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Medredaktør til Landsbyposten
HSUG søger en medredaktør til Landsbyposten. Redaktøren skal i samarbejde med den
øvrige redaktion modtager indlæg, som redigeres og layoutes inden det sendes videre
til trykkeren og online udgaven.
Landsbyposten udgives 11 gange om året (- juli), og udkommer i 350 eksemplarer som
husstandsomdeles. Bladet kan desuden læses online kort efter deadline.
I 2019 fejrede bladet 40 års jubilæum, og har været og er stadig et vigtigt medie for alle
byens aktiviteter i de forskellige foreninger. Bladet er i høj grad med til at gøre landsbyen
levende, både som talerør for aktiviteter, men også som debatindlæg og fortællinger fra
dagligdagen.
Som i alt andet foreningsarbejde er redaktørarbejdet et ulønnet job. Men det er til dig
der kunne tænke dig at bidrage til fællesskabet, og som betyder du får en bred kontaktflade til de folk og aktiviteter der rører sig i Hunderup/Sejstrup. Du kan formodentlig
se dig selv i en rolle hvor du formidler budskaber, men også får mulighed for selv at
påvirke indhold og layout.
Lidt om opgaven:
Det går jo ikke længden med kun en redaktør, - der skal altid være backup, så det ville være
dejligt at være en/to ekstra. Arbejdsmængden behøver ikke at være stor, idet vi gerne skulle
kunne fordele arbejdet, så det passer ind i øvrige arrangementer.
Jeg laver bladet i Adobes InDesign, men man kan også bruge Microsofts Publisher og
Word. Jeg vil efter bedste evne hjælpe dig i gang. Kontakt mig gerne for mere information.
Det er vigtigt at få mindst en mere på posten, - det er ikke en trussel, men en realitet: Kommer der ikke en hjælper, risikerer vi, at bladet bliver meget forsinket eller helt udebliver!
– (Det har bl a noget med min dåbsattest at gøre!)
Jan Andersen, HSUG / Eilif Pedersen, eilif@bihus.dk – 40 17 28 17

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER
10.
JULI

Landsbyposten trykkes af Hans Thiim, Bramming
i 350 eksemplarer, udgives af H.S.U.G., og omdeles
til samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.
Kommercielle annoncer: 400 kr/side.
Redaktion:
Eilif Pedersen
Lis Andersen
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Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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Tennisstart / Jan B. Andersen
Efter at coronaen også satte en stopper for tennisopstarten i april, er vi nu
endelig igang igen.
Selvfølgelig under de restriktioner der fortsat gælder fra myndighedernes
side, hvor vi holder afstand, spritter af og kun har aktivitet og samvær
udendørs.
Tennisfaciliteterne i HSUG er meget fine, med 2 gode grusbaner, og et
velfungerende vandings og lysanlæg. (Se billede på bagsiden)
Som medlem kan man få spille på faste tider, og/eller skrive sig på reservationsskema, og spille på ledige tidspunkter, når man har tid og lyst.
Sommerkontingentet er 500.- kr. for seniorer over 25 år. For unge mellem 15 og 25 år er kontingentet 300.- kr. og for børn under 15 år koster
det 150.- kr.
Vi håber selvfølgelig at gense vores ”gamle” tennisspillere i den nye sæson. Nye spillere er også meget velkommen, så kontakt endelig én af os
fra tennisudvalget, for en gratis prøvetime eller to, hvor vi også vil være
behjælpelig med udlån af ketchere.
Kontakt os også hvis du evt. mangler makkere/modspillere. Så vil vi forsøge at koordinere nogle prøvetimer, hvor man kan prøve sporten af mod
jævnbyrdige med og modspillere.
Så find ketscheren frem, og benyt dig af det fine og hyggelige tennisområde i HSUG.
Er der tilmeldinger, spørgsmål, eller ønsker og gode ideer, så kontakt én
af os fra tennisudvalget.
Vel mødt til en ny tennissæson, og denne gang er den god nok - nu er vi
igang.
Eilif Pedersen e-mail: eilif@bihus.dk mobil 40172817
Jan Andersen e-mail: jan.b.andersen@bbsyd.dk mobil 28495029

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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Grundlovsmøde
d. 5/6 på Riber Kjærgård

Aflyst

Grundet corona
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Gudstjenester i sognet med kirkekaffe /
Ole Witte Madsen
Nu skal vi snart ikke længere være forhindret i at fejre gudstjeneste sammen!
Nu skal vi snart ikke kun nøjes med prædikener på internettet eller video-andagter! Nu kan vi snart mødes til gudstjeneste…
Fra den 18. maj åbner kirkerne igen, men i skrivende stund (den 10. maj)
kender vi ikke de præcise detaljer for, hvordan vi kan holde åbent. Indtil den 8.
juni gælder det stadig, at man ikke må forsamles mere end 10 personer i offentlige sammenhænge (private sammenkomster er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet). Desuden er det ikke muligt at holde gudstjeneste i Hunderup Kirke
det næste halve års tid pga. restaurering. Vi vil derfor afholde korte gudstjenester rundt omkring (på en måde, så vi kan overholde gældende vejledninger,
love og retningslinjer).
Mandag den 1. juni kl. 14 i Jernved – Man skal tilmelde sig hos Ole (præst), og
så får man nærmere besked om, hvordan og hvorledes, gudstjenesten afholdes.
Søndag den 5. juli kl. 9.30 under egene på Hunderup Kirkegård (hvis vejret er
dårligt, trækker vi ind i Samlingssalen). Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
Søndag den 16. august kl. 11 under egene på Hunderup Kirkegård (hvis vejret
er dårligt, trækker vi ind i Samlingssalen). Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.
Søndag den 13. september kl. 11 fejrer vi høstgudstjeneste på Kjærgård med
efterfølgende høstfrokost i spisesalen.
Søndag den 4. oktober kl. 11 fejrer vi gudstjeneste i Sejstrup Forsamlingshus.
Efter gudstjenesten er der kirkekaffe.

En lille, sand historie om det bureaukratiske Danmark

I forbindelse med overvejelser om udendørs gudstjenester kontaktede jeg
afdelingen, der besvarer borgernes henvendelser og spørgsmål vedr. de mange
retningslinjer for genåbningen af Danmark. Jeg savnede nemlig en afklaring på,
hvor langt der skulle være mellem grupper af 10 personer, før man overtrådte
forsamlingsforbuddet. Man kunne jo godt tænke, at der kunne afholdes gudsLandsbyposten Juni 2020 6

tjenester på en græsplæne eller kirkegård, hvor grupper af 10 personer befandt
sig f.eks. 50 eller 100 meter fra hinanden. Jeg ringede op, kom ret hurtigt igennem og talte med en venlig rådgiver, der kunne oplyse mig, at mit forslag ville
overtræde forbuddet, ”fordi de er samlet om det samme formål”. Aha (som om,
formålet kan smitte…). Logisk virker det ikke helt, for loven forbyder ikke, at
grupper af 10 personer kan opholde sig det samme sted – med f.eks. et kvarters
mellemrum.
Forsamlingsforbuddet gælder desuden ikke for private fester og sammenkomster. Man må altså gerne være 50 forsamlet hjemme i haven til en fødselsdag
uden at frygte politiets bødehæfte. Men så må man med sin samvittighed
overveje, om det er forsvarligt i forhold til smitterisiko, sårbare og udsatte personer osv. Men ulovligt er det ikke. (Man kan slå det op på internettet: §1, stk.
2 i Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og
restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19)

Hunderup Kirke på internettet / Ole Witte Madsen

Regeringen har lukket vore kirker, så de står aflåste og kun åbnes, når præst
eller personale har et ærinde derinde. Eller når der er dåb, vielse samt bisættelse eller begravelse. Sådan har det været siden nedlukningen af Danmark trådte i kraft den 12. marts.
Jeg har fra den første søndag efter corona-nedlukningen forsøgt at holde
video-andagter dels ved at live-streame direkte fra kirkerne kl. 11 en søndag
formiddag og senest har jeg forsøgt mig med optagede video-andagter. Andagterne indeholder både bønner, bibellæsninger, prædiken, salmesang (solo), Fadervor og velsignelse. Det har ikke været en fornøjelse at stå alene i kirken og
kigge ind i et mobilkamera, imens man forsøger at ramme tonerne til salmerne
uden musik. Det har tværtimod været meget frustrerende at opleve, at teknikken har drillet og mobbet mig ved først at virke, så ikke virke, så virke igen for
så at blive helt umulig. Dette gjaldt live-streamingerne (hvor der sendes direkte
fra kirken ud på facebook). Når jeg på forhånd har optaget en andagt, har jeg
kunnet sikre en bedre kvalitet af lyd og billede undervejs.
Men hvad så – giver det mening at lave andagter på video?
Det må være op til lytterne og seerne at afgøre, ligesom det må være op til
menigheden at vurdere, om jeg er god nok som sognets præst. Det kan jeg
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ikke selv vurdere, men hidtil har der hverken været vild jubel eller vild modstand mod video-andagterne, så det fortsætter jeg med lidt endnu. Der findes
desuden en vældig mangfoldighed af sognepræster, provster og biskopper på
video, og hvis man har tid og lyst, skal man bare søge på facebook eller youtube
efter dem.
Ringe erstatning?
Dog er jeg også bevidst om, at video-andagt er en ringe erstatning for de
søndage, hvor vi har været samlet i kirken i fællesskab at lytte til Bibelens ord,
bede sammen og ikke mindst synge sammen. Rundt omkring er der blevet
arrangeret udendørs gudstjenester, og det kommer også til Hunderup sogn – i
hvert fald den 5. juli kl. 9.30, hvor vi samles på kirkegården under egene. Efter
gudstjenesten er der kirkekaffe. Skulle det blive dårligt vejr, trækker vi ind i
Samlingssalen.
Plat eller passende?
Jeg synes ikke, det er plat at holde andagt på video, men det er nok ligesom at
drikke erstatningskaffe i stedet for den rigtige vare – det smager efter sigende
ikke af rigtig kaffe! Jeg har set en del af mine kollegaer på video, hørt dem
prædike og synge, og der er mange, der gør deres bedste for stadig at forkynde
kristendom selv under vanskelige vilkår.
Hvornår har præsten gjort nok? Har man svigtet nogle sognebørn?
Det håber jeg, I vil hjælpe mig med at svare på. Ring eller skriv til mig – jeg vil
gerne høre fra jer – eller kig forbi præstegården. Send mig gerne ris og ros – det
er kun sådan, jeg kan blive bedre til mit embede og arbejde som præst i Hunderup sogn.
Skulle du have lyst til at læse mine prædikener på internettet eller se mig på video,
kan du klikke ind på min hjemmeside: teologiogkultur.weebly.com
Ønsker du at modtage en ugentlig nyhedsmail fra mig, kan du også tilmelde dig
via min hjemmeside.
Pas godt på jer selv og hinanden.
På godt genhør og gensyn.
Bedste hilsener,
Ole
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Begravelse af Edith Johanne Thomsen / Ole Witte Madsen
Begravelse af Edith Johanne Thomsen, Hunderup Kirke, fredag den
20. marts 2020 kl. 13.00
Salmerne var nr. 15: Op, al den ting – 52: Du Herre Krist – 787: Du, som
har tændt millioner af stjerner – 784: Altid frejdig når du går. Der blev
læst fra Rom 6,3-11
Det er som om, der hænger en frygt over os alle i disse tider. Tungt og
trykkende skubber den os fra hinanden; vi må hverken give hånd eller
kram eller være tæt på hinanden. Kan I huske, dengang man bare kunne
være menneske uden alle disse restriktioner og al den frygtsomhed?
Tænk, sådan var det engang – og vi lever i håbet om, at det bliver godt
igen. Vi lever endda med et større håb!
Derfor samles vi herinde i kirken, hvor det hele peger på det håb, som
Gud har givet os om tilgivelse, fred med os selv og hinanden, opstandelse fra de døde og evigt liv. Ved døbefonten får vi del i løfterne med
tre håndfulde vand, ved knæfaldet modtager vi brød og vin til at blive
styrket i modgangen i vores jævne liv. Det er også dér, vi sætter ring på
hinandens finger for at binde os til vores udkårne i tro, håb og kærlighed.
Når tiden løber ud på livets ur, samles vi også herinde, hvor kisten tager
vores opmærksomhed og får os til at tænke på vores skrøbelighed. Jo,
kirkerummet er noget helt specielt; her kommer vi i glæder over livets
under og i sorg over dødens indhug. Herinde må vi være / for på ny at
lære / vort eget liv at bære.
I dag er vi samlet her i Hunderup Kirke for at mindes, ære og ikke
mindst tage en kærlig og værdig afsked med Edith Johanne Thomsen.
Hun blev født den 1. oktober 1941 og døde pludseligt og uventet søndag
den 15. marts. Hun fik 78 år her på jorden, og hun levede sit liv med
glæde og spredte glæde omkring sig. Derfor er der også mange minder
knyttet til hende, der handler om det, hun betød for jer, der var tættest på hende. Hendes liv begyndte i Fåborg, hvor hun voksede op med
én søster. Livet formede sig for hende som for så mange andre fra den
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tid i perioden under og efter Anden Verdenskrig; en tid med små kår i
samfundet, hvor man måtte lære at nøjes. Hun gjorde sig erfaringer i sin
barndom og ungdom, som hverken hendes datter eller børnebørn har
oplevet i deres barndom eller ungdom. Tiden, livet og samfundet var så
anderledes dengang.
Som voksen mødte hun Aage til et bal – de dansede og morede sig ungdommeligt, deres øjne fandt hinanden; de faldt for hinanden og svor
hinanden evig kærlighed og troskab ved alteret, da de i 1966 sagde ”ja”
til at ville bygge med på hinandens liv og lykke. Året efter kom deres
datter Bodil til verden; hun blev båret til dåben, og hverdagen i Gørding
gik ellers sin raske gang med Aages arbejde i værkstedet og Edith som
hjemmegående husmor, der gav sin datter opmærksomhed, omsorg og
kærlighed. Lykke kan dog vende, og i 1993 døde Aage og blev begravet på Hunderup kirkegård blandt Ediths slægts gravsteder. Aages død
og bortgang var et hårdt slag mod Ediths liv og glæde; tilværelsen blev
aldrig den samme. Hun flyttede fra det hus, der havde været hendes hjem
og bolig i mange år, og drog videre til Solgården og siden Østergården,
hvor hun boede de sidste 9 år af sit liv. Fortællingen om Edith stopper
ikke dér. Hendes datter fandt sin kærlighed i Lars, og familien voksede
med to børnebørn; Edith tog imod både svigersønnen Lars og børnebørnene Rikke og Mads. Mange hyggelige minder er der nu om hende, der
således blev svigermor og mormor.
Mange minder men også et stort savn. En sorg over at have mistet en
person, der især for Bodil altid havde været der. Igennem flere år var Bodil med familie en trofast støtte og hjælp for Edith, og der er blevet aflagt
utallige besøg på plejehjem; Edith skulle ikke sidde alene, for som hun
havde draget omsorg for sin datters opvækst, ville Bodil drage omsorg
for sin mors alderdom. Al den kærlighed gør livet smuk at leve på trods
af tvivl og smerte, sygdom og modgang. Om vi vil det eller ej, vil det dog
en dag høre op; når døden banker på, så hjertet holder op med at slå. Der
sænker sig en stilhed, vi ikke ønsker, over det menneske, som før var så
levende og havde farve i kinderne og varme i hænderne. Døden efterlader kolde hænder og et blegt ansigt; dødens mørke kan vi ikke oplyse og
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dødens kulde kan vi ikke opvarme. Døden er en dør, vi ikke kan åbne,
selvom vi nok så meget - bare en sidste gang – ville give alt for at se de
åbne øjne endnu engang eller høre den velkendte stemme en sidste gang.
Nu er det for sent; og vi må bære savnet med som vores kors og byrde ud
i den hverdag, der på trods af alt vi bærer på, stadig kalder på vores tilstedeværelse og nærvær. Verden er endnu ikke gået i stå, og vi skal gå med,
for det er trods alt her på jord, vi lever, bor og tror.
Her på jord gik også Jesus engang / og levede med kærlighed som sin
eneste sang. / Han rakte sin hænder ud til fattige og svage, / og også gerne til de syge og spage. / Guds kærlighed var kommet til jord en julenat,
/ og han blev håbet og troens skat. / Men kærlighed har trange kår, / når
folk efter magt og mammon gerne går. / Folk blev sure på hans mildhed
og hjertevarme / for de syge, de svage, de fattige og arme. / Jesus talte om
kærlighed til vor næste, men kærlighed er svag, / så ham ville de tæske. /
De greb ham og klyngede ham højt på et kors, / men dertil gik han villigt
for deres synder og vores. / Så døde han, og de gravlagde ham med stille
hænder, / og tænkte: det er sådan her, det ender. / Kun gik der tre dage,
/ før kærligheden fra himlen atter sagde: / Din skyld er dig tilgivet, og
din synd er dig forladt. / Ingen død kan binde og intet mørke kan vinde
/ over livets Gud, der opstod fra de døde, for at møde os i morgenrøde.
/ Sådan gik Jesus gennem liv og død, / og sådan skal alle vi følge efter og
opstå i kød.
I dag lægger vi Edith til hvile hos sin Aage ude blandt slægtens gravsteder, og vi beder Gud sænke sin fred over os, så hverken savnet eller
sorgen tynger os for meget. Det er en gammel sandhed, at den, der elsker
meget også sørger meget – det er kun naturligt. Som enebarn må Bodil
nu finde støtte hos sin familie, ja, I skal støtte hinanden og være medfølende og nærværende; lægge skuldre og ører til når og hvor, der måtte
være behov. I fællesskab kan I bære de dage, der kommer. Må Gud være
med jer alle og give jer trøst og styrke. Fred være med Edith. Fred være
med os alle. Amen.
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Restaurering af kirken lige nu / Lena Randrup
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PETANQUE - 10 års jubilæum / Alex Andersen
Her i juni er det netop 10 år siden, at startskuddet lød til den første petanqueturnering i seniorklubbens regi. Medlemmerne i seniorklubben savnede en
sommeraktivitet, og så blev der peget på petanque. På daværende tidspunkt
fandtes der kun en bane på Kirketoften, og der meldte sig 6 par til turneringen.
Det blev hurtigt kotume, at der blev medbragt lidt mundgodt og lidt til ganen,
og denne tradition lever i bedste velgående.
Interessen for spillet var der med det samme, og allerede i august samme år
blev der anlagt en bane på legepladsen i Sejstrup.
Herefter gik det slag i slag med stigende medlemstal hvert år. I 2012 blev der
anlagt 2 baner ved hallen, men alligevel blev pladsen hurtigt for trang. Ved en
tilfældighed blev der spurgt ind til arealet ved ”Troldebo”, som børnehaven
havde haft, og så var spiren lagt til det nuværende baneanlæg.
Vi søgte om tilladelse hos kommunen til at anlægge 4 baner i 2014. Det blev et
ja, og så fik petanquespillerne ellers arbejdstøjet på og skabte en lille oase på et
areal, der var i miserabel stand. Banearealet blev gjort lidt større end det ansøgte, så der kunne blive 6 baner. Pladsbehovet var konstant voksende.
Samme år gik startskuddet til et nyt initiativ, der efterfølgende er blevet en tradition, nemlig en årlig petanquetur. I 2014 drog 17 petanquespillere en uge til
Malaga, hvor Irene og Jens boede, så vi i alt var 19 deltagere på en fremragende
tur.
Årene efter er turene gået til Fuglsøcentret på Mols (2 gange). Derefter Thy,
Næstved og Assens, mens turen i år måtte aflyses.
Da kommunen ikke havde planer med ”Troldebo”, fik vi lov til at bruge det som
klubhus, så vi har særdeles gode forhold.
Medlemsskaren i petanque har været konstant voksende. Sidste var vi 53 spillere udendørs i sommersæsonen, mens 35 valgte at spille indendørs i vinterhalvåret.
Det har krævet en stor indsats af den frivillige arbejdskraft. I 2016 blev anlægget udvidet til 20 gange 12 meter, og sidste år forøgede vi dette med 50 %, så
der nu er 30 gange 12 meter. Det betyder, at der nu kan spilles på 10 baner, og
vi har alt i alt et eksemplarisk baneanlæg. Kom selv og se.
Den gruppe, der startede med at spille, valgte hurtigt onsdag kl. 9.30 som fast
spilletidspunkt, så de, der både spiller ude og inde, går således til petanque 50
gange om året.
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Det har været kotume, at vi spiller intern turnering forår og efterår, og så har
5 par i år meldt sig til DGI-turnering. Vi har en del lokale hyggestævner med
fælles morgenbord og frokost, og så har vi en fast årlig Sct. Hans turnering med
deltagere fra andre klubber.
Siden anlæggelsen af banerne i 2014 har vi hørt til under HSUG. Vi er mange,
der deltager i de daglige pligter. Jytte Bondesen og Elva Alberg passer klubhuset, Johannes Bondesen og Erik Alberg ordner baneanlægget, mens Gerda og
Erik Madsen tager sig af kampfordelingen om onsdagen. Undertegnede fungerer som formand, og så er Iver Hansen og Svend Erik Saatterup tiltrådt som
aktive hjælpere. Der er også grund til at fremhæve Jørgen Aage Hansen for en
stor indsats.
Det sociale spiller en meget stor rolle i petanque. Vi får hver gang medbragt
kaffe og brød, og så går snakken lystigt. Ved fødselsdage er der ekstra godt til
ganen, og med så mange medlemmer indtræffer det ofte.
Jeg synes, der er grund til at
kippe med flaget for petanques første 10 år.
Alex Andersen (29 70 28
72)
Jeg har vedhæftet nogle
fotos: Første turnering på
Kirketoften, første fællesafslutning, banen i Sejstrup,
arbejdet påbegyndes i 2014,
petanque på banerne, hygge
i skuret og de nye baner.
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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: Lena Randrup, 20 62 30 97, randrupxlassen@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
DAG
Man
Fre
Ons
Søn
Fre
TiFr
Søn

DATO
1 juni
5 juni
10 jun
5 juli
10 juli
4-7
aug
16 aug

TID
14
13,45
19,30
9,30

BEGIVENHED
Gudstjeneste (s.6)
Grundlovsmøde AFLYST
Orienteringsmøde om menighedsrådets arbejde (s. 14)
Gudstjeneste (s.6)
Deadline for næste Landsbypost
Seniorklubbens sommerferietur

11

Gudstjeneste (s.6)

Søn
Lør
Søn
Tirs

13 sep
19 sep
4 okt
3 nov

11
18
11
19

Gudstjeneste (s.6)
Keld og Hilda + spisning i Forsamlingshuset (s. 5)
Gudstjeneste (s.6)
Stig Rossen i Forsamlingshuset (s.13)
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