
8  13. oktober 2021Hjerting Posten

Planter nye træer i Hjerting og Guldager
BYFORGRØNNELSE – 
Foreningen NaturSydVest 
og Esbjerg Kommune har 
indledt et samarbejde, Pro-
jekt trivsel, om udplant-
ning af godt 3000 buske 
og træer i kommunen, 
heraf cirka 600 i 
Hjerting. 

”Alle de buske 
og træer vi plan-
ter er hårdføre og 
hjemmehørende i 
Danmark og er der-
udover udvalgt efter, 
at der er pollen og 
nektar til blandt 
andet bier, biller 
og sommerfugle, 
at der er bær og 
redesteder til fug-
lene, samt at dyr, så-
som harer og pinds-
vin, har skjulesteder. 
Buske og træer skaber mere 
liv og er rigtig gode for 
biodiversiteten i byerne,” 
udtaler biolog og formand 
for NaturSydVest Carsten 
Mathiesen, der er initiativ-
tager til samarbejdet.  

”Buske og træer har 
mange andre kvaliteter. De 
er effektive til at opsamle 
kuldioxid og partikler fra 
luften samt er naturlige læ-

givere og støjdæmpere. Og 
ikke mindst forskøn-
ner de 

og kan 
bringe glæ-
de og velvære, og 
så er det tilladt at plukke 
lidt ribs, solbær, hindbær, 
kirsebær med mere fra de 
udplantede træer og bu-
ske som sund velsmagen-
de snack. Buske og træer 
handler om trivsel for både 

dyr, fugle og mennesker,” 
tilføjer han.

Udplantningen af 
buskene og træerne 

vil starte onsdag 

den 3. 
november 

ved hjørnet 
af Grundtvigs Alle og 

Darumvej, tæt på Lergrav-
sparken. Her vil de første 
250 buske og træer blive 
’stiklet’ i jorden, bistået af 
blandt andre medlemmer 
af NaturSydVest og elever 
fra 4. A på Danmarksga-

des skole med taler af ud-
valgsformand Søren Heide 
Lambertsen og af Natur-
SydVest. 

Herefter kommer turen 
til Hjerting og Guldager i 
Esbjerg. I Hjerting vil der i 
november blive udplantet 
600 buske og træer, og det 
vil finde sted i den grøn-
ne kile ved Hjertingstien 
og Duevænget. Her kom-
mer de udplantede buske 
og træer til at gøre selskab 
med de to blomsterbånd af 
vilde engblomster, Esbjerg 
Kommune i sommers udså-
ede i kilen, som et led i at 
øge biodiversiteten i kom-
munen. 

”Vi er i NaturSydVest 
meget glade for den vel-
vilje, imødekommenhed 
og professionalisme vi har 
mødt hele vejen op i sam-
arbejdet med Esbjerg Kom-
mune med det fælles mål 
at få mere natur ind i bl.a. 
byerne samt øge den biolo-
giske mangfoldighed. Det 
er rigtig rart at gøre noget 
konkret og ikke bare snak-
ke om det”, slutter Carsten 
Mathiesen. 

-fina

Projekt trivsel skydes i gang med træplantning den 3. november i blandt andet Guldager og Hjerting

NaturSydVest
Foreningen NaturSyd-
Vest blev stiftet i 1951 
under navnet Natur-
historisk Forening for 
Sydvestjylland. Natur-
SydVest afholder cirka 
16 arrangementer om 
året fordelt på ture, 
foredrag og naturfor-
valtning og har egen 
hjemmeside. 

Følgende 14 slags 
buske og træer ud-
plantes: Ribs, solbær, 
hindbær, blågrøn rose, 
rød kornel, æble-rose, 
tørst, fugle-kirsebær, 
hyld, hassel, vildæble, 
hvidtjørn, almindelig 
røn og almindelig hæg.

Buskene og træerne 
udplantes som busket-
ter. Esbjerg Kommune 
har udpeget følgende 
tre steder i Esbjerg, 
hvor der i alt udplan-
tes 1600 buske og træ-
er, som fordeles på: 
250 styk på hjørnet af 
Grundtvigs Allé og 
Darumvej. 750 styk 
ved Guldagergårdsvej. 
600 styk i naturkilen 
ved Hjertingstien og 
Duevænget. De reste-
rende udplantes i Ribe, 
Bramming og Ege-
bæk-Hviding.

Træer i 
bybilledet 
øver trivslen. 
Så nu plantes 
der flere. 

Modelfoto.

SKOLELIV – Om det så 
var kagerne, så var de også 
udsmykket med uden-
landske flag, da der i uge 
38 var International uge 
på Aura-skolerne Hjerting 
Skole og Nordvangskolen.

”Aura er som profil 
Craft-, Erasmus- og E-twin-
ning skole. Vi mener, det er 
vigtigt at vores elever får 
et internationalt og globalt 
udsyn og arbejder med de 
gode kompetencer i det 21. 
århundrede. Det er de fire 
gange K: Kritisk tænkning, 
kollaboration, kreativitet, 
og kommunikation,” for-
tæller pædagogisk leder 
Pernille Holm Plantener, 
Hjerting Skole.

”0. til 9. årgang på både 
Nordvang- og Hjerting-af-
delingen har derfor alle i 
uge 38 arbejdet tværfagligt 
med et internationalt fokus. 
Hver årgang har haft et 
land. Nordvangskolen har 
haft fokus på de nordiske 

lande og Hjerting Skole på 
EU. Ugen bar præg af læ-
ring, glæde gode grin og 
masser af anderledes ak-
tiviteter som EU-feature-
uge,” tilføjer hun.

Europa rundt
Torsdag eftermiddag åbne-
de skolerne dørene op for 
forældre, søskende og bed-
steforældre til et arrange-
ment, som de kaldte Euro-
pa rundt på en torsdag, en 
fest af en rundtur i Europa 
på skolerne, hvor eleverne 
præsenterede, hvad de hav-
de brugt noget af ugen på.

Til en kulisse af luft-
havnsstøj, boarding og pas-
tjek gik gæsterne igennem 
security-gaten i lufthavnen 
på vej rundt til de europæi-
ske og nordiske lande. 

Der er blevet danset zor-
ba og spist græsk salat i 
Grækenland, danset slo-
vensk folkedans i Slove-
nien, spist belgiske vafler i 

Belgien, lavet tjekkisk op-
læg om deres traditioner 
og kultur i Tjekkiet, der 
blev undervist i den fran-
ske revolution på 5. årgang, 
hvis land var Frankrig, alt 
imens gode, hjemmelavede 
baguettes blev nydt. 

Det var en fantastisk 
uge, hvor skolens profil 
og undervisning ud fra 
4K-modellen har fået liv og 
næring, vurderer Pernille 
Holm Plantener og pæ-
dagogisk leder Lars Hen-
rik Rod Andersen, Nord-
vangskolen. 

Ugen sluttede med et 
åbent hus og starten på en 
ny tradition. Skolen, både 
ledelsen og personalet, er 
glade for den store opbak-
ning fra forældre og bed-
steforældre og glæder sig 
allerede til næste år at slå 
dørene op til en ny interna-
tional uge.
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I uge 38 blev der blændet op for det 
internationale og det globale på 
Aura-skolerne i Hjerting. Forældre og 
bedsteforældre kom forbi og oplevede 
undervisningen på nært hold

International uge på Hjerting Skole
Nogle af de bradepandekager, 
der blev serveret, var 
udsmykket med europæiske 
flag.


