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ÅBENT FOR ALLE

Søndag den 3. oktober 2021 kl. 10.00
Højskoledag

Kl. 10.00: Dagen indledes med gudstjeneste  
i kirken ved provst over Næstved vestlige provsti,  
Anna Helleberg Kluge.
Efter gudstjenesten er der fælles foredrag i 
sognelokalerne om portrætmaler Thomas Kluges 
altertavler. Thomas Kluge vil tale om sin kunstneriske 
inspiration og sine tanker, og Anna Kluge supplerer 
med en uddybelse af de kristne symboler og tanker, 
som altertavlerne rummer.
Efter frokost: Foredrag ved Thomas Kluge, hvor 
han mere bredt vil fortælle om sit kunstneriske 
arbejde. Kluge er især kendt for sine portrætter 
af kongefamilien, blandt andet kan nævnes to 
fotorealistiske af dronning Margrethe den 2.,  
et af prins Henrik og kronprins Frederik.
Dagen slutter i kirken med en 
koncert over Lisbeth Smedegaard 
Andersens ”Til årets tider: 
Almanak. 12 sange og salmer.”
Pris: Gratis – dog betaling for 
frokost, drikkevarer  og kaffe:  
100 kr. pr. person.

Tilmelding:  
75 11 51 44  
eller tok@km.dk  
inden den 28. 
september 2021.  
Alle er velkommen.

Arr.: Hjerting Højskoleforening  
og Hjerting Kirkes Aktivitetsudvalg

Tekst: Lisbeth 
Smedegaard 

Andersen

Musik: Birgitte 
Agerskov Buur

Festlig afslutning på årets byfest i Hjerting 

FESTIVITAS – Fem store 
hoppeborge var stillet op i 
anledning af Hjerting By-
fest. Her tumlede store og 
små børn rundt og holdt 
kun pause, når det var tid 
til nye forsyninger af slik, 
popcorn eller slush ice fra 
det store telt.

”Jeg undrer mig faktisk 
over, at børnene er så vilde 
med hoppeborgene, når nu 
de har trampolin i haven, 
men det er et kæmpe hit,” 
siger Sine Grønberg, som 
deltog med mand og børn.

Inde i teltet havde Britta 
slået sig ned med ølkan-
der på bordet og mange års 
venskaber omkring sig.

Hun fortæller:
”Jeg tror, vi har været 

med i 25 eller 30 år. Det er 
deromkring. Nu hjælper 
vores børn til i baren, og jeg 
var selv med til at stå som 
frivillig til løbet,” fortæller 
Britta.

”Vi kunne da godt have 
tænkt os lidt mere sol, el-
lers synes jeg, alt har kørt 
på skinner.”

I sidste øjeblik blev det 
ellers nye initiativ med 
kræmmermarked på fest-
pladsen aflyst på grund af 
for få tilmeldte, fortæller 
frivillig Loa Hansen.

”Til gengæld har opbak-
ningen til byfesten været 
helt enorm. Jeg har aldrig 
set så mange mennesker 
samlet her før som fredag 
eftermiddag og aften. Der 
var lang kø til både hoppe-
borge og mad, og vi forven-
ter også stort fremmøde til 
aftenens 80erfest.”

Den formodning fik Loa 
Hansen ret i, og lørdag 
aften var teltet endnu en-
gang fyldt med festglade 
mennesker. Alle bartende-
re var klædt i neonfarvede 
T-shirts og plastikkasket-
ter, og i den modsatte ende 
af teltet fyrede discjockeyen 
op for 80erhits på stribe.

For en stund blev Coro-
na-pandemien glemt til 
fordel for at synge med på 

Hvor længe har du elsket 
mig og en svingom på dan-
segulvet. Livlig snak og 
høje latterudbrud vidnede 
om, hvad vi i den grad har 
savnet i halvandet år, og 
med øl i hånden og venska-
belige kram blev Hjerting 
Byfest 2021 sluttet godt af.

Tekst og foto:  
Kamilla Høst Pedersen

Hoppeborgene og lørdagens 80erfest  
var i høj kurs, da årets byfest i Hjerting 
løb af stablen. Kræmmermarked aflyst

Gensynsglæden var stor, 
da Hjerting Byfest blev 
afholdt på plænen foran 
svømmehallen den 27. og 28. 
august. Specielt hoppeborgene 
og lørdagens 80erfest var en 
stor succes.

Grisen på grillen  
blev grundigt smurt ind  

i flydende margarine  
inden låget blev lagt på.

Hvordan er Vadehavet skabt?
Der er mange teorier om 
Vadehavets opståen her i 
det sydvestjyske hjørne af 
Danmark. Er det en lang 
organisk udviklingspro-
ces, eller kan det være en 
relativ pludselig hændel-
se? En af de nyeste og mest 
spændende teorier bygger 
på geo logiske opdagelser, 
og her rammer vi ind i no-
get, der normalt opfattes 

som værende langt fra den 
danske natur. For estime-
ret 8150 år siden skete der 
et stort skred ud for den 
centrale del af Norge sand-
synligvis forårsaget af tek-
toniske pladers indbyrdes 
ubalance. Dette går under 
benævnelsen ’Storegga sli-
de’. Denne underjordiske 
aktivitet har medført en 
tsunami, der med en bølge 
af en anseelig størrelse har 
skubbet havbundens ma-

terialer foran sig, og dette 
kan have været den tidlige 
fødsel af Vadehavet.

Når dette ser ud til at 
være den mest sandsynlige 
start på det, vi i dag kalder 
Vadehavet, er det fordi ma-
terialer fra området ud for 
Norges vestkyst via denne 
tsunami-spredning over en 
bred, lavvandet kontinen-
talsokkel forårsaget i det 
sydøstlige Nordsø, er fun-
det i Rømøs undergrund. 

Kulstofmålinger og sedi-
mentanalyser viser, at der 
er en klar sammenhæng.

Denne hændelse for 8150 
år siden har altså med stor 
sandsynlighed skabt de 
første betingelser for de 
måske millioner af tons 
sand og andet materiale, 
der i dag karakteriserer Va-
dehavets dynamikker.

Tekst og foto: Søren Brinch 

Vadehavets fugle

Bydholm i Vadehavet, som måske skabtes ved et skred ved Norge for 8150 år siden.Bydholm i Vadehavet, som måske skabtes ved et skred ved Norge for 8150 år siden.


