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HUSKEKALENDEREN
Søn.

3. dec. 09.30

1. søn. i advent Hunderup Kirke. Solist fra MgK-Syd

Tir.

5.dec.

December-kor i Vilslev Konfirmandstue

19.00

Søn. 10. dec. 17.00

2. søn. i advent Hunderup Kirke med Luciaoptog

Tir. 12. dec. 17.00

Fyraftensmøde i Hunderup Kirke

Tir. 12. dec. 19.00

December-kor i Vilslev Konfirmandstue

Tor. 14. dec. 19.00

Julearrangement i Seniorklubben

Søn. 17. dec. 09.30

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Søn. 24. dec. 16.00

Gudstjeneste i Hunderup Kirke (Juleaften)

Man. 25. dec. 09.30

Gudstjeneste i Hunderup Kirke (1. juledag)

Fre. 29. dec. 19.00

Mellemjul koncert i Hunderup Kirke

Man. 1. jan. 16.30

Nytårsgudstjeneste i Hunderup Kirke

Fre.

19. jan. 17.00

Nytårskur

Tir.

30. jan. 19.00

Generalforsamling i Idéforum

Lør. 21. apr.

Forårsmessen 2018

Tor. 31. maj

Landsbyfesten 2018 starter

Søn.

Seniorklubbens sommerferietur til Polen

5. aug.

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
www.Hunderup-Sejstrup.dk
Eller

www.HSUG.dk

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 LANDSBYFESTUDVALGET
Landsbyfestudvalget er sat med følgende medlemmer;
Sofie Bertramsen, Formand
Kirsten Skov
Jan Andersen, HSUG
Heino Nielsen

Fællessang til Landsbyfesten 2017

Udvalget er startet op med planlægningen af Landsbyfesten for 2018, som afvikles fra:
TORSDAG 31. MAJ TIL LØRDAG 2. JUNI
Eventuelle idéer kan indsendes til Landsbyfestudvalgets fællespostkasse eller
rettes til én af udvalgets medlemmer.
Vel mødt til næste års Landsbyfest
/Landsbyfestudvalget
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Kære Borger og Erhvervsdrivende i Hunderup/ Sejstrup området.
Jeg skriver til jer i håb om, at I vil hjælpe
vores Købmand.
Vi nyder alle godt af, at kunne handle i den fine butik Anne Grethe har udviklet
over årene.
I uge 31 i år hjalp jeg med at skifte vinduer i Min Købmand v. Anne Grethe.
Samtidigt med det, fik jeg skaffet nyt inventar og sat op, så det passede ind til de
nye vinduer.

Det er blevet taget så godt imod og givet et løft i butikken. Anna Grethe mener
selv, at det på 15 uger har bidraget til en hævet omsætning hos Købmanden.
Det nuværende inventar er af ældre dato og trænger til en udskiftning pga. hygiejne og hyldeindretningen. Derfor går Anne Grethe med tanken om, at få resten
af inventaret skiftet ud.
Idet jeg laver en del butikker, har jeg undersøgt hvad nyt inventar vil koste.
Nyt inventar i hele butikken inkl. alt der skal bruges dertil vil koste lige under
80.000,00 kr. + moms.

Jeg vil så høre om I vil sponsorere et beløb så Købmanden kan blive ved med, at
se indbydende ud de næste mange år.
Jeg vil gerne gå forrest og sponsorere 3500 kr. + moms samt nedtagning af det
gamle inventar og opsætning af nyt.
Lad mig høre fra jer om det er noget I kunne være med på, eller andre alternative
forslag til at få opdateret indretningen i butikken.
Så Lad os sammen hjælpe hinanden så den sidste del af ombygningen kan komme i hus.
På forhånd tak.
Mvh
Tømrermester Lars Jensen Sejstrup ApS
Kirkevej 72
6740 Bramming
60923008
tomrermesterlarsjensen@outlook.dk
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NYT FRA LOKALRÅDET
Den 1. november havde vi årsmøde. Formanden fortalte om de sager, som vi pt.
arbejder med kommunen om, nemlig nye byggegrunde og bump på Nørlundvej
og Sejstrupvej. Hanne Andersen og Merete Grandelag er velkomstambassadører,
der sammen med kommunen skal tage imod personer, der er flyttet til kommunen. Der bliver lavet et julearrangement for nye i kommunen + velkomstambassadørerne, men datoen er ikke meldt ud i skrivende stund.
Der var debat om købmand + benzinstander i Darum og vores købmands muligheder for at overleve. Det følger vi op på.
Jørn Andersen fortalte, at Darum har fundet et boligselskab, der vil lave lejerboliger i Darum. Dem vil vi også kontakte.
Er der nogen, der ser på infoskærmen hos købmanden? Den blev anskaffet af
lokalrådet for flere år siden, men vi vil se på, om købmanden kan have mere glæde af den end os.
Regnskabet blev godkendt. Kassebeholdning den 1.10.2017 var på kr. 16.199,67,
men det tal er allerede blevet reduceret pga. tilskud til hjertestarter.
Der skal vælges nyt lokalråd. Claus Simonsen og Jeanette Ries stiller op, mens
Merete Grandelag og undertegnede lader os vælge af foreningerne. Der bliver
altså fredsvalg. Sidenhen er Tine Lambertsen kommet til, og hvis/når der kommer flere til, fordeler vi posterne mellem os.
STOR TAK til Yvonne Jepsen, Hanne Andersen og Claus Højlund for god og
inspirerende indsats i lokalrådet i 4 år.

Årets pris
I samarbejde med Hunderup-Sejstrups Fremtid vil vi i år give en påskønnelse til
Egon og Ella Sørensen, fordi de vil overdrage skødet på Haven til vores lokalsamfund.
Overdragelsen finder sted ved den årlige Nytårskur fredag den 19. januar kl. 1719. Nærmere klokkeslæt følger.
Helle Hvitved
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Der afholdes

GENERALFORSAMLING i IDEFORUM
I vores lokale på skolen
Tirsdag, d. 30. januar 2018 kl. 19.
Dagsorden iflg. vedtægterne.

I Ideforum har vi i efteråret været på Vejen Kunstmuseum, set Randis keramikværksted , udstilling – ja, hele hus og have i Vilslev, vi har bagt småkager sammen i Darums skolekøkken.

Og når vi ikke har været ude af huset, har vi holdt til i vores lokale på skolen
tirsdag aftener ,hvor nogle har strikket, vævet, tegnet malet på træ , lavet kreativt
broderi og foliearbejde m.m.
Vi vil også lave adventsdekorationer sammen inden vores juleafslutning den 12.
dec.
Vi starter igen efter jul den 9.dec. kl. 19.
Har du lyst til at være med, så bare mød op. Det er uforpligtende, og kontingentet er kun 75 kr fra januar til april.
Alle er velkomne.
Mette Fredslund

NYT FRA FORSAMLINGSHUSET
Da jeg må konstatere, at arbejdet med Forsamlingshuset går ud over mit egen
firma og privat liv.
Samtidig med, at jeg har fået konstateret stress. Af disse grunde stopper jeg ved
den kommende general forsamlinger.
Dette er også en opfordring til at støtte op om Forsamlingshuset og dens bestyrelse.
Hilsen den afgående formand : Klaus B Pedersen

11

Indsamlingen fortsætter!
Kom af med din gamle trillebør, plæneklipper,
cykel, brødrister eller andet gammel jern, som
bare ligger og flyder.

Ligger du inde med noget af ovenstående er du meget velkommen til at smide det i vores skrot-container der er opsat mellem
Forsamlingshuset og banen.
Når containeren er fyldt, bliver jernet solgt, og pengene bruges
til forbedringer i Forsamlingshuset.
Hvis du har større mængder du gerne vil have hjælp til at komme af med
kan du kontakte Sigurd Smidt på tlf. 4060 2962

Hilsen Forsamlingshuset.

12

FORÅRSMESSE 2018
Flere har spurgt, om der bliver Forårsmesse i 2018. Det gør der.
Hunderup/Sejstrup Fremtid og det udvalg der er nedsat til at arbejde med Messen, har besluttet, at gentage arrangementet.

Forårsmessen lørdag d. 21. april 2018.
Det er også lidt svært at sige nej til, da overskuddet i 2015, 2016, 2017 har været
20.000, 44.000 og 30.000 kr.
Hele overskuddet går til Landsbyens foreninger.
Vi håber på god opbakning igen i år. Der er hobby stande til 250 kr. og erhvervsstande til 1500 kr. Stande udenfor HSI koster 2500 kr.
Man kan også give ting til Loppemarkedet ved at henvende sig til Jørgen Aage
Hansen 2159 5640 eller Johannes Bondesen 2661 3255. (ikke bøger og tøj).
Der bliver også et sted, hvor børnene kan sælge ting og sager.
Man kan lige som sidste år købe middag, kaffe/kage mv. på Messen.
Vi arbejder i øjeblikket med at få en spændende happening på messedagen, men
det er hemmeligt endnu!.
Man kan godt begynde at tænke på, om man har noget til loppemarkedet eller
kan bruge en stand. Hvis man kender nogen, som kunne være interesseret i at
bruge en stand, ville vi gerne høre om det!
Der vil være flotte præmier, som kan vindes på indgangsbilletten.
Anette og Leif Jørgensen er i år dem, som samler trådene ved Forårsmessen. Flere oplysninger om messen senere.
På gensyn / Hunderup/Sejstrup Fremtid.
På udv. vegne / Knud Runge
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Begravelsestale
Karen Schmidt Nielsen (født 5. maj 1923 – død 12. juni 2017, 94 år)
Bisat fra Hunderup kirke, torsdag 15. juni 2017 kl. 11
Salmer: 787: Du, som har tændt - 770: Jeg er træt og går til ro - 778: Fred hviler over
land og by - 121: Dejlig er jorden. Ved rustvognen sang vi: 784: Altid frejdig
Der blev læst fra: Romerbrevet 6,3-11
Den første salme ”Du, som har tændt millioner af stjerner” er en nyere salme, som
ikke har været med i de tidligere udgaver af salmebogen. Det er alligevel en salme,
som Karen holdt meget af at synge eller høre blive sunget, når hendes stemme svigtede. Den er egentlig en aftensalme, men for Karen handlede den om freden og roen i
hverdagen og i livet, og om igennem tilværelsen at hvile i troen. Tre vers begynder
med en ”tak” rettet mod Gud Faders barmhjertighed og omsorg, og igennem hele
salmen lægges der vægt på de relationer, vi har til hinanden som personer, skabt i
Guds billede og sat under Guds nåde. Salmen betød meget for hende lige til det sidste, og hun besluttede for længe siden, at dén skulle synges i dag.
Vi er samlet i Hunderup kirke i dag for at tage en værdig afsked med Karen Schmidt
Nielsen. Hun blev født en forårsdag d. 5. maj 1923 og døde, da hun sov stille ind
mandag d. 12. juni på Solgården. Imellem fødsel og død levede hun sine 94 år
iblandt os med megen nærvær og nærhed over for enhver, hun mødte på sin vej. Hun
voksede op i Hunderups gamle skole, som datter af lærer Andersen, og var ung under Anden Verdenskrig, hun tjente ude og hun passede børn i Hunderup; de er nu
store og voksne for tiden er gået sin gang. Karen voksede op i et godt og trygt hjem,
og hun gav også sine tre børn en god opvækst. Det meste af sit liv levede hun i Hunderup. Knud døde d. 10. juni 2004, og i november 2005 flyttede Karen og Hans på
Solgården, hvor der blev skabt nye minder og knyttet nye, gode bånd til personalet
og de andre beboere. Der blev draget omsorg for hende, og hun drog omsorg for andre. Omsorg er et nøgleord – for Karen gav megen omsorg og fik megen omsorg.
Lige til det sidste, da hun lå i sengen og knap kunne tale og knap nok kunne genkende folk, så mødte mange hende stadig med omsorg og stor kærlighed. Hvad hun i sit
liv har givet godt ud, kom igen som gode besøg. Og de gode besøg var i særlig grad
værdsat, når hun oplevede svære tider. For ligesom hun havde mange gode dage, og
fik gode minder, havde hun også svære dage med trist humør og et sort synpå tilværelsen. Sådan bølger et menneskeliv, men selvom hun blev ramt hårdt flere gange af
sygdom og modgang, så formåede hun alligevel at rejse sig igen og igen.
For noget tid siden lå Karen meget svækket og syg i sin seng på Solgården, og jeg
besøgte hende fordi det så ud til at være slut. Karen havde behov for en sidste samtale, men selvom hun lå afkræftet og udmattet, havde hun dette varme nærvær. Hun
rejste sig igen, og fik mod på tilværelsen i en rum tid endnu. Troen på Jesus som
frelser har betydet meget for hende, og hun holdt meget af gudstjenesterne på Solgården. Som barn voksede hun op med, at hendes far skulle passe kirken, og ofte var
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hun jo med i kirken, når hendes far skulle ringe eller låse af.
Karen mødte i sine unge dage sin udkårne mand, ja, hun fortalte endda gladelig om,
hvordan Knud og hende på en måde var bestemt for hinanden, for de havde kendt
hinanden helt fra barnsben. Deres forældre var bedste venner, og det kunne jo ikke
være bedre, end at Knud og Karen også blev bedste venner, forlovede, ægtefolk. De
flyttede sammen på Knuds fødegård og skabte dér et familieliv, som blev til glæde
for enhver, der lagde vejen forbi. Og det gjorde mange, for hjemmet var fyldt af
gæstfrihed og hjertevarme. Der var altid plads til én mere til aftensmaden, når børnenes venner og kammerater lige kom forbi.
Hvordan et liv bliver, kan man først vide, når man kigger bagud og ser, hvordan tilværelsen er gået op og ned, hvordan venner og familie har krydset ens livsbane;
hvordan man har givet og taget, hvordan man har elsket og følt glæde eller smerte.
Livet leves forlæns, men forstås baglæns. Gud gav os et liv til at leve her på jorden,
og vi er blevet sat ind i hinandens fællesskaber på måder, vi ikke altid kan gennemskue. Det er naturligt, at der opstår brydninger imellem os, og måske sårer man mest
dem, man står allernærmest. Livet igennem øver vi os i at være mennesker, og vi
lever i modspil og medspil med dem, vi er sat iblandt. Det vidste Karen godt, og hun
tænkte meget over, hvordan hun havde været som hustru, mor, bedstemor, nabo og
ven. Tankerne kunne tage pusten fra hende, de kunne dræne hendes mod, men alligevel kunne hun grine og le og blive i bedre humør, når hun hørte om, at det gik godt
for dem, hun kendte og holdt af. Hun ønskede ikke ensomheden eller at blive overladt til sig selv, og i troen på Jesus Kristus fandt hun ro til at leve igen. Hun havde sin
dåb at tænke tilbage på. Ved døbefonten hører vi Guds gode ord om, at han ikke vil
overlade os til vor egen skæbne; at han ikke vil forlade os – ikke nu og ikke i al evighed, men at han altid og til evig tid vil holde sine hænder over os og under os og være tættest på os, når vi føler, at han er længst væk fra os. Ved Karens dåb flød tre
håndfulde vand på hendes hoved, og i dag kastes tre skovfulde jord på hendes kiste.
Fra vugge til grav levede Karen med troen på, at livet ikke var meningsløst for Gud,
selvom det til tider gjorde ondt at leve. Ligesom Karen oplevede stor glæde, oplevede hun også stor sorg. Der er en sammenhæng mellem omsorg og stor sorg. Den, der
elsker meget, sørger meget. Vores sogn over tabet af et liv, er iblandet glæden over
det liv, der blev levet. Karens liv står nu som minder, der vil følge med i dagene, der
kommer.
I dag kommer sorgen til udtryk, når vi mindes en afholdt kvinde. Blomsterne og jer,
der er mødt frem i dag viser, at Karen levede et liv, der betød noget for andre. Hun
holdt meget af besøg, især på Solgården, hvor også beboerne fra ældreboligerne og
fra hendes gang jævnligt kiggede ind; mange har trofast og loyalt besøg Karen, især
når hun selv var forhindret i at besøge andre. Hun havde en særlig evne til at være
nærværende og få folk til at føle sig hjemme. Hos hende var der tid til samvær og
samtale, og hun havde ikke travlt med alt muligt andet.
Nu er hendes øjne lukket, ligesom hendes mund er forstummet. Hun deltager ikke i
samtalerne mere, kan ikke mere vise nærvær. Nu er det op til os at leve videre, selvom Karen ikke kan leve med. For vi er nu engang sat her for at leve, for at elske og
for at være hinanden barmhjertige selvom livets båd kan skvulpe rundt på tilværelsens bølger. Æret være Karens minde. Guds fred være med os alle. Amen.
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Begravelsestale
Tina Nielsen Højtoft (født 16. marts 1968 – død 1. september 2017, 49 år)
Bisat fra Hunderup kirke onsdag d. 13. september kl. 11.00
Sange: 754: Se, nu stiger solen - Septembers himmel er så blå - 787: Du, som har
tændt millioner af stjerner.
Der blev læst: 1 Korintherbrev 13,1-13
På Fruerlundvej nr. 5 ligger et hus med en skøn have og en køkkenhave med
sunde planter. På terrassen ved huset har Tina igennem mange år trofast dyrket
yoga og nydt synet af haven i alle årets dage; både om foråret, når planterne
kommer frem af jorden, og om efteråret, når planterne går ned i jorden. Derfra
kunne hun betragte livets og naturens cyklus, og hun kunne tænke sine tanker i
sit stille sind. Men nu kigger man forgæves efter hende; hun er ikke på terrassen
og ikke i haven. En kvinde er død, og det påvirker mange, for hendes store engagement i andres liv er nu forstummet; hendes stemme er tavs, og der mærkes en
tomhed, hvor hun før fyldte sin plads ud i familien og i tilværelsen. Dog står
minderne og følelserne lyslevende tilbage og lever videre i tanker, sind og hjerte
hos dem, der holdt af Tina.

Vi er samlet i Hunderup kirke i dag for at tage en værdig afsked med Tina Nielsen Højtoft. Hun blev født i Løgumkloster som landmandsdatter en dag i det tidlige forår d. 16. marts 1968, og hun døde på Odense Universitetshospital, da hun
sov stille ind en efterårsdag fredag d. 1. september efter en tid med kræftsygdom.
Vi samles i kirken, fordi den er gammel og stærk som en ramme om alle vore
følelser, al vores tro og alle vore tvivlende tanker. Kirken er et trofast og synligt
tegn på, at Gud ikke overlader os til vores egen skæbne, men at vi selv midt i
sorgen skal høre de glædelige ord om, at der trods død er et håb om liv. Der er
noget trodsigt ved, at kirken ligger midt på kirkegården; for selvom der er mange
gravsten, og selvom der hviler en trist stemning over kirkegården, så lovsynger
vi herinde livet og glæden og tænker på de mange velsignelser, vi modtager i
dette Gudgivne menneskeliv. Om det så bliver langt eller kort.
Vi kan tænke, at 49 år er en alt for ung alder at dø i, men Tina mente selv, at det
ikke handler om længden af livet, men om, hvordan man lever det. Og hun levede med nærvær og et positivt sind. I løbet af sit liv oplevede Tina store, glædelige øjeblikke og hun oplevede andre stunder, hvor livet blev tungt og smerteligt. I
medgang og modgang var hun dog altid tro mod sig selv, og hun blev på den
måde respekteret og anerkendt, fordi hun tog de beslutninger, som hendes samvittighed bød hende. Det bragte hende vidt omkring. Af glædelige begivenheder
er der mange, og de begyndte ikke
mindst, da hun mødte Jørgen. De to faldt i hak; de blev gift og fik børn, og de
16

levede familielivet på den måde, der passede dem bedst. Tina var i nogle år hjemmegående, så hun kunne være sammen med børnene. I 1997 begyndte hun på
seminariet, der førte hende ud i den lærergerning, der sluttede brat, da hun i 2016
valgte at sige op i protest mod et system, hun ikke følte sig tilpas med. Uden en
plan valgte hun at forlade jobbet, og det gav hende et år, hvor hun kunne gøre,
hvad hun havde lyst til – f.eks. at arbejde som frivilligt med flygtninge i Hviding
for Dansk Flygtningehjælp; og hun skrev en bog, som hendes familie ønsker at
udgive, og som der vil blive læst et uddrag fra i dag.
Familien blev et fast punkt i tilværelsen for hende; det blev til tre børn og et barnebarn, der alle bragte hende stor glæde og fornøjelse. Tina har gjort meget ud af,
at I nu er der for hinanden; styrket af den modgang, som hendes sygdom gav jer
alle. Hun har givet jer alle rigtig meget, som I måske først opdager efterhånden;
meget, som man først kan indse i dødens stund. Det er som bekendt først, når
man mister, at man ved, hvad man har haft. Tina havde meget at give ud af; ikke
mindst hendes omsorgsfulde nærvær, som hun bevarede og gav udtryk for lige
indtil det sidste. Selvom kræftsygdommen åd hendes styrke og udfordrede hendes
optimistiske sindelag, så var hun ikke vred over sygdommen, men accepterede
den som en del af hendes jordiske eksistens.
Man kan jo undre sig over, at vi skal leve igennem både gode dage som dårlige.
Længe kan vi henfalde til refleksioner og tanker over, hvad formålet med det hele
er, når vi engang alligevel skal dø. Derfor står Tinas kiste tæt ved døbefonten, for
her ved kisten husker vi de ord, der lød, da dåbsvandet flød. Tre håndfulde levende vand og guddommelige ord, der bød os at leve menneskelivet, som vi har fået
skænket for at bruge det fuldt ud – dog altid under visheden om og i troen på, at
Gud aldrig vil slippe os ud af sine barmhjertige hænder. I medgang og modgang,
i opgang som i undergang er Gud med os alle dage, indtil verdens ende. Ja, endda
også efter, at vores verden ender, er vi i Guds hænder. Selvom graven er sort som
dødens mørke, håber vi på lyset som et nyt og friskt morgenrøde. I kristendommen er vand og lys centrale billeder på Guds kærlighed. Lyset og vandet var også
vigtige elementer i Tinas liv. Hun havde en længsel efter at komme til havet –
derfor har hun også ønsket at få sin aske spredt derude; måske fordi havet er så
uendeligt, måske fordi vand kan være både livgivende og livsfarligt. I vand er der
store kræfter på spil, og når lyset spejler sig i himlens vanddråber kan vi her fra
jorden se de skønneste regnbuer.
”Solen er så rød, mor” sang Tina for sine børn, og da hun selv lå på sit sygeleje
sang de den for hende. I dag lyder den også for at vi kan mindes en børnesang,
der talte til barnet i hende som i os alle. For trøst må vi have, når vi skal ud i
hverdagens liv igen efter at have taget afsked med en, der har stået vort hjerte
nært. Et smerteligt savn og en stor sorg efterlader døden sig hos mange, men Tina
efterlader sig mange gode minder, positive ord og inspiration til at tage sig tid til
at leve nærværende. Guds barmhjertige lysende hænder være om hende; Guds
nåde være med os alle. Amen.
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Hunderup-Sejstrup seniorklub arrangerer
Sommerferietur til Polen
Søndag den 5. – torsdag 9. august 2018
1. dag:

Udrejse til Stettin (Szczecin på polsk)
med ”Darum Busser”
2. dag:
Sightseeing i den gamle bydel, hvor vi
spadserer fra ”De Pommerske Fyrsters
Slot” til ”Sct. Jacobs Katedral.
Frokostpause for egen regning
Besøge krystalbutikken
Besøge ”Manhattan” markedet
Besøge ”Galaxy Shopping Center”
Hjemkomst 17.00 – 17.30

Stettin, Polen.

3. dag:
Tur til Miedzyzdroje og Swionoujscie, som er feriebyer ved Østersøen med flotte strande, cafeer og restauranter.
Vi ser forsvarsanlæg i Swionoujscie og den lange mole i Miedzyzdroje samt
”Stjernepromenade”.
Frokost på restaurant (er med i prisen)
Evt. besøge vikingebyen ”Jomsborg”
Evt. en spadseretur til bisonreservat i nationalpark
Evt. besøge et statslandbrug
Hjemkomst ca. 18.30
4. dag:
Guidet byrundtur i Szczecin (Stettin) med bus. Vi kører gennem centrum, forbi
nogen af de store rundkørsler, som byen er kendt for, samt ”Søfartsmuseum” og
”Boulevarden ved Odrafloden”. Her er et kort stop.
Besøg i Szczecin ”Filharmonisk hus”. Det er værd at arrangere besøget i Szczecin filharmoni og sightseeing der. Bygningen er flot, moderne og har taget mange priser for den bedste arkitektur både i Polen og i Europa. Vi får mulighed for
at se, hvordan et filharmonihus fungerer bagfra.
Fælles frokost (er med i prisen)
Sejltur på floden ca. 1 time
Besøge ”Central Cemetery” – en kæmpe kirkegård med over 300.000 grave
Derefter fri på egen hånd fra ca. 16.30
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5. dag
Hjemrejse
Pris pr. person ved 40 deltagere kr. 3.300,- i dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse kr. 350,-)
Prisen omfatter bustransport, moms, vejafgifter, rejsegarantifond og parkeringsafgifter
4 gange overnatning med halvpension på Hotel Victoria
Dansktalende guide dag 2, 3 og 4.
Frokost dag 2 og 3
Entre til filharmonisk hus i Szczerin, Sct, Jacobs Katedral, De Pommerske fyrsters slot, sejltur på ca. 1 time og besøg i filharmonisk hus i Szczerin er med i
prisen.
Fri annulleringsfrist indtil 6. juni, hvor rejsen betales. Her er det endelige program klar.
Tilmelding til Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72 senest 1. juni 2018

TUSIND TAK
For den store deltagelse i forbindelse med Georgs bortgang,
begravelse samt mindehøjtidelighed.

Tusind tak for hver én tanke, hilsen og besøg i hjemmet
i den svære tid og ikke mindst

flagning og pyntning.

De bedste hilsner og tanker
Ingrid med familie
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Klaus B. Pedersen 20 34 37 15
Udlejning:
Pernille Jacobsen 75 17 24 02
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 40 53 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 51 71 99 58
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 61 62 61 90,
mail: jb@bpi.dk

HUNDERUP-SEJSTRUP
LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04
LANDSBY SCENEN
Jette Grøndal Rasmussen
Kjærgårdsvej 27A, Hunderup
40 24 82 48
landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET
Formand:
Helle Hvitved
Kjærgårdsvej 48, Hunderup
75 17 24 17, 61 33 14 92
helle@hvitved.com
MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

K-34
Formand:
Jeppe Klingsten Sørensen
22 18 31 42
marjanna@live.dk
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75 17 31 45, 28 83 08 45
mail gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67
IDEFORUM
Formand:
Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
75 17 40 32, 30 13 23 72

Den 12. november blev Hans Prahl
Rosendal døbt i Hunderup Kirke.
Han ses her sammen med en stolt
storesøster samt mor Berit Prahl Larsen og far Michael Rosendal.
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