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HUSKEKALENDEREN
Lør. 2. apr. 10.00
Søn. 3. apr. 10.00
Søn. 3. apr. 15.00
Tor. 7. apr. 18.00
Tor. 7 apr. 19.00
Lør. 9. apr. 9.00
Lør. 16. apr. 10.00
Lør. 16. apr. 15.00
Tor. 21. apr. 13.30
Tor. 21. apr. 19.00
Lør. 23. apr. 10.00
Man. 25. apr.19.30
Tir. 26. apr. 19.00
Søn. 1. maj 10.00
Søn. 1. maj 15.00
Tir. 12. maj 19.00
Man. 16. maj 14.00
Fre. 20. maj 18.00
Lør. 21. maj
Tor. 2. jun.
Tor. 14. jun. 19.00
Søn. 25. sep.

Klubmesterskab i badminton
Gymnastikopvisning
Søndagscafé
Sangaften med spisning i forsamlingshuset
Filmaften i Sognehuset i Gredstedbro
Forårsmesse i hallen
Forårsklargøring af legepladsen/Kirkevej
Oprydning - Ren By
Generalforsamling i Seniorklubben
Salmesangsaften m/ Iben Krogsdal i Vilslev Kirke
Lørdagstræf for Petanque
Generalforsamling K-34
Sommermotion for voksne
Konfirmation
Søndagscafé
Sommermotion for voksne
Friluftsgudstjeneste i Jernved Præstegårdshave
Fællesspisning i forsamlingshuset
Sogneudflugt til Christiansfeld
Landsbyfesten starter
Sommermotion for voksne
Høstmarked i ”Kratskellet”

GUDSTJENESTER/KIRKEDAGE
Søndag
Søndag
Søndag
Fredag

3. april
10. april
17. april
1. maj

11.00
09.30
11.00
10.00

Hunderup kirke
Hunderup kirke
Hunderup kirke
Hunderup kirke (Konfirmation)
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DBU JYLLANDS SØLVNÅL TIL DORIS PRÆST
Selv om Doris gerne vil være i kontrol, blev træningsopstarten den 17.
marts for HSUG’s damehold i fodbold
ikke helt, som hun regnede med. Holdkammerater, familie, venner og bestyrelse stod nemlig klar med en velfortjent hyldest til hende efter træningen.
Doris er en ildsjæl ud over det sædvanlige og er synonym med kvindefodbolden i Hunderup-Sejstrup UG.
Hun har om nogen æren for, at der p.t.
er 25 aktive fodboldkvinder fordelt på
to 7-mands hold.

Hun har gennem mere end 30 år været en utrolig engageret træner både for juniorer og seniorer. Dertil kommer, at hun stadig selv går forrest på banen. Hun er
også med til at udvikle aktiviteterne i klubben. Sidste år blev hun instruktør i
fodbold-fitness og har i vinter startet et hold op i klubben – her har 20 kvinder,
både fodboldspillere og ikke-fodboldspillere deltaget.

Bestyrelsen i HSUG
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LANDSBYPOSTEN OG ØKONOMIEN
Støt indsamling til bladet

Siden ”Landsby-Posten” udkom for første gang i 1979, har det været kutyme,
at HSUG finansierer bladet. Udgifterne til bladet har været næsten konstante
gennem en lang årrække, men de senere år har der været en mærkbar stigning i omkostningerne. Samtidig er HSUG lidt mere ”klemt” på økonomien pga. vigende medlemstal.
Sidetal og antal trykte eksemplarer har vi justeret på, men vi vil gerne have
flere til at bakke op om bladet rent økonomisk, både private og foreninger.
Der er derfor indlagt et girokort i dette nummer, og der kan sendes bidrag på
følgende måder:
- Overfør beløb til girokortnummeret (girokort vedlagt)
- Overfør beløb til HSUG’s konto: 59710001304242 (Andelskassen)
- Hjemmesiden ”hsug.dk”. Klik på ”Landsby-Posten”. Klik på ”Bidrag” og følg
vejledningen
- Kontant betaling hos købmanden. Få kvittering på girokortet.
- Kontant betaling hos Henrik Damgård. Få kvittering på girokortet.
- MobilePay 42 20 62 79 (Henrik Damgård - sms kvittering sendes)
Med håb om rigtig stor opbakning
HSUG’s bestyrelse og redaktionen

TENNISSTART
Sammen med udgivelsen af dette blad bliver tennisbanerne klargjort.
Det sker 2. april, og derefter er vi klar til at gå i gang.
Det koster kr. 500,- for voksne over 25 år at spille tennis for sommersæsonen.
For unge mellem 15 og 25 år er prisen kr. 300,- og for unge under 15 år koster det kr.
150,-. De unge spillere bliver honoreret med et rør med 4 tennisbolde ved tilmelding og
efterfølgende kontingentbetaling. Man kan vælge en fast ugentlig spilledag eller reservere fra gang til gang blandt de mange ledige timer. Tennisudvalget vil være behjælpelig
med at finde makkere og modstandere. Som noget nyt starter der i år et damehold hver
onsdag kl. 19.00. Der er plads til flere spillere på dette hold.
Ved tilmelding får man mod et depositum på kr. 50,- udleveret en nøgle, så man har adgang til bane og tennishus. Bolde kan købes hos Alex for kr. 100,- for 6 stk. (Tretorn
Micro-X). HSUG-tennis er en decideret motionsaktivitet, men der arrangeres dog en
sogneturnering, hvor man kan møde jævnbyrdige modstandere fra omegnsklubberne.
Find ketsjeren frem og tilmeld dig en hyggelig sommeraktivitet.
Tennisudvalget
Jan Bech Andersen (tlf. 28 49 50 29)
Alex Andersen (tlf. 29 70 28 72)
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FODBOLD-FITNESS
Vi er nu næsten færdige med FodboldFitness for denne sæson. Sidste træningsaften er den 6. april kl.19.00.
Det har været en super god debut vi har haft. Vi har haft imellem 7 & 19 deltagere i alle aldre, og der er blevet svedt, grint og scoret! Vi er helt klart friske på en ny sæson – Er du?
Så vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for denne sæson, og vi glæder
os til at se jer igen når vejret vil have os indendørs.
De bedste hilsner fra

Doris & Jette
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Filmaften
Torsdag d. 7. april
kl. 19 i Sognehuset, Gredstedbro
Vi inviterer til filmaften med efterfølgende samtale
over en kop kaffe. Vi skal se ”Kunsten at græde i
kor” .
Filmen præsenteres af Vita Gissemann fra Jernved menighedsråd.

Iben Krogsdal og varme hveder!
Store Bededagsaften d. 21. april kl. 19.00 får Vilslev kirke besøg af salmedigteren Iben Krogsdal.
Iben er opvokset på Mors og er oprindeligt uddannet billedkunstner fra Det Jyske Kunstakademi og siden ph.d. i religionsvidenskab. I 2010
debuterede hun som salmedigter med bogen ”Vi
som er søgende”.
Hun har været ansat ved Århus Universitet,
hvor hun har forsket i moderne danskeres tro,
spiritualitet og livsopfattelser. Iben deltager ofte
i den offentlige debat og har siden 2009 bl.a.
været en fast del af Netværket på DRs P1.
Traditionen tro starter vi aftenen i kirken. Vi
skal bl.a. synge fra salmebogstillægget ”Lysets utålmodighed”, hvor Iben har
hele 9 salmer med. Efterfølgende byder menighedsrådet på kaffe, thé og varme hveder i konfirmandstuen.
- Dorte Grangård Olesen
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NYT FRA LOKALRÅDET
Vi har holdt et møde med lokalrådene fra de andre byer i det gamle Bramming
kommune. Det er rigtig fint at lære hinanden at kende og at udveksle erfaringer
og ideer.
Vi har været til møde med Vej og Park, hvor vi som sædvanligt minder dem om,
at vi ønsker et fortov langs Kjærgårdsvej fra Nørlundvej til Kirkevej. Desuden
fremførte vi et ønske om snerydning på Sejstrupvej med argumentationen, at
den bliver brugt af mange mennesker, der skal på motorvejen i Gørding. Men
Sejstrupvej er en klasse 3 vej, så der bliver kun ryddet, hvis der lige er tid til det.
Folk må køre ad Ribevej og Hedemarksvej – Gørdingvej i stedet (med mindre
de bor på Sejstrupvej). Andre indkomne ønsker er indsendt skriftligt.
Vi arbejder med en opdateret velkomstpakke, se andetsteds i bladet.
For at fremtidssikre vores område, skal vi have nye byggegrunde. Der har jo
været et flot byggeboom i 2015. Vi har foreslået forskellige lokaliteter til kommunens udstykninger, og vi bringer flere med til mødet med Teknik og Byggeudvalget. Grundene må ikke ligge for lavt, for tæt på jernbanen, for tæt på Ribevej – og grundenes ejere skal være villige til at sælge. Vi foreslår grunde både i
Sejstrup og i Hunderup. Vi forsøger også at få kommunen til at flytte kælkebakken på Møllevænget – enten helt væk eller over på den våde grund.
Lørdag den 16. april er der oprydningsdag, se andetsteds i bladet. Vi prøver med
en lørdag eftermiddag og håber, at der dukker mange op. Vi skulle gerne kunne
lave mindst tremandsgrupper, så vi får affaldet ordentligt sorteret. Det er selvfølgelig ikke nogen af os i byen, der har smidt alle dåserne og cigaretpakkerne,
men det er os, der skal se på det – og det er ikke kønt lige nu.
Lokalrådet har hjulpet Hunderup By og Ejerlav med at søge penge til de nye
træmænd. Vi vil gerne assistere med ansøgninger, men den virkelige hjælp skal
fås hos kommunens landdistrikts-koordinator Jesper Larsen.
Lokalrådets arbejde er ganske godt beskrevet i det ovenstående. Det er kontakt
til kommunen og varetagelse af landsbyens ve og vel. Vi mangler et 7. medlem,
der egentlig skal udpeges af foreningerne, men hvis du skulle være interesseret,
så skriv gerne til lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
Helle Hvitved

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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Forårsklargøring
af legepladsen på Kirkevej i
Sejstrup
Så er foråret over os og vi
skal have gjort klar til en ny
sæson.
Det foregår:

Lørdag den 16. april kl. 10.00
Vi håber der er mange, der
vil møde op og give en hånd
med.

Hilsen bestyrelsen i
Sejstrup By Beboerforening
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SENIORKLUBBENS GENERALFORSAMLING
Torsdag den 21. april kl.13.30 i forsamlingshuset
Dagsorden
Valg af ordstyrer og skriftfører
Formand, Gerda Bjerrums, beretning
Regnskab
Valg af bestyrelsesmedlemmer (Gerda Bjerrum og Knud Hansen på valg)
Valg af bestyrelsessuppleant (Eilif Pedersen på valg)
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag (skal indsendes senest 8 dage før)
Valg af revisorer (Kristoffer Smidt og Folmer Boel Hansen er på valg)
Valg af revisorsuppleant (Sigfred Bjerrum er på valg)
Eventuelt

SENIORKLUBBENS SANGAFTEN
Husk det er på torsdag den 7. april kl. 18.00, at seniorklubben indbyder til sangaften i forsamlingshuset. (Se annonce andetsteds i bladet)

SENIORKLUBBENS SOMMERFERIETUR
Seniorklubben har foreløbig 33 tilmeldinger til sin sommerferietur til Kielerkanalen fra 27. – 29. juli. Der er stadig 3 ledige pladser fordelt på 1 dobbeltværelse og 1 enkeltværelse.
Der er overnatninger i Slesvig, og der indgår en tur til Dannevirke og en sejltur
på Kielerkanalen med brunch i turen.
Prisen pr. person er kr. 2.200,-, og der er tilmelding hos Alex Andersen på tlf.
29 70 28 72 senest den 1. maj
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UDENDØRS PETANQUE STARTER
Vi satser på, at vejret arter sig, så udendørs petanque kan starte onsdag den 13.
april kl. 9.30. Der spilles hver onsdag kl. 9.30. I maj spilles der petanqueturnering om mandagen kl. 14.00 med 2 kampe hver gang.
Der bliver petanqueturnering til landsbyfesten (mere herom i næste nummer).
Vores petanqueklub arrangerer en Sct. Hans turnering tirsdag den 21. juni fra kl.
9.00. Her vil spillere fra andre klubber blive indbudt.
Kontingent for sommerhalvåret er kr. 200,-, og så må man spille så tit, man har
lyst. Ønsker man kun at spille enkelte gange, er prisen kr. 10,- pr. gang.
Petanquebanerne kan lejes af ALLE. Prisen er kr. 10,- pr. person.
Lørdagstræf med petanque, krolf, stigegolf, bobspil, kortspil og hygge starter
lørdag den 23. april. (Se andetsteds).
Bemærk at petanque også kan spilles af rolator- og kørestolsbrugere.
Alex Andersen

SOMMER MOTION FOR VOKSNE
3 aftener her i forsommeren vil vi tilbyde forskellige aktiviteter.
Alle kan være med, vi tilpasser aktiviteterne til dem der møder op.
- Første gang er tirsdag den 26. april
- Anden gang er torsdag den 12. maj
- Sidste gang er tirsdag den 14. juni
Vi mødes ved hallen kl. 19.00, og sætter 1½ time af. Aktiviteterne vil forgå
udendørs, så tag tøj på efter vejret.
Ud over motion, lægger vi vægt på hygge og socialt samvær, så tag konen,
manden og naboen med.
Vi slutter af med en snak over lidt at drikke, så tag øl, vand eller kaffen med.
Pris 30 kr. pr gang som betales ved deltagelse
På gensyn på HSUG’s vegne
Doris Præst (4033 4297) og Lejf Jørgensen (2040 3581)
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LØRDAGSTRÆF
”Kaffe hos Jytte og Elva”
Som noget nyt vil petanqueklubben indbyde til ”Lørdagstræf” på vores flotte petanqueanlæg hver lørdag kl. 10.00.
Første gang bliver lørdag den 23. april.
Der bliver mulighed for at spille
petanque, krolf, stigegolf, bob og kortspil
+ evt. andre gode forslag.
Jytte Bondesen og Elva Alberg vil stå klar med
kaffe/te og en ostebolle.
Prisen for at deltage er beskedne kr. 10,- pr. person
Krolf spilles med kroketkugler– og stave.
Der anlægges bane på håndboldarealet ved siden af
kirkegården.
Skyd kuglen i hul på færrest mulige slag

Et krolfhul
Stigegolf går ud på
først at komme til
nøjagtig 21 points.
Øverste ribbe giver 2
points, midterste 3
point og den nederste
1 point

Krolf kan også spilles
af kørestolsbrugere

Vi byder ALLE velkomne til nogle hyggelige lørdage, hvor også socialt samvær vil
have en høj prioritering.
HSUG’s petanqueudvalg
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Til læserne af Landsbyposten
K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbr ugs-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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DANSEPIGER TIL OPVISNING I DARUM
Det var med sommerfugle i maven, da ”Dansepigerne” var til opvisning i Store
Darum fredag den 11. Marts. Det var en stor oplevelse for både piger og trænere
at få lov til at optræde for et så stort publikum.
Vi synes det var en fornøjelse, at have pigerne med og de gjorde det bare rigtig
godt – udtaler Marjanna Skovshoved.
Vi har været så heldige at lave en
byttehandel med Darum, så derfor
kommer det talentfulde ”Team Darum” hold her til Hunderup og laver opvisning.
Vi glæder os utrolig meget til at
lave opvisning igen med Team Darum i Hunderup Hal, søndag den 3.
April kl. 10.00.

Line Birk var
Fanebærer
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NYT FRA FORSAMLINGSHUSET
Foråret spirer og vi glæder os over, at der er pænt fyldt op med bookinger i første
halvår af 2016. Det er dejligt, når der er liv i huset.

BØRNEDISCO
Arrangementet løb af stablen den 12. marts, og der var igen fuldt hus. En dejlig
aften med børn fra 2. til 5. klasse, og DJ BIX leverede som altid et super show og
alle de sange som børnene elsker.
Der har igen været en masse frivillig hjælp og sponsorer, og vi sender tak til hver
og en. (Arr. LandsbyScenen)

Vi vil gerne sige tak til:
’Bix’
Bhj Byg
Holm Træbyg ApS
Tømrermester Lars Jensen
Murerfirmaet Egon Sørensen
DL Autoservice
Møbelpolstring v/Per Bloch Jensen
Snedkermester Michael Vogt
De frivillige hjælpere
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KONSTITUERING
Formand: Sigurd Schmidt
Næstformand: Klaus Pedersen
Sekretær: Mai F. Riddersholm
Booking: Pernille Jacobsen
Bestyrelsesmedl. Dennis Lauridsen

FÆLLESSPISNING
Afholdes fredag d. 20/5. Se opslag
andet sted i bladet

Med venlig hilsen
Sejstrup Forsamlingshus

VELKOMSTPAKKEN
Er du/I nytilflytter til Hunderup-Sejstrup tilbyder vi en Velkomstpakke.
Den består af tilbud fra foreninger og erhvervsliv. Det kan være et gavekort, medlemskab til en forening, procenter til et stykke arbejde, der skal udføres - eller lignende.

Pakken giver desuden et godt overblik over de muligheder, der forefindes i HunderupSejstrup og omegn.
Du/I kan se Velkomstpakken på www.hunderup-sejstrup.dk. Der kommer løbende ændringer. Da vi ikke altid ved, hvem der er nytilflyttere er du /I meget velkommen til at
henvende jer til:
Jytte Clausen, mobil nr. 21 22 70 74, mail: jytteclausen54@gmail.com
eller
Hanne Rødgaard Andersen, mobil nr. 29 71 28 72,
mail: roedgaardandersen@gmail.com
Lokalrådet

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
Eller

www.HSUG.dk
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Til foreninger og erhvervsliv angående Velkomstpakken til
alle nytilflyttere
Velkomstpakken, som gives til alle nytilflyttere i Hunderup-Sejstrup, uddeles af
lokalrådet.
Pakken består af tilbud fra foreninger og erhvervsliv. Det kan være et gavekort,
rabat på medlemskab til en forening, procenter til et stykke arbejde, der skal
udføres - eller lignende.
Vi er ved at revidere pakken, så hvis du har lyst til at være med i den, skal du
henvende dig til:
Jytte Clausen, mobil nr. 21 22 70 74, mail: jytteclausen54@gmail.com
eller
Hanne Rødgaard Andersen, mobil nr. 29 71 28 72,
mail: roedgaardandersen@gmail.com.
Du kan se den foreløbige Velkomstpakke på www.hunderup-sejstrup.dk

VI SØGER STADIG!
Vi - i Landsbyfestudvalget - søger et medlem mere, da vi desværre har
mistet et. I forbindelse med sidste nummer af Landsbyposten søgte vi også, men det har desværre ikke givet pote endnu. Vi har forsøgt at finde en
ude blandt folk uden held, så vi prøver igen her i bladet.
Arbejdet består i at hjælpe med at arrangere Landsbyfesten, koordinere
aktiviteterne samt praktisk hjælp før, under og efter festen. Vi går en travl
tid i møde, så en hjælpende hånd vil være fantastisk.
Mvh. Landsbyfestudvalget.

Michael Rosendal - 28151373
Lars Jensen - 60923008
Danni Hein Jensen - 40531727

TAK
Hjertelig tak for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag den 5.marts
Kærlig hilsen
Gerda Bjerrum
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Bisættelse af Maja Jensen (Hunderup kirke, tirsdag 8. marts kl. 11)
Salmer: 725: Det dufter lysegrønt; 121: Dejlig er jorden; 192: Hil dig, frelser og forsoner; 787: Du som har tændt millioner
Bibeltekst: Rom 6,3-11
Dejlig er livet og stor er glæden, når vi kan være sammen med dem, vi holder af, og når
vi kan leve uden bekymringer. Livet er fyldt med store og små øjeblikke, hvor latteren
lyder fra børn og voksne, og hvor glæden trænger alle bekymringer og dunkle tanker i
baggrunden. Men glæden står dog ikke alene her i verden, for dens trofaste følgesvend
er sorg over tab og smerte over længslen efter dem, der ikke længere er iblandt os. Glæden har hjemme i køkkenet og stuen, hvor der både er husrum og hjerterum, men også
sorgen har brug for plads og rum, for ellers er vi ikke tro mod vores eksistens som mennesker. Vi er skabt til at leve og sat her for at danne glædelige fællesskaber, men nu og
da møder vi modgang, når døden dukker op og volder sorg og smerte i hvert et hjerte.
Vi er derfor samlet her i Hunderup kirke for at tage afsked med Maja Jensen. Hun blev
født d. 14. februar 1928, og døde efter 88 år på denne jord, da hun sov stille ind i familiens nærvær torsdag d. 3. marts. I kirken samles vi, for den er et særligt sted; kirken kan
rumme os med alle vore følelser – både glæde og sorg - og alle tanker, al vor tro og tvivl
har den holdt til i 800 år. Rundt om kirken ligger kirkegården med gravstene, der tavst
taler om, at vi ikke kan slippe for livets realiteter. Kirken er for levende, og kisten er
placeret her tæt ved døbefonten, fordi vi igen og igen skal høre, at Gud ønsker, at vi får
et godt liv fyldt med velsignelse – også på trods af kriser og ulykker.
Da jeg forleden talte med noget af familien, tegnede der sig et stort billede af en særlig
person. Maja levede et langt og indholdsrigt liv fyldt af store, glædelige stunder og dybe,
smertelige øjeblikke. Man kan vel sige, at hun hvilede i sig selv. Hvad livet end bød
hende af medgang og modgang formåede hun at beholde sin positive og optimistiske
tilgang til livet lige til det sidste. Maja tog livet på sig gang på gang, og fandt igen og
igen et lys i mørket og en glæde i sorgen.
Hun blev d. 4. marts 1949 gift med Hans Nissen Jensen, og de stod sammen i tykt og
tyndt indtil han døde i 2010. De fik et langt liv sammen, der især blev brugt på landbruget og familien. Undrer man sig over, hvor tiden er blevet af, og hvorfor det er gået så
hurtigt, kan man tænke på Maja og alt, hvad hun har oplevet. Familien har med tiden så
at sige sat aflæggere i form af børnebørn og oldebørn, hvilket var til stor berigelse for
Maja og Hans.
I Maja og Hans’ ægteskab støttede de hinanden, og de blev samlingspunkt for mange –
både for familie, naboer og venner, og det er blevet til mange besøg i hjemmet, hvor der
aldrig manglede kage og kaffe. Gæstfriheden og glæden ved at være sammen med andre
har sat sig spor hos mange, og enhver af jer kan tænke tilbage på sådanne oplevelser,
minder og dyrebare øjeblikke. Da de solgte gården og flyttede ind til Sejstrup fik Maja
tid til fritidsaktiviteter, og hun fandt stor glæde ved de sociale aktiviteter, som hun enga25

gerede sig så meget i.
Det er umuligt at nå hele vejen omkring Majas liv i sådan en begravelsestale. Der er
mange detaljer, mange særlige træk ved hende, og alle der kendte hende har lagt mærket
til noget forskelligt. Hun levede et jævnt liv og var nærværende og engageret, og det behøver ikke blive fortolket, men står bedst ved at blive mindet og tænkt tilbage på.
Fremover vil der mangle en vigtig person i de forskellige sammenhænge. Nu kan man
ikke længere lige ringe til hende eller kigge ind til en kop kaffe. Minderne vil dog dukke
op i tide og utide, og selvom sorgen kan lægge sig som en tung sky, kan det pludseligt
brydes af et glædeligt minde. Ligesådan kan man i glædelige stunder, når man samles til
fester og højtider pludseligt opleve et tungt og hjerteskærende savn. Man siger, at tiden
læger alle sår, men det er nok mere rigtigt at sige, at oprigtigt nærvær og fællesskab
dæmper savnet og læger sorgen. Det vigtige er ikke at komme hurtigt videre ud i et liv
uden sorg og savn, men at tage det med sig videre i livet. Maja kan ikke længere vandre
med, men for mange er der stadig en lang vej igennem livet, som skal vandres enten alene eller i flok.
Når vi samles i kirken, er det for at høre håbet om, at døden ikke får det sidste ord. Om
nogle uger er det påske, og til påske hører vi om det helt særlige ved kristendom. Jesus
Kristus måtte lide og dø for at kunne opstå og dermed bryde dødens magt og gravens
mørke. Ved dåben får vi del i håbet om en sådan opstandelse i lys. Det kan godt virke
som alt for store ord, når vi taler om nåde, tilgivelse, opstandelse og velsignelse. Men
ordene er store nok til os, og også i det helt små, ja, ind i vore liv nu og her lyder håbets
ord om, at der trods sorg engang igen vil skinne livslystens lys, at der trods smerte vil
lyde latter og at der trods sorg, savn og længsel vil opstå en ny glæde. Livet bliver noget
nyt, hver gang vi står over for at tage afsked. Vi mærkes af det, og døden forbliver en
ubehagelig realitet. Alligevel må vi ikke give op, ikke give fortabt, men må gribe hinanden og lade os gribe af andre – og ikke mindst lade os gribe af Gud selv.
Da Maja var et lille barn blev hun båret til dåben af sine kære af glæde over livets under.
I dåben fik hun løfterne om, at Gud vil være med hende indtil verdens ende. Det betyder,
at Maja stadig er i Guds hænder,
når hun atter engang skal bæres af sine kære dog denne gang i sorg over livets afslutning.
Selvom Maja er død, er hun dog ikke forsvundet fra jeres liv. I minderne kan hun dukke
lyslevende op, selvom hendes fravær vil kunne mærkes i fællesskaberne.
Selvom vi ikke kan gennemskue eller forklare, hvorfor vi er sat her på jorden eller hvorfor, vi er født ind i vores familier hver især, så er det alligevel her iblandt hinanden, vi er
sat til at leve, elske og dø. Med dåben i ryggen og håbet for øje kan vi gøre det i frimodighed til, at sorgen ikke vinder, og at døden ikke får det sidste ord, der er at sige om os.
Ligesom Maja må vi alle leve med vore talenter til glæde og gavn for andre og tage vare
på det, vi fik til lån og leje i løbet af vores tid på jorden. Æret være Majas minde.
Amen.
26

Lokalhistorisk vandring
Kristi Himmelfartsdag d. 5. maj kl. 13
Vi begynder med andagt i Hjortlund kirke, så kører vi i bil eller cykler til DLG i
Brokær, hvor vi stiller cykler og biler.
Har man barnevogn/ klapvogn går man syd om Jedsted Bjergvej, ellers går man
ned gennem skoven og mødes ved stien ved Carl Johan ved Jedsted Møllevej.
Vi fortsætter samlet igennem Jedsted til Vilslev Kirke, hvor der er gudstjeneste
ca. kl. 15.00. Derefter hygger vi os med egen medbragte kaffe. Turen fra DLG
til kirken er ca. 4,5 km. og er fin at gå på.
Samkørsel kan arrangeres.
- Holger Bilde Lauridsen

HSUG-piger til opvisning i Darum Fritidscenter
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