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I forsamlingshuset var der dækket flot op! Til Spisning og diletant.
(Foto: Christian Jacobsen)
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Tak for mange gode input til dette blad - dejligt, at der også er kommet mange
billeder, som beskriver vores egn og aktiviteter. - Ikke alle billeder er kommet
med! - denne gang - det er jo rart at have lidt i reserve, hvis der nu mangler
billeder senere hen - men det håber redaktørerne selvfølgelig ikke!
/ Eilif Pedersen

Graverhuset på kirkegården (foto: Lone Bruun)
DEADLINE
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Marts
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Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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Indkaldelse

Til ordinær generalforsamling for

Hunderup-Sejstrups Fremtid
Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.00
I H/S Idrætssal med ægtefæller

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

DAGSORDEN:

Valg af dirigent
Valg af skriftfører
Bestyrelsens beretning for 2019 v. formanden
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Valg til bestyrelsen.
På valg er: Jesper Brix og Ole Wind
(begge er villige til genvalg)
Valg af suppleanter (Bestyrelsen foreslår: John Søgaard og Jeppe 		
Klingsten)
Valg af 2 revisorer (På valg er: Verner Lassen og Lejf Jørgensen)
Eventuelt

OBS !
Bestyrelsen foreslår, at alle svarer denne indkaldelse. Venligst skriv om I
kan deltage, og oplys i givet fald antal, invitationen gælder også for partner/
ægtefælle. Giv gerne besked hvis I ikke kommer til generalforsamlingen.
Foreningen er vært ved smørrebrød og kaffebord. (Husk tilmelding senest
fredag d. 13. marts 2020)
Tilmelding til: Formanden Jørn Boesen telf 29794841 eller mail:
sommerboesen@gmail.com

Med venlig hilsen
Jørn Boesen Andersen. Sv. Aage Nissen, Ole Wind, Jesper Brix og HC
Ingvartsen
Landsbyposten Marts 2020
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Damefodbold / Inge Nagstrup
Damefodbold i HSUG
Vi er igen klar til at starte en ny sæson op
med damefodbolden (7-mands) i HSUG. Vi starter træning

mandag den 9. marts kl. 19.00.

Efter træningen er der spillermøde med kaffe og kage.
Alle er velkomne, nye som gamle spillere.
Vi lægger stor vægt på kammeratskab og hygge (vi spiser meget kage!).
Mange hilsener
Laura, Doris og Inge

Badmintonstævne i Ribe / Tommy Holm Ebbesen
Sejr i Ribe.

De meget talentfulde badmintonspillere fra HSUG, var d. 18. januar ude og
spille kamp i Ribe, hvor de fik nogle flotte resultater med hjem til klubben.
Stjernespillerne
præsterede til det
yderste, og trods
hård
modstand
fik de hjembragt
nogle flotte placeringer, og ikke
mindst funklende
pokaler.
I U9d single fik
Nanna Nordgård
en 2. plads og
Rasmus Jepsen fik
en meget flot 3.
plads.
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I double spillede
Nanna Nordgård
og Thea Lykke Brix
sig en på en flot 1.
plads, og Gabriel
Rosengård Søgaard
og Rasmus Jepsen
kæmpede en brag
kamp, og fik en flot
2. plads.
I U11d herresingle
spillede Oliver Riishede Madsen med
hård modstand, sig
til en rigtig flot 2.
plads. I double spillede Oliver Riishede Madsen og Rune
Jensen sammen, og
spillede sig til en
flot 3. plads.
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I U13c herre single spillede Alexander Hansen sig til en rigtig flot 2. plads, og
Andreas Jæger fik en rigtig flot 3. plads. I herresingle U13d spillede Frederik
Kock, sig ind på en rigtig flot 3. plads, trods hård modstand.
Damesinglen i U13c blev vundet af Signe Brix, efterfulgt af Josefine Jæger der
med en flot præstation spillede sig ind på en 2. plads.
Damesinglen U13d blev vundet suverænt af Marie Andersen, der hjembragte 1.
pladsen. I damedouble vandt Signe Brix og Sommer Kyhnau med en rigtig flot
præstation en 1. plads, hvor Josefine Jæger og Frederikke Søgaard kom lige i
hælene, og fik en velpræsteret 2. plads. Silke Sørensen og Marie Andersen fik
en rigtig flot 3. plads.
I mixed double præsterede spillerne igen igen, hvor Signe Brix og Alexander
Hansen vandt en 1. plads, Marie Andersen og Andreas Jæger fik en flot 2. plads
og Frederikke Søgaard og Frederik Kock fik en rigtig flot 3. plads.
U13c herredouble blev vundet af Andreas Jæger, der spillede sammen med xmakker Mathias Søndergaard fra Vejrup, rigtig god kamp og flot 1. plads.
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Vi vil gerne sige tak for et rigtig godt, hyggelig og ikke mindst vellykket stævne,
der bød på mange sejre og glade spillere. Vi vil gerne takke alle der var med ude
og bakke op, og gøre dagen til en succes.
Venlig hilsen Claus Jæger, Tommy Holm og Stina Holm

Badminton i HSUG har fået nyt spillertøj,

og vi vil hermed takke vores sponsorer:
Holm Træbyg, Simple Homes, Murefirmaet E. Sørensen, Fysio Danmark,
Bygma og Thorvald VVS.
Vi ude i klubben takker mange gange for tøjet, og ikke mindst den gode støtte
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Åbent hus
Da jeg bliver 70 år
vil det glæde mig at se
familie, venner, naboer og andet godtfolk
onsdag d. 25 marts 2020
Fra klokken 12.30 og resten af dagen
på Puggårdsvej 9
Med Venlig hilsen
Ole Jæger
Walk and Talk / Helle Hvitved
23.februar: Kjærgårdsvej, Nørlundvej, Fruerlundvej, Kjærgårdsvej. 4,5 km
Start HSI Hallen kl 11.
1.marts: Kirkevej, Puggårdsvej, Stratvej, Stenbrovej, Kirkevej. 5,4 km
Start Trinbrættet kl. 10.
8.marts: Kjærgårdsvej, Stenbrovej, Kirkevej, Kjærgårdsvej. 4,8 km.
Start HSI Hallen kl. 11.
15.marts: Kirkevej, Ribevej, Kjærgårdsvej, Kirkevej. 4,8 km
Start Trinbrættet kl. 10.
22.marts: Kjærgårdsvej, Nørlundvej, Fruerlundvej, Hollænderskoven,
Lundagervej, Kjærgårdsvej. 6,0 km.
Start HSI Hallen kl. 10.
29.marts: Banestrækningen, Alsbrovej, Ribevej, Kirkevej. 4,5 km
Start Trinbrættet kl. 11.

SOGNEARKIVET

v/ Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19,30 til 21,30
Landsbyposten Marts 2020
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Landsbyfesten 2020 / Lone Arge-Kristensen
Torsdag d. 28. maj
16:00 		
Teltet åbner - Salg af øl, vand, pølser, mv. Hoppepuder & 		
		Petanque
16:00-17:00 Bålhygge for de mindre børn
17:30-17:55 Tilmelding til Moseløb i teltet
17:30 		
Vi mødes på græsset ved teltet til fælles opvarmning
18:00 		
Afgang Moseløb 10 og 4,5 km
19:00-19:45 Sildebord 19:40 Åbningstale fra Landsbyfestudvalget
19:45 		
Præmieoverrækkelse for Moseløb – alle kategorier
20:00 		
Landsbykagedysten, vi kåre den flotteste kage og bedste smag
		
Tilmelding kan ske til Lone tlf. 60138201
21:00-21:45 Bramming Mandskor underholder i teltet
23:00 		
Teltet lukker

Fredag d. 29. maj
16:00 		
Teltet åbner - Salg af øl, vand, pølser, mv. Hoppepuder & 		
		Petanque
16:00-17:00 Bålhygge for de mindre børn
16:00-21:00 Mulighed for Ølbowling
17:00 		
Fodboldkamp på stadion – De hjemvendte drenge og piger vs.
		
Oldboys/dameholdet. Muligt at tipse før kampstart
17:30 		
I halvlegen, gymnastik opvisning fra DGI Sydvest Ung på
banen
17:50 		
2. halvleg
19:00 		
Grillen tændes op
19:30 		
Fællesspisning, der tændes op i grillen 21:00 Stemningsmusik
		
– Michael Ulv
22:0-01:30
Hygge-Notterne spiller op til dans i teltet
02:00 		
Teltet lukker
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Lørdag d. 30. maj
09:30 		
		
9:30-10:30
10:00-11:30
11:00 		
12:30-14:00
15:00-16:00
18:00 		
19:30-21:00
21:00-22:59
23:00 		

Teltet åbner til Familiedag - Salg af øl, vand, pølser, mv. Hoppepuder & Petanque
Gratis rundstykker
Ansigtsmaling til de små i teltet
Finale i Petanque
Sponsorstafetløb
Familiebanko m. præmier
Fællesspisning
Lokal underholdning og konkurrence
Musik og hygge i teltet (playliste)
Teltet lukker

Søndag d. 31. maj
09:00 		

Oprydning af pladsen – kom og giv en hjælpende hånd

HUSK AT FINDE
FACEBOOK SIDEN
HUNDERUP/SEJSTRUP
LANDSBYFEST
Landsbyposten Marts 2020
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Nye samtalesaloner i Hunderup

Menighedsrådet har besluttet at fortsætte med at afholde samtalesaloner i 2020:
• Mandag den 23. marts – om Gødning / Begejstring
• Mandag den 20. april – om Folkestemninger / Holdninger
Samtalesalonerne er på den gamle skole i Hunderup i Ideforums lokale fra kl.
19:00-21:00. Menighedsrådet sørger for gratis kaffe og kage, og Mette Bjergmark er ”samtalevært”.
Samtalesalon er et koncept, som er udviklet i København. Samtalesaloner opstod som en reaktion på en undren over, hvorfor vi ofte er så dårlige til at snakke
med fremmede. Samtalesaloner er derfor en samværsform, hvor det er nemmere at snakke sammen på helt nye måder. Samtalesaloner i Hunderup-Sejstrup
er tilrettet, så det mere passer til os i Hunderup/Sejstrup, hvor vi ikke altid er
frem¬mede for hinanden.
Emnerne i 2019 var alder, vaner og nærvær.
Vel mødet. Vi glæder os til at se dig.
Menighedsrådet og Mette Bjergmark

Hunderup – Sejstrups Historie

Sognearkivet har foreslået at samle Hunderup – Sejstrups historie i en bog.
Hvis ideen skal realiseres, skal der være en del, der bidrager med oplevelser og
viden om sognet gennem tiderne.

Derfor inviteres alle interesserede til møde
Tirsdag d. 10. marts kl. 17.00 i klubhuset.

Kirsten Enevoldsen har lovet at være tovholder for projektet, og hun vil være
til stede.
En del er kontaktet, fordi vi tror, at de har noget at bidrage med, men måske har
vi glemt nogle. Så alle er velkomne til dette møde. Husk tilmelding til undertegnede senest d. 8.marts.
Vores lille sogn har en lang og spændende historie, som det kunne være godt at
få samlet i en fin bog. Mange artikler og små bøger er skrevet om landsbyens
historie, men vi har ikke en samlet historie om Hunderup og Sejstrup.
Vi tror, at Kirsten kan sætte ideerne sammen på en spændende og sjov måde, så
bogen bliver interessant og læseværdig for alle.
Hvis der på mødet er stemning for at arbejde videre med projektet, så vil der
selvfølgelig komme mere her i Landsbyposten.
Evt. interesserede kan henvende sig til:
Niels Hansen 20433067 mail: nielsogannegrete@live.dk
Johs Clausen 23245489 mail: johsemil@hotmail.com
Vi håber mange er interesserede.
Landsbyposten Marts 2020 12

Manish School Fundraising
Dagsorden til Generalforsamling Manish School Fundraising
Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.00 hos
Bente Nonbo, Rønnesvinget 2,
Hunderup, 6740 Bramming
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens/formandens beretning ved Anette.
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab ved Johannes Clausen.
5. Fastlæggelse af kontingent/sponsorbidrag
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelse: På valg er Lone Hjort og Bente Nonbo
8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelle valg/nedsættelse af udvalg
11. Evt. hvor intet kan besluttes.
Forslag bedes sendt til mail: anettelucking@live.dk senest den 16.03.2020
Se mere om foreningen: www.manish.dk
Venlig hilsen
Bestyrelsen / Bente Nonbo

Rettelse
I begravelsestalen for Jens Arne Rasmussen står der, at han døde ”natten til
tirsdag den 6. januar”. Det korrekte er, at Jens Arne døde natten til tirsdag den
7. januar. Jeg skal hermed beklage fejlen.
Ole Witte Madsen
Landsbyposten Marts 2020
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Samtalesalon om GØDNING / BEGEJSTRING

Mandag den 23. marts kl. 19 til 21 i Idé Forums lokaler i Hunderup
– NB bemærk ny dato

Ligesom planter har brug for gødning for at kunne spire, så har vi mennesker
også brug for gødning for at kunne udvikle os. Hvad giver os energi, inspiration og drivkraft til at udvikle os og for at en holdning eller en god ide bliver til
handling? Hvad gøder vores projekter? Og hvordan vi kan hjælpe hinanden til
at bringe gode ideer ud i livet?
Det handler samtalesalon om GØDNING om.
Der er ingen rigtige svar - bare nysgerrigheden efter at tale med andre og måske
også blive lidt inspireret af hinanden.
Spred meget gerne budskabet. Alle er velkomne, og du behøver ikke at finde
nogen af følges med – og det koster ingenting at deltage, og vi skal nok sørge
for, at du får nogen at snakke med. Det kræver ingen forberedelse, særlig viden
eller forhåndstilmelding. Bare kom, hvis det passer. Der er kaffe, te og kage
undervejs.
Vi glæder os til at se dig.
Menighedsrådet Hunderup-Sejstrup og Mette Bjergmark

Gudstjeneste & påskemåltid
Vi begynder med gudstjeneste i Hunderup kirke, hvorefter vi går videre til
Klublokalet, hvor vi nyder et påskemåltid. Kongeåpastoratets to præster, Katrine Gaub og Ole Witte Madsen, deles om gudstjenesten. Det er gratis at deltage,
og alle er velkomne.
Kirkekoret deltager ved gudstjenesten, der har fokus på Jesu sidste måltid og
disciplenes første nadver. Måltidet efter gudstjenesten består af urter, lam, brød
- simpelt og velsmagende!
Tilmelding til måltidet sker ved at afhente gratis spisebillet Købmanden i Hunderup, i DagliBrugsen Kongeådal eller hos graverne ved Vilslev eller Hunderup
Kirker.
Tid: Skærtorsdag, torsdag den 9. april kl. 17.00
Sted: Hunderup Kirke
Landsbyposten Marts 2020
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Lindetræerne venter på foråret (Foto: Lone Bruun)

Møder i seniorklubben / Alex Andersen
Torsdag den 5. marts kl. 13.30 i forsamlingshuset
Vores lokale byrådsmedlem Jørn Boesen Andersen
fortæller lidt om sit liv krydret med sang og musik
Jørn behøver ikke megen præsentation. Han er en dygtig
og saglig politiker, der samtidig spreder humør og musik
omkring sig.
Inden for ”Landsby-scenen” er han en kapacitet med
sine evner både på og uden for scenen, og i næsten alle
situationer er han en hyggespreder. I utallige tilfælde har Jørn bidraget med sin
guitar og sang, så der venter garanteret en glad eftermiddag.
Torsdag den 19. marts kl. 13.30 i forsamlingshuset
Tidligere overlæge Jørgen Meier
”Fra læge til patient”
Landsbyposten Marts 2020
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Terapeuter skal være vidende om mange ting og være parat til at støtte deres
klienter. Her er et lærerigt foredrag af klientens egen oplevelse af sit forløb fra
overlæge til hjerneskadet. En beskrivelse, der får hårene til at rejse sig på os.
Beretningen er en aktuel beskrivelse fra den hverdag, vi befinder os i i 2008, og
den er et vidne om, at der er lang vej igen til et oplyst samfund.
Hør beretningen fra foredragsholder Jørgen Meier , tidligere overlæge, pensioneret p.g.a. apopleksi.
Torsdag den 2. april kl. 13.30 i forsamlingshuset
Krigsveteran, Michael Lauenhagen, Tjæreborg
”At leve som krigsveteran med PTSD”
Efter flere udsendelser i forsvaret blev 40-årige Michael
Quist Leuenhagen ramt af fortiden. Han blev sygemeldt
med Post Traumatisk Stress Syndrom. En sygdom han har
kæmpet med siden 2006.
For efter endt værnepligt var den nu 40-årige veteran professionel soldat i en årrække. Først var han udsendt i 2000
til Bosnien, i 2003 til Kosovo og igen i 2005 var han i Irak. Her kom han hjem
fra i 2006, og karrieren i forsvaret var slut. Michael Leuenhagen ville begynde
på civil uddannelse. Han startede på en bachelor i folkesundhedsvidenskab. Men
inden han blev færdig med uddannelsen, blev han ramt af fortidens minder fra
krigene.- Jeg fik det pludselig skidt, og siden blev jeg diagnostiseret med PTSD
(posttraumatisk belastningsreaktion ). Jeg var rastløs, blev svimmel og irriteret.
Jeg var fraværende, og det var en generel forandring af min personlighed. Jeg
var slet ikke den samme, som jeg var før. Men det er nok lettere for andre at
beskrive, hvordan sygdommen kom til udtryk, fortæller Michael Leuenhagen,
som fik forsvarets medalje, fordi han fik konstateret PTSD.
Torsdag den 16. april kl. 13.30 er der aftalt rundvisning hos ”Toyota” i Ribe.
Mere herom næste gang.
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Mirabel er allerede i blomst (Foto: Lone Bruun)

Foreningskalender / Ole Witte Madsen
Vedhæftet er en opdateret kalender for aktiviteter og arrangementer i HunderupSejstrup.
- skriv straks til mig, hvis der er fejl og mangler!
Kalenderen skal ses som en hjælp til at få overblik.
Man må altså meget gerne arrangere flere ting, selvom de ikke er sat ind i denne
kalender – men brug kalenderen så arrangementerne ikke kommer til at ligge
for tæt på hinanden.
Denne mail sendes også til alle de foreninger, der desværre ikke kunne være
repræsenteret i dag.
Send gerne kalenderen ud i jeres bestyrelser.
Send gerne informationer om jeres arrangementer til mig (dato, tid, sted, ’titel’)
så jeg kan føje det ind i kalenderen.
Kalenderen bringes i Landsby Posten i det omfang, det giver mening.
De bedste hilsener,
Ole Witte Madsen, redaktør på Landsby Posten
Tlf. 25 89 41 90, om@km.dk, Vilslevvej 67, Vilslev, 6771 Gredstedbro
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Mvh Jørn Høeg Formand i Logen.

Her er et billede af sognets flotte fyre. Det er, Hunderup Sejstrup Frivillige Brandværn,
Logen for mænd over 18, der har tilknytning til, Hunderup/Sejstrup.

Hun pløjer dybt og sår nye frø

Jette Toft-Wede har på egen krop oplevet en utrolig positiv effekt af at leve
plantebaseret. Og det vil hun gerne give videre i åben dialog med borgere i
Hunderup-Sejstrup.
Af Ole Witte Madsen
Karl Nielsen var bonde på heden i Midtjylland. Han arbejdede hårdt med at få
jorden til at give afgrøde. Først måtte heden ryddes for lyng, så skulle jorden
brækkes med en dybdegående plov, så de nye frøs rødder kunne nå de gode næringsstoffer. Det var et hårdt slid og stort arbejde at klargøre hedejorden til agerbrug og skovbeplantning, men det lykkedes for mange, så Karl og mange andre
er blevet æret og hædret med mindesten i Kongenshus Mindepark. Karl Nielsen
var blot én blandt mange bønder, der søgte lykken igennem passioneret arbejde
for at skabe velstand, velfærd og bedre levevilkår for sin familie og slægt. Det
var dengang i 18- og 1900-tallets dage, og i vores nutid kæmper mange stadig
for at forbedre levevilkårene for deres familie og slægter.
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Et af Karls oldebørn hedder Jette Toft-Wede. Hun er født i 1968 og voksede op
i en almindelig og jævn familie med stærke rødder til egnen omkring Holstebro
og Ringkøbing. Kærligheden trak hende dog til Alsbrogård (Alsbrovej 5, Hunderup). Hun er gift med Michael, og de har tilsammen 7 store børn. Gården drives ikke længere med dyrehold, landbrug eller agerdyrkning, men er blevet indrettet til Alsbrogård Bed and Breakfast, hvor Jette byder gæsterne velkommen
og opvarter dem med måltider i løbet af dagen. Denne bed and breakfast drives
med et ganske særligt fokus: Al mad er plantebaseret (altså, vegansk) og på blot
2 år har hun opnået status som et af de bedste overnatningssteder i landet.

Jette Toft-Wede serverer således ingen kød, fisk, ost eller mælk og har skåret
kraftigt ned på brugen af olie og andre af de ingredienser, der for mange vil
være almindeligt i mad og husholdning. Engang spiste hun kød og levede som
de fleste andre danskere, men efter en alvorlig sygdomsperiode med colitis, som
er en kronisk tarmbetændelse, fandt hun ud af, at inflammationen kunne holdes
nede, når hun fravalgte kød på tallerkenen og hun har nu været i sygdomsfri
status i 5 år. For sit eget helbreds skyld valgte hun derfor helt at skippe kød (og
andre animalske produkter) for kun at spise frugt, grønt, bælgfrugter, korn, frø
og nødder. Hun blev veganer for sin sundheds skyld.
Landsbyposten Marts 2020
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Det var dog kun første skridt på den rejse, som har ført Jette ud ad mange nye
veje. Men det er undervejs også hårdt. Ligesom hedebønderne mødte modstand,
da de ryddede lyngen og skabte plads til nye idéer, sådan oplever Jette også,
at danskerne – stædigt eller frygtsomt? – holder fast i vanen med at spise kød.
For sådan er man opdraget, og sådan bør man leve. Jette er dog ikke ude på at
omvende folk, men vil bare gerne vise, at der findes mulighed for at få det bedre
alene ved at omlægge kosten. Hendes hjemmeside hedder Dit liv – dit ansvar
(ditlivditansvar.dk) og det er netop overskriften for hende: Dit liv er dit ansvar.
Jette tog selv ansvar for sit liv, og derved fik hun det bedre, for hun begyndte at
tænke over, hvad hun spiste.
Jette ønsker, at projektet med Alsbrogård skal være mere end turisme, for hun
ønsker også at bygge bro mellem forskellige holdninger til mad og livsstil og
indgå i dialog om, at man kan leve et godt liv uden produkter fra dyr. Hendes
mission med at inspirere andre til at leve et glad madliv uden animalske produkter (kød, ost, mælk osv.) har mest fokus på sundhed og velvære. Derfor udbyder
hun bl.a. 3-ugers kurser, hvor man lærer, at leve mere plantebaseret. Flere af
deltagerne har svaret, at deres kolesteroltal og blodtryk er blevet normaliseret
efter de 3 uger. Det er da værd at tænke over, og er man nysgerrig, er det muligt
at bestille smagsprøver fra hendes MAD UD AF HUSET.

I næste nummer af Landsby Posten kan du læse historien om Alsbrogård. Jette
og Michael Toft-Wede har kigget i gårdens gamle papirer og billeder, og ligeledes
har Niels Hansen fra Sognearkivet i Hunderup fundet materialer frem, som er
skrevet sammen af Ole Witte Madsen.
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Karina Nordgård
skriver:
Jeg har dette billede...
som er taget fra den
lift som blev brugt da
vi fik lagt nyt tag på
Egelygaard (Kjærgårdsvej 21)
Motivet er fra vores
gårdsplads og ud over
marken, hvor Sejstrup
ses i horisonten.
Og lige et billede af
det færdige resultat
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Bente Held, Fruerlundvej 3, Kjærgård Hgd skriver:

Et par efterårs-stemningsbilleder fra Bente Held’s private pasningsordning i
samvær med Fru Poulsen’s private pasningsordning fra Jedsted.
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Seniorklubbens sommerferietur 4. - 7. august
går til Nordjylland med Skagen i centrum
Seniorklubben har i år besluttet
at lade sommerferieturen gå til
Nordjylland med følgende program:
Tirsdag den 4. august kl. 8.00
sættes kursen mod Fur, hvor der
bliver 2 timers rundtur med lokal guide. Medbragte madpakker
spises.
Turen går herefter over Mors,
hvorfra der sejles over Feggesund og forbi Svinkløv badehotel, Rubjerg Knude (hvor fyret netop er flyttet), Mårup, Lønstrup, Kandestederne og hen til Skagen Hotel.
Onsdag den 5. august er en heldagestur til Læsø med lokal guide.
Torsdag den 6. august foregår i og omkring Skagen med Vippefyret, Det Hvide Fyr og Det Grå Fyr, inden ”Sandormen” bringer os til Grenens spids. Der
bliver tid til at se Drachmanns grav eller bunkermuseet samt havnen og auktionshallerne i Skagen by, hvorefter bussen bringer os til Gammel Skagen med
de karakteristiske gule huse med røde tage. Vejen tilbage går forbi Den tilsandede Kirke, hvorefter der forhåbentlig er tid på egen hånd i Skagen. Her er frokost på egen hånd og regning. Alle øvrige måltider på hele turen er inkluderet.
Fredag den 7. august går hjemturen over Råbjerg Mile, Jyske Ås med Knøsen
som det højeste punkt, inden vi fortsætter til Hals, hvorfra der sejles til Egense.
Bussen fortsætter til Rebild Bakker, hvor Tinbæk kalkmine er beliggende for
efterfølgende afgang til Hvidsten Kro, hvor kaffe og kage venter.
Hjemkomst sidst på dagen.
Vi har valgt at lade næsten alle udgifter indgå i den samlede pris på kr. 4.150,-,
dvs at alle måltider minus en frokost er med i prisen.
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Følgende er inkluderet:
Bustransport med ”Darum Busser”
Ophold i delt dobbeltværelse med bad/toilet
3 x morgenmad
3 x 2-retters menu inkl. kaffe (eksklusive drikkevarer)
2 x madpakker fra hotellet til dag 2 og 4
Sejlads tur/retur til Fur
Sejlads over Feggesund
Sejlads Hals – Egense
Lokalguide på Fur
Lokalguide på Læsø
Køretur med ”Sandormen”
Kaffe og kage på Hvidsten kro
Alle udflugter på hele turen
Dansk rejseleder fra start til slut
Tillæg på kr. 685,- for enkeltværelse.
Der er forhåndsreserveret 51 sengepladser på hotellet, og i skrivende stund (10.
februar) er der tilmeldt 44 deltagere.
Tilmelding til Alex Andersen på mobil 29 70 28 72 eller mail: alexhunderup@
gmail.com senest den 1. maj, hvor der også skal betales. De tilmeldte deltagere
modtager nærmere informationer.
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FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP

Claus Jæger, Formand 75 17 38 53 / 22 78 82 39, clausjaeger@stenhedegard.dk
Jan B. Andersen, Næstformand, 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
HJEMMESIDE: www.hsug.dk

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON: Claus Jæger, 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, 75 17 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
Søn
Søn
Tors
Tors
Tors

23 feb
1 mar
5 mar
5 mar
5 mar

11
10
11
13,30
19

Walk and Talk (s. 9)
Walk and Talk (s. 9)
Babysalmesang (se Kirkebladet)
Jørn Boesen Andersen i Forsamlingshuset (s. 15)
Studiekreds i præstegården (vi læser Fadervor på
græsk) ( se Kirkebladet)
Fre 6 mar 20
Koncertforedrag med Thomas Buttenschøn (Feb. s 20)
Lør 7 mar 18
Børnedisco (Feb. s 14)
Søn 8 mar 11
Walk and Talk (s. 9)
Søn 8 mar
Tilmelding til Hunderup-Sejstrups Historie (s. 12)
Man 9 mar 19
Damefodbold starter (s. 4)
Tirs 10 mar 17
Hunderup-Sejstrups Historie (s. 12)
Tirs 10 mar
Deadline for Landsbypostens aprilnummer
Ons 11 mar 19
Foredrag i Sognehuset: Hvordan overlever man med
en teenager i huset? (se Kirkebladet)
Fre 13 mar
Frist for tilmelding til generalforsamlingen i Hunderup-Sejstrups Fremtid (s. 3)
Søn 15 mar 10
Walk and Talk (s. 9)
Søn 15 mar
Indskrivning af 2021-konfirmander (se Kirkebladet)
Ons 18 mar 19,30 Generalforsamling i Landsby-Scenen
Ons 18 mar 9,30 Kirke for de små (påske) (se Kirkebladet)
Tors 19 mar 13,30 Jørgen Meier: ”Fra læge til patient” i Forsamlingshuset
(s. 15)
Tors 19 mar 19
Generalforsamling i Hunderup-Sejstrups Fremtid (s.3)
Søn 22 mar 10
Walk and Talk (s. 9)
Man 23 mar 19
Nye samtalesaloner (s. 12 & 14)
Man 23 mar 19
Samtalesaloner (s. 14)
Ons 25 mar 12,30 Ole Jæger holder fødselsdag (s. 9)
Tors 26 mar 19
Generalforsamling i Manish School Fundraising (s.
13)
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SOGNEKALENDER - fortsat
Lør 28 mar 17,30 Kun for kvinder (Feb. s 24)
Søn 29 mar 11
Walk and Talk (s. 9)
Tors 2 apr
13,30 Michael Lauenhagen, Tjæreborg: ”At leve som krigsveteran med PTSD” i Forsamlingshuset (s. 16)
Tors 2 apr
17
Konfirmandskuespil i Vilslev Kirke
Ons 8 apr
Fællesspisning i Forsamlingshuset
Tors 9 apr
17
Gudstjeneste i Hunderup Kirke med kirkekor og påskemåltid (s. 14)
Man 13 apr 16
Musikgudstjeneste i Vilslev Kirke med Ribes Drengekor
Lør 18 apr
Forårsmesse i hallen
Man 20 apr
Nye Samtalesaloner (s. 12)
To-Sø 28-31 Maj Landsbyfesten (s. 12)
Fre
5 jun
13,45 Grundlovsmøde på Riber Kjærgård
Ti-Fr 4-7
Aug Seniorklubbens sommerferietur (s. 28)

Stemning fra diletantaftenens
køkken, som fungerede fint.
Alle var vist godt tilfredse
med serveringen.
(Foto: Christian Jacobsen)
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