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SOGNEKALENDEREN
Ons

Hver

Kl. 9.30

Petanque i hallen (s. 22)

Tors

30. okt

Kl. 18.30 Halloween hos Min Købmand

Tors

1. nov

Kl. 13.30 De dansk-vestindiske øer (s. 8)

Fre

2. nov

Kl. 20.50 J-dagen hos Min Købmand (s. 18)

Søn

4. nov

Kl. 11

Allehelgensgudstjeneste med kirkekor (se kirkebladet)

Man

5. nov

Kl. 19

Sangaften i Vilslev konfirmandstue (se kirkebladet)

Man

5. nov

Kl. 19.30 Hunderup Sognearkiv har åbent

Søn

11. nov Kl. 9.30

Tor

15. nov Kl. 13.30 Besøg Røde Kors i Bramming (s. 8)

Lør

17. nov Kl. 18

Søn

18. nov Kl. 13.30 Kirkegården under forandring (s. 10)

Søn

18. nov Kl. 16.00 Koncert med Beatsalmer i kirken (s. 11)

Søn

25. nov Kl. 9.30

Gudstjeneste

Tirs

27. nov Kl. 19

Decemberkoret starter op (s. 19)

Tor

29. nov Kl. 13.30 Foredrag ved Johnny Søtrup (s. 8)

Gudstjeneste med kirkekaffe
Julefrokost (s. 9)

Kommende arrangementer
Søn

2. dec

Kl. 9.30

Gudstjeneste med solist Annemette Jørgensen

Man

3. dec

Kl. 19

Vær med til at lave julekonfekt (s. 115)

Man

3. dec

Kl. 19

Sangaften i Vilslev konfirmandstue

Man

3. dec

Kl. 19.30 Hunderup Sognearkiv har åbent

Søn

9. dec

Kl. 10

Juletræsfest (s. 16)

Søn

9. dec

Kl. 11

Gudstjeneste med Lucia-optog

Søn

16. dec

Kl. 11

Gudstjeneste med De 9 Læsninger

Lør

26. jan

Kl. 18

Cabarevy med spisning og dans (s. 21)
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Nyt fra Bente Held’s private pasningsordning
Hejsa med jer!
Jeg vil gerne vise jer lidt af,
hvad vi har lavet i Bente
Held’s private Pasningsordning, her hen over sommeren
og til nu.

Når vi går gennem skoven,
kommer vi over til Kratskellet, hvor det er rigtig hyggeligt.
I år var vi samlet til heldagslegestue.

På biblioteket var der musik og sjov
underholdning. Det er dejligt med
musik 

Inden vi gik på sommerferie, havde
vi ”God sommerferie” hygge med
aftensmad. Vi fik boller i karry …..
MUMS!
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Vi er jo på landet, så markvandring er jo en spændende ting.
Her er hestebønnerne lige blevet høstet.

En dejlig tur til
Marbæk plantage,
sammen med Pernille og de børn,
hun passer.
Det er Wellness
for sjælen at gå
soppetur i vandkanten 
I dag laver vi mad
på Trangia, det
smager ENORMT
godt… vi skal have Troldmandsgryde.

Fiskeri- og Søfartsmuseet
er er SUPER spændende.

Vi er tit nede på Kjærgård
Landbrugsskole at se til dyrene. Nogle gange tager vi om i
deres store park og leger bagefter, og så har vi lidt mad og
drikke med.

Det er FEDT at
hoppe rundt på
trampolinen.
Bagefter er der fælles afslapning henne på sansegyngen.

5

I dag på vores tirsdags tur,
er vi på besøg hos Pernille
og børnene i Jedsted. Vi er
ude at fodre dyrene.

Det smager
SUPER godt,
når den er
lavet over
bål. Det er
GUF! 

HVAD tror I vi laver
på bålet? TRYLLE TRYLLE .. PIZZA!

Fuld gang i
kastanjehøsten. Vi skal
lave dyr og
sjove figurer
ud af kastanjerne i dag.

I dag er vi oppe at besøge Ole i kirken. Vi
skal synge og hører
historier. Det er Ole
god til.
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I dag fik vi lyst til
at lave puslespil.
Man må kikke godt
på brikkerne for at
finde den rigtige
plads.

”Nej, nej Bente, du får mig ikke til at
stikke fingrene i græskarret. Må jeg lige
bede om en ske?” - skulle man næsten
tro, at Signe ville sige 

Her er vi på legepladsen i VesterVedsted plantage. Sidder lige og spiser
vores dejlige madpakke. Det er super
hyggeligt.
Efteråret er en dejlig tid i skoven.

Med venlig hilsen

Bente Held
Tlf. 50 52 86 06
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Seniorklubben informerer
Torsdag den 1. november kl. 13.30 i Sejstrup Forsamlingshus
”De dansk-vestindiske øer”
Tidligere forstander på ”Bramming Gymnastik- og
Idrætsefterskole” gennem 27 år, Jørgen Engkebølle,
kommer og fortæller om ”De dansk-Vestindiske øer”.
Foredraget suppleres med fotos.
Torsdag den 15. november kl. 13.30 hos
”Røde Kors” i Bramming
Orientering om og rundvisning i ”Røde Kors” nye
lokaler på Vardevej i Bramming (over for XL-Byg).
Fortælling om den kommunale genbrugsplads
og dens funktion
Denne dag skal det handle om nogle lokale aktiviteter, som vi alle har tilknytning til i vores dagligdag. Hvordan kan vi genbruge tingene, og hvordan skal vi håndtere vores affaldsspande. Mød frem og bliv klogere på tingene. Denne dag er gratis. ”Røde Kors” giver kaffen, seniorklubben brødet.
Torsdag den 29. november kl. 13.30 i forsamlingshuset
”Et kvart århundrede som borgmester
i Esbjerg kommune”
Johnny Søtrup (født 21. juli 1949) er fhv. politiker, der indtil 2018
var borgmester i Esbjerg Kommune, valgt
for Venstre. Johnny Søtrup er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet som forstander for VUC i Esbjerg.
Han har været medlem af Esbjerg Byråd siden 1994,
hvor han blev borgmester. Ved valget i 2009 fik han
10.677 personlige stemmer svarende til 19,8 procent
af samtlige afgivne stemmer. Johny Søtrup meddelte
d. 12 november 2016, at han efter 23 år som borgmester, ikke genopstillede til kommunalvalget i 2017.
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Kirkegården under forandring
Måske har du bemærket det?
– du kan se det, og høre mere om det ved

Menighedsmøde, d. 18. november kl. 13.30








Vi mødes ved kirkedøren, og går en tur rundt mens graveren fortæller
om planerne for omlægningerne.
Derefter går vi i samlingssalen, hvor kaffen er klar.
Under kaffen besvarer graveren og menighedsrådet spørgsmål til kirkegårds-planerne.
Herefter beretter menighedsrådet: Et tilbageblik på de største sager der
har været siden sidst, og hvad der er i pipelinen.
Der er også oplysninger om den økonomiske siden af sagen.
Vi slutter af med Jeres ønsker om nye tiltag eller noget der måske skal
gøres anderledes.
Vi slutter senest kl. 15.30, så alle kan nå i kirken til …

Koncerten med gruppen Beatsalmer
Alle er velkomne
Hunderup menighedsråd
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BEATLES-SANGE I KIRKEN
Tore Bjørn Larsen er til daglig organist ved Sct. Nicolai Kirke i Svendborg.
Han har sammen med sønnen Bjørn, som er yogalærer / pianist og Simon
Mott, der er sanger og Tina Kruse, der er skuespiller, dannet gruppen
”Beatsalmer”.
Gruppen har med stor succes turneret overalt i Danmark, hvor de har optrådt
i både små og store kirker.
Kirkeorglet i den ene ende af kirken spiller her sammen med el-klaveret, der
er placeret i den modsatte ende. Midt imellem vil Simon Mott synge til.
Musikken, vi kommer til at høre i Hunderup Kirke, består udelukkende af
Beatles-numre.
Til hvert nummer er knyttet en tekst fra biblen, som Tina Kruse læser op.
Sæt kryds i kalenderen d. 18. november
og kom og hør en fantastisk koncert!
Gratis adgang.
Tid: Søndag d. 18. november kl. 16
Sted: Hunder up Kir ke
Vel mødt!
Hunderup og Vilslev menighedsråd

Læs mere om gruppen på
Beatsalmer.dk
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Stafetten

Jonna tilbage til Esbjerg med Claus

på træk.

Navn: J onna og Claus Simonsen
Beskæftigelse:

Nar kosesygeple-

Livet på landet med ro og højt til

jerske og gymnasielærer

loftet passede os, og vi holdt af fre-

Sted: Fr uer lundvej 7

den, rummeligheden og forskellig-

Tilflyttet: December 2006

heden i den lille by Besser, som vi
boede i. Arbejdsmæssige forhold på

Vi kommer fra hver sit hjørne af

Samsø Sygehus gjorde dog at vi var

Danmark: Vi er begge født i 1955,

nødt til at flytte, og Jonna fik sit

men mens Jonna er født og opvok-

gamle job på Sydvestjysk Sygehus

set i Esbjerg, er Claus født i Islev,

tilbage. Omvæltningen til at bo i

en forstad til København. Jonnas

byen var voldsom: Vi kunne ikke

forældre boede på Dyrskuepladsen,

holde larmen ud, luften var tung og

og Claus’ forældre boede i et blok-

dieselholdig, og vi udnyttede slet

byggeri primært møntet på post-

ikke fordelene ved at have kulturtil-

funktionærer, så vi er begge vokset

bud, indkøbsmuligheder og byliv i

op i byen, i lave ejendomme med

det hele taget tæt på. Selvom vi

en del grønt omkring, og begge er

begge var vokset op i byen, måtte vi

vokset op på et tidspunkt hvor der

konstatere at vi ikke længere var

var masser af børn i vores kvarter.

bymennesker.

I midten af 90’erne flyttede vi beg-

Claus var begyndt at læse på SDU

ge – af forskellige årsager og uaf-

mens vi boede i Esbjerg, og med en

hængigt af hinanden – på landet, og

voksen på SU var der ikke meget

af uransalige årsager valgte vi beg-

overskud i hverdagen, så vi havde

ge at flytte til Samsø. Der mødte vi

affundet os med at så længe Claus

hinanden, og ti år senere flyttede

læste, måtte vi blive boende i Es12

bjerg. Men vi kunne jo ikke glemme

gårdspladsen og stoppede. Vi hilste

hvor godt vi havde haft det i vores

på Anna og Hans Jepsen der boede

gamle gård på Samsø, så da en af

her, og så os rundt i huset. Der var

Jonnas kolleger en dag sagde til

meget lavt til de umanerligt skæve

hende at ”I skulle tage ud og se på

lofter, de seneste årtier var gået næ-

mine svigerforældres gård; de vil

sten umærkeligt hen over indretnin-

flytte til Bramming og har sat den

gen, og selvom huset var pænt og

til salg. Den vil lige være noget for

rent, trængte det alligevel til en kær-

jer”, tænkte vi at det da ikke kunne

lig hånd mange steder. Vi blev vist

gøre noget at tage et kig – så vidste

rundt på hele ejendommen, og vi

vi i det mindste lidt om hvad man

var totalt solgt: Dette var en gård

kunne få for pengene uden for de

med en drømmebeliggenhed og med

store byer i Vestjylland.

tonsvis af muligheder under tag, der
bare ventede på at blive gravet frem.

Vi fik en aftale med ejendomsmæg-

Det var perfekt!

ler Villa’sen om at vi skulle følges
ud til adressen, og da vi kørte ned

Der var selvfølgelig det dér med

ad Fruerlundvej, tænkte vi at dette

finanserne; men en imødekommen-

område så da vældig hyggeligt ud:

de bank der kunne se at Claus ikke

Skov og mark og kun en fjern ho-

ville være på SU til evig tid, og at

vedvej som det eneste minus. Da vi

han efterfølgende ville have en ri-

senere drejede rundt i det første

melig chance for en okay indtægt,

sving, dukkede en sød, lavtliggende,

hjalp os over de pengemæssige

stråtækt gård op, og vi sagde til hin-

hurdler, og vi købte gården af Anna

anden nærmest i kor at ”Ja, vi er

og Hans til overtagelse når de var

nok ikke så heldige at det er dén

klar til at flytte ind i deres hus i

der”, men sandelig om ikke ejen-

Bramming. Det blev de den 15. de-

domsmægleren

cember, og eftersom vi ikke er spe-

drejede

ind

på
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cielt bange for udfordringer, med-

lidt af en udfordring at dukke op i

delte vi børn og familie at der ville

Sejstrup Forsamlingshus til fødsels-

blive holdt jul hos os i Hunderup

dag med en person vi aldrig havde

den 24. december. Det kunne vi

mødt … hvem er det nu lige man

sagtens love, for vi havde jo over

skal sige ”til lykke” til?

en uge til at flytte ind og gøre klar,
og vi skulle kun arbejde nogle af

Siden har vi lært naboerne rigtig

dagene undervejs! Juletræet blev

godt at kende, og vi er vilde med

købt den 24. om formiddagen, og

sammenholdet og det ansvar man i

alt klappede …

fællesskab tager for hinanden herude. I de sidste år er vi blevet udfor-

Sidenhen har vi ændret lidt hist og

dret af tre dødsfald, hvor kun det

her. Muligvis er det nemmere at

ene ikke kom som et totalt chok.

sige at det eneste sted vi ikke har

Det er vanskeligt at forstå at en na-

lavet et eller andet grundlæggende

bo på bare 50-60 år ikke længere er

om på, er stalden. Vi har fået det

til stede, og det bedste vi andre kan

landbohjem med moderne bekvem-

gøre, er at støtte de efterladte. Vi

meligheder som vi drømte om, og

må indse at tilværelsen ikke er

der er blevet plads til vore interes-

”retfærdig”, og at vi skal sætte pris

ser og særheder.

på hver eneste dag hvor vi er til stede og har det godt. Dét forsøger vi

Da vi flyttede ind, modtog vi en

så efter bedste evne …

kæmpe gavekurv fra naboerne, og
flere af dem kiggede også ind for at
hilse på … der bliver taget virkelig
godt imod de nye her på stedet! Inden vi var flyttet ind, blev vi inviteret til 30 års fødselsdag, og det var
14

SOGNEARKIVET

v. Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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ber 1891 i Hunderup Kirke med Johanne Kirstine Pedersen (født den
16. maj 1861 i Lindknud sogn, død
den 12. maj 1937 i Kirkeby skole).

Asmus Jæger
- lærer og kirkesanger

1. række fra oven,: Asmus Jægers 3
børn fra hans første ægteskab
2. række fra oven: Lærer Asmus
Jæger, og hustru Johanne Kirstine
Jæger og i midten hans far Mathias
Jæger
3. række fra oven: deres 3 børn.
Foto fra ca. 1910

Det er de færreste lærere og/eller
kirkesangere, der får deres minde
æret med en sten. Men der står en
sten i Hunderup, som vidner om en
særlig afholdt og respekteret mand.

Han var desuden en dygtig landmand, primus motor og den første
formand for Hunderup Andelsmejeri (oprettet 1884), medstifter af Esbjerg Andels Svineslagteri.

Asmus Jæger (født 12. april 1848,
død 15. august 1917) var lærer og
kirkesanger fra 1875 til 1912. På
hans mindesten, der står i krydset
mellem Kjærgårdsvej og Kirkevej,
er der skrevet: Tak for trofast virke i
skole for hjem og kirke.

Han drev selv landbrug med en 2 - 3
køer. Han var en af de første, der
avlede roer og gulerødder til foder.

Han var også en af de første, der
forstod at udnytte skummetmælken
fra mejeriet til opfedning af slagtesvin.

Asmus Jæger var gift to gange. Første gang den 3. september 1875 i
Hunderup Kirke med Botelle Hansen (født 19. august 1846 i Frøsiggård, død 15. oktober 1890 i Hunderup), og anden gang den 25. okto-

Som lærer nægtede han at have børnene fra Kjærgård Fattiggård i skolen. Derfor var der i nogle år en sko16

le på fattiggården. I 1891 og 3 år
frem underviste han dog de små
drenge om sommeren. Af fattiggårdsprotokollen fremgår det, at han
det første år fik 20 kr. og i det 3. år
40 kr. for den undervisning.
I 1894 bestemte Vilslev-Hunderup
sogneråd, at børnene fra fattiggården skulle have den samme undervisning som andre børn, og at de
skulle gå i Hunderup skole. Det
måtte Asmus Jæger så bøje sig for.

Villa Skovvang. Nørlundvej 1, Hunderup. Foto ca. 1910

Ved sin pensionering 30. september
1912 flyttede han til villa
"Skovvang" i Hunderup. Derefter
flyttede han til Ribe, hvor han døde
i 1917, og blev gravsat på Ribe
gamle kirkegård.
Asmus Jæger blev udnævnt til Ridder af Dannebrog i 1912.
(Ovenstående informationer er for
det meste hentet fra hjemmesiden
tommym.dk/
tommyrelations/2854.htm)
Dødsannonce fra Ribe StiftsTidende den 18. august 1917.

I første ægteskab var børnene: Hans
Jæger, Martin Jæger, Dorthea Jæger. I andet ægteskab var børnene
Bodolf Jæger, Metha Jæger, Mathias Jæger. I efteråret den 15. september 1929, tolv år efter Asmus Jægers død, rejste gamle elever og
venner en sten ved Hunderup skole
til minde om hans livsgerning.

Samlet af Ole Witte Madsen

Info om børnene er fra Tobias Kragelund, Fra Ribe Amt, 1940
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Fuglehus hos Min KØBMAND

Lørdag den 29.september havde vi
"byg fuglehus"-dag hos købmanden.
Købmanden havde fået leveret en
sending fuglehuse, som vi inviterede store som små til at komme forbi
og bygge. Der var stor aktivitet hele
dagen, hvor der blev bygget ivrigt.
Vi havde også besøg af ornitolog
Claus Friis, som både fortalte om
havens fugle og han havde en masse
forskellige udstoppede fugle med.
Fuglene har man kunnet se rundt
om i butikken.
Kig rundt når I går en tur i området,
der er allerede nogle af de fine fuglehuse, som er kommet op og hænge i træerne.

J-dag hos Min KØBMAND
Vi markerer årets J-dag hos købmanden fredag den 2. november kl.
20.50-21.50. Kig forbi og smag
årets første juleøl fra Tuborg.

Købmandens Venner
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Julekonfekt i Sejstrup Forsamlingshus
Mandag d. 3. december kl. 19.00 er der mulighed for 25 personer at deltage
i et julekonfekt kursus med konditor og bager Heidi Eskesen fra Gørding
Bageri.
Hun vil vise lidt teknikker, og hjælpe med fremstilling af det lækreste konfekt. Entréen er 80,- pr. person.
Tilmelding og betaling sker hos Min Købmand, Hunderup.
Senest d. 1. december.
Kiloprisen for konfekten er 135,- der vejes, når aftenen er omme, og man
afregner direkte med Heidi Eskesen. Husk en skarp kniv, skærebræt og emballage, til at fragte godterne hjem i.
Der kan købes kaffe, the og kage på aftenen.
Arrangør er:
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Juletræsfest
Søndag den 9. december 2018
i Sejstrup Forsamlingshus
kl. 10.00 – 12.00
Entre: 30 kr. pr. person
Lokale piger opfører i år Lucia-optog

Gymnastik-udvalget
20
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Petanque er gået indendørs
Efter en vellykket sommersæson med 53 aktive spillere er petanquespillerne nu
gået indendørs for at spille i hallen hver onsdag kl. 9.30 - 12.00. Alle er velkomne til at komme og deltage - husk dog at medbringe kaffe - da vi har en
hyggelig kaffepause indlagt.

Medlemskab for hele vinteren er kr. 250,- eller der kan afregnes med kr. 15,hver gang, man deltager.
Der spilles med specielle indendørs kugler, og der kræves ingen forudgående
kendskab til spillet.
Herover ses 9 af de 10 bedst placerede i årets store petanqueturnering over 30

runder: Gerda og Erik Madsen (nr. 1), Kis Lund (nr. 2 sammen med John Rødgaard, Iver og Gerda Hansen (nr. 3), Johannes Bondesen og Erik Alberg (nr. 4)
samt Jytte Bondesen og Mona Saatterup.
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Skrotindsamling
Ligger du inde med gammelt jern og
andet skrot du evt. ikke selv kan få
transporteret ned til skrotcontaineren
ved jernbanen i Sejstrup så kontakt os
gerne og vi vil være behjælpelig med at
fjerne det.
Mvh
Sejstrup Forsamlingshus
tlf. 60 92 30 08

Decemberkor

Har du lyst til at synge en masse go’e gamle julesange og lære nogen nye,
så kom og vær med til Decemberkor!
Vi synger sammen med Kirkekoret i konfirmandstuen i Vilslev Præstegård
kl. 19 -21 tirsdagene 27/11 – 4/12 – 11/12.
Tag selv kaffe, thé og juleknas med til pausen.
Søndag d. 16/12 deltager Decemberkoret i gudstjenesterne i Vilslev og
Hunderup kirker.

Vel mødt!

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte korleder og organist
Dorte Grangård Olesen dortegrangaard@mail.dk / tlf. 21743010
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FORENINGER I HUNDERUP & SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Ole Bix Jensen, tlf. 40 37 77 32
Udlejning:
Pernille Jacobsen
Tlf. 75 17 24 02
sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen, tlf. 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
Tlf. 20 34 13 04
1988hsfb@gmail.com
LANDSBY SCENEN
Lone Kirkegaard Ingvartsen
Kjærgårdsvej 44A, Hunderup
Tlf. 22 56 45 55
landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET
Formand: Claus Simonsen
Fruerlundvej 7, Kjærgård Mark
Tlf.: 44 26 26 48
lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD
Formand: Lena Randrup,
Ribevej 80, Tlf. 75 17 30 97
randrupxlassen@gmail.com

K-34
Formand:
Jeppe Klingsten Sørensen
Tlf. 22 18 31 42
marjanna@live.dk
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
Tlf. 75 17 31 45, 28 83 08 45
gerda_bjerrum@icloud.com

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
Tlf. 20 43 30 67
IDEFORUM
Formand: Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
Tlf. 30 13 23 72
mettepf@hotmail.com

Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole laver opvisning til Grundlovsmødet på Kjærgård. Nu da efteråret for alvor blæser igennem landsbyen, kan vi
tænke tilbage på sommeren med taknemmelighed over det flotte vejr og de
skønne sommeraftener.

