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Frivillige bidrag til Landsbyposten.
Landsbyposten udgives af HSUG, men støttet af byens øvrige foreninger i
Hunderup/Sejstrup.
Som omtalt i Landsbyposten februar 2020, balancerede udgifter og indtægter i 2019, på baggrund af bidrag fra foreningerne og frivillige bidrag fra
læserne.
Bladet er fortsat et vigtigt medie for byens aktiviteter, som kan læses både
online
(hunderup-sejstrup.dk) - og den trykkes også i papirformat som husstandsomdeles i 350 eksemplarer 11 gange om året.
Vi håber at du som læser vil bidrage til bladets økonomi, som er meget vigtigt for at bladet fortsat kan udgives både online og i papirformat.
Så hvis ikke du allerede har gjort det, vil vi bede om dit frivillige 2020 bidrag
til Landsbyposten.
Der er følgende betalingsmuligheder (skriv gerne “bidrag LP” i teksten)
Mobile Pay 40350
Kontooverførsel til 5971 1304242 (netbank)
Indbetalingskort +73<+89017076 (netbank)
Ønsker du at bidrage på anden vis, så kontakt gerne undertegnede.
På vegne af HSUG
Jan B. Andersen, Mobil 28495029
DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER
10.
SEPTEMBER

Landsbyposten trykkes af Hans Thiim, Bramming
i 350 eksemplarer, udgives af H.S.U.G., og omdeles
til samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.
Kommercielle annoncer: 400 kr/side.
Redaktion & distribution:
Eilif Pedersen
Lis Andersen
Tlf. 40 17 28 17 Tlf. 27 51 33 52

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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Udflugt med Seniorklubben / Alex Andersen
Torsdag den 17. september kl. 8.30 er der udflugt til
Anton Stormlunds kinoorgel i Hornstrup forsamlingshus
og Alrø i Horsens fjord.

Der er kørsel i egne biler med start fra forsamlingshuset kl. 8.30. Første stop er hos Anton Stormlund i Hornstrup, hvor vi skal se Danmarks
eneste kinoorgel samt en fin udstilling med dampmaskiner og strømforsyning m.m. Anton Stormlund er en karismatisk person, man ikke lige
vil glemme. Han modtager os kl. 10.00 på adressen Møllebyvej 16, 7100
Vejle. Man må gerne indtage medbragt kaffe og brød hos ham.

på den 8 km² store ø, man kan komme til via
dæmning.
Ønsker man et længere ophold på øen, er der 3
spisesteder, der byder på kaffe og brød.

Efter foredrag og rundvisning kører vi til Alrø
i Horsens fjord, hvor der
venter en middag med de
meget berømte tarteletter
på Cafe Alrø på Alrøvej
398, 8300 Odder.
Derefter er der lejlighed
til at nyde en smuk udsigt

Tilmelding nødvendig senest den 7. september til Knud Hansen på tlf. 75 17 37 84 eller
mobil 20 40 34 24. Prisen eksl. drikkevarer er kr.
150,-.
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Badminton sæson 2020-21 / Claus Jæger
Så er det snart badmintonstid igen, sæsonen starter den 1. september 2020, og
slutter den første uge i april 2020. Som noget nyt i år, er der ingen ”ferie” i uge
42 og uge 7, dog er der lukket mellem jul og nytår.
Tilmelding skal ske til Claus Jæger på følgende:
e-mail: cj@stenhedegard.dk
Mobil: 22 78 82 39
Motionsbadminton.
Pris: 2300 kr / bane
Følgende tider er reserveret til udlejning.
Mandag: 18.00 – 19.30
Tirsdag: 20.00 – 22.00
Torsdag: 19.30 – 22.00
Hvis man vil have samme tidspunkt som sidste år, skal jeg vide det ingen d. 25
august, ellers bliver banerne udlejet efter først til mølle princippet.
Turneringbadminton.
Pris: 950 kr
Der trænes om torsdagen fra klokken 19.30, alle er velkomne
Børn.
Pris: 500 kr
Sæsonen starter torsdag d. 13 august, og forsætter frem til d. 1 juni.
De mindste træner fra 17.00 – 18.00
De store træner fra 18.00 – 19.30
Hvem der er stor eller lille, afhænger selvfølgelig af alder, men også lidt om
hvor mange der kommer, men bare mød op, så tager vi en snak om det.
Mvh Badmintonudvalget
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Mandags-motions-badminton / Eilif Pedersen
Det såkaldte MandagsBadmonton hold har eksisteret i mere end 25 år (starten fortaber sig lidt). Over 70 spillere har deltaget gennem tiderne, - nogle har
været med i få år, nogle helt fra start.
Nu lægger vi endnu et år til med start d. 7 september kl. 19,30-21, og vi byder
gerne nye deltagere velkommen (bare du er over begynderstadiet).
Vi spiller to ”runder” i forskellige kombinationer, så man spiller altså ikke de
samme fire hver gang.
Der er ingen mødepligt, men pligt til at melde fra, hvis man ønsker det en dag.
Er det noget for dig, kan du kontakte mig på 40 17 28 17 eller eilif@bihus.dk
Velkommen!

Seniorklubben starter op igen / Alex Andersen
Hunderup-Sejstrup seniorklub starter den nye sæson med den generalforsamling, der måtte flyttes pga. coronakrisen.
Det bliver torsdag den 3. september kl. 13.30 i forsamlingshuset
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Gerda Bjerrum og Knud Hansen er på valg
Efter generalforsamlingen
vil der være foredrag med tidligere uddeler i Kvickly i Ribe, Otto Olsen, der
vil fortælle om den kolossale udvikling, der har været siden en spæd start i
Ribe.
Otto Olsen er kendt som en ihærdig ildsjæl og igangsætter, specielt inden for
håndbold og bridge.

SOGNEARKIVET

v/ Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19,30 til 21,30
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Denne artikel er skrevet på opfordring af Ole Witte Madsen

At bo i Hunderup / Bente og Jimmy Nonbo
Den 17.08.1996 flyttede vi ind i huset på Rønnesvinget 2 i Hunderup.
Huset har vi selv tegnet og fået bygget af lokale håndværkere. Det passede til
vores familie på det tidspunkt.
Vi blev hurtigt budt velkommen og accepteret af beboerne i det hyggelige lokalsamfund. Vi kunne straks mærke, at der var varme og sammenhold. Havde
vi en opgave, som vi ikke selv kunne klare, skulle vi ikke gå langt for at finde
en hjælpende hånd. I det lokale samfund står vi sammen skulder ved skulder,
skaber et trygt og godt socialt sammenhold.
Vi kom hurtigt i bestyrelsen i forskellige foreninger, hvilket var en rigtig god
måde at lære folk at kende på. At være med i forskellige foreninger gav os rigtig
meget viden og socialt samarbejde med befolkningen på kryds og tværs. Det
blev vi også ved med i over 20 år.
I de første år vi boede i Hunderup, var der rigtig mange børn i samme alder
som vores børn. Forældrene var på vores alder, og det førte til, at vi kunne
hygge os sammen i forskellige sammenkomster. Vi var altid trygge ved at lade
børnene gå over til deres kammerater og lege, for vi vidste, at de også der var i
trygge rammer og gode hænder.
Skolen lå tæt på, og børnene kunne selv gå i skole. Det var en hyggelig landsbyskole, der havde klassetrin op til 6. klasse. Elevtallet i skolen var ikke større,
end at lærerne kendte alle børnene. Var der noget der haltede, blev der straks
taget hånd om problemet.
Senere kom konfirmationsalderen. Der blev holdt rigtig mange konfirmationer
og efterkonfirmationer i området. Det var hyggelige fester, hvor både børn,
konfirmander og forældrene hyggede sig sammen.
Efter folkeskolen, fortsatte vores børn på efterskoler og derefter på videregående uddannelser i Ribe/Esbjerg/Århus. Det gav en spredning af vennerne
og kammeraterne, som ikke alle fortsatte deres videregående uddannelse de
samme steder. Trods denne spredning, blev kontakten holdt ved lige.
Noget, der var vigtigt for børnene, selv om de var rykket videre, var at komme
hjem til Landsbyfesten. Her kunne der opfriskes gamle minder og udveksles
erfaringer samtidig med, at der blev hygget og snakket med diverse forældre.
Landsbyfesten husker vi som de dage, hvor ALLE - unge som gamle - mødes
til hyggelige lege, spil, konkurrencer og fællesspisning. I de dage følte vi, at hele
byen var taget på ferie i telt til vores sportshal og sportsanlæg. Der summede
af liv og finurligheder og under festen samledes alle og nød fællesskabet i det
sociale samvær.
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Beboerne i Hunderup/Sejstrup er idrætsaktive, og gennem årene har der været
aktiviteter indenfor fodbold, håndbold, tennis, gymnastik, badminton, spinning, volleyball, petanque og sågar en stor cykelklub. Jimmy har selv været
træner inden for håndbold, volleyball og spinninginstruktør og kaptajn (leder)
for nogle af cykelholdene.
Da vores børn startede på videregående uddannelser, kunne de cykle til Sejstrup og tage toget i skole. Vores børns venner og kammerater har altid været
meget velkomne i vores hus – det benyttede de sig også af .Vi lærte deres
venner godt at kende, og samtidig vidste vi også, hvem de tilbragte tiden sammen med. Der er kørt mange ture til Helle Hallen og Ribe, da de fik alderen og
måtte tage på diskotek.
Efterhånden som tiden er gået, er vores børn jo voksne nu og har deres egne
familier. De er stadig meget velkomne i vores hus, og det benytter de sig også
rigtig meget af. Vi har ofte børnebørn (og hunde) på ferie eller bare weekend,
og det nyder vi meget.
Børnebørnene nyder det også. Der er mange gode grønne steder i området,
som vi kan benytte os af: Det er på legepladser, i haven, i skoven ved træmændene, cykelture på landevejen eller cykelstier, Vandværksskoven og turen er
mange gange gået til Købmanden.
Selvom om børn og børnebørn nyder at komme til Hunderup, har vi nået det
tidspunkt, hvor vi gerne
vil bo i noget mindre.
Derfor har vi solgt vores
hus på Rønnesvinget 2,
og vender nu næsen mod
Middelfart. Det glæder vi
os meget til.
Vi vil sige tusind tak til
alle i dette velfungerende
lokalsamfund. Vi vil
aldrig glemme de gode 24
år, vi har haft i Hunderup.
Stedet vil altid være i
vores tanker.
Vi ønsker de nye tilflyttere held og lykke på Rønnesvinget 2 i Hunderup.
Med venlig hilsen
Jimmy og Bente Nonbo
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Menighedsrådet afholder

Valgforsamling*
onsdag, den 16. september
kl. 19.30 i Klublokalet
*) Valgforsamling kan sammenlignes med en
generalforsamling. Det er her nye medlemmer til
menighedsrådet opstilles og vælges.

Vi har allerede det nødvendige antal kandidater,
men måske der er flere, som gerne vil stille op,
og præge kirkelivet i sognet?
Kom og vær med til at sammensætte det nye
menighedsråd.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Menighedsrådets opgaver
Opstilling af kandidater og præsentation
Valg af nyt menighedsråd og suppleanter
Orientering om mulighed for andre lister og
afstemningsvalg
6. Evt.

Vel mødt
Menighedsrådet
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Mogens Osborg i Seniorklubben / Alex Andersen
Torsdag den 1. oktober kl. 13.30 i forsamlingshuset
Foredrag med forhenværende politibetjent, Mogens Osborg.
Mogens Osborg, der er tidligere politimester i Ribe,
vil fortælle om sine erindringer fra 33 år i politiets
tjeneste.
Med den hyppige debat om politistrukturen, politiskolen og politiets opgaver generelt er det et særdeles
vedkommende emne, og med 33 år i politiets tjeneste
i bagagen er det en erfaren person og tillige en lokal
personlighed, der øser af sine minder og meninger.
Fra 1974 til 2007 var Osborg politifuldmægtig og
vicepolitimester i forskellige jyske kredse. I 1991 blev
han så politimester i Ribe politikreds og dermed øverste chef i politikredsen.
I alle årene har Mogens Osborgs især arbejdet som anklager i straffesager, og
i den egenskab har han oplevet mange både spektakulære og underholdende
sager i retten. Som lovens forlængede arm har han været vidne til både dramatiske og dybt tragiske begivenheder, men han har også mange morsomme
erindringer fra sine år i politiet.

Prisen for at deltage i seniorklubbens arrangementer i forsamlingshuset er normalt kr. 40,- for medlemmer og kr. 50,- for ikke-medlemmer. For dette beskedne beløb venter et foredrag eller musik samt kaffebord med hjemmebagt brød.
Der kan betales kontant eller mobile-pay på 29 70 28 72 (anbefales).
Seniorklubben har gennem flere år ligget på 120 – 130 medlemmer, der hver
giver kr. 50,- i årskontingent. Man kan blive medlem ved at kontakte Gerda
Bjerrum (28 83 08 45), Erik Alberg (23 86 71 68), Knud Hansen (20 40 34 24),
Eilif Pedersen (40 17 28 17) eller Alex Andersen (29 70 28 72)
Seniorklubben kan i den kommende sæson fejre sin 50 års fødselsdag. Det sker
ved et større aftenarrangement torsdag den 11. marts. Mere herom senere.
Landsbyposten September 2020
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”Figurativ Fantasi” / Mette Fredslund
Udstillingen ”Figurativ Fantasi ”
I Hunderups gamle skolebygning blev en stor succes.

Den ustoppelige malergruppe fra Ideforum havde tænkt stort –
og samlet fik 265 personer set udstillingen i de gamle skolelokalerfordelt over ferniseringen torsdag, d. 23.juli og de tre efterflg. lørdag-søndage.
TUSIND TAK FOR GOD OPBAKNING!
Udstillingen bestod bl.a. af Mogens Jessing-billeder (karavanen fra viadukten i Bramming) og billeder lavet af Ideforums egne malere i samarbejde med M.J.

Desuden udstillede Lejf Fogh
Jakobsen med skulpturer og
Ideforums Randi Andersen
med fantasifulde keramikfigurer.
Nu ved vi, at den gamle skole
er MEGET velegnet til udstillinger !!
…og folk udefra vil gerne
komme til Hunderup, når der
er noget at komme efter !
Landsbyposten September 2020
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Ting og sager.

Vi skal flytte og har en del ting og sager, der ikke skal flytte med.
Kom og se det i carporten på Rønnesvinget 2, Hunderup.
Finder du noget interessant, kan du betale med MobilePay.
Med venlig hilsen
Jiimmy og Bente Nonbo
Mobil 23 26 74 63
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Billard / Bjørn Jepsen

½ pris resten af året 2020
Kunne du tænke dig at spille Billard eller pool når det passer dig og har du evt
en god makker som du vil hygge dig med som så se her.
Vi råder over nogle gode lokaler i Hunderup Hallen hvor du kan spille billard/
pool, der er næsten frit slag for hvornår så der er mulighed for at spille næsten
alle døgnets timer.
Vi råder over 2 opvarmet billard border samt et næste nyt Pool bord.
Vi køre halv pris for nye medlemmer resten af året.
Senior normal 700 kr nu 350 kr
Pensionist normal 500 kr nu 250 kr
For mere info om priser se HSUG.
dk eller kontakt Bjørn Jepsen via
Mobil: 20486106 (efter kl 15,00)
læg gerne en besked på telefonsvareren.
Mail 2008aprilive.dk

Filmaften (Onkel) / Ole Witte Madsen

Filmaften i Sognehuset
Onsdag den 23. september kl. 19.00
Sognehuset i Gredstedbro, Andelsgade 2, 6771 Gredstedbro

Ellen og Asger Tønder fra Ribe vil denne aften introducere den sønderjyske
film Onkel, som vi skal se sammen. Efter filmen er der kaffe og kage og vi vil i
fællesskab tale om nogle emner og temaer i filmen ud fra nogle spørgsmål og
overvejelser, som Ellen og Asger har forberedt.
Der går mange minutter, inden de første ord bliver sagt i det stille drama ”Onkel”. Filmen handler om forholdet mellem en niece og en onkel, der sammen
bor på en gård i Sønderjylland, og sproget i filmen er klingende synnejysk. RolLandsbyposten September 2020
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len som Onkel spilles af Peter
Hansen Tygesen, mens niecen
(Kris) spilles af Jette Søndergaard. De to er også onkel og
niece i virkeligheden. Temaet
er, hvorvidt unge skal rejse til
byen for at realisere sig selv
eller blive hjemme i lokalsamfundet. Samtidig er der også
blevet plads til en kærlighedshistorie, idet Kris forelsker sig i
kirkekorsangeren Mike.
Filmen har modtaget Gabriel
filmprisen, som er Landsforeningen af Menighedsråds
egen filmpris. Filmprisen er en
kirkelig markering af en nordisk kvalitetsfilm, og formålet
er blandt andet at belønne
anstrengelser for at skabe kirkeligt vinklede film.
Menighedsrådet
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Høstgudstjeneste / Mette Fredslund
I år holdes der høstgudstjeneste i parken ved Kjærgård Landbrugsskole
Søndag, d. 13. september kl 11.
Kirkekoret medvirker.
Efter gudstjenesten inviteres I på en let frokost i skolens spisesalen.
Alle er meget velkomne !
Tilmelding af hensyn til maden; mettepf@hotmail.com eller tlf. : 30132372
I tilfælde
af dårligt
vejr
rykker
vi ind i
Riddersalen.
Venlig
hilsen
Menighedsrådet.

Generalforsamling i
Sejstrup By Beboerforening.
Lørdag d.26/9-2020
Kl.14.00
Kirkevej 72, Sejstrup.

Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag som ønskes drøftet på generalforsamlingen
skal være bestyrelse i hænderne senest 8 dage før.
Mvh Bestyrelsen.
Formand, Karina B. Jensen.
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Keld & Hilda i

lørdag d.19.-09.
Spisning kl.1800 og koncert kl.2000.
Dørene åbner kl.1700
Keld & Hilda fortæller om deres lange
karriere, og blander det med masser af
hits.
En aften med spisning, kaffe og kage
samt musik.
450,Billetter købes på Billetten.dk (+ gebyr)
eller hos Min Købmand, Hunderup.

Foredrag med Stig Rossen i
tirsdag d.3. november kl.1900,
dørene åbner kl.1800.
Billetpris 250,Billetter købes hos Min Købmand, Hunderup eller på Billetten.dk (+ gebyr)
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Kun for mænd.

Lørdag d.3. oktober kl. 18,00 i

Vi prøver i år igen, med en aften uden koner, kærester, dem vi ikke taler om,
mødre og andre fruentimmere.
I år skal vi have store burgere, bestående af en dejlig stor brioche bolle med
krydder mayo, en bøf på 300g, rødbeder, bløde løg, syltede rødløg, ketchup,
remoulade, forårsløg, ristet løg, spejlæg og skysovs. Dertil store grove pommefrites og bernaise sauce.
Torben Matthews kommer med 8 forskellige slags øl, og fortæller lidt om hver
enkel, blandet med gode historier.
Billetprisen for alt dette er 385,Billetter kan købes på Billetten.dk (+gebyr) eller hos Min Købmand, Hunderup
Arrangeres af:

Kommende arrangementer i Sejstrup Forsamlingshus:
J-Dag fredag d.06-11-2020
Julefrokost lørdag d.14, november kl.1800
Kaffebord og musik. Lørdag d.12.-12. Ingeline, Rasmus Nelausen
og Stine Klingsten.
Julebanko i Søndag d.13. december Kl.1300-1700
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Landsbyposten September 2020
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Tak for opmærksomheden ved vores datters dåb.
Søndag den 9. august blev vores datter døbt i Vilslev Kirke. Marie Louise bar hende, jeg døbte hende, og Benedicte Witte Madsen tog imod dåbens tre håndfulde
vand med sit rolige væsen og smilende gemyt. Benedicte var iført en dåbskjole,
som Marie Louise havde syet af sin brudekjole. Efter gudstjenesten og dåben var
der reception i konfirmandstuen med kaffe, te og Marie Louises hjemmebagte
cupcakes. Vi havde opfordret alle til at give et bidrag til UNICEF, der er en organisation under FN, som arbejder med at hjælpe børn i nød verden over. Der
kom 1.200 kr. ind, som vi er meget glade for at kunne sende videre til UNICEF.
Vi havde en dejlig dag
med fest i haven for
familie og venner i det
meget varme vejr, der
heldigvis var krydret med forfriskende
vindpust. Fra mandag den 10. august til
og med søndag den
8. november er jeg på
forældreorlov. I den
periode varetages embedet af Elin Hjuler,
som egentligt var gået
på pension som sognepræst i Farup, men
som gerne ville træde
til i denne periode.
Med ønsker om en
god sommer.
Med venlig hilsen,
Ole Witte Madsen,
sognepræst
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Nyt fra Lokalrådet / Claus Simonsen
Det er længe siden der har været nyt fra lokalrådet i Landsbyposten – de fleste læsere
kan sandsynligvis godt gætte årsagen . Efter den forsigtige genåbning af landet har
rådet mødtes to gange, og en del af de punkter vi har haft oppe at vende, har handlet om
arrangementer af den ene eller anden art der har været aflyst eller udskudt. Alt roder
stadig, for at sige det på dansk …
Foranlediget af en henvendelse forsøger lokalrådet at iværksætte at domænet www.
hunderup-sejstrup.dk bliver genoplivet. Der er foreløbig en webmaster og tre vedligeholdere, men yderligere hjælp vil ikke blive afvist.
Kommunen har før ferien iværksat et morsomt projekt ved navn ”Servicér en skraldespand”. Projektet går ud på at kommunen vil stille skraldespande op på afsides steder
hvis privatpersoner påtager sig at tømme spandene. Foreløbig bliver der stillet en spand
op ved den lille P-plads ved indkørslen til Hollænderskoven fra Lundagervej.
Ordningen med landsbypedellerne er formelt opsagt. Der er dog stadig én pedel tilbage,
som man kan forsøge at tilkalde.
Lokalrådet har spurgt kommunen om der er planer om separatkloakering i vore landsbyer. Vi har fået en henvisning til et kort der viser at der er planer både i Sejstrup og
Hunderup, men tidsfrister fremgår overhovedet ikke af kortet. Webadressen er http://
kort.plandata.dk/spatialmap. Man skal gå ind under ”Spildevandsplaner vedtaget”,
”Kloakopland vedtaget” og zoome ind på vores område.
Lokalrådet deltager i Hunderup-Sejstrups Fremtids stand på efterårsmessen. Her vil vi
fortælle om lejeboligprojektet, vil vil forsøge at hverve deltagere til de projektgrupper
der blev meldt ud i foråret … og vi vil da også forsøge at overtale en person eller to til
at deltage i vort arbejde …

FORÅRSMESSE DER BLEV TIL EFTERÅRSMESSE D. 26/9 AFLYSES.

Pga. Coronaens genopblusning, og at forsamlingforbuddet på over 100 personer fortsat er gældende, ser vi os nødsaget til igen at aflyse den udsatte Forårsmesse her i efteråret.
Forårsmessen blev ellers flyttet til d. 26/9, det tør vi ikke længere løbe an på.
Planen er nu, at Forårsmessen holder pause i 2020, og I stedet afvikles
LØRDAG D. 24.4 2021
Det er vort ønske, at alle, der har reserveret en stand i år, har mulighed for i
stedet at deltage til næste år.
Vi håber, der er forståelse for denne beslutning. Venlig hilsen
Jørn Boesen Andersen
Formand for Hunderup Sejstrup Fremtid
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Gymnastik 2020/2021
Nu er det igen tid til sved på panden, fart og
tempo, redskaber - kun fantasien sætter
grænser

Vi starter op i uge 37
- Bleræs
Onsdag kl. 16.30 – 17.15
Forældre/Barn (fra barnet kan gå til ca. 3 år)
- Troldeungerne
Tirsdag kl. 16.00 – 17.00
3 – 4 årige
Børnene kan blive afhentet i børnehaven Troldehulen i Hunderup
- Krudtuglerne
Mandag kl. 17.00 – 18.00
5 – 6 årige
Det anbefales at børn, der bliver 6 år i 2020, vælger dette hold
- Spirrevipperne
Spring 0. – 2. klasse

Tirsdag kl. 17.15 – 18.15

- Springrotterne
Spring 3. klasse – 7./8. klasse

Tirsdag kl. 18.30 – 20.00

- Fitness
Dame/herrer fra 16 år - ?

Onsdag kl. 19.30 – 20.30

- Dame/Herrer gymnastik
Onsdag kl. 18.00 – 19.00
Senior gymnastik
Holdet starter først op i uge 40
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Kvindefodbold / Doris Præst
Så ruller fodbolden atter på Hunderup Stadion, efter et Corona ramt forår.
Har du lyst så mød endelig op for at heppe. Vi har et dame 7 mands hold, samt
et oldboys hold.

Tuneringsplanen for begge hold:

Kvinder C2 7M - Efterår 2020
604346 Hunderup/Sejstrup UG
Hold Hunderup/S UG
Række
Kvinder C2 7M - Efterår 2020
Pulje Pulje 518
Kampnr Dag

Dato

Kl

Hjemmehold

Udehold

Spillestedsnr/navn

140422 Man
rup Stadion

17-08-20

19:15

Hunderup/S UG Tjæreborg IF

140425 Man
Anlæg

24-08-20

19:15

Esbjerg IF 92

140429 Man
rup Stadion

31-08-20

19:15

Hunderup/S UG Coconut Lions 6394 Hunde-

140434 Man
Stadion

07-09-20

18:30

Høm/Seem UIF Hunderup/S UG 6025 Høm

140437 Man
21-09-20
bæk/Hviding Akt.center

18:30

Hviding IF

140441 Man
rup Stadion

28-09-20

18:30

Hunderup/S UG Jernved IF 1

6394 Hunde-

140445 Man
rup Stadion

05-10-20

18:30

Hunderup/S UG Team VAB

6394 Hunde-

Hunderup/S UG 6593 Skibhøj

Hunderup/S UG 6381 Ege-

Bemærk.
Team VAB er pr. dags dato indtrådt i stedet for Oversidder 1.
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Walk & Talk / Helle Hvitved
6/9 Kirkevej, Puggårdsvej, Stratvej, Stenbrovej, Kirkevej. 5,4 km
Start Trinbrættet kl 10.
13/9 Kirkevej, Ribevej, Stenbrovej. Kjærgårdsvej. 4,8 km
De, der har lyst, stopper på Kjærgård til høstgudstjeneste kl 11.
Start HSI Hallen kl 10.
20/9 Kjærgårdsvej, Vandværksskoven, Kragelundvej, Kjærgårdsvej. Ca. 4 km.
Start HSI Hallen kl 10.
27/9 Banestrækning, Alsbrovej, Ribevej, Kirkevej. 4,5 km
Start Trinbrættet kl 10.
4/10 Ingen tur.

Husker du købmanden?
Og husker du at handle der?
Landsbyposten September 2020
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Kristoffer Smidts begravelse / Ole Witte Madsen
Begravelse fredag den 7. august kl. 14 fra Vilslev Kirke, hvorefter kisten blev kørt til
Hunderup kirkegård, hvor jordfæstelsen fandt sted. Vi sang følgende salmer: 754:
Se, nu stiger solen - 121: Dejlig er jorden - 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din
jord - 787: Du, som har tændt millioner - 784: Altid frejdig.
Endelig viser sommeren sig fra sin bedste side med sol og varme, og vi lokkes ud
af husene for at være sammen med andre. Vi skal huske at leve i de lyse timer i
dette Gudgive menneskeliv, for en ukendt dag rammes vi af et mørke, som solens
skin ikke kan bryde og at en kulde, som end ikke en hedebølge i sommervarmen
kan få bugt med, når livets glød og glæde slukkes. Sådan er menneskelivet. Derfor gik Jesus ind i det dødskolde mørke for at Gudslysets genopvækkelse skulle
ødelægge dødens frygt og magt. Det skal vi leve på.
Vi er i dag samlet i Vilslev Kirke for at ære, mindes og tage afsked med Kristoffer Smidt. Han blev født en vinterdag den 19. december 1924 og døde pludseligt
lørdag den 1. august. Han blev 95 år og var lige til det sidste i gang med at leve
sit jævne og muntre, virksomme liv på jord. I daglig tale kendes han i Hunderup
sogn som Stoffer, og som en af de ældste medborgere i området var han kendt,
og han var afholdt af mange som en venlig, glad og lun person, der så folk i øjnene, når han med sin store næve trykkede hånd og sagde Godaw på sit brede
jyske. Hans store og stærke hænder vidner om et langt liv med mange arbejdstimer, og de vidner om en stærk mand, der ikke var bange for at tage fat eller give
en hjælpsom hånd, når der var anledning til det.
Forleden mødtes jeg med hans to døtre, som med både savn og glæde fortalte
om deres far, og de gav mig en længere skrivelse med hjem, som Stoffer selv
havde skrevet om sit liv fra barndom til alderdom. Han skrev om alt det arbejde,
der har været i hans liv – han fik intet foræret, om sit ægteskab og familie, om
sine drømme, håb, medgang og modgang – velsignelser og prøvelser, glæder og
sorger. Han oplevede meget og reflekterede over sin eksistens. Det er selvfølgelig
umuligt at komme omkring hele hans lange liv i sådan en tale ved hans kiste, og I
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har jo hver især nogle minder om, hvordan Stoffer har været en del af jeres liv og
fællesskaber på forskellige måder. Selvom han var højt oppe i årene, da han gik
bort, mærker vi alligevel sorgen over, at han pludseligt ikke længere er iblandt
os. I dødsannoncen står der: ”Et hjerte af guld holdt op med at slå – to flittige
hænder er gået i stå”, og vi ved deraf, at hans fravær vil kunne mærkes i lang tid
fremover. Han var i sit liv dybt engageret i Hunderup sogn, ikke blot med sit
landbrug, men også med bl.a. tillidshverv, fritidsaktiviteter, graverstillingen og
sin altid flittige og trofaste deltagelse i arrangementer og gudstjenester. Jo, han
var en mand, der var formet af en særlig kultur og ophav.
Stoffer var født ind i et helt andet samfund end vores nutidige; dengang var der
andre værdier og normer, og han lærte noget om modgang allerede fra barnsben, da han mistede sin far som 3-årig og voksede op med sine søskende og
mor. Som så mange andre blev han konfirmeret og kom ud at tjene og fik ved at
arbejde med sine hænder nogle vigtige erfaringer. Som ung oplevede han også,
at de tyske fly fløj lavt hen over Hunderup Mose, da vort land blev besat af en
fremmed magt. Krigen fyldte dog ikke så meget hos ham, for han var ung og han
deltog i mange ungdomsaktiviteter. En dag mødte han hende, som skulle få en
særlig plads i hans tilværelse. I 1945 tog Stoffer på Rødding højskole men inden
da, blev han ringforlovet med Søster, eller Kirstine Mathilde Nielsen, som hun jo
hed. Og Stoffer skrev i sine erindringer, at ”så var det på plads”. Hans tilgang til
tilværelsen havde altid et praktisk skær.
I april 1949 købte Søster og Stoffer ejendommen på Kjærgårdsvej 24 og gik i gang
med arbejdet; meget skulle gøres, for brylluppet skulle stå i juni samme år! De
nåede det hele, og i de følgende år nåede de også at få børn ved siden af al arbejde
på gården. Først Inger Marie, så tvillingerne Peder og Anette og endelig Kjeld.
Slægt skulle følge slægt, men det går ikke altid, som man ønsker og håber. Peder
blev født med spasticitet og var totalt hjælpeløs; han døde blot 1½ år gammel.
Kjeld døde i en traktorulykke som 13-årig. Søster og Stoffer modtog de urimeligt
hårde slag, men lod sig ikke slå ud. Nok var modgangen uforståelig og sorgen
uforklarlig stor, men de vidste, at de stadig havde ansvar for de levende; og det
har nok været drivkraften bag hver en deres livsdage: At der altid var nogle og
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noget at leve for. På den måde kan man sige, at de holdt sig til at leve i tro, håb
og kærlighed til det jævne menneskeliv, som det blev budt dem. Da Søster døde
i 2011 måtte Stoffer leve alene, og det gjorde han ved at fortsætte med sin aktive
deltagelse i sognets liv. Det er egentligt utroligt, han overkom det, men det hjalp
nok, at han grundlæggende havde en nysgerrighed for nye ting, og det drev ham
til at komme ud at opleve noget.
Søster og Stoffer fik et langt ægteskab og fik opbygget og skabt et godt og trygt
hjem, der gav børnene en god barndom, hvor de fik en naturlig plads i livet på
gården såvel inde som ude. Inger Marie og Anette har arvet noget hjemmefra
af både personlighed og indstilling. Søster og Stoffer tog også med glæde imod
de svigerbørn, børnebørn og oldebørn, efterhånden som de kom til og viste, at
slægt virkelig følger slægters gang. Sammen fik Søster og Stoffer oplevet mange
glæder og mange sorger, men de holdt sammen som de lovede hinanden ved
alteret, da de blev viet i Darum kirke.
Folkekirken har på den ene og anden måde været en del af Stoffers liv. F.eks. var
hans bedstefar med til at lægge blytaget på Hunderup Kirke for en del år siden,
og i sin tid som graver og kirketjener kom Stoffer helt tæt på kirken både som
arbejdsplads og som sted for eftertanke over det jævne menneskeliv under Guds
himmel. I kirken fandt han også sin plads de seneste år og mødte trofast op uanset vejret. Der er meget at hente inde i kirkerummet, hvor de store ord lyder –
især om de løfter fra dåb, der skal udleves i hverdagens håb. Ord om at Gud altid
er med os, så vi aldrig overlades eller efterlades til vores egen skæbne, hvor tungt
den så måtte være at bære. For livet kan blive tungt af modgang, sygdom og svigt,
men det er vigtigt at tilgive sig selv; få fred med sine tanker og med livet, som
det blev. Dåbens bad og nadverens mad skal styrke enhver til igen at gå ud i det
liv, man har på godt og ondt, for at være nærværende med dem, man er iblandt.
Vi tror på, at Gud tager sig af os – også i vore mørke stunder. Derfor skal vi også
tage os af hinanden, for vi er skabt for at leve og er sat her for at elske. Vi takker
Gud for vort eget liv og for det liv, Stoffer fik. Må Gud bevare ham til en glædelig
opstandelse på den yderste dag. Guds fred være med Stoffer. Guds fred være med
os alle. Æret være hans minde. Amen.
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I Sejstrup Forsamlingshus lørdag d.14, november kl.1800
Menuen er i år:
Marineret sild med æg, kryddersild med karrysalat.
På buffet serveres
•
Røget laks med. lun spinat og syltede løg.
Frisk stegte fiskefileter med remoulade og citron.
Tarteletter med høns i asparges.
Hjemmelavet sylte med sennep.
Glaseret sprængt andebryst med mixed grøn salat.
Stegt ribbensteg med rødkål.
Hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler.
Hjemmelavet æbleflæsk.
Hjemmelavede frikadeller med sønderjysk hvidkål.
Ostefad og kiks.
Ris a la mande med lun kirsebærsauce

.

Spiller op til dans.
Pris: 350,-

Billetter købes hos Min Købmand, Hunderup eller på Billetten.dk (+gebyr)
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FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP

Jan B. Andersen, Formand 28 49 50 29, jan.b.andersen@bbsyd.dk
Vicki Hejn, Kasserer, 30 70 86 70, hsugkasser@outlook.dk
Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
Doris Præst, 40 33 42 97, kirketoften9@gmail.com
Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58,
HJEMMESIDE: www.hsug.dk

		

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON: Claus Jæger, 75 17 38 53 / 22 78 82 39. Dan Andersen, badminton@hsug.dk
BILLARD/E-SPORT: Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
FODBOLD: Lars Jensen, 60 92 30 08, Doris Præst, kirketoften9@gmail.com
GYMNASTIK: Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, Karina B. Jensen, 28 49 45 13, gymnastik@hsug.dk
PETANQUE: Erik Madsen, 29 70 17 06, Alex Andersen, 29 70 28 72, petanque@hsug.dk
TENNIS: Jan B. Andersen 28 49 50 29, Eilif Fogh Pedersen, 40 17 28 17, tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com
FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix Jensen, 40 37 77 32. UDLEJNING: Camilla Hejn,
75 17 24 02, sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I IDRÆTSSAL: H.C. Jochimsen, 40 53 23 19. UDLEJNING: Anette B Jørgensen, 		
51 71 99 58, bjerrum-sejstrup@get2net.dk
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: Jørn Boesen Andersen, 29 79 48 41, jande@esbjergkommune.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: Jørn Høeg, 20 34 13 04, 1988hsfb@gmail.com
IDEFORUM: Mette Fredslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com
K-34: Michael Rosendal, 28 15 13 73 / 53 50 07 71, mr@simplehomes.dk
KØBMANDENS VENNER: Dorthe Knudsen, kobmandensvenner@hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Lene Søgaard, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 44 26 26 48, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Lena Randrup, 20 62 30 97, randrupxlassen@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Gerda Bjerrum, 75 17 31 45 / 28 83 08 45, gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
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SOGNEKALENDER
Tors 3 sep
Søn
Man
Man
Tors
Søn
Søn
Ons
Tors
Lør
Søn
Ons
Lør
Søn
Tors
Lør
Søn
Tirs
Fre
Lør
Lør
Søn

13,30 Seniorklub: Generalforsamling / Tidl. uddeler Otto
Olsen fortæller (s. 5)
6 sep
10
Walk & Talk (s. 22)
7 sep
Frist for tilmelding til Seniorklubbens udflugt (s. 3)
7 sep
19,30 Mandagsbadminton starter (s. 5)
10 sep
Deadline for næste Landsbypost
13 sep 10
Walk & Talk (s. 22)
13 sep 11
Høstgudstjeneste. Husk tilmelding (s. 14)
16 sep 19,30 Valgforsamling / Menighedsrådet (s. 8)
17 sep 8,30 Udflugt til Alrø m.m. (s. 3)
19 sep 18/20 Keld og Hilda i Forsamlingshuset (s. 15)
20 sep 10
Walk & Talk (s. 20)
23 sep 19
Filmaften - ”Onkel” (s. 12)
Generalforsamling i Sejstrup By Beboerforening (s. 14)
26 sep 14
27 sep 10
Walk & Talk (s. 22)
1 okt
13,30 Mogens Osborg er gæst i Seniorklubben (s. 9)
3 okt
18
”Kun for mænd” i Forsamlingshuset (s. 16)
25 okt 16
Cohen i kirken. Koncert med Carsten Holm & Cohen
Trioen
3 nov 19
Stig Rossen i Forsamlingshuset (s. 15)
6 nov
J- dag i Forsamlingshuset (s. 16)
14 nov 18
Julefrokost i Forsamlingshuset (s. 26)
12 dec
Kaffebord og musik i Forsamlingshuset (s. 16)
13 dec 13
Julebanko i Forsamlingshuset (s. 16)



Seneste: Nyt fodbold Herrehold i HSUG / Mads Boesen
I Hunderup kan vi ikke prale med ungdomsfodbold eller et serie hold. Tilgengæld er Det med stor glæde at Vi har postiv tilgang til Old boys fodbold i
HSUG, hvor vi i alt er 30 spillere nu. Derfor opretter vi et HSUG 2 hold i DGI
Old boys rækken, så der kan nydes endnu mere fodbold i Hunderup.
Det ene hold er Michael Kristensen ansvarlig for og det nye hold vil Mads Boesen stå for. Holdene spiller for det meste hver onsdag.
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