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De to undersøgelsers resultater indtegnet på et satellitbillede af Hunderup.
Den lodrette vej er Kjærgårdsvej, og vejen i billedets overkant er Kragelundvej.
Kirken er markeret med rødt ude til højre, og købmandsbygningen ligger i billedets underkant.
Læs mere om Jægervænget i middelalderen på side 5.
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Landsbyposten i en Corona-tid / Eilif Pedersen
Hvis man ser på bagsidens kalender, må vi konstatere, at covid-19 har sat sit
præg på vores hverdag. Så jeg havde faktisk regnet med et ganske tyndt blad
denne gang. Så galt gik det heldigvis ikke denne gang takket være mange gode
indlæg!
Dog skriver Alex Andersen: ”Der er desværre ikke meget at berette i denne tid.
Vi må hellere skrive, at alle seniorklubbens arrangementer foreløbig
er aflyst indtil nytår.
Om petanque kan du skrive, at der spilles indendørs petanque i hallen
hver onsdag kl. 9.30 - 12.00.” Alle er velkomne efter tilmelding til Alex, mobil
29 70 28 72.
På den positive side er, at aktiviteterne i hallen i det store og hele kan fortsætte
- dog under skærpede procedurer (s. side 4).
Modsat er det med Forsamlingshuset, som må holde helt lukket på grund af
”højst 10 forsamlet”. Her kan der nok blive behov for en hjælpende hånd for at
huset skal kunne klare sig igennem en økonomisk svær periode.
Nu kan vi håbe på, at restriktionerne omkring bliver overholdt, så smitten kan
komme ned, og det dermed bliver muligt med større forsamlinger. - Og vi kan
håbe på, at der snart bliver en vaccine til rådighed.

DEADLINE
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NUMMER
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Lejeboliger i Hunderup / Knud Runge
Lejeboligudvalget havde indkaldt til et orienteringsmøde d. 18. november.
På grund af coronaen må vi udsætte mødet til:
Onsdag d. 20. januar kl. 17.00 2021 i Forsamlingshuset
Vi håber, det er muligt at afholde mødet denne dato?
På mødet vil der blive orienteret om lejeboligernes placering, deres størrelse og
lejeprisen.
Byggemodningen på Jægervænget ved Kragelundvej skrider godt fremad, og
grundene til parcelhusene bliver snart sat til salg. Ideen er, at parcelhuse og
lejeboliger skal blandes for at få en god kontakt mellem beboerne.
Inden boligforeningen kan gå i gang med at bygge, skal kommunen bevilge
penge til byggeriet.
Dette beløb er 10% af byggeomkostningerne (grundkapital). Vi håber, at pengene bliver bevilget sidst i 2020 eller i begyndelsen af 2021.
Vi håber, at mange vil komme og høre om projektet. Det gælder både de, der
er skrevet op som interesserede i en lejebolig, men man er også velkommen til
mødet, hvis man bare er interesseret i at høre om projektet.
Anders Fabricius og Jørn Andersen vil orientere om byggeriet og svare på
spørgsmål.
Hvis der stadig er corona restriktioner d. 20. jan. er det nødvendigt melde sig til:
Knud Runge 2860 0304 eller
Jette Brix 2594 4929
Lejeboligudvalgets medlemmer: Lena Randrup, Jørn Andersen, Niels Bertelsen, Jytte og Johannes Clausen, Claus Simonsen, Jette Brix og Knud Runge

Konstituering af nyt menighedsråd /
Jan Skovsgaard Christensen
Formand: Jan Skovsgaard Christensen
Næstformand: Lejf Bjerrum Jørgensen
Kirkeværge: Anne Lodskou Sørensen
Kasserer: Birthe Risager Kristensen
Kontaktperson: Inga Jensen
Vi ser frem til det kommende arbejde i menighedsrådet, og vores første møde
Er tirsdag den 12. januar 2021
På vegne af Hunderup menighedsråd
Jan Skovsgaard Christensen
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HSUG indeaktiviteter og Covid-19/ Jan Andersen
Siden sidste opslag i landsbyposten, er der jo kommet nye retningslinier
Vores aktiviteter bliver selvfølgelig afviklet under hensyntagen til de seneste
restriktioner og retningslinier, som blev sat i værk fra 26. Oktober. Det er vores
indtryk at alle aktiviteter afvikles på en corona forsvarlig måde, så vi trods de
trælse restriktioner stadig kan dyrke så meget idræt som muligt. Vores lokale
retningslinier og restriktioner ser I herunder:
For voksne over 21 år sænkes forsamlingsforbuddet til 10 personer, hvilket
også er det maksimale antal man kan deltage pr. hold i hallen.
Dog kan en aktivitet foregå i 2 adskilte grupper i hallen, men det er et krav at
de 2 grupper holdes effektivt adskilt før, under og efter aktiviteten
Alle aktive opfordres til at klæde om hjemmefra.
Børneidræt under 21 år fortsætter uændret, også forældre/barn gymnastik.
Endvidere er de tidligere retningslinier fortsat gældende for alle:

Mød ikke op hvis du har symptomer
Der må ikke være tilskuere i hallen
De aktive spritter hænder af før, under og efter aktiviteten - der
er spritdispensere tilgængelig mange steder i hallen.
For gymnastik gælder disse retningslinier:
Forældre går ikke ind i hallen, vent ude eller i forhallen - husk mundbind
Undgå at komme for tidligt, så holdet før kan nå ud
Gymnasterne afspritter hænder når gymnastik starter og ved afslutning
Alle redskaberne + ting som bliver brugt under træningen bliver rengjorte efter
hvert hold
Skal dit barn hentes i børnehaven troldehulen, så husk at sætte barnet ud til
gymnastik i Tabulex hver gang.
Også i gymnastik, opfordres alle til at klæde om hjemmefra.
Landsbyposten December 2020

4

Brug af mundbind:
Kravet om brug af mundbind på alle offentlige steder for personer over 12 år,
er også gældende for folks færden til og fra vores aktiviteter i hallen. Foreløbig
gældende fra 29. Oktober til og med 2. januar 2021.
Mundbindet må fjernes under selve aktiviteten.
Lad os stå sammen om at få tingene til at fungere på bedst mulig måde, under
disse restriktioner som der er gældende for alle.
Skulle der være spørgsmål, er I meget velkommen til at kontakte Jeres holdleder, eller een af nedenstående medlemmer fra bestyrelsen i HSUG.
Vh
Jan Andersen. 28495029
Bjørn Jepsen.
20486106
Mai Riddersholm 61655158
Doris Præst
40334297
Vicki Hejn
30708670

Middelalder i Jægervænget / Claus Simonsen
Lokalrådet har modtaget en orienterende mail fra udgravningsleder Maria
Knudsen, museumsinspektør på Sydvestjyske Museer. Der har været foretaget
omfattende arkæologiske undersøgelser i den ny udstykning vest for Møllevænget, og nu foreligger resultaterne af undersøgelserne.
Udgravningen omfattede ca. halvdelen af den ny udstykning. Sammen med en
tidligere undersøgelse under den nuværende bebyggelse på Møllevænget danner der sig et billede af at der i tidlig middelalder (dvs. omkring 1100-1300-tallet) lå en samling gårde og brønde omkring et åbent fællesareal (en såkaldt
forte) på dette område.
De to undersøgelsers resultater indtegnet på et satellitbillede af Hunderup.
Den lodrette vej er Kjærgårdsvej, og vejen i billedets overkant er Kragelundvej.
Kirken er markeret med rødt ude til højre, og købmandsbygningen ligger i billedets underkant. (Se forsidebilledet!)
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I den seneste udgravning viste der sig tydelige stolpehuller fra 25 huse. Museets
fortolkning af resultaterne er at der i 1100-1200-tallet har ligget en del gårde på
dette område, og at antallet i løbet af 1200-tallet er skrumpet ind til to-tre store
gårde. Alle disse huse er bygget med nedgravede stolper, hvilket er en byggestil
der i Danmark har været anvendt siden før vor tidsregning. I den nordøstlige
del af området fandt man også rester af en gård der har været bygget på syldsten, hvilket er en senere byggestil, og denne gård dateres til ca. 1400. 1300-tallet i Danmark var bl.a. karakteriseret ved pestepidemien den sorte død, og disse
fund viser at antallet af gårde i Hunderup faldt omkring år 1400, og dermed
antydes det at byen blev ramt af epidemien, men ikke udraderet.
Ved en af gårdene i områdets sydlige ende fandtes en dyb brønd (markeret
på tegningen med en ”sort klat”). Denne brønd er en såkaldt holk, dvs. at den
er dannet ved at man har gravet en udhulet træstamme lodret ned i jorden.
Træstammen er blevet årringsdateret til år 1248, og man har dermed en tydelig
datering på hvornår denne brønd er blevet gravet.
Selvom der i denne og den foregående udgravning kun er blevet fundet en gård
som kan dateres til efter 1400, advarer Maria Knudsen mod at tro at dette var
den eneste gård hvis beboere overlevede den sorte død. Der kan ligge mange
rester under det nuværende Hunderup øst for de to udgravninger. Kirken i
Hunderup dateres til 1200-tallet, så det er særdeles tænkeligt at der også kan
have ligget bebyggelse tættere på kirken i den omtalte tidsalder.
Claus Simonsen

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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På grund af ”Corona” har jeg i år kun salg af
dekorationer m.m. til kirkegårde, Advent og jul hjemme
hos mig selv på Kirkevej 50, Sejstrup

Alle dage fra kl. 10:00 til 16:00
– eller efter aftale på tlf. 2392 9645
Hilsen Gerda Bjerrum
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KONGEÅEN 2020
Lokalhistorisk årbog for
Jedsted og Vilslev
Reception mandag den 30. november kl. 19
i Vilslev Forsamlingshus
Foredrag v.
René Karpantschof
Forfatter til bl.a. De Stridbare
Danskere.
René vil også fortælle om sin
barndom i Vilslev.

Vi byder på kaffe, og der er som altid god tid til samtaler
om lokalhistoriske emner og sager.

OBS: Tilmelding til Ole Witte Madsen på tlf. 25 89 41
90 eller om@km.dk – husk at skrive dit navn og tlf.nr.

Entré: 50 kr.
Årbogen 2020: 50 kr.
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Nu kan du forudbestille
KONGEÅEN 2020
– lokalhistorisk årbog
for Jedsted og Vilslev

Pris: 50 kr.
Bestil hos Helge Kristensen på
egely@live.dk - SMS 24 43 77 76
(Skriv dit navn og antal bøger)
Bogen udkommer den 30. november.
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NYT FRA LOKALRÅDET / CLAUS SIMONSEN
Der skulle have været årsmøde i lokalrådet mandag d. 26. oktober, men et
pressemøde i Statsministeriet ganske få dage tidligere satte en effektiv kæp i
dét hjul. Alene de få lokalrådsmedlemmer, ordstyreren, referenten og de hidkaldte modtagere af forskønnelsesprisen ville bringe os i betænkelig nærhed
af de tilladte ti personer, og vi ønskede ikke at stille os selv i den situation at vi
ville blive nødt til at bortvise interesserede fremmødte ved døren. Derfor blev
årsmødet aflyst ganske få dage før den planlagte dato. Denne måneds ”Nyt fra
lokalrådet” bliver derfor en erstatning for årsmødet – en sølle en af slagsen,
men forhåbentlig brugbar alligevel.
Formandens beretning
Det er banalt at understrege, men jeg siger det alligevel: Dette var et år der blev
domineret af en organisme hvis størrelse beløber sig til langt under en tusindedel af en millimeter – ret godt gået for sådan en lille fætter, kan man sige. Indtil
marts gik alt som det plejer, men siden da har Danmark været et område under
belejring.
Lokalrådets aktiviteter 2019-20 bærer præg af de mange aflyste arrangementer,
og det er følgelig lidt begrænset hvor meget der er at berette om i året der gik
siden oktober 2019.
Det område som lokalrådet primært har arbejdet med, er stadig ønsket om en
forbedring af skolebørnenes muligheder for at komme sikkert til og fra busstoppestedet foran købmanden i Hunderup. Vi har i de seneste mange år luftet
ønsket hver gang vi har haft et møde med kommunen, men først da tre chefer
fra Teknik & Miljø i oktober 2020 kom på besøg hos os og så forholdene og
blev bekræftet i at vi ikke ønsker et fint fortov, fik vi noget der selv med lidt
skepsis kan tolkes som et tilsagn om at der vil kunne ske noget. Vi tør dårligt
nok løfte armene endnu; men vi tillader os at smile.
Mens Danmark var lukket i foråret, har mange af Hunderup-Sejstrupperne arbejdet hjemme, og det har betydet at nogle der ellers plejer at handle i de større
byer i området, har fået øjnene op for at byens købmand er leveringsdygtig i et
rigt varieret udbud, og at prisniveauet ikke er markant højere end andre steder.
Vi håber i lokalrådet på at rigtig mange bliver ved med at huske dette, også
efter at de mange restriktioner på et tidspunkt i fremtiden bliver lettet.
Et effektivt underudvalg under lokalrådet har arbejdet med mulighederne for
at etablere flere tilbud om lejeboliger i Hunderup-Sejstrup. Arbejdet fokusereLandsbyposten December 2020
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de ret hurtigt på den ny udstykning ved siden af Møllevænget – Jægervænget er
området senere blevet benævnt. Der er frugtbar kontakt til både kommune og
til Bramming Boligforening, og foreløbig lyder planerne på at der bliver bygget et par
håndfulde
lejeboliger
af varierende størrelse
i området.
Byggemodningen blev
lidt forsinket da det
viste sig at
man fandt
fundamentet til en
stor gård
fra tidlig
middelalder
på området;
men skal vi
endelig forsinkes, var
det da en
dejlig årsag:
Vi har taget
kontakt til
Sydvestjyske museer
og glæder
os til at
høre mere
om udgravningerne.
Fremlæggelse af
regnskab
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Valg
Vi ville gerne have haft årsmødet til at bekræfte Lianne Luttikhedde som andet
end ”observatør”. Lianne har været en del af lokalrådets arbejde siden årsskiftet,
og hun har vist sig at være en virkelig værdifuld tilføjelse til vor lille forsamling.
Lokalrådsmedlemmer vælges iflg. vedtægterne i ulige år, men vi havde håbet at
årsmødet kunne have godkendt Lianne som medlem for en et-årig periode, så
hun kunne blive lovformeligt valgt i 2021. Nå, sådan blev det ikke …
Valg af revisorer
Vi håber på at Knud Runge og Børge Sørensen er klar til at tage endnu en tørn i
efteråret 2021 …
Årets pris
I år var der tale om en forskønnelsespris, og vor begrundelse blev forkyndet for
modtagerne på dagen, hvor der også blev udleveret en lille erkendtlighed og en
plakat. Her publiceres begundelsen for en bredere kreds:
Landsbyerne Sejstrup og Hunderup indeholder når det kommer til bygninger,
begge en skønsom blanding af gammelt og nyt, stort og småt. Det fascinerende
ved vore byer er at de færreste af os føler at de nye bygninger for alvor kolliderer æstetisk med de flere hundrede år gamle bygninger der i nogle tilfælde
ligger kun en beskeden afstand væk. At dette ikke sker, kan man betragte som
en sejr for det mere overordnede landsbymiljø i vore byer der med sine grønne
kiler, træer og små anlæg sørger for at mildne overgangen mellem gammelt og
nyt.
Byernes udseende er et dynamisk fænomen; de kan ikke – og de skal ikke – for
evigt se ud på samme måde, og forandringer er nødvendige nu og da. Enten
når et åbent areal bliver udset til at blive anvendt til beboelse, når et ældre hus
ikke kan længere og må vige for en nybygning – eller når et ældre hus får en
renovering, der kan være mere eller mindre omfattende.
Årets forskønnelsespris til Karina Dyg og Kim Frederiksen for den renovering
som de har udført … eller rettere: stadig er i gang med at udføre … på gården i
Hunderup bys sydligste udkant på adressen Kjærgårdsvej 50B.
Den smukke rødkalkede gård blev overtaget for ca. et år siden, og i mellemtiden er alt blevet gennemgået. Hvis vi starter fra oven: Hovedbygningens tag er
udskiftet totalt, alt inden for murene er fjernet og er i gang med at blive opbygget på ny, dele af facaden var det nødvendigt at skifte … og så var det i øvrigt
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også nødvendigt at skifte tag på udlængerne. Karina og Kim har nået imponerende langt på relativt kort tid, og selvom det indre af huset ikke er færdig, tøver Hunderup-Sejstrup lokalråd ikke med at tildele dem årets forskønnelsespris
for det udvendige arbejde der på nuværende tidspunkt er færdigt. Gården har
skiftet udseende; den er ikke længere rød, men hvid, og en del af sydfacaden er
udskiftet, men selvom ændringerne er lavet med moderne teknik, er de foretaget med hensyntagen til gårdens helhedspræg, og stadig udgør gården en smuk
velkomst når man kommer til byen sydfra, nu dog sikret i lang tid fremover.
Kim, Karina og Mille foran husets sydgavl, hvor den beskadigede del af muren
blev erstattet af en altan. Kattekillingen synes at huset er mere interessant end
os.
(Billedet kan du se på bagsiden)
Øvrige aktiviteter
Lokalrådet består pt. af Jytte Clausen, Lianne Luttikhedde samt Claus Simonsen (formand). Helle Hvitved er rådets kasserer og deltager af og til i rådets
møder.
Vi er blevet kontaktet af projektgruppen bag Esbjerg Biodiversitetsforening,
der vil arbejde for at fremme biodiversiteten i kommunen, bl.a. gennem møder,
udveksling af ideer og erfaringer samt konkrete projekter. Et stiftende møde var
annonceret til afholdelse 2. november. Lokalrådet har ikke overskud til at gå
ind i dette arbejde, men hvis man er interesseret, kan man kontakte Ruth Mikel
Jensen eller Poul Eck Sørensen, der begge kan findes via www.krak.dk.
Vi har også modtaget en mail ang. den kulturelle ungdomsfond i Esbjerg Kommune der har til formål at
•
give unge mulighed for at gennemføre kulturelle aktiviteter
•
give unge indflydelse og ansvar til at træffe beslutninger om hvilke aktiviteter der skal støttes
•
styrke engagementet og ildsjælene blandt de unge.
Fonden kan støtte aktiviteter og initiativer der udtrykker hvad unge brænder
for, også i små byer som vores. Lokalrådet vil ikke gå aktivt ind i dette, men
interesserede kan se mere på fondens hjemmeside www.kuuf.dk, og lokalrådet
vil med stor glæde henvise til en person i kommunen der kan være behjælpelig
med ansøgninger, finansieringsplaner, sparring på ideer osv.
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HUSK tilmelding til gudstjenester i december
Kære sogneborgere i Sejstrup og Hunderup
Vi lever i usikre tider pga. corona og de mange – og ofte skiftende og forvirrende –
regler om sammenkomster. Derfor skal man huske at tilmelde sig til alt, hvad der
foregår i kirken (i hvert fald hele december måned).
Sognepræst Katrine Gaub og jeg arbejder på at finde en nem og god måde for alle til
at tilmelde sig gudstjenester og kirkelige arrangementer (princippet er: først til mølle).
Hvis man ikke kan få det til at fungere, må man altid ringe eller skrive til os præster; så
hjælper vi gerne.
Man er meget velkommen til at besøge andre kirker, hvis ikke der er plads i ens egen
sognekirke.
Især julegudstjenesten er en hjertesag for os som for mange, og efter ønsker fra menighederne samt dialog i menighedsrådene og personalegruppen har vi fundet forskellige
løsninger.
Vi begynder lørdag den 23. december med julegudstjenesten kl. 15.30 i Hunderup
Kirke og kl. 17 i Vilslev Kirke. Begge gudstjenester optages og lægges på internettet (youtube og facebook). Vi filmer ikke dem, der deltager i gudstjenesterne, men vi
optager musik og sang samt prædiken. Man kan altså sagtens deltage i gudstjenesten
uden at blive stillet til skue på optagelserne.
Søndag den 24. december håber vi på at kunne gennemføre en udendørs gudstjeneste
kl. 10.30 i Hunderup nær ved kirken. På nuværende tidspunkt er der forbud mod at
forsamles flere end 10 personer, men vi håber, det ændres inden jul. Hvis vi ikke må
forsamles mere end 10 personer udendørs den 24/12, så flytter vi gudstjenesten ind i
Hunderup Kirke, hvor vi må være 32 sammen til gudstjeneste med fællessang.
I Kongeåhallen i Gredstedbro holdes en julegudstjeneste kl. 14 ved Katrine Gaub, og
der er rigtig mange pladser. Kl. 14.30 holder jeg gudstjeneste i Hunderup Kirke og kl.
16 i Vilslev Kirke.
Mandag den 25. december fejrer vi gudstjeneste kl. 9.30 i Hunderup (med kirkekaffe)
og kl. 11 i Vilslev.
Nytårsgudstjeneste
Vi samles på årets første dag for sammen at tage fat på 2021. Gudstjenesten er stemningsfuld, og efter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår med champagne og
kransekage.
Vi håber, at vi med disse forskellige gudstjenester kan gennemføre hyggelige julegudstjenester på trods af de vanskelige vilkår, vi må leve med. Husk: Lyset skinner i mørket!
Bedste hilsener,
Sognepræst Ole Witte Madsen, tlf. 25 89 41 90, mail: om@km.dk
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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: Jan Skovsgaard Christensen, 40 14 79 68, ljsc58@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
Man
Ons
Tors
Fre
Ons
Ons

30 nov
23 dec
24 dec
1 jan
20 jan
27 jan

19
15,30
10,30
16,30
17
19

Lokalhistorisk årbog - reception (s. 8)
Gudstjeneste i Hunderup Kirke (s. 14)
Gudstjeneste i / ved Hunderup Kirke (s. 14)
Nytårsgudstjeneste i Hunderup Kirke
Lejebolig - orientering (s. 3)
Filmaften i Sognehuset, Gredstedbro

Kim, Karina og Mille foran husets sydgavl, hvor den beskadigede del af muren
blev erstattet af en altan. Kattekillingen synes at huset er mere interessant end os.
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