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HUSKEKALENDEREN
Søn.

1. okt. Fælles Gudstjeneste

Tor.

5. okt. 13.30

Foredrag Seniorklubben om ”Amish-folket”

Lør.

7. okt. 18.00

Fællesspisning i Sejstrup Forsamlingshus

Søn.

8. okt. 09.30

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Søn.

8. okt. 15.00

Børneteater i Sejstrup Forsamlingshus

Søn. 15. okt. 11.00

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Tir.

Fyraftensmøde i Hunderup Kirke

17. okt. 17.00

Tor. 19. okt. 13.30

Foredrag Seniorklubben ”Nødhjælpsarbejde i Bosnien”

Søn. 22. okt. Fælles Gudstjeneste
Ons. 25. okt. 19.00

Sangforedrag i Sognehuset, Gredstebro

Søn. 29. okt. 16.00

Koncert med Ribes Drengekor i Hunderup Kirke

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

Lør. 18. nov. 18.00

Julefrokost i Sejstrup Forsamlingshus

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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NYT FRA LOKALRÅDET
Vi holder generalforsamling/årsmøde torsdag den 1. november i HSI. Der
vil vi offentliggøre, hvem der har sagt ja til at være i det nye lokalråd. Vi
arbejder stadig på sagen. Vi regner med at kunne nøjes med fredsvalg.
Alle, der er interesseret, kan melde sig. Arbejdsindsatsen herude er minimal i forhold til de store byer. Den store fordel ved at være med i lokalrådet er, at man lærer en masse mennesker at kende herude, samt at man får
en vis indsigt i kommunens arbejde. Desuden får man indflydelse på,
hvad der sker herude. Vores lille samfund er i høj grad afhængig af, at der
er aktive folk og ildsjæle, der deltager i forskellige bestyrelser – og selvfølgelig også i lokalrådet.
På generalforsamlingen skal vi også uddele Årets Pris, der i år går til en
ildsjæl, der i mange år har gjort et stort arbejde for lokalsamfundet.
Årets høstmarked er vel overstået, og vi fik en god dag med ca. 500 deltagere og fint vejr næsten til det sidste. Vi har udvidet åbningstiden, og det
var der stor tilfredshed med.
Jeg vil minde om, at man kan give et bidrag til hjertestarterens opsætning
på Mobilpay 61331492 (Helle Hvitved) eller konto 5971-1289088.
Helle Hvitved
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PETANQUE
Turneringsresultater i Hunderup-Sejstrup petanque.
Hunderup-Sejstrup petanqueklub har netop afviklet sin årlige efterårsturnering.
Blandt foreningens 50 aktive spillere havde 32 - altså 16 par - valgt at deltage.
Efter 2 indledende puljer med 8 par i hver, blev der dannet 2 nye puljer
med de 4 bedste par fra hver af de indledende puljer i en A-række og de
øvrige i en B-række.
A-rækken blev vundet af Hanne og Alex Andersen foran Gerda og Erik
Madsen og med Mona Saatterup og Jytte Bondesen på 3. pladsen.
B-rækken blev vundet af Kis Lund og John Rødgaard foran Irene Larsen
og Jens Jørgensen og med Gerda og Iver Hansen på 3. pladsen.
Hunderup-Sejstrup petanque fortsætter sin udendørs sæson, indtil vejret
bliver for dårligt - formentlig midt i oktober - hvorefter man spiller videre
hver onsdag kl. 9.30 i Hunderuphallen.
Det koster kr. 250,- for vintersæsonen, og alle er velkomne.

A-række: Jytte Bondesen, Mona Saatterup, Gerda og Erik Madsen samt
Hanne og Alex Andersen
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B-række: Gerda og Iver Hansen, Kis Lund, Irene Larsen og Jens Jørgensen

FYRAFTENSMØDER I HUNDERUP KIRKE
Vi mødes i Hunderup kirke til fyraftensmøder kl. 17-17:45, hvor vi hører
om et emne, der handler om kirke og kristendom. Undervejs synger vi et
par sange eller salmer.
Sognepræsten står for forløbet. Det er naturligvis gratis at deltage. Tilmelding ikke nødvendigt.
Tirsdag d. 17. oktober kl. 17
”Kirken er jo kun for kvinder og bløde mænd” om kvinders rolle i kirken igennem tiden, og hvordan det har påvirket kirke og teologi.

Vel mødt!
sognepræst, Ole Witte Madsen
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REFORMATIONSSPILLET 2017

Billederne er venligst udlånt fra hjemmesiden bricksite.com/reformationsspil2017, hvor
der kan findes mange flere billeder.
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KONCERT I HUNDERUP KIRKE
29.okt. kl. 16.
med Ribes Drengekor

Ribes Drengekor har eksisteret i 4 år. Fra at være et lille kor på 3 drenge,
er det nu et kor på 15 drenge plus en mandsgruppe.
Koret er efterhånden ret efterspurgt og indspillede i 2016 en salme-CD,
som bliver brugt i stiftets skoler.
Der er store planer for Ribes Drengekor, og selv om der er flere koncerter
i kalenderen, er koncerten i Hunderup Kirke den første rigtige koncert,
koret er bestilt til.
Koret glæder sig til deres første fulde koncert !
Kom og bliv selv glad af at lytte til god korsang !
Benjamin Friis Nielsen er korleder og organist i Sct. Catharinæ Kirke.
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ÅRSMØDE I HUNDERUP-SEJSTRUP LOKALRÅD
Onsdag den 1.november 2017 kl. 19:30
I samlingssalen HSI.

Dagsorden:

· Valg af dirigent
· Valg af referent
· Formandens beretning
· Fremlæggelse af regnskab
· Opstillingsliste til lokalrådsvalget
· Valg af revisorer
· Årets pris
· Eventuelt
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Torsdag den 5. oktober kl. 13.30 er der foredrag om ”Amish-folket” i
USA i forsamlingshuset. Det er sognepræst, Trine Lydeking Taylor, der
fortæller om de europæiske indvandrere, der stadig lever som i 1600tallet. Amish-folket er kendt for at give afkald på moderne teknologi såsom biler, telefon og elektricitet, og dyrker en streng form for kristendom,
der vægter hårdt arbejde, det enkle liv og en bogstavelig læsning af
”Bibelen”.

Torsdag den 19.oktober kl. 13.30 kommer Maj-Britt og Rene Sigvartsen
fra Esbjerg og fortæller om nødhjælpsarbejde i Bosnien.
Det startede med en henvendelse i 2006 fra Esbjergs borgmester, Johnny
Søttrup, om det var muligt at donere en ambulance og en brandbil til Esbjergs venskabsby, Prijedor. Det var der, og så drog Maj-Britt og Rene af
sted. Oplevelsen gjorde så stort et indtryk, at det nu er blevet til 58 ture
med privat nødhjælpsarbejde.
Kom selv og hør hele deres historie.
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Torsdag den 2. november kl. 13.30 bliver historie og musik kædet sammen, når sognepræst, Elise Lind Balslev, fortæller om dirigent og komponist, Carl Nielsen.
Carl Nielsen har skrevet 6 symfonier, 3 koncerter for hhv. violin, fløjte,
klarinet og orkester, 2 operaer, 6 strygekvartetter og anden kammermusik
samt flere hundrede sange, bl.a. ”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 naturligvis selv synge en del sange.
Alex Andersen

VELKOMSTPAKKEN
Er du/I nytilflytter til Hunderup-Sejstrup tilbyder vi en Velkomstpakke.
Den består af tilbud fra foreninger og erhvervsliv. Det kan være et gavekort, medlemskab til en forening, procenter til et stykke arbejde, der skal
udføres - eller lignende.
Pakken giver desuden et godt overblik over de muligheder, der forefindes
i Hunderup-Sejstrup og omegn.
Du/I kan se Velkomstpakken på www.hunderup-sejstrup.dk. Der kommer
løbende ændringer. Da vi ikke altid ved, hvem der er nytilflyttere er du /I
meget velkommen til at henvende jer til:
Jytte Clausen, mobil nr. 21 22 70 74, mail: jytteclausen54@gmail.com
eller
Hanne Rødgaard Andersen, mobil nr. 29 71 28 72,
mail: roedgaardandersen@gmail.com
Lokalrådet
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SANGFOREDRAG

MED JENS ROSENDAL OG RASMUS SKOV BORRING
Digter og forfatter Jens Rosendal (f. 1932) er den nulevende forfatter, der
har flest sange repræsenteret i Højskolesangbogen. Han er tidligere højskolelærer på Løgumkloster Højskole og Jaruplund Højskole i Sydslesvig. Han står bl.a. bag forelskelsessangen ”Du kom med alt det der var
dig”, der er en af de mest kendte og sungne fællessange i Danmark.
’Marskens Digter’ fra det sønderjyske er bosat ved Vadehavet, hvor netop
mange af hans tekster henter inspiration. Jens Rosendal har gennem sit liv
modtaget både ’Den folkelige sangs pris’, ’Sprogforeningens pris’ samt
kulturprisen ’Den gyldne Grundtvig’, og senest har han i 2017 modtaget
Jydske Vestkystens kulturpris for sine poetiske bidrag til højskoletraditionens sange.
Rasmus Skov Borring (f. 1981)
er pianist og komponist og har
udgivet flere albums med instrumental piano. Han er vokset op i
efterskoleverdenen og er optaget
af at formidle den danske sangskat til nye generationer.
Med en aldersforskel på næsten 50 år har Rosendal og Borring fundet et
fundament for deres samarbejde med intentionen om at samle generationer i nye fællessange. De udgav i 2013 CD’en ’Livets mærke’ med et udvalg af sange, som dels repræsenterer Jens Rosendals forfatterskab gennem tiden – og dels en række af hans nye tekster med musik komponeret
af Rasmus Skov Borring.
Ud over at have optrådt mange steder sammen i Danmark, har Rosendal
og Borring optrådt i USA i Det Danske Kulturcenter i Los Angeles, hvor
de var inviteret til at præsentere deres sange.
Dato: 25. oktober 2017 kl. 19.
Sted: Sognehuset, Andelsgade 2, Gredstedbro.
Fri entre.
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Begravelsestale
Hans Henrik Løhde (født 27. februar 1931 – død 1. april 2017, 86 år)
Begravet på Hunderup kirkegård, lørdag 8. april 2017 kl. 11 ved sognepræst Ole
Witte Madsen.
Salmer: 754: Se, nu stiger solen - 770: Jeg er træt og går til ro - 321: O, kristelighed - 787: Du som har tændt. Ved graven sang vi: 784: Altid frejdig når du
går Der blev læst fra: Romerbrevet 6,3-11
Året går sin vante gang. Vinter afløses af forår, der afløses af sommer. Klokken
slår, tiden går, og en dag fødes vi – en dag dør vi. Den ene dag er vi som forårsblomster, der vokser op og blomstrer, den næste dag blæser efterårets vinterkulde over os, så vi afblomstrer og visner og dækkes af vinterens sne og kulde. Men
på trods af at det er alt, vi kan erfare om livet her, så har vi fået løfter om, at der
trods alt er mere at sige om os, end vi kan sige os selv – at der er mere liv og
kærlighed, end vi kan forestille os, og at den visnede blomst atter en dag vil rejse sig under Guds egen sol.
Vi er samlet i Hunderup kirke i dag for at tage afsked med Hans Henrik Løhde.
Han blev født en vinterdag i snestorm d. 27. februar 1931 i Engesvang, hvor han
kom til verden som den sidste af en børneflok på fire. Der boede så mange af
hans slægt i området, at det blev kaldt ”Løhde-land”. Familien flyttede senere til
Kragelund, hvor de så at sige levede af mosen, og der var meget arbejde med
både tørv og klyne. Hans voksede op i tiden før, under og efter Anden Verdenskrig; en tid med knaphed i samfundet og små kår derhjemme. Hjemmefra lærte
han at sætte pris på det, man havde, at spare og ikke fråse. ”Hvad man i ungdommen nemmer, man sent i alderdommen glemmer”, og livet igennem arbejde
han hårdt for at sikre sin familie gode vilkår. Efter 86 år på denne jord sov han
stille ind lørdag d. 1. april efter en tid med sygdom.
Nu er vi samlet omkring hans kiste og skuer tilbage over de dage, timer og minutter, der udgjorde hans liv. Kisten står tæt ved døbefonten, og det er der en
vigtig pointe i – ved dåben blev han båret ind i kirken for at lægges i Guds hænder; og i dag lyder et ekko fra dåben om, at han stadig ligger i vor Faders barmhjertige hænder; for Gud har i dåben lovet os, at han både i medgang og modgang vil tage sig af os, og aldrig i evighed vil forlade os; ikke når livet går imod
os, ikke når livet bryder sammen, end ikke når vi føler os fortabte for os selv
eller hinanden. Gud har altid et ord til os i sorgen, tvivlens, syndens og smertens
stund. Et ord til liv, til glæde og til fred på ny.
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Livet gik for Hans både op og ned, der var glade dage og triste dage; der var
dage med hygge og dage med hårdt arbejde. Der var dage, der gav ekstra store
minder og som satte spor, der ikke kan slettes. I 1954 tog han ophold på Støvring
højskole, og der lærte han mere, end man kunne læse i bøgerne. Annie krydsede
hans vej, og det blev et møde, der med tiden førte til mere; så meget, at de d. 7 i
7’ende ’57 blev viet i Sankt Knuds kirke i Odense. Sammen fik de tre børn og 60
års samliv på godt og ondt. Hans’ lærergerning bragte dem forskellige steder
hen. Fra 1979 til 1996 var han førstelærer i Hunderup, men selvom han trak sig
tilbage fra arbejdsmarkedet, satte han sig ikke bare roligt hen. Der var virketrang
i ham, og der var meget at gøre. Ved siden af gerningen som lærer, formåede
han at bygge rigtig meget selv; hvor han i skolen skulle arbejde meget med hovedet, kunne han i fritiden også arbejde meget med sine hænder. F.eks. byggede
han et sommerhus fra bunden, og i hjemmet i Sejstrup blev der med tiden bygget
meget om og bygget meget til. Som lærer havde han mest fokus på de svagere
elever, for de stærke skulle nok klare sig. Som familiemenneske var han god til
at ”slagte fedekalven” og havde meget at give dem, der stod ham nær. Altid
hjælpsom med en utrolig tålmodighed, der er de færreste forundt.
Der er ingen tvivl om, at Hans satte sig spor hos mange igennem sit liv. Man
kan aldrig på forhånd vide, hvordan omverden tager imod det, man giver, og
man kan aldrig vide, hvordan ens aftryk giver indtryk. Efterhånden som tiden
gik, bragte børnene også svigerbørn til familien, og snart voksede der også børnebørn op i slægten. Især de seks børnebørn kunne han bruge tid på at køre ture
eller se sport eller på anden måde være en hyggelig bedstefar for. Man siger, æblet ikke falder langt fra stammen, og I børn og børnebørn vil nok arve en del fra
Hans; måske ser I det ikke så tydeligt hos jer selv, som I kan se det på hinanden.
Som familie har I formet hinanden på godt og ondt.
Livet igennem er der tid til alt, der skal finde sted. Nogle gange siger vi goddag
og velkommen til en ny person i vort liv; andre gange må vi sige farvel og tage
afsked med en kollega, kammerat, nabo. Når livet på forskellige måder bliver
større end vi selv kan rumme, går vi til kirke; for dette gamle rum kan rumme os,
som det har rummet så mange før os. Herinde bærer vi de levende til dåben og de
døde til graven – igen og igen under Guds nådige ord om, at vi aldrig er overladt
til os selv. Om vi kommer her til kirke på dage, hvor vi sørger eller dage, hvor vi
glæder os, bliver vi sat ind i en større sammenhæng. Vi bliver en del af historiens
vingesus, og vi bliver en del af budskabet om, at livet koster livet, men at livet
overvinder døden, at tilgivelsen overvinder synden, at Guds kærlighed vinder
over alt. Hans’ tid og dage iblandt os har givet minder og tanker på forskellige
måder. Klokken slår stadig, og i morgen er atter en dag. Minderne lever i følelser
og tanker, og derved kan han stadig på en måde være til stede. Men den stol han
sad i, er nu tom; hans øjne er lukkede og ørerne ligeså; hans hænder arbejder ikke mere. Der er en tid til at byde velkommen, og en tid til at sige farvel. I dag
tager vi en værdig afsked og beder Gud bevare ham til en glædelig opstandelse
på den yderste dag. Det høre og bønhøre Gud ved Jesus Kristus. Amen.
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Sigurd Schmidt 41 85 23 00
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

Reformationsspillet 2017.
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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

