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HUSKEKALENDEREN
Søn. 30. sep. 11.00

Høstgudstjeneste med frokost

Ons. 3. okt. 18.30

Gymnastiktræning for herrer

Tor. 4. okt. 13.30

Seniorklubben. Halfdan Rasmussens forunderlige verden

Tor. 11. okt. 19.30

Sangaften med Erling Lindgren i Vilslev

Søndag 14. okt.

Ansøgningsfrist til forskønnelsespris og initiativpris

15. – 18. okt. 9.00

Minikonfirmand i konfirmationsstuen i Vilslev

Tor. 18. okt. 13.30

Seniorklubben. Sang, musik og fortælling om
Ungarn

Man. 22. okt. 18.30

Årsmøde i lokalrådet for Hunderup-Sejstrup i
HSI

Lør. 27. okt. 18.30

Oktoberfest i forsamlingshuset

Søn. 28. okt. 16.00

Familiegudstjeneste i Hunderup kirke

Tor. 1. nov. 13.30

Seniorklubben hører om ”Det Skotske Højland”

Tor. 15. nov. 13.30

Seniorklubben får besøg af fhv. borgmester,
Egon Lorentzen

Hver tirsdag 19.00

Ideforum
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Hunderup-Sejstrup seniorklub har startet sæsonen med meget fin tilslutning. Første dag måtte der ekstra borddækning til.
Næste arrangement i forsamlingshuset er torsdag den 4. oktober kl.
13.30. Her kommer Erik Påbøl Andersen fra Hvide Sande og fortæller
en spændende, interessant og humoristisk historie om Halfdan Rasmussens forunderlige verden.
Torsdag den 18. oktober kl. 13.30 skal vi høre om Ungarn. Organisten i
Gørding kirke, Ilona Lobmyer, der er født i Ungarn, vil fortælle om sin
hjemegn og krydre det med musik.
Så går turen til Skotland sammen med Anna og Ernst Dyhre fra Gørding. Med en sejlbåd som udgangspunkt drog de på opdagelse i det skotske højland, og herfra skal vi høre deres beretning torsdag den 1. november kl. 13.30.
Torsdag den 15. november kl. 13.30 kommer tidligere borgmester, Egon
Lorentzen, og fortæller om tiden før, under og efter borgmesterperioden.
Husk at alle er velkomne, så du skal ikke blive siddende derhjemme.
Foredrag plus kaffebord koster kun kr. 35,-.
BOWLING OG PETANQUE
Seniorerne drager til Brørup bowlingcenter hver anden mandag kl. 14.00
i de ulige uger. Næste gange er således mandag den 8. oktober og derefter 22. oktober. Også her er prisen kr. 35,- for 1 times bowling. Tilmelding nødvendig hos Knud Hansen på tlf. 75 17 37 84.
Høstturneringen i petanque blev afviklet uden det afrundende slutspil og
fælles spisebord. Vindere med 9 points blandt de 12 deltagende par blev
Hanne og Alex Andersen foran Grethe/Hans Kristian Boel Hansen og
Elva/Erik Alberg med 8 points hver.
Som et nyt tiltag i seniorklubben vil vi starte indendørs petanque i hallen
hver onsdag kl. 9.30 med start den 31. oktober eller 7. november. Årsagen til usikkerheden omkring starten er, at de indendørs kugler, der skal
anvendes, er udsolgt for tiden.
Du kan møde op både som spiller eller som tilskuer, men medbring gerne en kop kaffe, så vi kan hygge sammen. For at dække omkostningerne
skal der erlægges kr. 10,- hver gang for at spille.
Alex Andersen
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Gymnastikbilleder
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Cabarevyen
Swinger i Degnens Have
Dette er titlen på Landsby Scenens 6. udgave af Cabarevyen, der
igen opføres i forsamlingshuset, med premiere 19. januar.
Hvad titlen præcis dækker over kan ikke afsløres her. Men selvom
premieren er i den mørke vintertid, kan man jo i en cabarevy sagtens drømme sig tilbage til at nyde livet, med musik og glade dage
på en sommerdag i grønne omgivelser. Under alle omstændigheder
vil også denne udgave være en blanding af sang, musik, sketcher og
egne tekster.
Der er henover sommeren arbejdet med ideer, musik og tekster, af
ide og instruktørgruppen som består af Jan og Jørn Andersen og
Pia Bjerrum.
Øvning på musikdelen er så småt startet i skolen, og består af 4 unge mennesker fra lokalområdet: Mathias Fabricius, Kristian Andersen, Bjørn Dueholm, Allan Videbæk.
På scenen i år finder vi: Annie Jochimsen, Lis Stenger, Doris Præst,
Pia Bjerum, Peter Larsen, Niels Christensen og Jørn Andersen.
Desuden arbejdes der i skrivende stund på at få samling på en 3
personers dansegruppe.
Der er planlagt 3 lørdagsforestillinger 19. Januar - 26. Januar – 2.
Februar. Desuden 3 hverdagsforestillinger, som endnu ikke er datofastsat. Nærmere info følger i næste udgave af Landsbyposten.
Med venlig hilsen
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Gymnastik Herrer starttidspunkt.
Vi starter vintersæsonen onsdag d. 3/10 kl. 18.30.
Vi glæder os til at se såvel gamle som nye deltagere.
Alle kan være med, der kræves ingen gymnastikerfaring.
Vi ligger vægt på opvarmning, smidighedstræning, styrketræning. Og til sidst slutter vi af med et spil hockey.
Efter træningen hygger vi os i omklædningsrummet med en øl
eller vand.
Holdet har 2 årlige begivenheder, juleafslutning og
sæsonafslutning, som fejres med lidt mad, øl og
snaps, og fællessang.
På gensyn
Aage Fredslund og
Lejf Jørgensen

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Redaktør til Hunderup-Sejstrup.dk
Vores redaktør gennem flere år Pia Bjerrum har valgt at trække sig fra jobbet. Pia lagde et stort arbejde i at få hjemmesiden designet, og har gennem årene på prisværdig måde holdt
siden opdateret. Mange tak til Pia.
Lokalrådet, som står for hjemmesiden, søger nu en afløser for
Pia. Så har du lyst og interesse i at gøre et stykke frivilligt arbejde for Hunderup Sejstrup, så send en mail til undertegnede. Vi skal nok sørge for oplæring i værktøjet, der bruges til
vores hjemmeside. Nyhederne til hjemmesiden sender foreningerne til redaktøren.
Det eneste krav vi har, er at du er i besiddelse af en computer
med internetadgang, samt behersker det skriftlige danske
sprog.
På lokalrådets vegne
Lejf Bjerrum Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.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.
Henvendelse til: Helle Hvitved, Kjærgårdsvej 48,
mobil 61 33 14 92 eller 75 17 24 17
10

Forskønnelsespris / Initiativpris
Lokalrådet og Hunderup-Sejstrups Fremtid har i fællesskab
indstiftet en forskønnelsespris/initiativpris.
Prisen gives til en person, institution, forening eller erhvervsdrivende, som har gjort noget for at gøre Hunderup/Sejstrup
til et skønnere sted at bo i / besøge, eller som har ydet en ekstraordinær indsats for sognet.
Alle kan indstille kandidater. En skriftlig begrundet indstilling
sendes til undertegnede enten via brev eller
e-mail senest d. 14/10 2012.
Der vil blive nedsat en komite bestående af personer fra lokalrådet og Hunderup-Sejstrups Fremtid til at bedømme kandidaterne og vælge en vinder.
Modtageren af prisen bliver offentliggjort på lokalrådets årsmøde i oktober.

På lokalrådets vegne
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19
E-mail: Bjerrum-Sejstrup@get2net.dk
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Ribe Klatre Klub er startet på en ny sæson, den vil vi gerne dele med så
mange som muligt. Så har dine børn, eller du selv, lyst til at få nogle
grænseoverskridende udfordringer både fysisk og mentalt, så kom ned og
få en prøvetur.
Klubben er åben for alle aldre fra man er 8 år og op, vi har både almindelig træner og elite træner på børnene
mellem 8 og 17 år, der tilbydes tekniktræning og man skal igennem to
grundige sikkerheds kurser før man
må sikre for andre.
Har du lyst til at læse om hvad vi laver skal du besøge vores hjemmeside
ribeklatreklub.dk. Der finder du åbningstider, priser, aktiviteter, historier
fra vores klatreture rundt i hele verden og meget mere.
Kontakt mig hvis du vil med, jeg kører hver mandag og onsdag aften ca.
19 til 21, desuden lørdag fra 15 til 18.
Fredag mellem 15-18 kan også være
en mulighed.
Prisen er 50,- for en prøvetur.
Hilsen Niels-Jørgen Hvidberg
njh@it.dk // 26195291
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Årsmøde lokalråd /
borgermøde vedr. Energilandsby
Hermed indkaldes til borgermøde / årsmøde i lokalrådet
i Hunderup Hallen d. 22.10.2012 kl. 18.30
Dagsorden iflg. vedtægter
efter det traditionelle årsmøde vil Esbjerg Kommune til mødet være repræsenteret med en energikonsulent, der vil gennemgå netop vores projekt samt mulighederne der ligger i processen.
Der vil yderligere være repræsentanter fra leverandører som kan levere
disse ydelser, såsom Solceller og varmepumper etc.
Kom til en spændende aften som handler om vores fælles fremtid som
landsbyer.
På lokalrådets vegne
Michael Bertelsen

REKLAMESKILT I HALLEN?
Vi tillader os at rette henvendelse til dig med henblik på at indgå en sponsoraftale mellem dit firma og H.S.I.
Aftalen lyder på en 5-årig kontrakt, hvor du for kun kr. 5.250,- kan få ophængt et reklameskilt med eget valg af logo på hvid baggrund i H.S.I. hallen i Hunderup
Vi håber meget, at dette har din interesse og ser frem til at høre nærmere
fra dig.
Ved evt. spørgsmål rettes henvendelse til H.C.
på tlf. 60 49 14 17
Med venlig hilsen
H.S.I./H.C. Jochimsen
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Familiegudstjeneste
Som det ses andet sted i LP er der tilbud om fire
Minikonfirmand- formiddage i efterårsferien.
De 3 formiddage foregår i konfirmandstuen i Vilslev,
den 4. på en udflugt til Esbjerg.
Forløbet afsluttes med en familiegudstjeneste i
HUNDERUP KIRKE
SØNDAG d. 28. OKT. kl. 16.
Her er ALLE selvfølgelig meget velkomne.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
oktober

07. oktober, 18. søndag efter trin. 11.00
14. oktober, 19.søndag efter trin. ingen
21. oktober, 20. søndag efter trinitatis kl. 09.30 UMI
28. oktober, 21. søndag efter trinitatis kl. 16.00 Minikonfirmandafslutning

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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MINDEORD
Thomas Hein Jensen f. 28.08.1925 død 11.08.2012 begravet på Hunderup kirkegård 17.08.2012
Thomas blev født i Sejstrup, som den ældste af to drenge. Faderen var
gårdejer Hans Hein Jensen, moderen Mary Dorthea Jensen.
Broderen, som hed Arne, døde for nogle år siden.
Thomas er døbt og konfirmeret i Hunderup kirke og har selvfølgelig gået i
Sejstrup skole. Siden blev han landmand, købte gården på Kjærgårdsvej
54 i 1950, giftede sig samme år og fik i 1953 sønnen Bjarne, men hustruen, Ellen Margrethe, døde allerede i 1977, et par år efter de havde fejret
sølvbryllup.
Thomas drev gammeldags landbrug og havde både køer og svin og marker at tilse. Han hyggede sig vældig godt med naboen Hans Madsen, som
boede hvor Niels-Jørgen og Ulla nu bor.
Det har vist sig at højskolen i mange tilfælde foruden at bringe kundskaber og tilføre inspiration også bliver udgangspunkt for venskaber og livsfællesskaber og således også med Thomas der traf sin anden hustru, Else
Margrethe på højskolen i Nr. Nissum.
Else kom fra Vamdrup, hvor hun var vokset op. Hendes forældre var fra
Vejle-Hedensted egnen. Hendes far var skomager og havde også en lille
skoforretning. Else som nu nærmer sig de 90, skønt hun ser meget yngre
ud, fortæller, at hendes bedsteforældre på mødrenes side blot havde en ko,
og ikke noget jord, så koen gik og græssede i grøfterne langs vejene, mens
bedstemoderen strikkede på sin uldstrømpe.
Else har vist heller aldrig selv været særligt forvænt, hun er mor til 5 og
havde været alene i 7 år, da hun og Thomas blev gift i 1978. Hendes indflytning på gården bevirkede ikke store forandringer. Men der skete dog
det, at da Else rykkede ind, da rykkede køerne ud. På den måde fik de nygifte lidt mere tid til hinanden.
Før giftermålet var husets stue blevet udvidet til anseelig størrelse.
Som tiden gik indskrænkedes landbruget, jorden forpagtedes og solgtes
efterhånden mestendels til Kjærgård.
Thomas og Else levede at stilfærdigt liv, med jævnlige rejser med venner
til Norge; begge søgte trøst i bibelen og forstod at dele sorg og glæde med
hinanden.
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Else, der siden ungdommen har sunget i forskellige kirker, passede sin
kirkesangertjeneste i Hjortlund kirke. I ny og næ havde hun også en tjeneste i Hunderup kirke. Med hende nåede Thomas at fejre sit andet sølvbryllup, men herefter begyndte kræfterne at aftage.
Da Else begyndte at tale om, at tiden var inde til at forlade gården, var
Thomas i begyndelsen hårdnakket imod, han kunne slet ikke forlige sig
med tanken om at forlade den gård, der var ham så kær. Men Else stod
fast på sin beslutning om at flytte og da Thomas så boligen der ventede
dem på Solgården, sagde han til Elses store lettelse: ”Her kan jeg godt leve”.
De flyttede fra Hunderup i 2009.
Det er naturligvis vanskeligt at forlade en gård, hvor man har haft sin daglige gang ind og ud og med alle slags gøremål igennem 60 år, men det letter unægtelig sagen, når man ved, at gården bliver i familien, for så ser
man en mening med sit daglige slid. Og så lykkeligt gik det jo her, hvor
barnebarnet Danni ikke bare var beredt på - men også ivrig for - at overtage. Han igangsatte en restaurering og modernisering af dimensioner, som
Thomas knapt nok kunne fatte. Else var lidt nervøs for, hvad Thomas ville
sige til alt det hurlumhej, men Thomas bifaldt det alt sammen helhjertet.
Efter to år i fælles lejlighed på Solgården var Thomas efterhånden så behandlingskrævende, at ægtefællerne var bedst tjent med at bo hver for sig,
for at kunne give hinanden den nødvendige ro og plads. Men da omflytningen jo foregik ’inden for murerne’, og daglige besøg ikke var nogen
umulighed, så var det ikke så ringe endda.
Begge var jo faldet godt til, og Thomas havde mange venner, som han
dagligt så, og selvom livet havde slidt på dem, og nogle var i kørestol ligesom Thomas, så havde de dog glæde af at samles omkring et pænt dækket bord, en TV-skærm eller noget underholdning på Centeret.
Thomas døde lige så stille en morgen under påklædning - uden forudgående varsler. Han efterlader sig foruden sin hustru, sønnen Bjarne og svigerdatteren Anne Mette, samt børnebørnene Vicki, Danni og Randi.
Æret være hans minde.
Arendse Dyssel
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen
BØRNEHAVEN
Gitte Nørregaard Knudsen
30 22 35 95
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
7517 2402, Kirkevej 80
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand og haludlejning:
H.C. Jochimsen 60 49 14 17
Udlejning samlingssal:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Aage Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup,
tlf. 7517 4032,
mail: aagef@hotmail.com

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06

LANDSBY SCENEN
Kristina Søgaard
Ribevej 70, Sejstrup
kristinasoegaard@gmail.com
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.

HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

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

Kalvefars ................................................................52,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................55,00 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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Mor, Far og barn gymnastik

Situation fra Yoga-kurset
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