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Også kirken er ramt af corona-nedlukning, så den planlagte konfirmation
den 3. maj er blevet udsat til søndag den 7. juni kl. 10. Og da Hunderup Kirke skal restaureres, bliver Hunderup-konfirmanderne konfirmeret sammen
med Vilslev-konfirmanderne i Vilslev Kirke. Vi længes efter bedre tider.
Heldigvis er foråret så småt på vej, som det ses af dette foto, som er taget af
Inge Nagstrup en dag i marts 2020.
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Udsættelse af K34-generalforsamling
Annullering af generalforsamling i K34 torsdag d. 23/04-2020 pga. corona
situationen.
Den nye dato og tidspunkt vil blive offentliggjort på Hunderup-Sejstrups facebook side med minimum 14 dages varsel.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Forelæggelse af regnskab
Anvendelse af overskud/underskud
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Michael Rosendal – modtager genvalg
Hans Christian Jochimsen – modtager genvalg
Mikkel Jensen – modtager genvalg
Allan Nielsen – modtager genvalg
Valg af sidste bestyrelsesmedlem
John Søgård (kasserer) – modtager ikke genvalg
Valg af revisor
Fondsmidler status og planer for det igangværende år
Eventuelt
Info omkring K34 til alle nye tilflyttere. K34 er selskabet som ejer købmandsbutikkens bygninger. Kom forbi vores generalforsamling og hør om
der evt. er noget du vil kunne bidrage med. Så vi sammen kan skabe de optimale rammer for vores købmand, så vi stadig har den om 3, 5, og 10 år. ALLE er velkomne. :o)
DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

Landsby Posten tr ykkes i 360 eksemplar er ,
udgives af H.S.U.G., og omdeles til
samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.
REDAKTION

10.
maj

Eilif Pedersen

Lis Andersen

Tlf. 4017 2817

Tlf.: 2751 3352

Indlæg til Landsby Posten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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Mit sidste blad
Man skal nogle gange overveje, hvor man bedst kan lægge sine kræfter, og
da jeg står over for at blive far, og da Eilif Fogh Pedersen gør et fint stykke
arbejde som redaktør på bladet her, overlader jeg redaktørstolen til Eilif og
måske en anden - hvis nogen skulle have lyst?
På det seneste har jeg redigeret 4 blade årligt, og Eilif har redigeret 7 blade.
Hvis en anden har lyst til at overtage min tjans, drejer det sig altså om 4 blade årligt, der skal redigeres. Ved spørgsmål må man meget gerne henvende
sig til mig eller til Eilif.
Med venlig hilsen,
Ole Witte Madsen

Børneteater
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Gymnastikopvisningen søndag den 8. marts 2020
Gymnastik-sæsonen 2019/2020 har nået sin afslutning, og søndag
den 8. marts 2020 dannede HSI hallen endnu en gang rammen
om sæsonens højdepunkt: GYMNASTIK OPVISNINGEN !
Gymnasterne havde glædet sig meget til denne dag og stod klar
til at vise alle, hvor dygtige de er blevet hen over sæsonen. Forventningsfulde og med lidt nervøsitet kastede de sig ud i diverse
serier og redskabsbaner, som resulterede i en underholdende og
fantastisk gymnastik opvisning.
Et KÆMPE tak til:
- gymnaster
- trænere og hjælpetrænere
- medlemmerne fra bestyrelsen, som kom og gav en hjælpende
hånd
- til alle, som hjalp før, under og efter opvisningen
- Idéforum, som sørgede for oppyntning af indgang
- gæsteholdene: Jernved Pigerne og SGI Rope Skipping
- vore sponsorer: Min Købmand Hunderup, Tømrermester Lars
Jensen og Calle Harrislee
og ikke mindst en KÆMPE tak til det fantastiske publikum.
Holdbilleder i str. 13x18 kan købes for 20 kr. ved at sende en sms
til Lone på tlf.nr. 60 13 82 01 med hvilket holdbillede du ønsker
samt at sende 20 kr. via MobilePay til HSUG på 40350 - skriv
holdbillede gymnastik
Vi ses i efteråret til sæsonen 2020/2021
Kærlig hilsen Gymnastikudvalget
Se billeder fra opvisningen på side 5 og på bagsiden.
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Konfirmationerne er udskudt
Konfirmationerne i hele landet er udskudt til efter pinse. Præsterne rundt om
har valgt forskellige datoer, nogle i august og september, og nogle i juni. Således har også jeg satset på, at vi kan gennemføre konfirmation søndag den
7. juni kl. 10 i Vilslev Kirke. Vi håber og beder til, at det kan lade sig gøre.
Ole Witte Madsen

Vi er stadig på arbejde i kirken
Klik ind på kongeaapastoratet.dk og find fanen
”Praktisk info” - her kan du læse om, hvordan vi kan
holde dåb, vielse og begravelse selv i disse tider.
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Foråret 2020 på kirkegården
Lige før grannet skulle af og vores
forårsplanter skulle i jorden, blev
man hjemsendt pga. covi-19. Det
er ikke godt for en graver, der gerne
vil gøre sit arbejde som hun plejer
Mens man nu gik derhjemme i sin
lejlighed, fik hun billeder tilsendt
der viste kirkegården ovenfra - tak
for dem
men så kan man virkelig se hvor meget grus der er
og
grus er jo kedeligt. Så projekt grøn
kirke er indført (nogen vil sige jeg
har været i gang i mange år
og
det passer), men når man sådan ser
det ovenfra, så er det stadig alt for
meget.
Så kunne man jo gå derhjemme og
lægge planer
Så året med sin
kirkelukning giver jo mulighed for

at gøre de tomme gravsteder grønne, færdiggøre urneplads og så i efteråret går anden del af omlægningen i gang - syd for kirken er der
meget grus der skal lægges i græs –
nordsiden skal omlægges til øer i
græs, og ved fællesgravene skal
græsset og belægning omlægges.
Men kom endelig forbi på jeres gåture – fortællerbænken er kommet
op ved kappellet, og alle forårsblomsterne er på vej op, og møder I
ukrudt på jeres vej må I meget gerne tage det op og smide i affaldspanden
På forhånd tak og pas på hinanden i
denne tid.
Hold sammen - hver for sig - også
på kirkegården.
Graveren Lone

Luftfoto taget af Søren Sørensen midt i marts 2020
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Aktiviteter i HSUG under Coroana krisen
Det har jo mildest talt været et
usædvanligt forår, med restriktioner
og forbud som de fleste af os aldrig
har været udsat for før. Coronakrisen har jo i den grad ramt os alle,
og altså også vores aktiviteter i
HSUG.

vi love, at vi åbner vores aktiviteter
så snart, der er givet grønt lys for en
åbning af den enkelte aktivitet.

Både HSUG, som udbyder af aktiviteter, og HSI som udlejer af hal
og udendørsbaner, bliver jo af myndighederne påbudt ikke at bruge
faciliteterne, men tværtimod at lukke dem ned.

Skulle man sige noget positivt om
denne situation, må det vel være at
vi fremadrettet vil nyde endnu mere
at bruge tiden på sportsaktiviteter
og hyggeligt samvær i andres selskab.

Vinteraktiviteterne fik derfor en
brat afslutning, med en sikkert noget træls afrunding til følge.

Vi vil i HSUG i samarbejde med
HSI og myndighederne åbne op for
aktiviteterne, så snart det er muligt,
og selvfølgelig holde de enkelte
holdledere og aktiviteter orienteret.

Sommeraktiviteterne er også indtil
videre lukket ned, selvom vi alle
længes efter en normal hverdag
igen - også hvad angår fritidsaktiviteter.
Vi er selvfølgelig nødt til at følge
myndighedernes anvisninger og
selvfølgelig også passe på os selv
og hinanden.

Vi håber ikke, der går lang tid inden
det bliver en realitet, men i skrivende stund kan vi ikke give en dato.

Venlig hilsen
Bestyrelsen i HSUG
Doris
Mai
Vicki
Bjørn
Jan

Derfor beder vi vores medlemmer
om tålmodighed. Til gengæld kan

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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Præsten på video

Præstens nyhedsmail
Ønsker du at modtage en ugentlig
nyhedsmail med nogle informationer om det, der sker i kirken og i
præstegården, så send blot en mail
til om@km.dk og skriv ”ja tak”.

Glade børn
Da kirkerne er aflåste og lukkede
for offentligheden i denne tid, så
live-streamer jeg andagter fra Hunderup og Vilslev kirker. Det betyder, at man kan sætte sig med sin
mobil eller tablet og følge med,
imens jeg holder andagten inde i en
tom kirke. Når andagten er ovre,
kan man stadig finde videoen på
min facebookprofil.

Herunder bringes nogle billeder fra
Bente Held's - og fra Fru Poulsens Private Pasningsordning. Billederne
er fra januar, inden nogen af os var
ramt af corona eller nedlukning.

Min profil findes her:
https://www.facebook.com/
Ole.Madsen.teologiogkultur
Man kan godt se med på videoen,
selvom man ikke normalt bruger
facebook.
Man kan sidde hjemme og følge
med i læsninger og bønner og synge
med på salmerne og bede med på
Fadervor. Det er desværre ikke som
at være sammen til gudstjeneste, så
jeg glæder mig meget til at fejre
gudstjeneste med jer igen.
Ole Witte Madsen
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Nyt fra Sejstrup Forsamlingshus
Kære borgere i Hunderup-Sejstrup
og omegn.
Hele Danmark, ja hele verdenen,
har store udfordringer i denne tid,
grundet covid-19. Og det smitter jo
af på alt, vores færden, vores måde
at handle på, vores familiære relationer, vores arbejdsliv og vores sociale liv.
Mange har det svært, både private,
virksomheder og foreninger. Og vi
skal huske at handle lokalt, så vi
også efter denne krise, har mulighed for at handle lokalt.
Sejstrup Forsamlingshus er én af
disse foreninger, som har det hårdt
lige nu. Rigtig mange bookede fester er blevet annulleret, men heldigvis er en del af dem flyttet til
senere på året, og det er vi taknemmelige for.
Arrangementer som vores støtteforening, Husets Venner, skulle have
afholdt, er desværre blevet aflyst.
Det gælder Kun For Kvinder
(marts), fællesspisning (med Stine

Klingsten + venner) (april), Stig
Rossen (juni) og sønderjysk kaffebord (august). Der arbejdes pt på, at
få flyttet Stig Rossen til senere på
året.
Vi har som alle andre, private som
erhverv, faste udgifter. Og med en
manglende indtægt, begynder økonomien at blive udfordret. Og da
ingen ved hvornår denne situation,
vi alle er i, ender, ved vi heller ikke
hvor lang tid vi kan holde huset kørende uden den livsnødvendige udlejning af vores dejlige forsamlingshus.
Alle kan købe et andelsbevis til 500
kr. stykket, eller man kan overføre
et beløb til vores konto. Store som
små donationer, vil vi være dybt
taknemmelige for.
Er man interesseret i et andelsbevis,
så kontakt Ole Bix på 40377732
eller på mail
olebixjensen@hotmail.com
REG: 5971 KONTO: 1245403
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Hunderup Kirke lige nu…/ v. Lena Randrup
Orienteringsmøde om valg
til menighedsråd annonceret
til d. 13. maj er
UDSAT til onsdag, den 10.
juni kl. 19.30 – 21.30
Ja, som så meget andet er det her i
Landsbyposten og i forårsnummeret af Kirkebladet omtalte orienteringsmøde flyttet som følge COVID-19 nedlukningerne. Kirkeministeriet har fastsat en ny tidsramme, så i Hunderup sogn holder vi
menigheds- og orienteringsmødet d.
10. juni.
Hovedpunkterne på dagsordenen
bliver udover velkomst og valg af
ordstyrer:
1) Hvad har menighedsrådet arbejdet med i den forgange periode, og
hvad venter forude?
2) Debat om menighedens ønsker
og idéer til det kommende menighedsråd

3) Regnskab og budget
4) Oplysning om mulig opstilling
til menighedsråd, og afholdelse af
valgforsamling i september 2020
(se evt. forårsnummeret af Kirkebladet)

til menighedsrådet? Der skal vælges
5 til rådet til valgforsamlingen til
september samt 2 suppleanter.
6) Orientering om hvad der sker
under restaureringen af kirken, som
er lukket til hen i november.
Endelig dagsorden følger i næste
nummer af Landsbyposten.

Restaurering af kirken

Kirken er lukket, og har været siden
den 20. april. Håndværkerne startede lidt tidligere end planlagt, da kirken alligevel ikke måtte være åben.
Det er de indledende arbejder der
pågår lige nu.

Der skal fortages en del afdækninger, knæfaldet skal flyttes ud af kirken og altertavlen og andet skal emballeres, så det kan transporteres til
konservatorens værksted inden de
egentlige arbejder inde i kirken går
i gang.
På orienteringsmødet den 10. juni
bliver der en gennemgang af alle de
arbejder der skal udføres det næste
halve år.
Lena Randrup
Formand i Hunderup menighedsråd

5) Hvordan ser det foreløbigt ud
med interesserede, der vil opstille
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Lidt historie om Ny Alsbrogaard

af Ole Witte Madsen

Gårdnavnet Alsbrogaard er de
seneste par år blevet mere kendt
over det ganske land, idet de nuværende indehavere driver bed
and breakfast med vegansk tema.
Historien om gården går dog
langt tilbage, som vi skal se på i
dette indlæg.
Ingen af de før så navnkundige gårde og ejendomme drives længere
som de landbrug, der engang bar de
stolte gårdnavne. Landbrug som vi
har kendt det igennem århundreder
er efterhånden fuldstændig veget
for tidens udvikling og samfundets
foranderlighed. Tilbage står dog
nogle ejendomme, huse og gårde og
vidner om en svunden tid. I dette
indlæg vil jeg kaste et blik på en
enkelt gårds historie.
Oprindeligt var der i sognet kun én
Alsbrogaard (Alsbrovej nr. 1), og
det var en betydningsfuld landejendom i Sejstrup. Ejendommen kan
spores tilbage til midten af 1500tallet, da kongen gav gården til Niels Lange af Kjærgaard.
Alsbrogaard hørte til Kjærgårds
største gårde i området sammen
med Frøsiggård, Lundagergård og
Tinggården. I H.N. Skades bog Noget om Sejstrups Historie i Hunderup sogn fra 1973 er Alsbrogaards
historie detaljeret beskrevet, så det

skal ikke være fokus her. Hvis man
vil dykke ned i gårdens historie, kan
man låne bogen i Hunderup sognearkiv. Gårdens slægtshistorie er omfattende og trækker tråde til Vilslev
og til de to piger, der kom løbende
over heden, og som Jens Mikkelsen
Lauridsen har beskrevet indgående i
sine slægtsbøger; disse kan læses
gratis online på hjemmesiden
bricksite.com/vilslevjedsted
Som så mange andre ejendomme
har gården været udsat for op- og
nedture, skiftende ejere og forvaltere. På foranledning af Mette Michelsdatter blev den gamle og oprindelige Alsbrogaard på martikel
1a i 1860 delt i to gårde forstået sådan, at der på matrikel 1ab blev opført en ejendom, kaldet Ny Alsbrogaard (Alsbrovej nr. 5). I 1914 delte
ejeren af Ny Alsbrogaard gården
mellem sine to sønner, så den ene
overtog Alsbrovej nr. 5 og den anden byggede en gård på matrikel
1ak (Alsbrovej nr. 9); det var Niels
Lang Jessen, som også i 1947 byggede den ejendom (aftægtshus), der
nu ligger på Alsbrovej nr. 7.
Bed and breakfast i nr. 5
Ejendommen på martikel 1ab
(Alsbrovej 5) ejes nu af Jette og Michael Toft-Wede, der driver gården
som et vegansk bed and breakfast
og kursussted (som man kan læse
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Et luftfoto viser, hvordan gårdene ligger tæt på hinanden. Nr. 1 er den oprindelige Alsbrogaard. Nr. 5 er den nye Alsbrogaard.
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om i marts-nummeret af Landsby
Posten). Derved anvendes gården
til noget helt andet end dengang,
den dannede rammerne om familie
og landbrugsliv. Michael ToftWede købte gården af Kirsten Pontoppidan i 1999. Kirsten overtog
gården efter Niels Lang, der havde
købt den i 1973 med en ambition

om at samle de to Alsbrogaardes
jorder. Desuden moderniserede han
gården efter inspiration i 1970’ernes
farver. Da Michael købte gården i
1999 begyndte han at føre den tilbage i en ældre stil.
Med køb af gården fulgte også historier og gamle ting. Bl.a. skulle

Billede af Ny Alsbrogaard. Billedet skønnes at være taget mellem 1900 og
1910. Personer fra venstre:
Gårdens daværende ejer: Jens Jessen, død 1911
Fruen på gården: Elisabeth Jessen, født Nielsen
Datter Elisabeth Jessen
Datter: Laura Jessen
Søn ved hest: Niels Lang Jessen
Foto: privateje, Jette og Michael Toft-Wede
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stenene i det gamle bryggers stamme fra Hunderup Kirke, og selvom
Michael kun kender historien fra
Kirsten, kan der godt være noget
om det. Kirkens gulve er blevet
renoveret og udskiftet ad flere omgange, og i 1860 og en del årtier
frem var man ikke bange for at
genbruge ting fra kirken i almindelige hjem og huse.
I Jette og Michaels køkken står der
et hjørneskab, som er en medgift
fra Gammel Alsbrogaard.
I 2003/2004 kom der pludseligt
besøg på gården; en mand fra USA
havde slægtsforbindelse til gården
og ville gerne have en mursten med
hjem af den gamle gård.

Alsbrovej nr. 9
Det er nu et fritidslandbrug med
kødkvæg og juletræer og ejes af
Jeppe og Inger Andersen, datter af
Anne
og
Knud
Andersen
(Stenbrovej nr. 9).
Hvis nogen kan fortælle mere om
gårdene på Alsbrovej eller de andre gamle gårde i sognet, kunne
det være interessant at få historierne med i Landsby Posten. Send
gerne en mail til redaktionen med
emne og informationer.
Vi er altid interesseret i at skrive
om lokalsamfundet i Hunderup og
Sejstrup - såvel det nulevende som
det historiske,
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Minder fra en friere hverdag...
Ka’ I huske dengang, vi kunne grine sammen?
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SOGNEKALENDER
Hver onsdag

Kl. 9.30

Petanque i hallen - AFLYST

Tors 23. apr

19.30

Generalforsamling i K-34 - UDSAT

Tors 30. apr

13.30

Generalforsamling i Seniorklubben- UDSAT

Man 4. maj

10.00

Søren Damkjærs åbent hus - UDSAT

Tors 7. maj

19.00

Bededagsaften med varme hveder - AFLYST

Søn 10. maj

12.00

Deadline til Landsby Posten

Ons 13. maj

19.00

Orienteringsmøde v. menighedsrådet FLYTTES til 10.
juni (se side 12)

Lør

9.00

Sogneudflugt - AFLYST

16. maj

Landsbyfesten - AFLYST

Tor - 28.-31.
Søn maj
Fre

5. juni

13.45

Grundlovsmøde på Kjærgård

Søn

7. juni

10.00

Konfirmation i Vilslev Kirke

Ons 10. juni

19.30

Orienteringsmøde v. menighedsrådet (s. 12)

Tirs 16. juni

19.00

Stig Rossen i forsamlingshuset - UDSAT

Tir - 4.-7.
fre aug

Seniorklubbens sommerferietur

Fortsæt selv listen og tænk over
alle de ting, der heldigvist ikke
er blevet forhindret af corona.
Foråret kommer, og vi er så privilegerede, at vi bare kan gå lige
ud i den og nyde naturens genkomst i fulde drag.
Naturens forår er ikke forsømt.
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Hunderup-Sejstrup
Ungdoms- og Gymnastikforening
Jan B. Andsersen, formand

28 49 50 29 jan.b.andersen@bbsyd.dk

Vicki Hejn, kasserer

30 70 86 70 hsugkasserer@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

BADMINTON: Dan Ander sen, Claus J æger , 22 78 82 39, badminton@hsug.dk
BILLIARD/E-SPORT: Bjør n J epsen, 2048 6106, 2008apr il@live.dk
FODBOLD: Lar s J ensen, 6092 3008, Dor is Pr æst, kir ketoften9@gmail.com
GYMNASTIK: Mai Riddersholm, 61655158, Karina Jensen, 28494513, gymnastik@hsug.dk
PETANQUE: Er ik Madsen 2970 1706, Alex Ander sen 2970 2872, petanque@hsug.dk

TENNIS: Jan B. Andersen 28495029, Eilif Fogh Pedersen, 4017 2817, tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALGET: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com

Hjemmeside: hsug.dk

Facebook.com/hsug.dk

FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix J ensen, 40 37 77 32
- UDLEJNING: Camilla Hejn, 75 17 24 02, sejstr up-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSHAL: H.C. J ochimsen, 40 53 23 19
- UDLEJNING: Anette B J ør gensen, bjer r um-sejstrup@get2net.dk, 51 71 99 58
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: J ør n Boesen Ander sen, tlf. 29 79 48 41,
jande@esbjergkommune.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: J ør n Høeg, 2034 1304, 1988hsfb@gmail.com
IDÉFORUM: Mette Fr edslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com
K-34: Michael Rosendal, 28151373 / 53500771, mr @simplehomes.dk
KØBMANDENS VENNER: Dor the Knudsen, kobmandensvenner @hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Lene Søgaar d, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 42 48 19 55, lokalr aad@hunder up-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅDET: Lena Randr up, 20 62 30 97, randrupxlassen@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Ger da Bjer r um, 28 83 08 45, ger da_bjer r um@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
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