Landsbyfesten 09 åbner med

Skala-koret.

Onsdag, den 27.maj ,kl. 19 synger Skalakoret i Hunderup
Kirke for at starte Landsbyfesten på en festlig måde.
Koret ledes af Kirstine Frost Jessing fra Esbjerg.
Mange kender hende fra The Beverly Band.
Koret fortsætter med korsang og
fællessang med publikum i teltet.
Kirken vil denne aften være pyntet op med
malerier lavet af 2.-3. Klasse.

Bededagsaften.
Den 7. Maj, kl. 19 er der ”Hit med salmen” I Vilslev Kirke.
Denne aften vil 4 Vilslev-borgere og 4 Hunderup-Sejstrup-borgere hver
fortælle om en salme, der betyder noget særligt for dem.
Derefter er der kaffe og varme hveder i Konfirmandstuen.
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Gudstjenesten 29. marts
Søndag den 29. marts var der festlig gudstjeneste i Hunderup Kirke. Det
var første gudstjeneste, efter at kirken havde fået renoveret varmesystemet, og ved samme lejlighed indviede Arendse den nye messehagel, der
er blevet syet til Hunderup og Vilslev kirker. Straks vi kom ind af døren,
blev vi modtaget af messehagelen, der var hængt til beskuelse på en gine
ved siden af orgelet. Den er meget smuk i gyldne farver med en rose
broderet på ryggen i krydset af et gyldent kors. Langs kanten er en bort,
hvor der med sirlig håndskrift er broderet nogle vers fra ”En rose så jeg
skyde”.
Kirken var smukt udsmykket med blomster, men … hov, der mangler jo
et sted at sætte blomsterbuketterne. Radiatoren er forsvundet, og de forreste kirkebænke er forlænget. Hvor skal blomsterne stå, og hvor skal
læsebrillerne nu ligge? Blomsterbuketten var sat smukt på døbefonden,
men det er ikke gangbart i længden. Kirken var dejligt varm, og efterfølgende har jeg fået oplyst, at der sidder varmelegemer under sæderne.
Desuden er der et ekstra keramikvarmeapparat ved fødderne i forreste
bænk ved døbefonten, så den lille kan holdes varm. Der kan man så sætte sig, hvis man har kolde tæer. De nye kirkebænke er så smukt lavet og
malet, at man ikke kan se, hvad der er nyt, og hvad der er gammelt, selv
om man kigger nøje efter. Der er lavet nye rygge, mens sæder og gulve
er forlænget. Der er desuden lavet pletvis renovation af loftet, og der
skulle laves arme til ginen, så messehagelen tog sig godt ud. Flot arbejde
malet af Rene Rasmussen og tømret af Bjarne Hein Jensen.
Gudstjenesten begyndte, og desværre må Arendse jo ikke have det fine
tøj på hele tiden. Dagens tekst var historien om de to fisk og de fem
brød. Jeg holder meget af den historie og bruger den i matematikundervisningen, når mine elever ikke kan finde ud af at dividere. De kan ikke
lide brøker, så de tager altid det største tal og dividerer med det mindste.
Men så siger jeg til dem, at historien om Jesus ikke ville have været så
bemærkelsesværdig, hvis han havde delt 5000 brød mellem 5 mennesker! Nu er divisionens mysterier ikke værdige for en prædiken, så i stedet prædikede Arendse over opstandelsens mysterier. Efter prædikenen
fortalte Arendse kort om den nyistandsatte kirke og om messehagelen,
der er tegnet
20 af Lis Bøggild, broderet af Dagny Runge, Kirsten Clausen,
Jette Clausen og Annelise Lauridsen og monteret af Irene Egeskov Andersen. Stoffet er leveret af sadelmager Per Jensen.

Så kom det store øjeblik, hvor
Arendse skred op gennem kirken i
sit nye skrud. Den er så smuk i sine
gyldne farver, og den passer så fint
til altertavlens nuancer. Detaljerne
er knap så synlige på afstand, så
man skal nok se den nogle gange,
før man har opdaget dem alle.
Efter gudstjenesten var der kaffe, og
Arendse og syerskerne blev fotograferet. Vi opdagede den fine lille detalje ved borten, at ordet ”verden”
står på hver sin skulder, når præsten
hæver armene. Så både vers 4 og
vers 8 er med i borten. Da Arendse
ikke kunne være med i beundringen
af det, der var på hendes ryg, kunne
hun og Irene diskutere, hvordan
blomsterne i fremtiden skal placeres
i kirken.
Vi må håbe at messehagelen passer
lige så godt i Vilslev kirke.

Spillemandsmessen. 28.maj.kl. 19.30.
Folkemusikgruppen ”Jysk på næsen”, der består af 2 violiner, harmonika og kontrabas, deltager i messen/koncerten i Vilslev Kirke. Gruppen
regnes blandt de mest rutinerede Inden for dansk spillemandsmusik.
Messen kræver deltagelse af et kor, der leder sangen i den tilhørende
kormusik. Denne aften er korene : Bramming Blandede Kor,VilslevHunderup Kirkekor og det nystartede børnekor.
Hanne Præstegård tager sig af solopartierne. I spillemandsmessen synger menighed/publikum flere fællessalmer, der er blevet tillempet folkemusikstilen.
Da menigheden synger med flere steder i messen, Opfordres alle derfor
21 på metil at komme kl.19.00-19.15, Hvor vi sammen med koret vil øve
nighedens Sange.

ÅRETS KONFIRMANDER
Som traditionen byder, er der konfirmationsgudstjeneste i Hunderup
kirke den første søndag i maj, altså den 3. maj i år.
Årets konfirmander er:
Mathias Fabricius
Jeppe Uldbæk Iversen
Simon Bihl Bloch Jensen
Anders Risager Kristensen
Jacob Risager Kristensen
Jesper Jensen
Corrina Præst
Caroline Præst

Kjærgårdsvej 15
Møllevænget 2
Ribevej 7
Nørlundvej 9
Nørlundvej 9
Kirkevej 52
Kirketoften 9
Kirketoften 9

CYKELTUR DEN 13. MAJ
Ligesom sidste år, arrangerer vi også i år cykeltur ud i vores
skønne natur. Vi starter på H.S.I.´s P-plads onsdag den 13.
maj kl. 18.30
Vi cykler med Kjærgårdsvej, Ribevej, Hedemarksvej over Høe
til Hessellundvej, ved Gørding, turen hertil tager nok ca. 3
kvarter. Vi cykler ikke hurtigere end at alle kan følge med, også børn. Her gør vi holdt ved en ”vinbonde”. Vi har fået lov at
sidde på hans grund og nyde udsigten, samt vores medbragte
kaffe, eller hvad man nu har fundet på at tage med. Denne
”vinbonde” vil fortælle lidt om hans erfaring med at være
”vinbonde” i Danmark.
Herefter cykler vi over Ilsted hjem. Hvis der skulle være nogen der ikke har en cykel, eller syntes at det er lige langt nok
på cykel, kan man sagtens deltage i bil.
Ingen tilmelding, bare mød op.
Venlig
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
maj.

03. maj. 2. Sø.e. påske. Kl. 10.00
Den 7. maj,kl. 19.00, Bededagsaften, er der ”Hit med salmen” i Vilslev Kirke. Denne aften vil 4 lokale Vilslevborgere og 4 lokale Hunderup-Sejstrup-borgere hver fortælle
om en salme, som betyder noget særligt for dem.
Derefter er der kaffe og varme hveder i konfirmandstuen.
08. maj. Bededag Kl. 10.00
10. maj. 4. Sø.e. påske. Ingen.
17. maj. 5. Sø.e. påske. Kl. 11.00
21. maj. Kristi Himmelfartsdag Ingen.
24. maj. 6. Sø.e. påske. Kl. 11.00
28. maj. Spillemandsmesse i Vilslev Kirke Kl. 19.30
31. maj. Pinsedag Kl. 09.30
Se mere på:
www.vilslev-hunderup.dk

Velkomstpakke
Er du flyttet til Hunderup/Sejstrup efter 1. januar 2007, kan du modtage
en Velkomstpakke til en værdi af ca. 15.000,- kr. fra lokale erhvervsdrivende og foreninger.
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Henvendelse til: Bente Nonbo, Rønnesvinget 2, tlf. 7517 2167
eller Aage Fredslund, Kirketoften 11, tlf. 7517 4032

TENNIS
Tilmelding, kontingent og nøgler:
Tilmelding:
Tilmelding kan ske ved afkrydsning på tilmeldingsliste eller på
spillermøde i klubhuset lørdag d. 2 maj kl 12.30. Henvendelser i øvrigt om tilmelding til Per Hedevang, tlf. 7510 2384.
Kontingent:
Børn og Unge under 18 år: 200 kr.
Voksne: 450 kr.,
Samboende familiemedlemmer kan tilmelde sig som familie til
et samlet kontingent på 1.000 kr. pr. familie.
Nøgle til Tennisbanerne:
Nøgle udleveres mod depositum på 50 kr.
Henvendelse om nøgle til Per Hedevang, tlf. 75102384.
Vh. Per

Smørrebrødsturneringen
Vi lægger det i Ribe igen i år.
Der vil komme nærmere oplysninger.
Jeg håber på en rigtig god tennissæson.
Hilsen
Lene Tang
Tlf.: 7517 2763
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ONSDAGS SPILLEAFTENER:
Første gang bliver onsdag d. 6 maj. Sidste aften før sommerferien
bliver onsdag d. 24 juni. Denne aften arrangeres turnering og vi
griller/ spiser kage drikker kaffe/øl og sodavand. Ellers er det planen at aftenerne forløbet efter følgende model:
19.00–19.30: Instruktion
19.30-20.30: Kampe og kamplege
20.30 – mulighed for at spille videre
Kom når du vil! Jeg håber på lune sommeraftener, dejligt vejr og
stort fremmøde. For de der har lyst, vil jeg forsøge at arrangere
”rangliste”kampe, som afvikles fra 20.30 om onsdagen og i løbet af
ugen. Alle er velkomne! Første gang efter sommerferien bliver
onsdag d 12 august.

Sogneturnering v. Lene Tang:
Ved sidste års smørrebrødsturnering, blev vi enige om, at vi i år vil
tilbyde en mix-række, hvor der spilles en mix-double + en herre- og
en damesingle. Det er derfor muligt at tilmelde sig i dame-, herre-,
mix- og doublerækken.
Reglerne for doublerækken er, at mindst 2 af de 4 spillere er piger.
Som sidste år spilles der to mix-kampe og en herre- og en damedouble. De samlede spilleregler kommer ud sammen med turneringsplanen. Ligeledes var der enighed om, at kamptidspunktet lørdag og søndag er klokken 10.
En evt. anden kamp samme dag/samme bane er kl. 16.
Tilmelding skal ske senest 1. maj til Lene Tang, Vibækvej 22, 6740
Bramming eller på mail Lene.Tang@skolekom.dk
Det er meget vigtigt at overholde tilmeldingsfristen, da turneringen
bliver lagt umiddelbart efter.
Er planen lagt, ændres der ikke på den.
Jeg forventer, at turneringen starter i uge 20.
25 VestPrisen er 100 kr. pr. hold. Beløbet indsættes på 7606 1058731
jysk Bank.

Aktivitetsudvalget arrangerer
Ta’ med til Varde Sommerspil 2009
Søndag den 28. juni 2009, kl. 15.00
Disneys ”Skønheden og Udyret” er en moderne
udgave af et gammelt folkeeventyr fra Frankrig.
Det er et højt elsket eventyr, som er dybt forbundet med fransk kultur, hvor ømheden fremhæves
som bærende element i kærligheden.
En smuk prins afslår en uvejrsnat at huse en
gammel kone, som vil betale for husly med en
rød rose. Den gamle kone, som i virkeligheden
er en troldkvinde, forvandler prinsen til et uhyre, og han skal forblive
således afskyvækkende indtil en ung smuk, uskyldsren kvinde
”Skønheden” forelsker sig i ham og indvilger i at gifte sig med ham.
En del af forbandelsen består i at Prinsens, Udyrets, tjenerskab er under
forvandling til brugsgenstande som for eksempel en kommode, en lampe
og en kande. Forvandlingen skal være fuldbragt, når den røde rose, som
den gamle kone bringer ind i historien, har mistet sit sidste kronblad, så
der er ikke noget at sige til, at disse delvist forvandlede mennesker har
travlt med at skubbe på foreningen af Skønheden og Udyret. For yderligere at komplicere situationen for Udyret og forelskelsen indskriver Disney versionen en landsbyhelt, Gaston, som ligeledes bejler til
”Skønheden”.
Handlingen foregår i to verdener. Den ene er slottets eventyrverden med
Udyret og de omvandrende brugsgenstande, den anden i landsbyens mere jordnære miljø.
7-kanten - er både det første amatørteater og den første friluftsscene i
hele verden, der har fået tilladelse til at opføre Disneys "Skønheden og
Udyret". Det er 7-kantens største satsning nogensinde.
Tilmelding senest den 04.05.2009 til:
Jette Bendiksen, tlf. nr. 22 82 65 90, mail: torbjoern@privat.dk eller
Bente Nonbo, tlf. nr. 23 26 74 63, mail: bjnonbo@email.dk
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Betaling skal ske ved tilmelding. Billetprisen i prisgrp. 2 er:
voksne kr. 185,00. Folkepens. og børn kr. 165,00.

Der vil blive samkørsel fra forsamlingshuset kl. 13.30, hvor vi fylder nogle biler og kører til friluftsscenen i Varde.
Pak en kaffe/madkurv, så kan kaffen nydes før forestillingen. Forestillingen begynder kl. 15.00.

ÅBEN HAVE
Hos Birgit og Martin Thygesen
Kirkevej 40 i Sejstrup
fremvises haven
i weekenden 23. – 24. Maj
begge dage fra kl. 10 – 17

ALLE er velkomne
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Sogneudflugten går i år til Sydfyn.
Lørdag, d. 6.juni .
Afgang Vilslev Kirke kl. 8.00
Afgang Hunderup Kirke kl. 8.15
Vi indtager formiddagskaffe i Den Reformerte Kirke i Fredericia og bliver orienteret om Kirken og dens menighed. ( Vi
medbringer boller, tag selv kaffe/ te med).
Derefter kører vi til Gymnastikhøjskolen i Ollerup. Her ser
vi os om på skolens område. Vi får fortalt om skolens bygningsværker,( Danmarks første svømmehal), ny og gammel
udendørs kunst - og skolens virke.
Menighedsrådet medbringer en håndmad og vand, som vi nyder her, før vi fortsætter til
Fåborg Museum. Her kan vi gå rundt på museet på egen
hånd og se på malerier af ”De fynske malere”. Er man ikke til
det, kan man i stedet gå sig en tur i Fåborgs gamle gader.
Sidste attraktion er de skønne Svanninge Bakker – også
kaldt ”De fynske Alper”. Her er der lejlighed til at gå en lille
tur i det smukke landskab eller blot nyde udsigt og udstilling i
udsigtstårnet.
Aftensmaden , en to-retters menu nydes på Restaurant Bryggen ved Middelfart Lystbådehavn. (Drikkevarer til middagen
er for egen regning.)
Pris pr. deltager i alt for bus, entre`, guider, frokost og middag : 175 kr.
Tilmelding senest 27. maj til
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Inger Marie Andersen, tlf. 75 174309 eller
Mette Fredslund, tlf. 75 174032.

SENIORKLUBBEN
På Senior Klubbens generalforsamling var det store skiftedag i bestyrelsen idet ingen af de tre bestyrelsesmedlemmer der var på valg ønskede
genvalg, de nye i bestyrelsen er Alex Andersen, Dagny Runge og Tage
Jensen som afløser Niels Bertelsen, Folmer Hansen og Laura Pedersen.
Klubben havde et overskud i året på 2.580,- kr. og sluttede med en beholdning på 39.297,- kr.
Formanden mindede Søren Madsen som var afgået ved døden i det forgangne år.
Også på køkkenholdet var det skiftedag idet Mie Rasmussen og Gurli
Lauridsen ønskede at holde de afløses af Birgit Thygesen, Gerda Madsen og Anna Andersen
Efter generalforsamlingen fortalte Niels Bertelsen om Tobiasen Kragelund som optakt til den efterfølgende film optaget i 2005 hvor Kjeld Pedersen fortæller om høslet i Vilslev enge og der vistes klip af den gamle
høslet film med Brdr. Møller Kragelund.
HUSK!!! Vores udflugt den 28./5. 2009 fra Hunderup kirke kl. 8.30.
Turen går til Husum området så husk derfor pas og godt humør.
Tilmelding senest den 1.maj til
Gerda Bjerrum tlf. 75 17 31 45 eller Knud Hansen tlf. 75 17 37 84

BEMÆRK!!
Midtersiden i dette nummer med den farvestrålende
collage er sponsoreret af Hans Thim, der har firmaet
”10 M Kopi” på Ribevej i Bramming.
Hans Thim har i mange år gjort et stort arbejde ud af at
levere ”Landsby-Posten” i en flot kvalitet og til en
fornuftig pris. Begge dele er lykkedes.
Vi får altid en fornem service hos Hans Thim.
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Tak for den flotte gestus.

Kanotur på Kongeåen
Søndag den 16. August.
Tag madkurven med og få motion og en god oplevelse
Afgang fra Villebøl Camping kl. 10.
Vi har 6 kanoer, med 2 voksne i hver ( evt. 2 voksne og et barn)
Turen er planlagt at gå til Vilslev. Hvis tilslutningen er større end 12
voksne
laves 2 ture, hvor 1. hold sejler fra Villebøl til Gredstedbro og 2. hold fra
Gredstedbro til diget.
Turen varer ca. 4 timer, incl. et stop, hvor vi nyder den medbragte mad.
Pris 50,- kr. pr person.
Først til mølle.
Tilmelding, :
Lokalrådets Aktivitetsudvalg
Helle Hvitved. Tlf. 75172417 mail: helle@hvitved.com
Aage Fredslund. Tlf. 75174032 mail: aagef@hotmail.com

SOGNEARKIVET
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v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider

Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30

FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen
BØRNEHAVEN
Allan Lohals
Kirkevej 10, 31 37 02 65
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
Kirkevej 9, 75 10 18 29
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Peter Larsen, 59 44 77 51
Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Egon Sørensen
Kirkevej 15, 75 17 35 82

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37
LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sigfred@bbsyd.dk
LOKALRÅDET
Formand, Bente Nonbo
Rønnesvinget 2, 75 17 21 67

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
SOGNEUDVALG
Lejf Knudsen
Puggårdsvej 6

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Niels Bertelsen
Rønnesvinget 1, 75 17 38 03
SKOLEBESTYRELSE
Claus Schønwandt
Nørlundvej 3, 75 10 25 50

Kartoffel og grøntsags boden, på Sejstrupvej 12, Sejstrup.
Som en lille hobby opdrætter vi også tyrekalve til slagtning

Kalvefars ............................................................. 50,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) ................ 52,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kartoffel bod på Kjærgårdsvej 22, Hunderup.
Søren Karlo Tækker
75 17 42 25 / 20 87 73 78
Bedst efter kl. 18.00
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Søndag den 5. april var følgende guldkonfirmander samlet til en hyggelig gensynsdag:
Frede Søren Sørensen, Kirsten Pedersen, Britta Pedersen, Birthe Margrethe Hansen, Grethe Johanne Tækker, Erik Frahm, Åse Margrethe Hansen, Knud Klit Jensen, Ethel Hillerup Jensen, Lis Høeg Pedersen, Birgit Vestergård Jensen, Børge Rasmussen og Ellen
Marie Dam
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Gymnastikholdet: Drenge børnehaveklasse til 2. klasse.

