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HUSKEKALENDEREN
Tor. 6. okt.12.30
Tor. 13. okt. 19.00
Tor. 20. okt. 13.30
Ons. 26. okt. 19.30
Tir. 1. nov. 19.30
Tor. 3. nov. 13.30
Søn. 13. nov. 13.00
Lør. 3. dec. 18.30

Seniorklubben på tur til Ribe Vikingecenter og
kunstmuseum
Lokalrådets årsmøde
Seniorklubben. Foredrag med Helge Mortensen
Introduktion til Gregoriansk allehelgen
Gregoriansk allehelgen i Hunderup kirke
Seniorklubben. Foredrag med feltpræst, Lars Bom
Nielsen
Åbent hus hos Knud Runge
Julefrokost i forsamlingshuset

Storhygge ved seniorklubbens petanqueafslutning.
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Årets gang i dagplejen.
Vi har i Dagplejen, Hunderup/Sejstrup, det sidste 1½ år arbejdet med læreplaner, ud fra temaet ” Årets gang på landet”. Vi afsluttede projektet
med en stor messe, hvor ca. 180 dagplejere fra nærområdet deltog. Her
skulle vi vise for hinanden, med billeder, plancher og andre kreative ideer,
hvordan vi havde arbejdet med læreplaner. Det var en spændende og inspirerende aften, som endte med en præmie til os, i form af pizzasnegle og
pølsehorn. Dette nød børnene godt af, en dag vi havde fået lov til at låne
børnehaven.
Da vi synes vi fik nogle flotte billeder og plancher ud af det, har vi fået
lov til at låne lidt plads hos købmanden, til at lave en udstilling. Vi håber,
at forældre, familie og andre interesserede har lyst til at kigge lidt på det,
næste gang I er forbi for at handle.
Samtidig vil vi gerne takke alle, som har været med til at give os nogle
uforglemmelige besøg hos dyr og traktorer.
Dagplejen Hunderup/Sejstrup.

Åbent hus
I anledning af min runde fødselsdag inviteres familie, naboer og venner til åbent hus i

Sejstrup Forsamlingshus
SØNDAG D. 13. NOVEMBER KL. 13.00.
Med venlig hilsen
Knud Runge
Køkkenpersonalet vil gerne have tilmelding senest d. 5/11
dagnyknud@mail.dk
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
oktober.

02. okt., 15. sø. e. trinitatis LUKKET KIRKE
09. okt., 16. sø. e. trinitatis kl. 11.00
16. okt., 17. sø. e. trinitatis kl. 11.00
23. okt., 18. sø. e. trinitatis kl. 11.00
30. okt., 19. sø. e. trinitatis kl. 11.00

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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HVEM RINGER KLOKKERNE FOR ?
I Hunderup kan vi stadig glæde os over lyden af kirkeklokken.
Hvad kan klokken fortælle os ?
Kirkens klokker har i ca. 1100 år været folkets budbringere. De har fortalt folk, hvornår de skulle gå i kirke, hvornår de skulle
bede, hvad der skete i samfundet.
Hvis vi lærer at lytte efter, kan de fortælle
os, hvornår de ringer til glæde eller sorg.
Den lov, som gælder for klokkeringning er
300 år gammel og er bestemmende for
vores ringninger i dag. Man har dog stadig
ret til lokale traditioner. Den ret benytter
vi os af !
Klokkeringning ved de kirkelige handlinger
(bryllup, begravelse, gudstjeneste) kaldes
liturgiske ringninger.
Vi ringer, når bruden ankommer - og bedeslag (3 gange 3 slag), når bruden går ind
i kirken .
før og efter begravelse/bisættelse,afslutter med bedeslag
før gudstjeneste ( ½ time før, et kvarter før og 5 min. før), afslutter med bedeslag
Morgen- og aftenringningen har helt fra middelalderen mindet mennesker om, at dagens arbejde begynder og slutter med en tak for dagen og
livet. Hos os kl. 7 og 19 i sommerhalvåret, kl. 8 og 17 om vinteren .
Sjæleringning (d.v.s. ringning, når en person i sognet dør), har oprindelig
fundet sted mellem kl. 11 og 12. I mange år har vi dog ringet mellem kl.
14 og 15 ( når skolebørnene var gået hjem !)
Da vi nu ikke længere har skolebørn på stedet, vender vi tilbage til den
oprindelige tid ved sjæleringning, nemlig mellem kl. 11 og 12.( dog kun ½
time for et barn )
Til jul, påske og pinse kimer vi, og det betyder fest. På de store højtidsdage bliver der kimet 1 time .
Mette Fredslund.
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GREGORIANSK Allehelgen
I Hunderup Kirke
1.nov.kl.19.30 (opvarmning et kvarter før).
Introduktion onsdag, den 26.okt.kl.19.30 i konfirmandstuen.
At sangen har vinger og sammenknytter ord med hjerte og sjæl
har været kendt siden oldkirken.
Alle Helgens dag, 1.nov. mindes vi – ligesom Alle Helgens søndag,
de, som gik forud, vore kære afdøde og ligeledes dem, der har bidraget
til det, vi i vore dage kender som vor kristne arv.
Vi synger og holder gregoriansk aftensang på dansk, Vesper, indeholdende hymner og vekselsang, sådan som det har været praktiseret gennem
århundreder. Kirkesangeren og kirkens kor medvirker.
Som optakt vil Hans Schwenker, kirkesanger i Vester Nykirke, onsdag,
d.26.okt. kl.19.30 holde en introduktionsaften i konfirmandstuen
og fortælle om den gregorianske tradition og dens inddragelse af
kropssprog og refleksion. Her vil vi også lære et par hymner og indøve
vekselsang. Der vil endvidere blive lejlighed til at stille spørgsmål
under den indlagte kaffepause .

Menighedsrådet.
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SOMMERFEST I DEGNEHAVEN.
Torsdag den 26.-8. holdt vi sommerfest i Degnehaven.
Der var 102 personer tilmeldt så der var en super god opbakning til festen.
Det var både børnene og deres forældre og søskende og hele personalet
fra Degnehaven der deltog.
Sommerfesten blev holdt i vores dejlige hal, så der var plads til alle.
Vi startede kl. 17, hvor vi alle mødtes inde i hallen.
Imens alle børnene legede inde i hallen, var der et lille møde for alle forældrene.
Derefter kom så den store overraskelse som alle børnene fra Degnehaven
havde glædet sig til. Børnene havde nemlig øvet sig i 14 dage på at lave
teater til sangen ”Skorstensfejeren gik en tur”.
Børnene og de voksne havde øvet sangen mange gange og lavet kulisser
og fundet tøj til de forskellige roller.
Så det var med stor spænding, at børnene gik på scenen og det gik rigtig
godt både med, at synge og fremføre rollerne til ”Skorstensfejeren gik en
tur”. Der blev klappet meget fra alle tilskuerne.
Da klokken var 18, blev al den medbragte mad som hver familie havde
taget med hjemmefra, sat på et fælles aftensmadbord og så var det bare at
gå i gang med at spise af alt den gode mad.
Til afslutning skulle vi røre os alle sammen. Der var fælles dans til ”Per
Syvspring”. Morten og mange børn kom med forslag til forskellige måder
at danse den på. Sjovt.
Tak for en rigtig god aften.

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Anne og Agner Thim – Ann
Signe Schøler – med fra start i 1971

Se
40

Naturligvis var der kortspil
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Eva og Niels

Margrethe Smidt
frontfigur i Hyggeklubben

ne med fra start i 1971

eniorklubben
års jubilæum

s Bertelsen – Niels formand i 10 år

God underholdning af Jørn og Jørgen
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben fejrede sit 40 års jubilæum ved et dejligt arrangement i forsamlingshuset torsdag den 1. september. De 54 fremmødte nød en god 3retters middag fra Gredstedbro hotel, og det summede hurtigt med god
stemning og nostalgi.
To af initiativtagerne fra 1971, Anne Thim og Signe Schøler, var med.
Anne Thim havde gransket i hukommelsen og holdt en fin tale med hovedtrækkene fra starten i 1971 og de første år frem. Med halvdagsarbejde
og 3 børn derhjemme var det en stor mundfuld at gabe over, men hun
tænkte alligevel tilbage på nogle berigende oplevelser. Der var også taler
af Signe Schøler og Niels Bertelsen samt indledningsvelkomst ved nuværende formand, Gerda Bjerrum.
Jørn Andersen, der havde lovet at underholde, havde allieret sig med Jørgen Hvitved. Med sang, musik og vittigheder leverede de en fremragende
underholdning af høj kvalitet.
Så stod den på kaffe, lagkager, småkager og ”en lille en”, inden man sluttede af med det obligatoriske kortspil.
Seniorklubben kan se tilbage på et mindeværdigt arrangement, der efterfølgende har høstet mange positive tilkendegivelser.
Få dage forinden nåede vi at få afsluttet vores petanqueturnering for august. Trods regn og overskyet vejr lykkedes det at afvikle en særdeles
spændende finale. De 3 deltagende par i slutspillet, Birgit og Martin Thygesen, Gerda og Sigfred Bjerrum samt Grethe og Hans Kr. Boel Hansen,
slog hinanden på skift. En ny ekstra runde gav samme resultat, og så måtte
der en ”knald eller fald” afgørelse til. Hver spiller fik en kugle, og så lykkedes det at kåre Birgit og Martin Thygesen som vindere.
Efterfølgende var der god stemning i Elva og Erik Albergs udestue, hvor
alle 10 deltagende par havde fælles afslutning.
Regnen prægede desværre også næste arrangement. Torsdag den 8. september skulle vi have prøvet nogle markspil hos ”Rosengård Friland” på
Darum Mark, men alt var vådt, og med tunge skyer hængende over hovederne valgte vi at udsætte spillet til foråret.
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Første arrangement i oktober er en tur til Ribe Vikingecenter og Ribe
kunstmuseum. Begge steder er der guidet rundvisning, mens vi også skal
overvære en falkoneropvisning i vikingecentret.
Der er afgang i egne biler kl. 12.30 fra P-pladsen over for kirken, og prisen for at deltage er kr. 100,-, der også omfatter kaffe med boller.
Tilmelding er nødvendig hos Gerda Bjerrum på tlf. 7517 3145 eller 2883
0845, eller hos Alex Andersen på tlf. 7517 2872 eller 2970 2872.
Ved næste arrangement vender vi tilbage til forsamlingshuset. Torsdag
den 20. oktober kl. 13.30 kommer tidligere minister, Helge Mortensen, fra
Esbjerg og beretter om ting fra sit politiske liv.
Torsdag den 3. november kl. 13.30 kommer præst, Lars Bom Nielsen, fra
Horne og fortæller om sine oplevelser som feltpræst.
Arrangementerne i forsamlingshuset koster som sædvanligt kr. 35,- inkl.
kaffebord.
Alle er velkomne.
Alex Andersen

Velkomstpakke
Er du flyttet til Hunderup/Sejstrup efter 1. januar 2007, kan du modtage en Velkomstpakke til en værdi af ca. 15.000,- kr. fra lokale erhvervsdrivende og foreninger.
Henvendelse til: Michael Bertelsen, Kjærgårdsvej 40,
mobil 26 19 31 94 eller 76 56 11 22
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Mindeord
Kirstine Mathilde Smidt f. Nielsen 30.12.1923 død 18.07.2011 begravet
på Hunderup kirkegård 22.07.2011
I skrivende stund er det nøjagtig to måneder siden Søster døde. Hun
blev født i Darum og kaldt Søster af alle inklusive sin mand, Kristoffer
Smidt. Ingen ved præcis hvorfor hun blev kaldt Søster, i barndommen
tilmed Søster Højlund, efter den gård, hun kom fra, så var der ikke noget
at tage fejl af, men måske hænger det sammen med, at Søster havde tre
betydeligt ældre brødre.
Det var i forbindelse med gymnastik hun og Stoffer traf hinanden. Søster havde to kusiner som ledede gymnastik og Søster spillede til. Hun
havde lært at spille hos organisten i Darum, en enlig dame, der tog elever, men det var hos fru Lütken på Kurveholmen i Ribe hun blev
”udlært”. Søster var så glad for sine spilletimer at hun gerne cyklede både frem og tilbage.
Stoffer og søster blev gift i Darum kirke i 1949. Vielsen blev forestået af
pastor Plesner, om hvem der er skrevet sognehistorie, ikke mindst fordi
han var modstandsmand.
Samme år købte Stoffer og Søster gården på Kjærgårdsvej 24. Her drev
de traditionelt landbrug indtil 1970. Ved jordfordelingen samme år tilføjedes et pænt stykke land omfattende det nuværende Kirketoften.
De fik døtrene Inger Marie f. 1950 og Anette f. 1952. Anette havde en
stærkt handicappet tvilling som døde 1 ½ år efter. Siden kom sønnen
Kjeld i 1954. Han blev kun 13 år, men omkom ved en traktorulykke i
1967.
Livet har således ingenlunde været en dans på roser, men jævnt og muntert har det alligevel været og solidariteten mellem ægtefolkene har hele
vejen igennem været iøjnefaldende.
I forbindelse med at halvparten af gården blev solgt til Inger Marie og
hendes mand, gik Stoffer og Søster i gang med at bygge huset på Kirketoften 3. Huset var det første på Kirketoften og der var gode muligheder
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for at dyrke både grønt og blomster og skabe havemiljø. Huset stod færdigt i 1975.
Det var Søster der passede hus og have, mens Stoffer fortsat var beskæftiget med landbruget på gården. I 1983 ophørte mælkeproduktionen ved
salget af bestanden, men i 1984 meldte der sig en ny udfordring. Søster og
Stoffer blev ansat som kirketjener-/graverpar ved Hunderup kirke. Hendes
tjeneste bestod hovedsagelig i renholdelse af gravsteder og herunder snak
med besøgende på kirkegården.
Søster holdt meget af arbejdet ved Hunderup kirke, men omkring årskiftet
1991-92 svandt kræfterne ind. de sidste 10 år har det været galt med både
ryg og bentøj. Hun har alle dage vidst, hvordan hun ville have det og hun
afstod heller ikke nogensinde fra at sætte sin vilje igennem, hvis hun fandt
det påkrævet og det helt ud i flere led. Men hun må være kommet godt af
sted med det, for ægteskabet holdt langt ud over diamantbrylluppet og et
barnebarn ud af fire (foruden to papbørn og et oldebarn) har udtalt:
”Bedstemor er som bedstemor skal være” og se, så er der jo alligevel glædeligt nok stadig noget der hedder respekt for gamle værdier.
Indstillingen var og er fortsat, at livet skal gå videre, at vi har lov til at se
os tilbage, lov til at sørge en tid, og glemme gør vi ikke, glæde og sorg,
det bliver alt sammen hos os, men der er andet at passe og de børn der
kræver fortsat omsorg har til enhver tid krav på forældrenes nærvær og
fulde opmærksomhed.
Søster har brugt rollator og siden kørestol, men hvor hun end færdedes var
det altid med et smil. Da hun fik konstateret lungekræft, besluttede hun at
livet måttet gå sin gang. Hun ønskede ikke at gennemgå livsforlængende
behandling, hendes alder taget i betragtning. Sygdomsforløbet klarede hun
bemærkelsesværdigt godt, hun havde ingen smerter og var fuldstændig
selvhjulpen og klar til det sidste. Tolv timers indlæggelse var hvad det
blev til. Stoffer og pigerne var hos hende. Lige før hun døde tog hun lige
så stille sit ur af og rakte det til Stoffer. Hendes stemme var blot en hvisken, men der var ingen tvivl om, hvad hun mente: Tak for alt. Tag du nu
uret med hjem.
Æret være hendes minde.
Arendse Dyssel
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Lokalrådets årsmøde
Torsdag d. 13/10 kl. 19.00 i forsamlingshuset
Beretning
Kom og hør lokalrådets beretning om året der er gået, samt hvad der er på
programmet for det kommende år.

Frivilligt arbejde
Deltag i debatten om borgerne i Hunderup Sejstrup skal lave frivilligt arbejde i kommunale projekter, lige som borgerne i Vester Nebel har gjort.
Desuden skal vi drøfte hvordan og hvem der vil vedligeholde offentlige
grønne områder, så som området ved det nedlagte vandværk, og den kommende rhododenronhave.

Aktiviteter
Aktivitetsudvalget ønsker ideer til fremtidige aktiviteter. Hvad er det borgerne efterspørger? Har du en god ide, så kom og giv din mening til kende. Udvalget kan også bruge nye medlemmer, så har du tid og lyst så kom
og meld dig.

Ledig plads i lokalrådet
Lotte Aarhus træder ud af lokalrådet, ifølge vedtægterne skal foreningerne
udpege et nyt medlem. På et møde med formændene for foreningerne
fremkom der 3 forslag, men desværre takkede de alle 3 nej. Har du lyst
eller kender du nogen som har lyst, så mød op og meld dig for en 2 årig
periode.

Kaffe og kage
Lokalrådet er vært med kaffe og hjemmebagt kage.
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I Hunderup…
Jeg har flyttet min klinik hjem på Kjærgårdsvej 44A
I min klinik tilbyder jeg
•
•
•

Massage
Ansigtsbahandling
Voksbehandling

Ring og få en tid på
5050-7070-1414-34
Venlig hilsen Lone Kirkegaard Ingvartsen

Håber vi ses i klinikken

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen
BØRNEHAVEN
Gitte Nørregaard Knudsen
30 22 35 95
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
7517 2402, Kirkevej 80
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Peter Larsen, 59 44 77 51
Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Aage Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup,
tlf. 7517 4032,
mail: aagef@hotmail.com
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37
LANDSBY SCENEN
Lis Stenger
Kirkevej 5, Sejstrup
tlf. 75 10 14 19
lisstenger@mail.dk
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

Kartoffel og grøntsags boden, på Sejstrupvej 12, Sejstrup.
Som en lille hobby opdrætter vi også tyrekalve til slagtning

Kalvefars ................................................................50,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................52,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kartoffel bod på Kjærgårdsvej 22, Hunderup.
Søren Karlo Tækker
75 17 42 25 / 20 87 73 78
Bedst efter kl. 18.00
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Dagplejen holdt bedsteforældredag ved Kratskellet.
20

