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HUSKEKALENDEREN
Ons. 1. nov. 19.30

Årsmøde Hunderup-Sejstrup Lokalråd

Tor.

2. nov. 13.30

Foredrag Seniorklubben om ”Carl Nielsen”

Søn.

5. nov. 09.30

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Tor.

9. nov. 17.00

Fyraftensmøde i Hunderup Kirke om Martin Luther

Søn. 12. nov. 11.00

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Tor. 16. nov. 13.30

Seniorklubben med Vadehavskoret

Lør. 18. nov. 18.00

Julefrokost i Sejstrup Forsamlingshus

Tor. 28. nov. 13.30

Foredrag Seniorklubben om ”New Zealand”

Søn.

1. søn. i advent Hunderup Kirke. Solist fra MgK-Syd

3. dec. 09.30

Søn. 10. dec. 17.00

2. søn. i advent Hunderup Kirke med Luciaoptog

Tor. 14. dec. 19.00

Julearrangement i Seniorklubben

Fre. 29. dec. 19.00

Mellemjul koncert i Hunderup Kirke

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups
hjemmeside:
www.Hunderup-Sejstrup.dk
Eller

www.HSUG.dk

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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HS E-SPORT I DGI FINALEN I
MUSIKHUSET ESBJERG
I efteråret 2016 startede vi en E-sports klub op under HSUG (Computer
og konsolspil på konkurrenceplan). Under navnet HS E-sport har de nu
omkring 20 medlemmer deres E-sport og gaming center i kælderen i Hunderup Sejstrup Idrætscenter.
På den korte tid må vi sige at udviklingen i E-sport er gået stærkt. HSUG
har sammen med velvillige sponsorer, medvirket til at vi nu har et veludstyret lokale til denne nye aktivitet, som både lokalt og landsdækkende,
har et godt tag i især den yngre generation. Desuden har HSI bakket flot
op med nyt netværksudstyr og opdatering af lokaler.
HS E-sport har henover sommeren 2017 deltaget i DGI
eLiga turnering. Holdet formåede at kvalificere sig til finalen
som blev afholdt 21. oktober i
musikhuset i Esbjerg. Finalen
var en del af et større arrangement i musikhuset, omhandlende denne nye sport. Selve
finalen blev afviklet i musikhusets store sal, hvor de 2
holds finalekamp blev vist på
storskærm. Et ganske impone- Klar til kamp fra venstre: Bjørn Jepsen - Nicolaj Peterrende show og arrangement, sen - Preben Sørensen - Jeppe Nielsen - Thomas Graff
som bekræfter at denne sport
bliver taget yderst seriøs. Musikhuset var omdannet til en slags messe,
hvor udbydere af computer og gaming gear deltog, sammen med en række skoler som nu har e-sport på programmet. HSUG og HS E-sport deltog
også med en stand, da vores hold var finaledeltager. Holdet måtte dog se
sig slået af Blåvandshuk’s ”Riptides”. Men også meget flot med en 2.
plads i denne turnering, i HS esport første hele sæson.
Bjørn Jepsen er drivkraft og tovholder i denne nye sport, og er du interesseret i at vide mere, kan Bjørn kontaktes på enten mail billard@hsug.dk
eller mobil 20486106.
Mvh
HSUG
Jan A.
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HSUG OLD BOYS ER BLEVET PULJEVINDERE
I forbindelse med den sidste hjemmekamp mod Brørup fik Old Boys holdet overrakt en pokal af Jesper Møller fra DGI . Pokalen er et synligt bevis på en flot halvsæson, hvor holdet i 10 kampe samlede 24 point sammen. Holdet rykker derfor op i Old Boys C-puljen, hvor modstanden må
forventes at blive stærkere.
I den seneste sæson har der været en fast grundstamme på holdet, og ofte
har holdet været 15 mand afsted til kamp. Kampen mod Brørup blev i øvrigt vundet med 4-1. Et godt punktum på sæsonen.
/Henrik Damgård
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SENIORKLUBBEN DRØNER VIDERE
Seniorklubben har haft stor tilslutning til sine første arrangementer og er
nu klar med de næste tiltag.
Torsdag den 2. november kl. 13.30 står der en kombination af musik
og foredrag på programmet, når sognepræst i Bramming, Elise Balslev,
kommer og beretter om komponisten, Carl Nielsen.
Carl Nielsen levede 1865 - 1931 og var fra Nr. Broby på Fyn. Han skrev 6
symfonier og 3 koncerter for hhv violin, fløjte, klarinet og orkester, 2 operaer, 6 strygekvartetter og anden kammermusik samt flere hundrede sange.
Blandt disse er: ”Jeg ved en lærkerede”, ”Solen er så rød mor”, ”Danmark
nu blunder den lyse nat”, ”Sig månen langsomt hæver”, ”Underlige aftenlufte”, ”Jeg lægger mig så trygt til ro” og mange flere.
Vi skal synge en del af hans sange, så kom bare og vær med.
Torsdag den 16. november kl. 13.30 er der dømt r en nostalgi, når
”Vadehavskoret fra Hviding” underholder med sang og musik.
De ca. 8 sangere og 1 spillemand har sange og melodier fra ”Giro 413” på
programmet. Hvem har ikke siddet hver søndag med ørerne hen mod radioen og lyttet til de mange dejlige melodier.
Det bliver genopfrisket denne dag, og man må gerne synge med.
Torsdag den 28. november kl. 13.30 skal under tegnede for tælle om en
ferietur til New Zealand sidste år i november. Ved at rejse til New Zealand kan man næsten ikke komme længere væk fra Danmark, men alligevel er den engelsk-prægede livsstil tæt på den danske. New Zealands 2
hovedøer, Nordøen og Sydøen, er tilsammen 6 gange større end Danmark
og byder på en natur og naturkræfter, der adskiller sig meget for det danske.

Kom og hør, hvordan vi oplevede de smukke øer.
Vores julearrangement er ligesom sidste år henlagt til en aften, nemlig
torsdag den 14. december kl. 19.00, og foregår efter samme model.
Der startes kl. 19.00 med 3 stk. Smørrebrød inkl. 1 øl/vand, hvorefter
”Syng og spil gruppen” fra Vamdrup kommer med sang og musik med
bl.a. julens sange på repertoiret. Ca. 20.45 er der kaffe og kage, hvorefter
gruppen optræder igen.
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Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Prisen for hele herligheden er beskedne kr. 100,-. Mere herom i næste nummer af ”Landsby-Posten”.
Alle arrangementer foregår i forsamlingshuset, og prisen for de 3 første er
kr. 40,- pr. gang, dog kr. 50,- for ikke-medlemmer.
Seniorklubben arrangerer også bowling hver anden mandag kl. 14.00 i
Brørup. Det koster kr. 35,- pr. gang og tilmelding er nødvendig hos Knud
Hansen på tlf. 20 40 34 24. Næste gang er den 6. november.
Alex Andersen

NYT FRA LOKALRÅDET
Hjertestarterkursus
Svend Erik Saatterup har tilbudt at holde et grundlæggende 1-timers hjertestarterkursus:
Tirsdag d. 14. november kl. 16
Torsdag d. 16. november kl. 20
Begge i hallen. Der er plads til 20-25 personer. Ingen tilmelding.
Lokalråds Årsmøde
Onsdag d. 1. november kl 19:30
Opstilling af nye medlemmer til valg samt uddeling af Årets Pris.
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DIT LOKALE VALG
Så nærmer byrådsvalget sig, og vi skal til stemmeurnerne igen.
Jeg har besluttet at stille op til 4 år mere i Esbjerg
Byråd, da jeg stadig har både lyst og mod på det
lokalpolitiske. Jeg føler stadig, at der er brug for
min indsats i byrådet og er godt tilpas med at være
med på holdet, der kæmper for bedre vilkår for vores mange lokalområder i Esbjerg Kommune.
I Hunderup Sejstrup er vi i Esbjerg kommune kendt
som et lokalsamfund, der gør en aktiv indsats for at
bevare lokale værdier, vi ligger i centrum med jernbane lige ved døren og byder aktivt ind, når der er
udfordringer, og det er der stor respekt omkring.








Vi var det første lokalområde, der bød ind med at stille lokaler til rådighed, da flygtninge problematikken toppede for et par år siden, her blev
vores gamle børnehave ombygget til et mini flygtningecenter med stor
succes og lokal opbakning.
Vi har en velfungerende købmandsbutik, der takket være en stor indsats af
købmanden og lokal opbakning fungerer rigtig godt til glæde for os alle og
alle dem, der efterhånden kommer fra Darum og lægger deres handel her.
Det lykkedes også, i et godt samarbejde med K34 og Hunderup Sejstrup
Fremtid, at få etableret en ny benzintank, der her et halvt år efter har 3
doblet benzinsalget.
Vi har startet en ny tradition med en Forårsmesse hvert år, hvor overskuddet går til lokal udvikling.
Det sidste nye er det lokale E-sportshold, som har kvalificeret sig til finalen i en stor turnering i DGI regi i Musikhuset, det er virkelig godt gået.

Alt sammen skyldes en stor indsats af mange ildsjæle i vores aktive landsby,
som jeg fortsat gerne vil give al den støtte, det er muligt via byrådsarbejdet.

Udfordringer har vi mange af både her og i andre landsbyer.
Et spændende udviklingspotentiale for Hunderup/Sejstrup er uden tvivl vores
beliggenhed tæt ved jernbanen, der forbinder syd og nord i Esbjerg Kommune.
Det skal vi udnytte, når vi skal i gang med etablering af flere udstykninger, som
må være helt oplagt i den kommende byrådsperiode.
Jeg brænder stadig for det lokalpolitiske arbejde, hvor jeg har været med i byrådene i både Bramming og Esbjerg i alt 12 år. Der er stadig nok at tage fat på, vi
kan blive meget bedre til at udnytte de mange ressourcer, der findes i vore lokal8

områder, og jeg vil også fremover tilstræbe at være sparringspartner i forhold til
lokalråd og andre lokale foreninger her i Hunderup-Sejstrup.
Udvikling af lokalområderne kommer dog ikke af sig selv. Det kræver fokus og
benhårdt arbejde, og får jeg 4 år mere i byrådet, vil jeg hver gang, det er muligt
fortsat gøre opmærksom på, at Esbjerg ikke længere kun er en storbykommune,
men også en landdistriktskommune, hvor der skal støttes op om både vilkår og
udvikling
Ved sidste valg fik jeg stor støtte her i vores område, en opbakning som jeg er
meget taknemmelig for, og derfor vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at forbedre
forholdene både her og i andre landsbyer.

Ved valget stiller jeg igen op som nr. 2 på SFs liste i Esbjerg kommune. Trods
den høje placering er der dog ingen garanti for en byrådsplads.
Vi er nemlig sideordnet opstillet, så det kræver et valg med mange personlige
stemmer, hvis det skal lykkes.
Det betyder i praksis, at får SF f.eks. 2 mandater i byrådet igen, bliver jeg kun
valgt, hvis jeg får 2. flest personlige stemmer af de kandidater, vi har på listen.
Jeg håber, det lykkes.
Godt valg
Jørn Boesen Andersen

LEGAT

MINDELEGATET FOR
FAMILIEN MØLLER, ALLE
KRAGELUND, HUNDERUP SOGN
uddeles i december
Legatet kan søges af unge født og opvokset i den
Oprindelige tidligere Hunderup kommune til hjælp
ved uddannelse og dygtiggørelse af enhver, det være
sig faglig som boglig art.
Der kan søges en legatportion af unge kvinder og
mænd, hvis forældre, adoptivforældre eller værge er
og har været bosat i Hunderup sogn i de sidste fem år.
NB: Der skal br uges et specielt ansøgningsskema,
som afhentes hos – og korrekt udfyldt, afleveres eller
sendes til: Ole Jæger, Puggaardsvej 9, 6740 Bramming,
senest torsdag den 16. november 2017.
BESTYRELSEN
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NYT FRA LANDSBYSCENEN
Den 7. oktober var der fællesspisning i Sejstrup forsamlingshus – med en
godt og vel fyldt sal. I dén forbindelse var Landsbyscenens børneteater på
scenen. Her opførte børnene stykket ”Jagten på den forsvundne kurv” som
var instrueret af Anne-bodil Frederiksen, Lone Ingvartsen og Christian
Jacobsen – et stykke som børnene selv har været med til at bestemme indholdet af, og som er skrevet af Anne-Bodil Frederiksen.
Der var i alt 8 børn på scenen, som alle gjorde
et fantastisk stykke arbejde. Og det var tydeligt
for enhver, at de havde lagt mange kræfter i
deres roller – super flot!
Stykket blev også opført søndag eftermiddag,
foran 45 gæster. Også hér var fremførelsen
uden bump på vejen.
Så nu går børnene på ”ferie”, og det er ved at
være tid til ”de voksnes” teater sæson.
I uge 43 starter vi så småt op med at øve på
dette års stykke. Vi har i år valgt at skulle fremføre ”Udkantsdanmark – et besøg fra hovedstaden”. En farce, som i korte træk handler om de
kultursammenstød der kan være imellem by og
land.
Holdet skal i år instrueres af Kirsten og Teddi Dahl Holm, som bor i Andrup. Teddi er bror til Birthe Holm fra bestyrelsen.
Det skarpe øje, vil nok bemærke, at vi har ladet vores billetpriser stige lidt i år, hvilket vi
håber at I vil tage godt imod.
Vi har naturligvis også udgifter der skal dækkes ind, ligesom alle andre foreninger.
På glædelig gensyn til januar.
På vegne af Landsbyscenens
bestyrelse
Jette
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Begravelsestale
Karen Marie Hansen (født 16. apr il 1926 – død 23. august 2017, 91 år)
Begravet på Hunderup kirkegård, tirsdag 29. august 2017 kl. 11
Salmer: 729: Nu falmer skoven - 728: Du gav mig - 217: Min Jesus, lad mit hjerte få
- 748: Nu vågne alle Guds fugle små. Ved graven sang vi: 218: Krist stod op af døde
Der blev læst fra: Romerbrevet 6,3-11
Fra den dag vi fødes ind i verdens lys, går livet kun én vej; og det er til dødens mørke grav. Det er virkelighedens verden for os; for sådan oplever vi det. Men – her i
kirken hører vi en anden fortælling om det Gudgivne menneskeliv, og derfor begyndte vi i dag med en efterårssalme og slutter af med en morgensalme; vi erfarer
døden, men håber på livet. For på trods af dødens tunge vished i livets verden, håber
vi på, at morgenrødens glans atter engang vil danse over vore øjne, når vi vækkes
ved opstandelse af Gud selv til nyt liv og ny glæde. Men i dag er det som efterår, for
vi har mistet et elsket menneske og en afholdt person. Vi tænker vel næppe på døden
i hverdagen, og derfor fylder den så meget, når den uindbudt lukker sig selv ind i
vores liv, hvor dens tilstedeværelse er os inderligt uønsket. Om vi vil det eller ej,
lever vi livet på dødens vilkår. Men her i huset siger vi også, at vi dør på livets vilkår.
Vi er samlet her i Hunderup kirke i dag for at tage en værdig afsked med Karen Marie Hansen. Hun blev født en tidlig forårsdag d. 16. april 1926, og hun voksede op i
tiden under Anden Verdenskrig; ja, hun blev såmænd konfirmeret få dage efter besættelsen d. 9. april 1940. Efter 91 års liv og gerning iblandt os, sov hun stille ind
onsdag d. 23. august efter en tid med sygdom. Hun voksede op på ejendommen på
Kjærgårdsvej 23 her i Hunderup, og selvom hun var ude at tjene, fandt hun hjem
igen. Hun skulle dog først lige omkring Tjæreborg som husbestyrerinde, hvor hun
traf den mand, hun skulle leve sit liv med i medgang og modgang. Kristian og Karen
fandt hinanden, de faldt for hinanden, og de blev gift i 1951 – samme år, som de
købte Karens fødehjem på Kjærgårdsvej. Gården blev ramme om deres liv sammen
igennem de 66 år, som de fik med hinanden. De år er ikke forsvundet i timeglassets
sand, for der er minder og spor efter deres liv og levned her i området.
Karen engagerede sig vidt og bredt, og havde en medfødt gnist til at yde en indsats
for lokalsamfundet. Glad som hun var for de nære ting, mente hun også, at hun
skyldte at give noget til fællesskabet – og det gjorde hun sandelig, for hun var utrolig
flittig. Hun sad bl.a. i menighedsrådet i en del år, og generelt var hun engageret der,
hvor hun følte, hendes evner kunne blive til glæde og gavn. Selv når
hun så sport i fjernsynet, hvilede hendes hænder ikke, for der var altid en anledning
til at gribe strikkepindene. Trangen til lokal engagement har inspireret hendes børn
til også at give en hånd med der, hvor de nu bor og har deres hverdag.
Igennem mange år har Karen samlet udklip om sognet, og i flere tilfælde har hendes
scrapbøger været flere til hjælp. Karen var nysgerrig på folk og kunne huske mange
14

detaljer; på den måde var hun familiens hukommelse. Karen og Kristian blev forældre til tre piger, og siden hen er der kommet 7 børnebørn og 12 oldebørn til, men aldrig glemte Karen en fødselsdag, og selv lige til det sidste, da hun lå i sygesengen i
hjemmet, kunne hun nemt lige huske dén og dén dato. Hun var velsignet med mange
talenter, og hun var til velsignelse for mange, hun mødte på sin vej.
Et liv er desværre ikke et menneskeliv, hvis der ikke også er sorg og stor smerte undervejs. Det måtte Karen og Kristian sande som forældre, og Lone og Else mærke
som søstre, da de i 2013 mistede Kirsten. Det var et hårdt slag imod livets glæde, for
forældre bør ikke lægge deres børn i graven. For Kirsten såvel som Karen var det en
kræftsygdom, der satte ind og tog livskraften ud af deres legemer. Man kan forfalde
til triste tanker og tungsind, hvis man sætter sig til at spekulere over, hvad livet dog
er værd, når man alligevel skal dø? Gør Gud overhovedet noget ved al den sygdom
og uretfærdighed, vi så nemt kan føle og mærke, især når savnet river i hjertet over
tabet af en af vore kære?
Når livet bliver for tungt, for svært eller for stort for os at bære, samles vi og deler
vore følelser med hinanden. En glæde, der deles, vokser i styrke, men en smerte og
sorg, der deles, bliver lindret. Det er ikke tiden, der læger alle sorg, men fællesskab
og kærlighed. Kirken er et gammel hus, der har stået her som et trofast billede på, at
Gud elsker os. Herinde er der rum for alle vore følelser og alle vore tanker. Her bæres
barnet til dåben med stor glæde, og her konfirmeres de unge på en festlig dag; her
vies de voksne til ægteskabets liv og glæde i medgang og modgang; og her kommer
vi, når døden skiller os fra hinanden; når døden tager den bort, som vi har lagt vort
hjerte hos. Men selvom de levende dør og vore kære går bort, så dør kærligheden dog
ikke, og glæden forsvinder ikke; men vi må finde en måde at komme ud i hverdagen
igen, om end denne gang på en anden måde end før. Dagligdagen er ikke længere den
samme, og når de festlige dage nærmer sig, vil Karens fravær blive bemærket med
savn. Hendes stol er tom, og hendes flittige hænder er gået i stå.
Det har altid været et kendetegn på Karen og Kristian, at de har villet det gode humør
og deltage dér, hvor man kunne le højt og hjerteligt. Karen beklagede sig aldrig, men
ville langt hellere tælle de lyse timer, og hun skubbede de ubehagelige tanker fra sig.
Nej, det var glæden og de gode ting i livet, hun ville fokusere på, og selv igennem
sygdom og bortgang var der en trang til at lade glæden bryde frem. Måske ikke i latter, men i hjertevarme smil over det levede liv og de kære, hun holdt sig nær. Selv
ved begravelsessamtalen var der megen glæde over det liv, Karen havde levet; minderne er mange, for hun satte sig spor hos mange.
I kender Karen på hver jeres måde; hun er af nogle kendt som hustru, som mor, bedstemor og oldemor, af andre som nabo, veninde og som én, der engagerede sig – fordi hun ikke kunne lade være. Hun levede sit liv og udfyldte sin plads i tilværelsen; nu
må vi andre gå videre i livet, selvom Karen ikke længere kan gå med. For dagene er
til for at bruges; og vi er skabt til dette liv i medgang og modgang; sat her for at elske, hvor smerteligt det er – thi den, der elsker meget, sørger meget. Af kærlighed
lægger vi Karen til hvile og beder om en glædelig opstandelse ved Guds nådige hænder. Guds barmhjertighed være med Karen. Guds fred være med os alle. Amen.
15

16

17

18

FLOT OKTOBER I HSUG
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Klaus B. Pedersen 20 34 37 15
Udlejning:
Pernille Jacobsen 75 17 24 02
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 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
20 34 13 04
LANDSBY SCENEN
Jette Grøndal Rasmussen
Kjærgårdsvej 27A, Hunderup
40 24 82 48
landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET
Formand:
Helle Hvitved
Kjærgårdsvej 48, Hunderup
75 17 24 17, 61 33 14 92
helle@hvitved.com
MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

K-34
Formand:
Jeppe Klingsten Sørensen
22 18 31 42
marjanna@live.dk
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75 17 31 45, 28 83 08 45
mail gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67
IDEFORUM
Formand:
Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
75 17 40 32, 30 13 23 72

Velfortjent hygge skal der også til hos Landsbyscenens Børneteater.
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