
18  17. marts 2021Hjerting Posten

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

Foto: folkekirken.dkFoto: folkekirken.dk

TIR
23. 

MAR

PÅSKEGUDSTJENESTE 
kl. 10.30 - 11.00 
for små og store
ved Carina Hansson
i samarbejde med legestuen 
Tilmelding påkrævet via flex-
billet.dk/saeddenkirke

TIR
23. 

MAR

STILLEGUDSTJENESTE 
kl. 20.00
ved Carina Hansson

SØN 
28.  

MAR

GUDSTJENESTE kl. 10.00
Palmesøndag
ved Carina Hansson

TOR 
1. 

APR

GUDSTJENESTE kl. 19.30
Skærtorsdag 
ved Hans Petur Kirkegaard

FRE 
2.  

APR

GUDSTJENESTE kl. 10.00
Langfredag
ved Bent Skovhus 
Recitation af lidelseshistorien  
ved Klaus Laursen

SØN  
4.  

APR

GUDSTJENESTE kl. 10.00 
Påskedag
ved Bent Skovhus

MAN 
5. 

APR

GUDSTJENESTE kl. 10.00 
2. Påskedag
ved Tage Kristian Kristensen

COVID-19 restriktioner:  
Alle gudstjenester gennemføres ud fra 

gældende COVID-19 restriktioner 

www.saeddenkirke.dk

Fra søndag den 28. marts til mandag den 2. april
Påskevandring med app’en ActionBound
Du kan fra palmesøndag til 2. påskedag følge en GPS-rute  
i sognet, hvor du både kommer igennem påskens dage og får frisk luft. 
Startstedet er kirken, hvor du finder QR-koden.
Der er lavet to udgaver: En familievenlig (indeholdende quizzer,  
konkurrencer, info om påsken og bøn) og en meditativ til voksne/unge 
(en stille personlig vandring gennem påsken med bibeltekster, salmevers  
og bønner). Læs mere på kirkens hjemmeside
Husk afstand og gældende forsamlingsforbud.

Året bliver lysere, varmere. Forårsjævndøgn varsler, at 
det snart er påske. Påsken forkynder, at der er en god 
udgang på historien, uanset hvor jævn eller kroget  
vejen derhen er.  
Det taler til livsmod. Det bliver forsommer snart.
Visse vadefugle bruger vadehavet som tankstation på 
trækket, sidste stop før verdens ende i nord. Tusinder 
af kilometer nonstop fugleflugt. Det er en imponerede 
bedrift. Men det tænker de næppe. Deres liv er rettet 
mod sommer og lange dage på de vidstrakte arktiske 
tundraer. Sådan er deres liv. Det er meningen med livet. 
Hvert vingeslag bringer dem i rette retning.
Når vi imponeres af dyrelivet, er det også værd at tænke 
mennesket med. Alle genvordigheder til trods prøver de 
fleste at gøre dagen bedre. Et hjerteslag ad gangen på 
vejen. Det bør vi også gøre. Vi bør leve rettet mod det 
bedre. Det er godt for os selv, at dagene har indhold, 
men det er vigtigere, at det er godt for andre. En vinter 
af aflysninger og forhindringer tærer på initiativet, men 
der er lys og luft derude. Påsken er forude. 
Påsken er Guds løfte om evigt liv. Det evige liv er rettet 
mod Guds sommer, og det skal leves på en ganske 
almindelig, regnvåd forårsmorgen. 
Kvinderne flygtede fra Jesu grav påskemorgen. De var 
rystede af englens ord om Kristi opstandelse. Evangeliet 
om Kristi opstandelse er rystende. Det siger, at hver 
livets dag har evig betydning, og det er noget at leve 
op til. Senere er kvindernes frygt ændret til glæde; hver 
livets dag har evig betydning på vej mod en påske også 
for os andre. Jesus gjorde det for vores skyld. 
Glædelig påske!

Fredag den 26. marts mellem kl. 16-17
Påske-goodiebag
Som en påskehilsen til børnefamilierne  
kan I fredag den 26. marts mellem  
kl. 16-17 hente en påske-goodiebag  
ved kirken.  
Goodiebag’en, der bl.a. indeholder påskens fortælling og lidt sødt,  
skal bestilles på flexbillet.dk/saeddenkirke senest onsdag den 24. marts.

Påskedug – en 22 meter lang vandring
Du kan i forbindelse med påskens gudstjenester opleve den dramatiske  
påskefortælling i ord og billeder - oplev hele lidelseshistorien fra  
palmesøndag til påskemorgen.

  FØLG OS PÅ FACEBOOK
Vi vil på Facebook komme med forskellige opslag om påsken 
og forslag til aktiviteter i påsken.  
Så ”Synes godt om” og følg vores Facebook side

Påskens aktiviteter GudstjenesterPåskehilsen

PÅSKE I SÆDDEN KIRKE
Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Anders har sovet i telt i 
et år og får nyt årsmærke

UDELIV – Den 13-årige 
Anders Bansler Abraham-
sen på Guldagervej i Hjer-
ting ser ekstra meget frem 
til påsken i år. Tirsdag den 
7. april er nemlig sidste nat, 
han skal sove udendørs i 
telt for at have klaret sig 
gennem prøvelserne til et 
nyt færdighedsmærke til 
at sætte på højre ærme på 
uniformen.

Anders er spejder med 
hud og hår og har været 
med i Hjerting Spejderne 

det meste af sin opvækst, 
hvilket de mange mærker 
vidner en del om. Unifor-
mens venstre ærme er pry-
det med erindringsmærker 
fra de mange lejre, han alle-
rede har deltaget i. 

28 færdighedsmærker
Højre ærme er reserveret 
til de foreløbig 28 færdig-
hedsmærker af forskellig 
art. Blandt et par af de mest 
iøjnefaldende kan næv-
nes mærket for gennem 

et helt år at have deltaget i 
alle spejdernes aktiviteter 
i shorts og et andet for at 
have gået med spejdertør-
klædet et helt år.

Næste projekt er erhver-
velse af årsmærket for at 
have badet i havvand 12 
gange i løbet af et år.

Mon ikke Anders får et 
velfortjent ’tjikkerlikker, 
tjikkerlikker, tjav, tjav tjav’, 
når spejderne igen kan mø-
des i huset på Plantagevej 
hen ad foråret?

Tekst og foto:  
Claus Brinch-Danielsen

Anders fra Hjerting har snart sovet i telt 
i 365 dage og glæder sig til at sove inde

Anders i sit telt, der har været hans  Anders i sit telt, der har været hans  
overnatningssted i et helt år den 7. april.overnatningssted i et helt år den 7. april.


