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Søndag d. 16. september ”afholdt MYRTHUE - Natur, Kultur & Læring i
samarbejde med Lokalrådene i Hunderup og Darum høstmarked på Naturskolen Kratskellet. Her viste lokale producenter og kunstnere hvad de kan,
spillemænd spillede dejlig folkemusik og man kunne prøve forskellige aktiviteter, som hører høsttiden til. ” - fra facebooksiden for Myrthue (find den
på facebook som Myrthuegaard)

Hunderup Sejstrup
Ungdoms- og
Gymnastikforening
Formand

Næstformand
Claus
Schønwandt
Nørlundvej 3
Tlf. 75 10 25 50 /
23 69 16 17
cs@hsug.dk

Henrik Damgård
Tlf.: 42 20 62 79
Henrikdahldamgaard
@gmail.com

Kasserer
Claus Jæger
Stratvej 7
Tlf. 75 17 38 53/
22 78 82 39
cj@hsug.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Bjørn Jepsen
Tlf.: 20 48 61 06
billard@hsug.dk

Jan B. Andersen
Tlf.: 28 49 50 29
Jan.b.andersen@
bbsyd.dk

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON
Claus Jæger
Dan Andersen
badminton@hsug.dk

BILLARD/E-sport
Bjørn Jepsen
Tlf. 20 48 61 06
billard@hsug.dk

FODBOLD
Lars Jensen 60 92 30 08
Claus Schønwandt
fodbold@hsug.dk

PETANQUE
Jørgen Aage Hansen 21595640
Erik Madsen 29 70 17 06
Alex Andersen 29 70 28 72
Petanque@hsug.dk

TENNIS
Jan B. Andersen 28 49 50 29
Alex Andersen 29 70 28 72
tennis@hsug.dk

GYMNASTIK
Mai F. Riddersholm, tlf. 61 65 51 58
Karina B. Jensen, tlf. 28 49 45 13
gymnastik@hsug.dk

LANDSBYFESTUDVALG
Landsbyfest@hsug.dk

HSUG’s REPRÆSENTANTER i
H.S.I. IDRÆTSSAL

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

20.
oktober

HJEMMESIDE
www.hsug.dk

Landsbyposten tr ykkes i 360 eksemplar er ,
udgives af H.S.U.G., og omdeles til
samtlige husstande i Hunderup sogn.
REDAKTION
Ole Witte Madsen
Lis Andersen
Vilslevvej 67, 6771 Gredstedbro Tlf.: 27 51 33 52
Tlf. 25 89 41 90

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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SOGNEKALENDEREN
Ons

Hver

Kl. 9.30

Petanque i hallen (s. 4)

Man

1. okt

Kl. 19

Sangaften i Vilslev konfirmandstue (s. 7)

Tors

4. okt

Kl. 11

Babysalmesang i Gredstedbro Kirke (se kirkebladet)

Tors

4. okt

Kl. 13.30 Lystige viser - danske sange - jyske toner (s. 5)

Lør

6. okt

Kl. 10

Lør

6. okt

Kl. 17.45 Børneteater: Dogtown (s. 8-9)

Søn

7. okt

Kl. 11

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Lør

13. okt

Kl. 18

Oktoberfest (s. 10)

Tors

18. okt

Kl. 13.30 Mit liv i Rumænien under kommunismen (s. 5)

Lør

20. okt

Kl. 12

Badminton - prøv det! (s. 6)

DEADLINE til LandsbyPosten

Søn

21. okt

Kl. 11

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Søn

28. okt

Kl. 9.30

Gudstjeneste i Hunderup Kirke + kirkekaffe

Man

29. okt

Kl. 19

Årsmøde i Hunderup-Sejstrup Lokalråd (s. 11)

Kommende arrangementer
Tors

1. nov

Halloween hos Min Købmand (s. 13)

Søn

4. nov

Kl. 11

Tors

1. nov

Kl. 13.30 De dansk-vestindiske øer (s. 5)

Lør

17. nov Kl. 18

Julefrokost (s. 22)

Lør

26. jan

Cabarevy (s. 10)

Allehelgensgudstjeneste + kirkekor (se kirkebladet)

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

SOGNEARKIVET

v. Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67
Åben første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Petanquenyt
En rigtig god sommersæson lakker mod enden, og inden længe bliver der
spillet petanque i hallen hver onsdag kl. 9.30. Kom bare og vær med – vi
har det rigtig hyggeligt.
Hen over sommeren har 16 par deltaget i en maratonturnering, hvor alle par
har mødt hinanden 2 gange, således at hvert par har spillet 30 kampe.
I skrivende stund mangler der en spillerunde, men det ligger fast, at turneringen bliver vundet af Gerda og Erik Madsen foran John og Kis samt Gerda og Iver Hansen.
Vi har afviklet et lokalt stævne den 15. september med 17 deltagere. Her
blev 5 runder petanque krydret med morgenbord, sildebord samt kaffe og
småkager på en rigtig hyggelig lørdag. Deltagernes makkere og modstander
blev fundet ved lodtrækning.
Det lykkedes for 5 spillere at vinde hver 4 kampe, så pointscoren blev afgørende for rækkefølgen. Grethe Boel Hansen blev vinder foran Jytte/Elva,
Niels Strande, Gerda Hansen og Erik Alberg.
Med omkring 30 spillere hver mandag og onsdag er pladsen på og omkring
banerne blevet trang. Hver bane er 12 gange 2,5 meter, hvor DGI’s minimumskrav er 3 meter i bredden. Der er derfor planlagt en udvidelse af petanquebanerne med 10 meter. Udvalget er gået i gang med planlægning og
ansøgning til kommunen.
Nederst følger foto af deltagerne den 15. sep.
Alex Andersen, tlf. 29 70 28 72
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Nyt fra seniorklubben
Torsdag den 4. oktober kl. 13.30 i forsamlingshuset
Lystige viser - danske sange - jyske toner
Vi er et lille kor fra Øster Lindet, der har eksisteret i
mere end 50 år, og vi har et meget varieret repertoire
lige fra Halfdan Rasmussen over Karsten Thomsen til
Oscar Peterson.

Torsdag den 18. oktober kl. 13.30 i forsamlingshuset
Foredrag med Mariana Thobo-Carlsen
”Mit liv i Rumænien under kommunismen”
Mariana Thobo-Carlsen er nydansker, dansk gift siden
1999, men født og opvokset i Rumænien. Hun fortæller
om sit liv i Rumænien, om rumænerne og om, hvordan
hun ser på Danmark og danskerne. Mariana blev desværre forhindret i at komme sidste år, men nu kan vi
høre om Rumænien før i tiden.

Torsdag den 1. november kl. 13.30 i forsamlingshuset
”De dansk-vestindiske øer”
Tidligere forstander på ”Bramming Gymnastik- og
Idrætsefterskole” gennem 27 år, Jørgen Engkebølle,
kommer og fortæller om ”De dansk-Vestindiske øer”.
Foredraget suppleres med fotos.
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Møntfund i Hunderup
Vi har haft besøg af 3 detektorførere. De har undersøgt, om der er
noget spændende der, hvor der
engang gik en vej fra vores hus /
Claus og Jettes hus ud til knækket
på Fruerlundvej (Det var engang
vejen til tingstedet). Der er ikke
mange fund, men den ene lille
mønt er fra 1623. Det andet er en
pfennig.
Hilsen
Helle og Jørgen Hvitved

Kan du lide at synge i fællesskab?
Mandage i vintermånederne står organist Dorte Grangaard Olesen og Roll Præstegaard for sangaftener i
Vilslev konfirmandstue. Man er velkommen til at deltage de dage, man kan få det til at passe i kalenderen.
Vi synger fra Højskolesangbogen, og Roll fortæller
undervejs nogle underholdende lokalhistoriske anekdoter. Medbring gerne selv lidt brød og en kande te
eller kaffe.
Tid: Mandage fr a d. 1. oktober kl. 19
Sted: Vilslev konfir mandstue
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EFTERLYSNING

Årsmøde i HunderupSejstrup Lokalråd

Kender du Budbringeren?

Mandag den 29. oktober 2018
kl. 19:00 i
Sejstrup Forsamlingshus.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af referent
Formandens beretning

Budbringeren var kirkeblad for
Vilslev og Hunderup, men jeg har
kun fundet ét eksemplar fra 1955,
men er der bevaret andre blade
rundt i de private hjem?

Fremlæggelse af regnskab
Vedtægtsændringer.
Vi foreslår blandt andet en ændring
af perioden, så alle sidder 2 år i
stedet for 4, og vi foreslår, at der
skal være op til 7 personer i rådet i
stedet for 7 personer.

Der findes et andet blad her i området, der hed Budbringeren og blev
udgivet siden 1940, men det var
Gredstedbro Indre Missions’ blad,
der fra 1965 blev finansieret af Jernved menighedsråd og fungerede
som kirkeblad.

Valg af revisorer
Årets pris

Hvis du ved noget om Budbringeren
som kirkblad for Hunderup og Vilslev, hører jeg meget gerne fra dig.

Eventuelt
Herefter er der møde med foreningerne.

Ole Witte Madsen
Tlf. 25 89 41 90, om@km.dk
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Cabarevy

figurer og tekster som man mest
forbinder med Danmark. Derfor vil
sange og melodier udelukkende være danske, som mange sikkert vil
genkende og måske endda synge
med på.

Landsby Scenens 8. udgave af en
cabarevy, med premiere 26. januar i
Forsamlingshuset, er på tegnebrættet. Der er henover sommeren arbejdet med ideer og tekster, som
sigter på en ny cabarevy, hvor vægten er lagt på sang, musik og sjove
tekster.

Forsamlingshuset vil danne rammen
om arrangementerne, hvor der sigtes på en 2x50 minutters Cabarevy,
kombineret med enten menu/dans
på lørdage eller kaffebord på hverdage. Desuden 1 fredag hvor der er
menu og forestilling. I næste nummer af Landsbyposten, følger flere
detaljer om billetsalget , men i skrivende stund ligger disse datoer fast:

På scenen finder vi i år: Bodil Lauridsen, Doris Præst, Jens Biltoft,
Jette Rasmussen, Jørn Andersen,
Lis Stenger, Lotte Fyhn, Lars Søgaard, Niels Christensen og Peter
Larsen.

Lørdag 26. januar med menu og
dans
Mandag 28. januar med kaffe
Onsdag 30. januar med kaffe
Fredag 1. februar med menu
Lørdag 2. februar med menu og
dans
Tirsdag 5. februar med kaffe

Aktørerne bakkes op af vores orkester som består af: Gunnar Husted,
Michael Bertelsen, Søren Jensen,
Thomas Mountain og Pia Bjerrum
(kor)
2. oktober mødes alle medvirkende
på, bag, under og foran scenen til
opstartsmøde, og herfra går arbejdet på alle fronter i gang mod premieren 26. januar.

Med venlig hilsen fra ide og instruktørgruppen
Pia Bjerrum, Lis Stenger, Michael
Bertelsen, Jan Andersen

Repertoiret som der arbejdes hen
imod, er som i alle de foregående
cabarevyer, en blanding mellem
egne og egnede danske tekster omhandlende såvel lokale som mere
landsdækkende emner, og vi er tæt
på at være i mål. Repertoiret præsenteres til de medvirkende på opstartsmødet, men uden at afsløre for
meget kan vi fortælle, at publikum
denne gang bliver underholdt af
12

Halloween

Sensommer– og høstmarked

hos Min Købmand

På årets første efterårsdag (den 1.
september) havde vi sensommer–
og høstmarked hos købmanden.
Vejrguderne var med os, og ret hurtigt var der folk både inde i butikken og udenfor. Vi havde forskellige aktiviteter både inde og ude. I
butikken var der konkurrencer for
både store og små, kagemarked og
smagsprøver fra Gestus og Slagter
Theilgaard.
Udenfor var der plante- og grøntmarked og sidst men ikke mindst
æblepresning. Ole Wind kiggede
forbi med sin æblepresser, så man
kunne komme forbi med sine æbler
fra haven og få dem presset til lækker most. Dette var et stort tilløbsstykke og holdt flere folk godt i
gang.

Torsdag den 1. november holder vi
halloween hos Min KØBMAND
Hunderup-Sejstrup. Programmet er
ikke helt på plads endnu, men sæt
allerede nu kryds i kalenderen og
glæd jer til en uhyggelig hyggelig
dag.
Hold øje med opslag i butikken
samt på købmandens Facebook-side
for tid og aktiviteter.
Hilsen

Tak til alle som hjalp til på dagen
og til alle jer der kiggede forbi på
denne dejlige lørdag og var med til
at skabe en hyggelig stemning både
ude og inde.
Købmandens Venner

Købmanden
og Købmandens Venner
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Glæden ved det lokale

Da bladet fyldte 30 år i 2009 skrev

Det betyder meget for mig at være

Alex Andersen en artikel til JydskeVestkysten, der blev bragt d. 6. sep-

præst i landsbyen. Også selvom der

tember, og kan læses på nettet. Ar-

er to sogne, som ikke helt ligner

tiklen giver et godt overblik over

hinanden, er der mange glæder ved
det nære og lokale.

LandsbyPostens historie.

Det er berigende med de små snak-

Skolepedel Flemming Hansen lan-

cerede bladet og var redaktør fra

ke man kan få ved Købmanden, i

1979. Fra 1981 sad Alex Andersen

kirken eller forsamlingshuset eller

i redaktørstolen indtil 2004, hvor

bare ude omkring. Folk og historie

Lene og Per Fabricius videreførte

hører sammen, og jo mere jeg lærer

bladet indtil udgangen af 2004.

begge dele at kende, desto dybere

Herefter var Michael Knudsen re-

føler jeg mig forankret i området.

daktør i to år, inden Alex Andersen

vendte tilbage i 2006 i et redaktør-

Derfor er det mig også en glæde at

team med sin svigersøn Henrik Uh-

bruge tid på at lave LandsbyPosten

renholdt. Fra februar 2016 overtog

- selvom det nogle gange tager en

Henrik

del tid. Faktisk tager det omtrent en

Damgård

redaktørposten

indtil den i april 2018 blev overta-

arbejdsdag med mailskrivninger,

get af Ole Witte Madsen.

redigering, layout osv.

En del af bladene ligger i Klubloka-

Bladet har eksisteret siden 1. sep-

let, så man kan læse dem dér, og

tember 1979, hvor skiftende redak-

ellers ligger der en del på nettet.

tører har været med til at sikre for-

Klik ind på Hunderup-Sejstrup.dk

midling af, hvad der sker i Hunde-

Under fanebladet Aktuelt ligger

rup og Sejstrup.

LandsbyPosten tilbage til 2008.
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Velkomstpakken

I LandsbyPosten kan man få en for-

nemmelse af Hunderup-Sejstrups liv
til hverdag og fest igennem årtier.

Er du/I tilflyttere til Hunderup-

Bladet er altså et vigtigt bidrag til

Sejstrup, tilbyder vi en velkomst-

lokalhistorien, og den fortæller no-

pakke.

get om, hvad Hunderup-Sejstrup er
for et område.

Den består af tilbud fra foreninger
og erhvervsliv. Det kan være et

Heri bringes artikler og omtaler af

gavekort, medlemskab til en for-

sorger og glæder, og selvom de so-

ening, procenter af et stykke ar-

ciale medier har erstattet mange ting

bejde, der skal udføres. Tilbudde-

i vort samfund, så kan sådan et blad

ne gælder i et år.

nemt gemmes for eftertiden (som en
lille mønt), så vore efterkommere

Pakken giver således et godt over-

kan dykke ned i historien og læse

blik over de muligheder, der fore-

om dengang, da alt det skete, som vi

findes i Hunderup-Sejstrup og

nu ser frem til.

omegn.

Ja, engang bliver vores fremtid an-

Da vi ikke altid ved, hvem der er

dres fortid, og vi må huske at give

nytilflyttere, er du/I velkommen

de fremtidige generationer noget at

til at henvende dig/jer til Helle

finde, læse, se og tænke over. Lige-

Hvitved, mobil 61331492 eller

som vi selv gør.

helle@hvitved.com
Ole Witte Madsen

Lokalrådet
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Der sker nye ting i
Sejstrup Forsamlingshus

der også stod for servering. Det er
også helt nyt, at forsamlingshuset
på den måde samarbejder med
eksterne partnere om mad og servering, men det er netop en del af
forsamlingshusets nye image.
Hvis man vil have nye og flere til
at leje forsamlingshuset, må man
også tænke på nye måder.

I efteråret 2017 kom bestyrelsen for
Sejstrup Forsamlingshus med en
forbavsende nyhed om, at hele bestyrelsen ville fratræde. Ved generalforsamlingen d. 21. februar blev
disse valgt til den nye bestyrelse:
Formand: Ole Bix Jensen, Sejstrup
Næstformand: Lars Jensen, Sejstrup
Sekretær: Pernille Iversen, Sejstrup
Lars Boel, Sejstrup
Klaus Rasmussen, Hunderup

Bestyrelsen har flere idéer og tanker om arrangementer og tiltag,
der skal skabe nyt liv i forsamlingshuset - men man kommer
ingen vegne med idéer, hvis ikke
finansieringen er på plads. Derfor
er det vigtigt med forskellige bidrag, og en del bemærkes på tavlen lige inden for døren i forsamlingshuset.

Den nye bestyrelse trådte i arbejdstøjet med iver og mange idéer. Det
blev bemærket og beskrevet i JydskeVestkysten med en artikel d. 28.
februar, hvor sløret også blev løftet
for nogle af de tiltag, den nye bestyrelse ville søsætte. Som noget af det
første ville de erstatte de over 40 år
gamle toiletter med nye toiletfaciliteter, og d. 14. august blev der indbudt til fællesspisning og indvielse
af de nye toiletforhold. Over 100
gæster mødte op til den hyggelige
aften.

Sydbank har doneret 25.000 kr. til
forsamlingshuset, og Ole ’Bix’
gav håndslag med John Søgaard,
som er kunderådgiver i Sydbank i
Bramming. John forklarer, at det
ikke kun er, fordi han bor i Hunderup, at han ønsker at støtte forsamlingshuset, men at det er en
del af Sydbanks ønsker, at de små
steder i lokalområdet skal støttes.

Nye toiletter er dog ikke alt
Maden til fællesspisningen var tilberedt af Vilslev-kokken, og bordene var opdækket af Winnie Schaar,

Ole Witte Madsen
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Landsbyfesten i Hunderup-Sejstrup blev afholdt
fra torsdag d. 31. maj til lørdag d. 2. juni

20

Møde mellem
købmanden og K34
den 5. september 2018

Gudstjenester på
plejehjemmet Solgården
Præsterne i Ribe Domprovsti holder
på skift gudstjeneste. Gudstjenesterne er som ofte velbesøgte af beboerne på plejehjemmet, men selvom
man ikke bor på plejehjem, er man
stadig velkommen til at deltage, og
det er en god anledning til at besøge
sine pårørende samt tage del i en
fælles aktivitet.

Fra K34 mødte Jeppe Klinksten og
HC Jochimsen. Anna Grethe mødte
med Dorthe Knudsen som bisidder.
Michael Rosendal var med som
mægler, undertegnede var referent.
Til mødet var udarbejdet et udkast
til en lejekontrakt, som blev gennemgået. Michael har erfaring med
den slags dokumenter, og han havde en par konstruktive forslag til
præcisering. Man enedes om en lejekontrakt, og Michael lovede at
bistå med at fremskaffe en indflytningsrapport, der efter de involveredes hukommelse beskriver lokalernes tilstand, da AG overtog butikken.

Gudstjenesten forløber næsten som
i en kirke, dog er der klaver i stedet
for orgel, og der er en hyggelig og
uformel stemning.
Herunder kan du se både datoer for
gudstjenesterne på plejehjemmet
Solgården i Bramming. Der tages
forbehold for ændringer. Ring evt.
til plejehjemmet og hør nærmere.
Torsdag den 11. oktober kl. 10.00
v. Charlotte Rossel

I skrivende stund er der indkaldt til
møde den 24. september, hvor vi
skal se på lejekontrakten igen.

Torsdag den 25. oktober kl. 10.00
v. Ole Witte Madsen

Efter mødet blev Michael Rosendal
tilbudt den ledige plads i K34’s bestyrelse, og han tog imod tilbuddet.

Torsdag den 8. november Kl. 10.00
v. Ole Witte Madsen

Helle Hvitved

Torsdag d. 22. november Kl. 10.00
v. Charlotte Rossel
Torsdag den 13. december kl. 10.00
er der julegudstjeneste i Sct. Ansgar
Kirke ved Elise Balslev og Charlotte Rossel.
21

22

Hjælp til slægtsforskere

Nyt fra lokalrådet

Der kommer mange fra ind– og udland for at besøge kirken og bese
kirkegården i forsøget på at opstøve
fjerne slægtninge og afdøde aner.

I september var lokalrådet til et fælles møde for alle syv lokalråd i den
gamle Bramming Kommune. Her

Vi vil naturligvis gerne hjælpe
- men hvordan?

udveksledes erfaringer og gode råd,
og ind imellem blev man lidt over-

Hvis I snakker med disse slægtsforskere, må I meget gerne henvise til
sognearkiv og sognepræst.

rasket.
Grimstrup Lokalråd oplever fx at

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67
Åben første mandag i hver måned
fra kl. 19.30 til kl. 21.30

deres bank pålægger dem gebyrer i
en størrelsesorden der næsten sluger
hele deres budget. De fik fluks nav-

SOGNEPRÆST
Ole Witte Madsen, tlf. 25 89 41 90
Mail: om@km.dk
Vilslevvej 67, 6771 Gredstedbro

nene på nogle andre banker der som
vores ikke tager urimeligt meget for
at forvalte vore penge. Man har lov

Husk at få deres kontaktoplysninger
(navn, adresse, tlf., mail), og oplysninger om, hvem de søger - gerne
med så mange info som muligt, såsom dato og sted for fødsel og død
på den, de søger.

at håbe at dette ikke bliver noget der
kommer til at gribe om sig … ellers
må vi vel til at gå tilbage til de tider
hvor foreningen havde sin beholdning liggende i en cigarkasse …

Nogle gravsten er gennem tiden blevet fjernet fra kirkegården, men vi
har registreret personerne på andre
måder.

Mht. den kommende 400 kV forbindelse til Tyskland opfordrede En-

Ole Witte Madsen

drup Lokalråd til at man ikke giver
sig til at kriges indbyrdes, hvis det
meget sandsynlige skulle ske at der

23

meldes ud at ledningerne kan gra-

det selv vil en dag i efteråret skifte

ves ned på en del af strækningen,

skiltene i Vandværksskoven, så det

mens resten skal føres som luftled-

forhåbentlig bliver nemmere at fin-

ninger.

de rundt, og et udvalg arbejder med
en opdatering af stierne i Hollæn-

Hunderup-Sejstrup Lokalråd var

derskoven.

med til at arrangere høstmarked i
Kratskellen søndag d. 16. septem-

Vi har en kommunikation kørende

ber. Regnen stilnede af nogenlunde

med kommunen angående skolebør-

samtidig med at vi åbnede dørene,

nenes mulighed for at færdes trygt

men alligevel var besøget noget

til og fra skolebussens stoppested

mindre end sidste år. Det ændrede

ved købmanden. Vi har foreslået en

ikke ved at det blev en dejlig dag

sti langs Kjærgaardsvej fra Nør-

både for medvirkende og besøgen-

lundvej til Kragelundvej, men den-

de.

ne sti har været vanskeliggjort af et

læbælte på østsiden af KjærgaardsMandag d. 29. oktober holder lo-

vej over for Nørlundvej der voksede

kalrådet årsmøde (se indbydelse

helt ud til vejen. Dette læbælte er nu

andet steds i Landsbyposten), og vi

fjernet, og derved er en stor forhin-

har travlt med at forberede os. Bl.a.

dring forsvundet. Vi takker lodseje-

har vi indsendt vore forslag til ved-

ren og har ladet nyheden gå videre

tægtsændringer til kommunen, der

til kommunen. Så får vi se hvornår

har ladet dem vende deres jurister.

der sker noget …

Juristerne

foreslog

en

mindre,

sproglig ændring, og derefter er det

Vi glæder os til at se rigtig mange

op til årsmødet at afgøre om æn-

til årsmødet, hvor der bliver mulig-

dringerne kan træde i kraft.

hed for at spørge ind til lokalrådets

Skovene spøger hos lokalrådet. Rå-

aktiviteter og til at komme med for24

slag … og nå ja, det er sandt: Det

Vi er forsamlet her i Hunderup Kirke i dag for at tage afsked med Arne
Bruun Nielsen. Han blev født i foråret den 14. april 1925, og døde
som 93-årig fredag den 14. september, da han sov stille ind i sit hjem
omgivet af sin familie. Tænk, at livet koster livet. Alligevel er det
værd at leve hver en time og hver en
stund, især når man har fundet én at
dele livet med. Danskerne findes i
mange modeller, men i dag mindes
vi en ganske særlig person, der med
sit store engagement efterlader sig
et stort tomt rum, som han før fyldte
ud med sin arbejdsomhed, ordentlighed og stærke personlighed. Størstedelen af sit liv var han hele tiden
i gang drevet af sin enorme virketrang. Han havde en stor appetit på
livet og maden – og han kendte ikke
ordet kræsen.

bliver også muligt at stille op og
muligvis blive valgt!
Claus Simonsen

Begravelse
Arne Bruun Nielsen blev begravet
på Hunderup kirkegård fredag d.
21. september kl. 13. Salmerne var:
Op al den ting - Du gav mig, o Herre - O, kristelighed - Se, nu stiger
solen. Ved graven sang vi: Altid
frejdig når du går.
Læsningen var Romerbrevet 6,3-11
Skyerne gråner og løvet falder, for
dybt hælder året i sin gang. Marken
er mejet, høet er høstet, nu falmer
skoven trindt om land, og æbler lyser rødt på træernes grene. Nogle
dage er septembers himmel nok så
blå, andre dage drager tunge mørke
efterårsskyer over himlen. Fra det
danske vejr året rundt ved vi, at solskinsdage og gråvejrsdage går hånd
i hånd, ligesom vi ved fra vort eget
liv at sorrig og glæde de vandre tilhobe.

Appetitten på livets glæder viste sig
også ved, at Højskolesangbogen
havde en særlig plads hos Arne. Når
lejligheden bød sig, var han altid
klar med forslag til hvilken sang,
der skulle synges. For hvad er vel
livet uden musik? Derfor skal vi
også i dag synge såvel salmer her i
kirken som højskolesange til minde25

samværet. Musik og fællessang kan
give os ord, når vore egne ord slipper op; ja, sangene kan synge i os,
og lette vort hjerte og løsne vor tunge. Det oplevede Inger og Arne,
som trofast sang i Bramming Blandede Kor igennem 50 år. Jo, sang
og musik har sandelig fyldt meget.
Da Arne mod enden af sit liv lå på
sygehuset samledes jeg med Inger
og deres børn, og da vi sang nogle
af de salmer, han kendte og holdt
af, løb en tåre ned ad hans kind. Vi
mærkede tydeligt, at han trods alt
følte eller hørte os.

Hans tid som lærer på Ry Højskole
blandt de smukke unge mennesker
varede kun et par år, men tiden dér
inspirerede ham til resten af sit liv
at bruge ånden fra højskolen i sit
mangeårige virke som lærer i planteavl på Kjærgård Landbrugsskole
og i kommunalbestyrelsen og i andre sammenhænge. Højskolen var
forbundet med dannelse og dybde,
og det er værdier som Arne gav videre både til sine mange elever og
sine børn.
Det var også på Højskolen, at Inger
og Arne fandt hinanden og faldt for
hinanden, og da de blev gift i 1954
blev det indledningen til et langt og
lykkeligt liv og ægteskab, som
blomstrede med børn, børnebørn og
oldebørn. Jo mere familien voksede,
desto større blev også taknemmeligheden. Imens Inger passede hus,
hjem og børn var Arne engageret
uden for hjemmet, men han havde
altid stor omsorg for familien og var
altid meget opmærksom på sin kones og sine børns velfærd og behov.
Selv på det sidste i sygesengen
spurgte han Inger om, hvordan hun
havde det.

Arne blev født ved Lintrup ved
Rødding i et husmandssted med
små kår, og han voksede op med
sine tre brødre i tiden under Anden
Verdenskrig, hvor der var en knaphed på mange ting. Hjemmefra lærte han, at tilværelsen aldrig bliver
fattig, selvom man lever nøjsomt,
så længe man bare finder sin glæde
i sang, kultur og oplysning; lyset er
altså ikke for de lærde blot, men for
enhver, der er nysgerrig på dette
Gudsskabte jordiske menneskeliv.
På den måde var han en rig mand,
der også berigede sin omverden
med gavmildhed og gode råd.
26

Ja, minderne er mange, og de hober
sig op i tankerne, så hjertet kan flyde over af glæde over tiden, Arne
vandrede iblandt os, men også med
sorg over, at han nu ikke længere
kan være med. Arnes levetid kan vi
mindes med megen taknemmelighed, og mange minder, der glimter
af gode timer og stunder i hans selskab. Selvom et liv er forbi, går vores liv går videre. Klokken slår, tiden går, og det er meningen, vi skal
leve videre med minderne, tankerne, følelserne, savnet og sorgen –
tage det med os i tiden, der kommer. For vi er skabt til at leve.

Som spæd blev Arne båret til døbefonten i en favn af kærlige arme, og
han fik tegnet korsets tegn over ansigt og bryst til vidnesbyrd om, at
han i liv og død skulle tilhøre den
korsfæstede og opstandne Jesus
Kristus. De tre håndfulde vand i dåben er et tegn og et stempel på, at
intet i verden kan adskille ham fra
den Gud i det høje, som vil være
vores Fader her i det lave. Det betyder, at intet som helst kan rive den
døbte ud af den evige kærligheds
lys og varme, nåde og barmhjertighed. I dåben fik han det store løfte
om evigt liv på trods af livets svære
stunder og på trods af, at livet engang går under. Men vi skal trygt
tro på håbets ord, stole på vort Fadervor og leve livet så godt vi kan
med de evner og talenter, vi er beriget med. Arne levede på den måde
et jævnt og muntert virksomt liv på
jord, og han var altid frejdig, når
han gik ud på sine veje i livet. Må
det tjene som et godt minde og inspiration for os andre.

Denne er dagen, som Herren har
gjort; dagen skal fryde os. Vi er
skabt til at leve og sat her for at elske. Men når den klare sol går ned;
når det mørkner i vores tilværelse,
og livslyset slukkes hos én, vi holder af, må vi bede Gud: Bliv hos os,
når dagen hælder. Vi kan ikke tåle
at være alene i sorgen, savnet eller
smerten over at miste; vi må have
hinanden og Gud med, sådan at
mørket aldrig får lov at vinde. Derfor må vi huske på det lys, der engang blev tændt for os.

Vi overgiver Arne i vor Faders
stærke arme og ser frem til en glædelig opstandelse på den yderste
dag. Æret være hans minde. Amen.
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