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HUSKEKALENDEREN
Tor. 1. okt. 13.30
Tor. 8. okt. 19.30
Tor. 15. okt. 13.30
Man. 19. okt. 19.30
Ons. 21. okt. 19.00
Fre. 23. okt. 18.00
Tor. 29. okt. 13.30
Tor. 29.okt. 19.00
Tirsdag 1. dec.
Lør. 16. jan.
Ons. 20. jan.
Lør. 23. jan.
Tir. 26. jan.
Lør. 30. jan.
Tor. 7. apr. 18.00

Foredrag om Frederiksens tivoli i Bramming
Foredrag om at tilhøre 2 religioner i Kongeåpastoratets sognehus i Gredstedbro
Foredrag om ”Et liv som vagabond”. Seniorklubben
Vintermøde i HSI (hallen)
Fodboldfitness starter i HSI
Fællesspisning i forsamlingshuset
Seniorklubben. Om Kalashafolket i Hindukusbjergene i Pakistan
Årsmøde i lokalrådet samt borgermøde
Billetsalg til ”Den Grønne Elevator”
Landsbyscenen opfører ”Den Grønne Elevator”
Landsbyscenen opfører ”Den Grønne Elevator”
Landsbyscenen opfører ”Den Grønne Elevator”
Landsbyscenen opfører ”Den Grønne Elevator”
Landsbyscenen opfører ”Den Grønne Elevator”
Sangaften med spisning i forsamlingshuset

GUDSTJENESTER
Søndag
Søndag
Søndag

11. oktober 19.30 Hunderup kirke
(stillegudstjeneste)
18. oktober 9.30 Hunderup kirke (kirkekaffe)
1. november 9.30 Hunderup kirke (koret medvirker)

Graveren ved Hunderup kirke, Lone Bruun, har fået telefontid: Telefonen
(29824752) tages på hverdage mellem 8-16.30. Derefter henvises til sognepræsten.
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Nyt fra ’’Landsbyscenen’’.
Inge Steffensen (sidste års sufflør) som har 15 års erfaring indenfor
amatørteater, vil i år instruere ’’Den grønne elevator’’
en farce i 3 akter. Skuespillerne er fundet.
Billetsalget bliver tirsdag den 01/12/2015.
Stykket opføres lørdag d. 16. 23. og 30. januar.
Onsdag d. 20. januar og tirsdag d. 26. januar, i
Sejstrup Forsamlingshus.
Hilsen ’’Landsbyscenen’’
Doris Præst.
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Nu kan du støtte HSUG når du er ude at handle
Tænk hvis du kunne støtte aktiviteterne i HSUG uden at det kostede dig
en krone.
Det kan du nu. HSUG er nemlig blevet en del af KlubLiv Danmark, som
er en ny sponsormodel udviklet af DGI.
Modellen bygger på, at medlemmerne af KlubLiv Danmark – det vil sige
dig – optjener MikroSponsorater til foreningen,
hver gang de bruger Dankort i en butik, der er KlubLiv Sponsor.
Det er gratis for dig at blive og være medlem af KlubLiv Danmark. Der er
ingen forpligtelser og du kan selvfølgelig også altid melde dig helt ud.
Du styrer det hele selv via din profil på klublivdanmark.dk.
Derfor vil vi gerne opfordre dig til at tilmelde dig KlubLiv Danmark i dag.
Så støtter du HSUG allerede næste gang, du bruger dit Dankort.
Du kan tilmelde dig her Tilmelding til Klubliv Danmark – det tager 2 minutter.
Tak for støtten.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Hunderup Sejstrup Ungdoms- og Gymnastikforening

Tusind tak!!
Hermed vil jeg gerne sige tusind tak for den store opmærksomhed i forbindelse med min velkomstreception.
Jeg glæder mig meget til det fremtidige samarbejde.
Med venlig hilsen
Lars S. Madsen.
Den nye forstander på Kjærgård Landbrugsskole.
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VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP…
Begge sale i Sejstrup Forsamlingshus trænger rigtig meget til at
blive malet, men vores økonomi rækker desværre ikke helt til projektet.
Landsbypedellerne vil hjælpe med at male begge sale i løbet af december 2015, så nu er opgaven, at samle penge nok til de mange
liter maling.
Vi vil gerne bede jer alle sammen om lidt økonomisk støtte til projektet. Der kan indbetales et valgfrit beløb på det girokort der er
vedlagt dette nummer af Landsby Posten.
Alle bidrag modtages med glæde og stor tak, så vi fortsat kan
tilbyde vores lejere nogle pæne og indbydende lokaler.
Tak for din hjælp.
Sejstrup Forsamlingshus
Bestyrelsen

Sommermøde i HSI
HSI holder sommermøde
mandag d. 19.-10.-2015 kl. 19.30.
Alle er velkommen.
På bestyrelsens vegne.
HC Jochimsen
Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Nyt fra lokalrådet
Der er generalforsamling i Lokalrådet torsdag d. 29.september kl 19:00.
Mødet bliver kort, og efterfølgende kommer der en journalist og taler om,
hvordan man sælger en landsby (ikke hushandel men PR). Herefter er der
møde med foreningerne i Hunderup-Sejstrup.
Vi skal have suppleret antal medlemmer i Lokalrådet. Yvonne Hansen,
Hanne Rødgaard Andersen, Claus Højlund Jensen og Helle Hvitved er
valgt for 4 år, altså indtil 2017 ud. Jytte Clausen og Per Hedevang er valgt
af foreningerne. Der skal vælges et 7. medlem.
Forslag til Årets pris modtages senest 6. oktober. Det kan enten være en
forskønnelsespris, hvor en velrenoveret bygning anerkendes, eller en aktivitetspris, hvor en lokal ildsjæl anerkendes. Skriv forslag til helle@hvitved.com
På borgermødet nedsatte vi en gruppe, der skal se på integrering af vores
flygtninge. Vi vil prøve at arrangere noget danskundervisning, men vi
tænkte, at det kunne laves som nogle hyggelige cafemøder for både flygtningene og os. Her kunne vi også planlægge nogle aktiviteter sammen.
Det bliver nok søndag eftermiddag. Mere herom næste Landsbypost.

Til læserne af Landsbyposten.
K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbrugs-diesel.
Ved køb af minimum 1000 liter er vores priser altid mindst 40
øre/ liter under OK´s listepris.
Ring og få et godt tilbud og støt vores lokale brændstofsalg og
dermed K-34.
Hjælp med at holde liv i sognet.
Ring til Johannes Clausen på 23245489.
På bestyrelsens vegne
Ole Wind 41384357.
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Årsmøde i Hunderup-Sejstrup Lokalråd
Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 19:00
i klublokalet HSI.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab
Vedtægtsændringer. Landsbyråd skal rettes til Lokalråd, regnskabsår
skal ændres fra 1. august til 1. oktober, og virkeåret skal ændres
fra 1. august til 1. januar efterfølgende år.
Lejf Bjerrum ønsker at træde ud af bestyrelsen efter 10 år.
Valg af revisorer
Årets pris
Eventuelt
Ca. kl. 20:00 Kaffe og foredrag ved journalist Leif Christensen LLNpress.: Hvordan man sælger en landsby
Herefter der er møde med foreningerne

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 20 43 30 67
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben har indledt sæsonen med særdeles velbesøgte arrangementer.
Næste punkt på dagsordenen er et foredrag om det legendariske
”Frederiksens tivoli i Bramming”. Det er Tommi Larsen fra Bramming
egnsmuseum, der kommer og fortæller torsdag den 1. oktober kl. 13.30.
Eventyret om det kendte tivoli startede i Langeskov på Fyn i 1936 og sluttede i Bramming i 1971 - kort efter grundlæggeren, Oluf V. Frederiksens,
død.
Torsdag den 15. oktober kl. 13.30 skal vi høre et foredrag om livet som
vagabond. Carla Osborg fra Ribe valgte i 1990 at tilbringe ¾ år sammen
med vagabonderne på de danske landeveje. Tiden er nu inde til, at hun
kan videregive sine interessante oplevelser.
Torsdag den 29. oktober kl. 13.30 skal vi høre om kalashafolket i Hindukusbjergene i det nordvestlige Pakistan. Det er Birgitte Sperber fra Ribe, der har haft årlige besøg hos kalashafolket gennem mere end 20 år, der
kommer og fortæller.
Der bliver vist en film (Kvinders pris”) på ca. 40 minutter efterfulgt af
oplæg om bortløbne kvinder, kærlighed og skæbner.
Arrangementerne foregår hver gang i forsamlingshuset. Der indgår et veldækket kaffebord ca. 14.30, og prisen for det hele er kr. 35,-.
Alle er velkomne.
FERIETUR MED SENIORKLUBBEN
Seniorklubben har et nyt tiltag på tapetet. Vi har det altid hyggeligt sammen, så derfor er der nu taget initiativ til fælles ferietur næste sommer.
Det er sjovere, når man rejser mange sammen, og så er det en god måde
for enlige at deltage i fællesskabet.
Turen foregår næste sommer midt i juli og går til Kielerområdet og omfatter sejltur med brunch på Kielerkanalen, besøg i Slesvig, på Dannevirke
og i Tysklands mindste købstad, Arnæs. Der er 2 overnatninger med morgenmad og aftensmad inkluderet i prisen på kr. 2.095,-.
De endelige informationer vil være klar i november, men du kan allerede
nu tilkendegive, om du er interesseret i at deltage. Henvendelse til Gerda
Bjerrum eller Alex Andersen, der også har en lille folder om turen.
Alex Andersen
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SPÆNDENDE EFTERÅRSTURNERING
I PETANQUE
Petanque har netop afsluttet den mest spændende turnering i klubbens 5årige historie. Efter de 12 spillede runder sluttede 2 hold med 8 sejre, 5
hold havde hver 7 sejre, 2 hold med 6 sejre og 2 hold med 5 sejre, altså 3
point mellem nr. 1 og 11.
Vindere efter omspil blev Gerda og Sigfred Bjerrum foran Hans Kr. og
Grethe Boel Hansen, og med Elva og Erik Alberg på 3. pladsen.
Det er planen, at man rykker indendørs i hallen fra onsdag den 7. oktober
kl. 9.30. Derefter hver onsdag gennem hele vinteren.
Kontingent for hele vintersæsonen er kr. 200,-, der indbetales via
”hsug.dk” under online-betaling.
Husk at medbringe kaffe hver gang, da vi altid har indlagt hyggelig pause.
Nye medlemmer er velkomne - og husk at alle kan deltage uden forudgående kendskab til spillet. Vi har alt nødvendigt udstyr.

SPIL BILLARD I SUPER LOKALE
HSUG-billard har nogle flotte rammer at dyrke den hyggelige aktivitet
under. Der er fine borde og bløde stole til at slappe af i under de tiltrængte
pauser.
Der har meldt sig en ny tovholder til at varetage billard-aktiviteten.
Det er Bjørn Jepsen, Sejstrupvej 8, tlf. 20 48 61 06.
Bjørn har endnu ikke haft tid til at sætte sig ind i alle forhold, men et godt
fremmøde vil givetvis virke opmuntrende.
For et helt år koster det kun kr. 500,- hvis du er under 15 år eller over 65
år, og for øvrige er prisen kr. 700,-. Der kan indbetales på HSUG’s hjemmeside: hsug.dk under online betaling.
Alex Andersen
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Bisættelse af Egon Kristensen d. 12. august 2015
Læsning: Rom 6,3-11
Salmer: 754: Se, nu stiger solen; 728: Du gav mig, o Herre, en lod af din
jord; 787: Du, som har tændt millioner af stjerner; 26: Nærmere Gud til
dig
Det er tungt, at døden er i verden. Kigger vi på hele verdens storhed og
livets mangfoldighed, er døden dog ikke til at komme uden om noget sted.
Den rammer vidt og bredt, og alle menneskers lys slukkes på et tidspunkt,
når dødens mørke sænker sig og steder vore kære til hvile. Livet består af
mange tidspunkter og øjeblikke. Der er en tid til at juble over livet, der er
en tid til at begræde døden. Der er en tid til glæde og en tid til sorg. En tid
til at vinde og en tid til at tabe. En tid til at favne og en tid til at savne. Sådan går livet fra tid til tid.
Vi er samlet her i Hunderup kirke i dag for at tage afsked med Egon Kristensen. Han blev født en forårsdag d. 19. maj 1928 og sov stille ind som
87-årig torsdag aften d. 6. august. Han havde levet et begivenhedsrigt liv
med mange oplevelser, rejser og har i tidens løb mødt mange mennesker
både fjern og nær. Som barn voksede han op i små kår og kom hurtigt ud
at tjene. Senere fik han uddannelse, og fik ansættelse på Kjærgård Landbrugsskole. For en mand og et menneske gør kærlighed livet større og
bedre. I 1958 blev han gift med Merete. Tre børn kom til, og familien tog
han sig glad og gerne tid til ved siden af arbejdet og foreningsengagementet. Efter 29 år gik han af som lærer, men fortsatte med stort gå på mod i
bestyrelsesarbejdet. I har alle langt flere minder om hans virketrang og
personlighed, end vi kan komme omkring her, for han har i sit liv krydset
manges veje, og undervejs har han sat sig sine egne spor i tilværelsen hos
mange. Egon var en klog mand, der var respekteret af mange, fordi han
selv respekterede folk. Han var ærlig, åben og nærværende. Han formåede
at tage sig tid til sin familie, selvom hverdagen hurtigt kunne blive fyldt
op af meget andet. Efterhånden som svigerbørn, børnebørn og oldebørn
kom til, blev der naturligvis også tid til dem. Livet gik sin egen vej, og
kærligheden fulgte med.
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Egon levede og arbejdede meget, deltog vældig ihærdigt i foreningslivet
og sparede aldrig sig selv i sine bestræbelser på at udfylde sin plads i livet
og opfylde sin rolle i de betroede erhverv. Derfor blev han også ridder af
Dannebrog som en anerkendelse af hans mange bestræbelser og ihærdige
arbejde. Det var som om, han ikke blev helt mæt af livet, for der var altid
mere at opleve – så længe han kunne. At han for 8 år siden skulle rammes
af sygdom, der gjorde ham ude at stand til at kommunikere med sin omverden, er svært at finde mening med. Meget kan man undres over. Vi bliver nogle gange sat til vægs i tilværelsen. Ikke blot af dødens indtog i vore
liv, men også af de omstændigheder i livet, vi dårligt nok kan begribe.
Egon gav ikke op på livet, selvom meget vendte imod ham, og gjorde
hans liv og tilværelse besværligt og tungt. Livet åbner sig for os efterhånden som vi lever med livets hastighed, men jo længere vi lever, desto mere er der at undre sig over af både gode og onde ting i tilværelsen. Hvorfor
livet flasker sig, som det gør, kan vi ikke gennemskue, men Guds kærlighed til os og kærligheden mellem mennesker giver os mod til at leve og
fred til at dø. Menneskelivet er for os en gåde, men for os skinner dog
Guds kærlighed som vores nåde.
Tidens ur slog sine faste slag, og dag for dag er gået for Egon, indtil uret
faldt i hak, og tiden ikke længere gik. Derfor samles vi her i kirken for at
finde rum til det, der ikke er andre rum for. Finde ord, hvor ordene ellers
forstummer og finde trøst i livets store omvæltninger. Her banker livets
alvor på, og her får såvel glæden og sorgen rum, så man kan smile gennem tårer ved de gode minder i savnets stund.
Rundt om kirkebygningen ligger kirkegården. Vi går forbi mange gravsten, der gemmer på vidt forskellige livsskæbner, på vej ind i kirkebygningen, der igennem tiden har dannet ramme om mange dåb, vielser og begravelser. Tårer af glæde og tårer af sorg er faldet herinde i forskellige af
livets mange situationer. Kirken ligger så at sige på dødens skueplads,
men alligevel fejrer vi livet og glæden til trods for sorgen, smerten, savnet. Vi samles for at mindes, for at tage afsked og for at gå ud herfra med
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Guds velsignelse til at leve videre, selvom vi skal smile gennem sorgens
tårer og dødens tunge savn.
Kirkebygningen er rejst af en enkel grund, nemlig at give os mennesker
tro, håb og kærlighed. Tro på at Jesus er Guds søn og verdens frelser, håb
om at døden ikke er det sidste, der er at sige om os, og kærlighed til i tro
og håb at leve med hinanden iblandt hinanden. Vi er skabt for at leve, til
at leve for at elske og til at elske for at tro og håbe. Mange er i tidens løb
blevet båret til dåben, og mange er blevet båret ud af kirken, ligesom
Egon bliver i dag. Døbefonten står her tæt ved kisten for at vi i denne
stund kan huske på Guds pagt med mennesker. Det er Guds løfter om, at
der engang vil komme glæde trods sorg, at der er frelse trods synd, og at
livets lys ved tidernes ende bryder frem på trods af gravens mørke. Evangeliets ord har i århundrede lydt til trøst og styrke, og lyder også i dag til
os. Ved dåben lyder Guds løfter om, at han aldrig vil slippe os ud af sine
hænder, uanset hvordan livet flasker sig for os. Ja, selv ved livets grænse
følger han med, og så må han, der har skabt millioner af stjerner hjælpe os
med at tage en værdig afsked med Egon, og dermed styrke os til at live
videre med savnet. Minderne om Egon vil leve videre fremover, og følelser og tanker vil dukke op i tide og utide og kræve deres tid og plads.
Evangeliets nådefulde ord har i århundrede herinde lydt for folk i livets
mange situationer; lydt til trøst for sørgende, til håb for håbløse. Ordene
har givet mod til modløse og vakt tro, håb og kærlighed hos mange. Det,
vi ikke kan se eller erfare, det, der er som et kors for tanken og fornuften
og som vi næsten kun formår at tvivle på, det er dog alligevel vort håb i
livet; det håb, vi døbes i og lever på: At Jesus Kristus døde for vore synders skyld, og blev oprejst fra de døde til vores retfærdiggørelse. Det er
vort eneste håb; et håb at leve og dø på, frimodigt og iblandt mennesker
som vi hver især bedst kan finde ud af det.
Amen.

16

Et møde mellem
en kristen og en muslim
Torsdag den 8. oktober vil der være sogneaften med temaet "Samtale mellem
en kristen og en muslim".
Stiftspræst for Folkekirkens Tværkulturelle Center, Ribe Stift, Daniel Ettrup
Larsen kommer på besøg sammen med en muslim og de vil begge fortælle
om deres tro i det daglige liv.
Derefter vil det føre over i en samtale, hvor alle deltagere vil få mulighed for
at komme med spørgsmål og kommentarer. Vi håber på en spændende og
udfordrende aften, hvor vi både lærer noget om vores egen tro og andres tro.
Det foregår i Gredstedbro sognehus torsdag d. 8. oktober kl. 19.30. Arrangementet er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig. Mød bare op til en hyggelig aften.

Studiegruppe
- for voksne
Ønsker du at vide mere om kirke og kristendom? Tale med andre om de
ting, du har undret dig over?
Studiegruppen er for voksne, der gerne vil vide mere. Vi begynder stille og
roligt og bygger langsomt op. Alle spørgsmål og al undren er velkommen.
Præsten står for forløbet.
Det foregår i Vilslev konfirmandstue den første tirsdag i hver måned, første
gang tirsdag d. 6. oktober kl. 19.00-20.30.
Det er gratis at deltage, og der vil være kaffe og the. Tilmeld dig senest torsdag d. 1. oktober til Ole Madsen, om@km.dk, tlf. 7543 1059.
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I østen stiger solen op
(Babysalmesang)
Babysalmesang har spredt sig til mange danske kirker gennem de seneste år
og har dannet ramme om hyggeligt samvær for babyer sammen med deres
mor eller far.
I efteråret vil babysalmesangen foregå fire torsdage i Gredstedbro Kirke med
opstart torsdag d. 1. oktober kl. 10 - 10.40 med efterfølgende kaffe/thé i kirken. (Sæt kryds i kalenderen d. 1/10, 8/10, 22/10 og 29/10).
Babysalmesang er for babyer fra 0 – 12 måneder, og det er gratis at deltage,
så kom og få en dejlig oplevelse med dit barn! Medbring gerne en lille dyne
eller tæppe som barnet kan ligge på.
Tilmelding eller spørgsmål til forløbet kan enten ske til organist og musikpædagog Dorte Grangård Olesen på telefon 21 74 30 10, dortegrangaard@mail.dk, eller til sognepræst Christina Theresia Frøkjær på tlf. 75 43
50 34, mail: CTF@km.dk
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Jan Lautrup Bjerrum 2360 9904
Udlejning:
Pernille Jacobsen 7517 2402
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 4053 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 6162 6190,
mail: jb@bpi.dk

HUNDERUP-SEJSTRUP
LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04
LANDSBY SCENEN
Anne-Bodil Frederiksen
Kjærgårdsvej 17, Hunderup
22 61 62 42
Annebodil@live.dk
LOKALRÅDET
Formand:
Helle Hvitved
Kjærgårdsvej 48, Hunderup
75172417, 61331492
helle@hvitved.com
BILLARD
Bjørn Jepsen
Sejstrupvej 8,
tlf. 20 48 61 06.

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75173145, 28830845
mail gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67
IDEFORUM
Formand:
Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
75174032, 30132372.

Minikonfirmand
Minikonfirmand er et tilbud til alle 3. og 4. klasseselever i vore sogne. Her er
vi praktiske og kreative med kristendom, og får en grundlæggende viden om
det at tro, eller dåbsoplæring kan man kalde det. Det er et tilbud alle kan benytte uanset, om man ønsker at blive konfirmeret eller ikke, men det giver
viden om, hvorfor man bliver konfirmeret.
Hos os er forløbet i år planlagt til at ligge i efterårsferien, uge 42, sådan at vi
tirsdag og onsdag (d. 13.-14. oktober kl. 9-12) er i Vilslev, torsdag og fredag
(d. 15.-16. oktober kl. 9-12) er i Hunderup. Det er gratis at deltage, og man
tilmelder sig hos præsten på om@km.dk
I år ligger minikonfirmand-undervisningen i efterårsferien, det er måske ikke
det mest hensigtsmæssige, så vi vil meget gerne høre fra jer forældre, hvornår
I synes det passer jer bedst, så vi kan ændre tidspunktet fremover.
- Ole Madsen
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Vores indbydende billardlokale i HSI
Petanquevinderne: Erik og Elva Alberg, Gerda og Sigfred Bjerrum og
Grethe og Hans Kristian Boel Hansen
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