 

skulle pege på noget posi-
tivt i vores nuværende si-
tuation, ja så er det vel lige 
præcis det. For vi må aldrig 
tage livet og hinanden for 
givet. Vi må aldrig tage det 
liv, vi lever sammen med 
hinanden i hverdagen for 
givet. 

Vi savner dagligdagen
Vi længes nok alle sammen 
efter at komme ud og rej-
se, gå på restaurant eller til 
fodbold, men det vi savner 
mest, er vores dagligdag 
med alt, hvad den indebæ-
rer af trivialiteter og bana-
liter. 

Den hverdag, vi forhå-
bentlig snart kan gå i møde 
med forårets og vacciner-
nes komme og med for-
ventningen om fremtiden. 

Den forventning, som - 
sådan som Camus siger - er 
forudsætningen for kærlig-
heden og venskabet.

Antallet af trækfugle, 
der raster i Vadehavet, har 
udviklet sig forskelligt i 

Holland, Tyskland og Dan-
mark med flest tilbagegan-
ge i den tyske del. 

En stor undersøgelse af 
sedimentforholdene i den 
tyske del af Vadehavet vi-
ser, at der er sket store æn-
dringer i de enkelte tide-
vandsområder.

Det er formodentlig som 
følge af klimaændringer. 

Bæredygtig turisme
Janne Liburd, Kristof To-
mej og Birthe Menke, Cen-
ter for Turisme, Innovation 
og Kultur (CTIK), SDU, vil 
lancere et nyt pilotprojekt, 
med titlen Bæredygtig tu-
rismeudvikling i danske 
nationalparker og natur-
parker. Holdet håber på at 
få konstruktive tilbagemel-
dinger.

Medmennesker og na-
turlighed i Nationalpark 
Vadehavet er titlen på et 
oplæg fra Eva Duedahl fra 
Innland Universitet i Lille-
hammer samt Janne Liburd 
og Bodil Blichfeldt, begge 
CITK. De fremlægger re-
sultater fra et halvt årtis 
forskning i samspillet mel-
lem mennesker, natur, kul-
tur og verdensarv i Natio-
nalpark Vadehavet.

Der var deadline for til-
melding den 23. februar 
til vadehavet@danmarks-
nationalparker.dk, men 
vore læsere kan jo prøve, 
om der her den 24. februar 
stadig er ledige ’pladser’.

-fina

Brian Bannerholt  
er forfatteren bag 

månedens klumme. 

Stillegudstjenester


