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HUSKEKALENDEREN
Søn.

3. sep. 11.00

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Tor.

7. sep. 13.30

Udflugt seniorklubben til Logitrans og Vilslev

Søn. 10. sep. 17.00

Gudstjeneste (fælles) i Vilslev Kirke

Man. 11. sep. 19.00

Møde om Forsamlingshusets fremtid

Søn. 17. sep. 10.00

Åbent Landbrug - Kjærgård Landbrugsskole

Søn. 17. sep. 11.00

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Søn. 17. sep. 11.00

Høstmarked

Tir. 19. sep. 19.00

Filmaften Gredstedbro Sognehus

Tor. 21. sep. 13.30

Foredrag seniorklubben med Richard Kværnø

Lør. 23. sep. 10.00

Markedsdag hos Min Købmand

Søn. 24. sep. 11.00

Høstgudstjeneste

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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INDENDØRS TENNIS OG SOFTTENNIS
Vi har en glimrende tennisbane i hallen, så der er mulighed for at fortsætte
tennisspillet her i vintersæsonen. Der spilles med såkaldte 50% bolde (kan
lånes hos Alex Andersen). Der kan vælges blandt ”resttimerne” i hallen
dvs. når øvrige aktiviteter har fået deres timer. Prisen er derfor så beskeden som kr. 1.200,- for en fast ugentlig time. Ved 4 deltagere er det kr.
300,- pr. person.
Der kan også spilles SOFTTENNIS, som spilles på en badmintonbane,
hvor nettet er sænket til gulvhøjde. Softtennis spilles med tennisketsjer, og
man kan have pointtælling som i tennis eller badminton. Der spilles med
skumgummibold, som kan lånes. Jeg kommer gerne og hjælper.
Sig til, hvis du er interesseret, så kan der laves en introduktionsaften.
Alex Andersen

Juniorkonfirmandlejr

Socialt samvær for 6. klasserne
Fra fredag til lørdag, d. 8.-9. september har de lokale elever fra 6. klasserne mulighed for at møde hinanden og sognepræsten, inden de skal gå til
præst i 7. klasse.

I løbet af 24 timer skal vi lære lidt om kirke og kristendom, hygge os med
lege og god mad - og måske lidt slik og snacks.
- Ole Witte Madsen
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SENIORKLUBBEN STARTER OP
Seniorklubbens vintersæson starter med et virksomhedsbesøg hos
”LOGITRANS” Hillerupvej 35 i Farup torsdag den 7. september kl.
13.30. Der er ca. 1½ times rundvisning.
Derefter kører vi til Kirsten Blom på Vesterbyvej 17 i Vilslev, hvor der er
kaffe og kager. Kirsten Blom har samlet ting, sager og tøj fra gammel tid
og vil fremvise sin udstilling og fortælle om den.
Prisen for at deltage er kr. 50,-, og der er tilmelding hos Gerda Bjerrum på
tlf. 28 83 08 45 senest 1. september. Der kan max. være 40 deltagere.

Derefter følger 2 foredrag om Nordamerika. Richard Kværnø fra Ribe
kommer torsdag den 21. september kl. 13.30 i forsamlingshuset og fortæller om ”Et familiemedlems udvandring til Canada”. Der har været flere
store udvandringsbølger til både USA og Canada. Her fortælles om et af
dem.
Torsdag den 5. oktober kl. 13.30 er der foredrag i forsamlingshuset om
”Amish-folket” i USA ved sognepræst, Trine Lydeking Taylor.
Amish-folket er kendt for, at medlemmerne giver afkald på ”moderne”
teknologi såsom biler, telefon og elektricitet i hjemmene. De lever næsten
som i 1600-tallet. Amish-folket nedstammer fra europæiske indvandrere,
der i det 18. og 19. århundrede flyttede til USA og bosatte sig i det østlige
Pensylvania, kaldet Lancaster County
Det koster kr. 40,- at deltage i arrangementerne i forsamlingshuset inkl.
kaffe og brød

BOWLING OG SOMMERFERIETUR
Seniorklubben arrangerer bowling hver anden mandag kl. 14.00 i Brørup.
Første gang er mandag den 11. september. Der er tilmelding hos Knud
Hansen på tlf. 20 40 34 24.
Seniorklubben har haft en meget vellykket sommerferietur til ”Det gamle
Danmark” i Slesvig. Der var 44 deltagere, og alle viste interesse for at
deltage i en sommerferietur næste år. Der var flertal for at komme til Polen, og vi har derfor i bestyrelsen allerede bestilt en 5-dages tur omkring
1. august 2018.
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Der kommer mere, når der er lavet en mere detaljeret aftale.
Udbringning af ”Landsby-Posten” i Bramming bliver ændret, således at
de interesserede selv kan hente et blad på biblioteket i Bramming. Hidtil
er bladet blevet bragt ud til seniorklubbens medlemmer i Bramming.
Et medlemskab i seniorklubben koster kr. 50,- for 1 år. Henvendelse til
Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72.
Alex Andersen

Kirke for de små
for dagplejebørn og børnehavebørn
– forældre og bedsteforældre er meget velkomne!

Gudstjenesterne varer ½ time, og vi lægger fokus på sange og sanglege.
Vi synger både salmer og børnesange. Vi beder Fadervor sammen, og
præsten lyser velsignelsen.
Høst: Onsdag d. 6. september kl. 10 i Vilslev. Onsdag d. 13. september
kl. 9.30 i Hunderup
Jul: Onsdag d. 6. december kl. 9.30 i Hunderup Onsdag d. 13. december
kl. 10 i Vilslev.
- Ole Witte Madsen
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Kom og besøg Kjærgård Landbrugsskole til
Åbent Landbrug den 17. september fra 10 - 16
Du kan prøve at håndmalke en ko, køre en tur i traktor og få en rundvisning i hovedbygningen. Alle på Kjærgård Landbrugsskole glæder sig til at
byde dig velkommen.

Læs mere om Åbent Landbrug på:
www.aabentlandbrug.dk
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NYT FRA LOKALRÅDET
Onsdag dan 16. august hold lokalrådet i børnemøde i parken. Der var beskedent fremmøde, men de, der var kommet, fik en dejlig dag. De ville
lave en bro ud til øen (selv om der allerede er en bro), og de fik en stige
og et tov. De klarede sig helt uden indblanding fra voksne (jeg sikrede
lige knuden på tovet), og kunne nu balancere frem og tilbage. Så skulle
der ryddes op og bages snobrød.
Søndag d. 17. september er der Høstmarked i Kratskellet fra 11 – 16.
Samtidig er der åbent hus på Kjærgård, men man kan sagtens nå begge
dele.
Efterårets store projekt bliver at finde nye medlemmer til lokalrådet ved
kommunalvalget i november. Der skal sidde 4 valgte medlemmer og tre
medlemmer udpeget af foreningerne. Claus Højlund, Hanne Andersen og
undertegnede modtager ikke genvalg. Jeg har lovet at blive siddende i to
år (hvis en af foreningerne vil pege på mig), så der kommer lidt kontinuitet i lokalrådets arbejde. Lokalrådets arbejde består primært i at være kontakt til kommunen. Det kan være sager som byggegrunde, veje, cykelstier
mm. Desuden står vores lokalråd også for at samle alle sognets mange
foreninger et par gange om året samt ind imellem at lave et borgermøde.
Det står enhver frit for at melde sig til en af os, hvis man har lyst til at gøre en indsats for lokalområdet. Det har traditionelt været lokalrådet, der
supplerede sig selv, så det vil være dejligt, hvis nogen selv ville melde sig.
Helle Hvitved

HØSTGUDSTJENESTE/HØSTOFER

Hvorfor holder kirken høstgudstjeneste ?
Hvorfor hedder det høstoffer ?
Ja, gudstjenesten holdes for at takke for høsten.
Høstofferet kommer fra gammel tid, hvor de, som havde meget, gav et
offer ( korn, mel, æbler og grønsager). Det bar de ind i kirken til gudstjenesten, hvorefter præsten fordelte det til de fattige.
Op til høstgudstjenesten, d. 24. sept. og på selve dagen er alle velkomne
til at lægge lidt penge ( offer) i kirkebøssen. Dem samler vi i kirken så ind
og sender til Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær.
Venlig hilsen graveren, Lone.
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Vi ville gerne fortsat, at kirken kunne stå åben altid
På grund af flere hærværk den sidste tid, har vi set os nødsaget til at låse
den af ved mørkets frembrud.
For eftertiden forsøger vi at holde den åben i graverens arbejdstid.
Vi ville dog gerne, at den også kunne stå åben på graverens fridage og
måske et par timer mere, end graveren er på arbejde.
Mon der findes nogle lokale mennesker, der ville gå ind i et ”låsekorps”,
og dele arbejdet med at låse/ låse op de dage ?
Hvis du er en af dem, som gerne vil være med i ” korpset”, så henvend
dig til mig.
Venlig hilsen Mette Fredslund. Tlf. 75174032 eller 30132372 eller
mettepf@hotmail.com
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NYHED - NYHED - NYHED
Fra 1. September slår jeg for alvor dørene op for Care2Life. Efter endt eksamen
til Lægeeksamineret Holistisk Massør i Juni tilbydes, foruden akupunkturbehandling, nu også massagebehandling samt kropsanalyse hos Care2Life.
Så går du rundt med en skade, en overbelastning eller har du bare lyst til at forkæle dig selv eller forebygge skader – så kontakt mig for mere information.
Kort behandling (30 min): 250 kr. Standard behandling (60 min): 400 kr. Udvidet behandling (90 min): 575 kr.

SPÆNDENDE NYT PÅ VEJ
Jeg tager på kursus i løbet af September og fra Oktober udvides yderligere med:
Lymfedrænage
Både krops- og ansigtslymfedrænage. Ideel til behandling af alle former for ødemer (”vand i kroppen”). F.eks. i forbindelse med cancerbehandling, lymfødem
efter brystcanceroperation, ved infektionssygdomme, ved slankekure samt til
efterfødselsbehandling. Ansigtslymfedrænage anvendes bl.a. ved bihulebetændelse, allergier og som ansigtsløftning uden kniv.
Tørbørstningsmassage bliver ligeledes et helt nyt tiltag i klinikken.
Se meget mere på hjemmesiden www.care2life.dk og hold øje med nyheder,
tilbud mm. på klinikkens Facebookside.

Jeg glæder mig til at tage imod i klinikken.
Mvh. Lene Søgaard - Care2life Mobil: 28495028 Mail: info@care2life.dk
___________________________________________
Mod aflevering af denne slip ydes der
25% på 1 stk. Standard behandling (60 min) i hele September.
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FORSAMLINGSHUSETS FREMTID?
Hunderup-Sejstrup borger går også nye tider i møde. Derfor bliver Forsamlingshusets bestyrelse nødt til at stille spørgsmålet: Er der brug for
Forsamlingshuset i fremtiden?
Grunden til spørgsmålet: Fra 80 private fester i 2012 og til 16 bookinger
af fester i 2017.
Bestyrelsen afholder 6 støttefester i 2017. Vi har gjort alt for at tilpasse os
markedet de sidste 4 år. Men problemet er ikke kun lokalt. På landsplan er
fester i forsamlingshuse faldet stødt i mange år.
Det store spørgsmål; Omtanke eller omlægge? Hvis vi fortsætter i samme
spor vil økonomien lukke forsamlingshuset i 2018. Vil vi have et forsamlingshus i fremtiden? Så kom med gode idéer den 11. september kl. 19 i
forsamlingshuset. Det er ingen hellig køer - bestyrelsen er åben for alt!
Hilsen Klaus B. Pedersen

Filmaften

”Nøgle Hus Spejl”

Sognehuset i Gredstedbro,
tirsdag d. 19. september kl. 19
I en sen alder møder Lily kærligheden i
skikkelse af den jævnaldrende svenske
charmør 'Piloten'.
Lily har i alt for mange år tilsidesat sig
selv, for at kunne tage sig af sin syge
mand, Max.

Så da hun træffer den livsglade svensker, må hun give efter for hans tilnærmelser og hun overrumples af en forelskelse til stor forargelse for Lilys familie.

Filmen præsenteres af Birgit Kjems. Efter filmen er der kaffe og kage og
samtale om filmens temaer.
- Kongeåpastoratet
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HJERTESTARTERE—BIDRAG

Der er opsat en hjertestarter ved købmanden og en ved forsamlingshuset.
Menighedsrådet har leasingen i foreløbig 3 år hos Falck, og sognet foreninger deler udgiften til leasing (13.000 kr. om året inkl. batteritjek).
Opsætningen kostede 11.342 kr. og Bent og Kirsten Madsen har givet et
flot beløb som tak for hjælpen i nødens stund. Beløbene er tilsammen meget store at dele for foreningerne, så vi vil bede om et bidrag fra alle, der
kunne forestille sig, at nogen de kender kunne få brug for en hjertestarter.
Brug Mobilpay 61331492 (Helle Hvitved) eller konto 5971—1289088
(Menighedsrådet) og skriv Hjertestarter.
Hvis I får brug for at åbne hjertestarteren, så husk at melde det til graveren på telefon 29824752.
Vi skal også betale hver gang der er trykket på On-knappen, så undlad
venligst at åben den af nysgerrighed.
Hilsen fra Foreningerne.
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BEGRAVELSESTALE
Vera Andersen (født 6. marts 1934 – død 29. maj 2017, 83 år)
Begravet på Gørding kirkegård, lørdag 3. juni 2017 kl. 13 ved sognepræst
Ole Witte Madsen.
Salmer: 748: Nu vågne alle Guds fugle små - 728: Du gav mig, o Herre –
754: Se, nu stiger solen - 787: Du, som har tændt. Ved graven sang vi:
784: Altid frejdig.
Læsning: Rom 6,3-11
Med foråret skyder blomster op på ny, træerne springer ud og hilser solens varme velkommen, duerne sidder på tage og kurrer, lærken kvidrer i
det høje om, at foråret hælder mod sommer, men med foråret kommer
også ukrudtet i haven, og så skal der luges. Foråret er ikke bare en dejlig
tid med lysere og længere dage, men også en tid til arbejde, for der er nok
at gøre. Dog er der én, der ikke længere kan hjælpe med, for hendes hænder kan ikke længere arbejde eller give et knus, hendes øjne kan ikke længere se, og hendes mund kan ikke længere smile og hendes stemme er
tavs, døden har nu taget hende fra os, som Gud engang satte iblandt os til
at elske og leve et jævnt og muntert virksomt liv på jord.
Vi er samlet i Gørding kirke i dag for at tage afsked med Vera Andersen.
Hun blev født en forårsdag d. 6. marts 1934, voksede op under Anden
Verdenskrig som den ældste af en flok børn hjemme på sin fødegård.
Hun kom ud at tjene, og hun mødte sit livs kærlighed, hun fødte børn og
passede ægtemand, hus og hjem, hun favnede livet og levede, festede,
dansede og holdt af det liv, som var hendes igennem 83 år, indtil hun døde mandag d. 29. maj efter længere tids sygdom. I sin sygeseng nåede
hun at hilse på det nyeste medlem af familien, det tredje oldebarn. Tænk
sig, at 83 år kan lyde som utroligt mange år, men når vi står her ved kisten og savnet føles som stik i hjertet, så er tiden altid for kort, og mange
vil om hende tænke, at hun er altid elsket – altid savnet - aldrig glemt.
Hun mindes for alt, hvad hun var.
Minderne er mange, og de går helt tilbage fra barndom og ungdom videre over den dag hun ved et bal i Darum mødte ham, hun skulle leve med.
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Egon og Vera fandt hinanden og fandt sammen og lovede sig til hinanden
over for Gud og mennesker, da de blev viet d. 11. februar 1955. Kort efter
kom John til verden og nogle år derefter kom Marianne, og den lille familie bosatte sig i Hunderup, hvorfra deres verden skulle gå. Dér i huset og
hjemmet blev der skabt et væld af gode minder både for de gamle og de
unge. Livet gik sin jævne gang, Vera var hjemmegående, indtil børnene
fløj hjemmefra, og så blev hun ansat på Ribelund, hvor hun arbejdede med
rengøring og pleje indtil hun gik på pension som 60-årig.
Når vi nu samles i Gørding kirke, så skyldes det, at Veras forældre er begravet her på kirkegården, hvor hun nu også skal stedes til hvile. I det hele
taget har familien og det sociale liv betydet meget for hende, og huset i
Hunderup var altid åben for gæster, også gerne tidligt om morgenen til et
rundstykke, når børnene kom hjem med deres kammerater fra en tur i byen. Som familiemenneske holdt hun af hjemmet, og det var på ingen måde
kedeligt. Nytårsaften blev huset også fyldt med fest og farver – og fyrværkeri. Og når mange samles i højt humør og glæde over livet, så lever narrestregerne godt – og så måtte Vera nogle gange bære over med at der blev
skudt større ting af i huset, end man ellers normalt ville gøre.
Børnene voksede op og fløj hjemmefra – men kun for at vende tilbage
med de svigerbørn, der gav hende fire børnebørn, som indtil videre har
bragt tre oldebørn ind i familien – alle sammen nogle, som Vera kunne
omfavne og forkæle og hygge sig med. Børnebørnene var tit på besøg og
på ferie, og det var altid det bedste at skulle hjem til det hyggelige hus
med hjertevarme. Vera og Egon havde en stor glæde over at passe dem, og
man kan kun i fantasien forestille sig, de store mængder af hjemmebag,
der blev bagt og spist. Vera elskede at give noget til andre, og for en vestjysk kvinde er bagværk og mad noget af det bedste, man kan give videre
til dem, man holder af. Hendes fastelavnsboller og kaffekage gik som – ja,
som varmt brød, og sammen blev hendes mad spist med glæde og stor fornøjelse. Vera var ikke bare hjemmets kvinde, men hjalp til, når og hvor
der var bud efter hende. Altid hjælpsom og klar til at give en hånd med,
når der var noget, hun kunne hjælpe med, også om det så var at hakke roer
ude på markerne ved gården på Puggårdsvej.
Et specielt træk ved Vera var hendes store interesse for brevduer. I omkring 20 år holdt hun brevduer i haven til stor fornøjelse for børn og voksne. Det var noget, hun hyggede sig med, men igennem tiden vandt Vera og
Egon mange flotte pokaler og præmier for deres opdræt – de havde nogle
af de bedste duer i landet! I morgen er det pinsedag, og det handler også
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lidt om en due. Duen i kirken er et billede på noget andet end en flot fugl;
den er et billede på den Ånd fra Gud, der skal give os troen på, at kærligheden og livet sejrer over al død og modgang både her i dag og til evig tid.
I påsken hører vi om, hvordan Guds kærlighed mødte verden i form af
hans søn, og om hvordan Jesus blev korsfæstet og lagt i graven. Sådan kan
vi også føle at vores kærlighed bliver lagt i graven, når vi tager afsked
med en, vi holder af. Men ligesom Jesus blev rejst op fra dødens grav, må
også vi håbe, at sorgen over vort tab bliver mindre i dette liv, og at vi engang på den anden side af døden må blive rejst op til et nyt liv. Indtil da
følger sorgen, savnet og længslen med.
Veras stol derhjemme står nu tom, og hun efterlader sig et stort tomrum
hos mange, fordi hun har fyldt sin plads i tilværelsen ud. De mange minder rumsterer i tanker og sind, og hjertet kan blive stille ved de mange gode minder, der fremover vil dukke op i tide og utide. Derfor er det vigtigt
at tage Vera og sorgen over hendes død med ind i de daglige hverdage,
som der er flest af i vores liv. Glæde og sorg følges ad og den, man har
elsket meget, vil man også savne meget. Ingen står dog alene med savnet
eller sorgen, for Vera har på forskellige måder skabt bånd imellem jer, der
sidder her i dag, og den smukkeste måde at ære hendes minde på, vil være
at støtte hinanden og give hjerterum og -varme for hinanden i tiden, der
kommer. For livet fortsætter, og uanset hvad vi møder af modgang og tab
og smerte, må vi altid håbe mest på medgangen, på livet og kærligheden.
Derfor samles vi også herinde i kirken, selvom kirken er omgivet af
gravstene. Herinde hylder vi livet og glæden, selvom vi godt ved, at vi en
dag skal derud, hvor dødens stilhed er vores vished. Men pinsedagen er
som morgensolen, der med Guds brevdue bringer os nyheden om, at så
længe vi lever, er der atter en dag for os at leve – sammen, med minderne,
med sorgen og med længslen, og dog med glæden over tiden der var; for
uden Vera, ville tiden slet ikke have givet de gode minder og glade tanker,
som vi vil ære i dag. Guds barmhjertighed være med Vera. Æret være
hendes minde. Fred være med os alle.
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

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

Èn af de to nye hjertestartere i Hunderup-Sejstrup - her hos Min Købmand
20

