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HUSKEKALENDEREN
Søn. 29. dec. 19.30
Søn. 5. jan.
Tor. 9. jan. 13.30
Lør. 18. jan. 18.00
Ons. 22. jan. 19.30
Tor. 23. jan. 13.30
Lør. 25. jan. 18.00
Ons. 29. jan. 19.30
Lør. 1. feb. 18.00
Tor. 6. feb. 13.30
Søn. 16. feb.
Hver tirsdag 14.00
Hver tirsdag 18.30
Hver onsdag 9.30

Koncert i Hunderup kirke med ”Sweet Eliza”
Fodboldstævne for de små i hallen.
Ann Thomsen fortæller om bostedet ”Helheden” i
Darum
”Hjælp, jeg skal giftes” i forsamlingshuset
”Hjælp, jeg skal giftes” i forsamlingshuset
Seniorklubben. Fortælling fra Kenya
”Hjælp, jeg skal giftes” i forsamlingshuset
”Hjælp, jeg skal giftes” i forsamlingshuset
”Hjælp, jeg skal giftes” i forsamlingshuset
Seniorklubben. Harmonikamusik.
Fodboldstævne for de små i hallen.
Bogbussen holder ved kirken kl. 14.00 – 14.45
Crossfit
Petanque i hallen

ARTIKLER OG FOTOS TIL LANDSBY-POSTEN
Med udgivelsen af dette nummer af ”Landsby-Posten” kan vi byde velkommen til et nyt medlem af redaktionen, nemlig vores nyansatte præst,
Ole Madsen. Se artikel andetsteds.
Redaktionen kan dog stadig ikke udgive et attraktivt blad alene. Vi må
have jeres hjælp. Alle foreninger, udvalg m.m. bør udnævne en PRmedarbejder, der indsender relevant stof til ”Landsby-Posten”. Hellere for
hyppig omtale end slet ingen. For folk uden kendskab eller adgang til
computer tilbyder vi stadig at modtage håndskrevne indlæg.
I må meget gerne lade jeres indlæg ledsage af fotos. Jeg kan ikke ene
mand tage fotos af alle begivenheder.
På forhånd tak.
Alex Andersen
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En Tumling
En tumling er noget, der rejser sig selv.
Vores gamle førstelærer Boye Andersen sagde, at vores landsby var en
tumling, fordi den havde klaret sig trods mange centraliseringer. Jeg mødte èn hos købmanden den anden dag. Vi snakkede lidt om de udfordringer, der var i sognet, men også om de positive ting, der var sket i året, der
lige er gået. Jeg tænkte lidt på det, da jeg kom hjem, og fik lyst til at skrive tingene ned. Jeg glemmer sikkert nogle ting, der også går godt, så det
må andre gerne gøre opmærksom på. Hermed nogle positive ting:
Købmandsbutikken får større og større omsætning pga. god ledelse, god
kundepleje, nye initiativer, frivillige, gode kunder osv. osv. Det er utrolig
vigtigt, at have et sted, hvor man mødes med dem, man ellers ikke mødes
med.
Familiedagen lykkedes. Der var mange både herfra og udefra, og den fik
en fin omtalen i pressen.
Landsbyfesten blev afholdt lige efter, og den gik også godt pga. et rigtigt
godt hold frivillige, der ved, hvad der skal laves, finder på nyt og får ryddet op bagefter.
Seniorklubben kører godt med rekord mange deltagere i petanque foruden
bowling og foredrag.
Ideforum er blevet til en forening, som har udstillet fine produkter på
egnsmuseet i Bramming i 6 uger.
Vi har fortsat et byrådsmedlem. Det er utrolig vigtigt, at vores argumenter
bliver hørt på Rådhuset i Esbjerg.
Kommunen har også lavet nogle gode ting i vores område: Ny børnehave,
asfalt på cykelsti og veje. Kommunen har lige ansat 4 landsbypedeller,
som fortrinsvis skal bruges i landsbyerne. Nu gælder det bare om at foreningerne og Lokalrådet finder egnede opgaver til dem. Der er mange restriktioner for deres arbejde.
Vores nye præst sagde ved sin tiltrædelse, at han ville lægge vægt på, at
Hunderup og Sejstrup stadig var levende landsbyer.
Kjærgård landbrugsskole har store elevhold, og har både bygget elevboliger og en ny hal i år. Skolen handler en del ved købmanden og skolen betyder rigtig meget for at give landsbyen en positiv omtale i et stort område.
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Vores foreningsliv fungerer godt – man kan se oversigten over foreningerne her i Landsbyposten. Der laves et kæmpe stort arbejde af bestyrelserne, udvalgene og af lederne, men det er vist nok blevet sværere at finde
nye til posterne? Heldigvis er nogle tilflyttere klar til at afløse – ofte skal
de bare lige have en prik på skulderen. Det er altid spændende at læse om
aktiviteterne i Landsbyposten. Husk, den bliver også delt rundt til en del
uden for sognet.
Landsby Scenen har været kendt i mange år både i og uden for sognet.
Foreningen er igen klar med 5 forestillinger i det nye år.
Hvis man talte de mange frivillige op, der står bag de enkelte succeser,
ville man blive meget overrasket.
Vi har mange stier i sognet: Langs
banen, stien gennem vandværksskoven og stien i Hollænderskoven. De er ikke altid velholdte,
men måske var det en opgave for
de nye landsbypedeller? Det finder
Lokalrådet nok ud af.
Udfordringer i 2014: - Skolens
bygninger? - Kan vi holde gang i
børneidræt, når børnene nu går i
skole i Bramming? – Kan idrætssalen og forsamlingshuset holde økonomien i orden?
Hvis vi skal leve op til navnet
Tumling, så må vi tage udfordringerne op.
Godt nytår
Knud Runge

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Juletræsfest 2013
Søndag den 8. december kl. 14 startede årets juletræsfest. En stor flok
voksne og børn var mødt op for at se, om julemanden kunne finde til Sejstrup. Det kunne han - men først, da alle børnene hjalp med at kalde på
ham! Da han først havde fået parkeret rensdyrene bag Forsamlingshuset,
kom han ind og hjalp med at få julestemningen i top ved at danse og synge sammen med alle børnene. Jo mere, der blev sunget, jo mere voksede julemandens sæk. Efter en pause, hvor der blev spist æbleskiver og
drukket gløgg, sodavand og juice, blev der danset og sunget igen. I pausen nåede flere af børnene at fortælle julemanden, hvad de ønsker sig til
jul.
Da sækken var vokset godt, blev indholdet afsløret. Masser af slikposer
til børnene dukkede op, så efter uddelingen faldt der ro over børnene,
som nød posernes indhold. Til sidst tog julemanden tilbage til Grønland
for at blive klar til jul.

Gymnastikudvalget ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. Vi ses til
gymnastiktræning i det nye år og til gymnastikopvisningen lørdag den 29.
marts 2014.
Jane Rødgaard Uhrenholt
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
januar.

Onsdag den 1. januar
Søndag den 5. januar
Søndag den 12. januar
Søndag den 19. januar
Søndag den 26. januar

17.00 (Nytårsgudstjeneste)
9.30 (Helligtrekonger)
11.00
9.30
9.30

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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NY PRÆST
I år er der ansat en del nye præster i Ribe Stift. En af dem er Ole Madsen, som er ny sognepræst i Vilslev-Hunderup pastorat. Vi har bedt ham
præsentere sig til Landsby Postens læsere.
”At blive ansat som sognepræst er en længere proces. Det tog mig syv år
at gennemføre teologiuddannelsen på Aarhus Universitet, som jeg afsluttede i sommeren 2012, hvortil der kom et 17-ugers kursus på Pastoralseminariet i Aarhus. Herefter var jeg jobsøgende, og flyttede i marts 2013 til
Ribe for bedre at kunne søge stillinger i Sydvestjylland. I Ribe engagerede
jeg mig i en del frivilligt, ligesom jeg havde været det i Aarhus.
Da jeg læste opslaget om stillingen som sognepræst i Vilslev-Hunderup
pastorat, greb jeg straks muligheden og fik hurtigt aftalt en rundvisning
med formændene for Vilslev og Hunderup menighedsråd (Holger Bilde
Lauridsen og Lena Randrup). Stillingen vægtede alle de dele ved præstegerningen, som jeg selv forstår ved arbejdet: at præsten på evangeliskluthersk grundlag skal formidle og forkynde evangeliet på en nutidig relevant og forståelig måde uanset alder. Modtagelsen af mig i kirkerne og
lokalområderne har været fantastisk, og jeg kunne ønske, at enhver ville
blive modtaget sådan på arbejdspladsen.
Det giver selvfølgelig nogle udfordringer, når så forskellige grupper som
dagplejebørn, konfirmander, voksne og pensionerede skal have noget med
sig hjem fra en gudstjeneste – men udfordringer er spændende! Fra Aarhus medbringer jeg en del erfaring med at formidle kristendom på en nutidig måde, og jeg glæder mig til at engagere mig i kirkelivet og lokallivet
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både i Vilslev og i Hunderup, så jeg bedre kan møde enhver i øjenhøjde.
Det lokale samfund er forudsætningen for kirken. Desværre er skolerne
lukket, og de små forretninger kæmper for at overleve. Kirken skal være
der, hvor folk er, men hvis folk er alle andre steder end i lokalområdet,
hvad skal vi så gøre med kirken? Jeg er gået ind i redaktionen i Landsby
Posten for at blive mere bekendt med området og borgerne. På den måde
håber jeg at kunne få indsigt til på bedst mulig måde at være til gavn og
være med til at styrke lokalområderne. Med det bredest mulige samarbejde med flest mulige personer kan vi lokalt udrette en hel del.
Læs prædikener, CV, interviews med mere på min hjemmeside teologiogkultur.weebly.com”
Ole Madsen
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben sluttede året med julehygge, Luciaoptog, bankospil og petanqueturnering.
Torsdag den 12. december blev julegløggen og klejnerne krydret med et
spændende bankospil med næsten 50 gode præmier. Der måtte dog et afbræk til i banko for at gøre plads til et flot, flot Luciaoptog. Det bliver
man vist aldrig for gammel til at synes om.
Bankopræmierne var skænket af mange private personer samt firmaerne:
Automekaniker Thomas Høj Thomsen
”Min Købmand” – vores lokale købmandsbutik
Gørding Smede- og maskinforretning
”Land og Fritid” i Gredstedbro
Murerfirmaet ”Egon Sørensen” v/Kim Andersen
Tømrerfirmaet ”Holm Træbyg” v/Tommy Ebbesen
”Lykkebo” v/Søren Karlo Tækker

PETANQUE
Onsdag den 18. december afsluttede seniorklubbens årets indendørs petanque med en juleturnering med 12 deltagende hold. Inddelt i 2 grupper
med hver 6 hold spillede man alle mod alle, hvorefter det vindende hold i
hver gruppe mødtes i finalen. Kampen kom til at stå mellem Gerda Bjerrum/Else Kjær og Hans Kr. Hansen/Hilda Hansen med førstnævnte som
knebne vindere med 6 – 5. På 3. pladsen fulgte Mona Saatterup/Ingrid
Andersen.
Det hele afsluttedes med hyggelig sammenkomst i HSI’s klublokale.
Petanque starter op igen onsdag den 8. januar kl. 9.30 og derefter hver
onsdag samme tid. Kom bare og vær med. Vi har det rigtig hyggeligt, og
der krævesr ingen særlige forudsætninger for at være med. Det koster kun
kr. 10,- hver gang, og man medbringer selv kaffe.

ARRANGEMENTER I FORSAMLINGSHUSET
Første arrangement i det nye år er et foredrag om bofællesskabet
”Helheden”, der hører hjemme i Darum. Det foregår torsdag den 9. januar
kl. 13.30 og bliver med ”Helheden”s leder, Ann Thomsen.
Torsdag den 23. januar kl. 13.30 vil fortællingen handle om Kenya i
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Afrika. Karen og Niels Boysen Kjær har arbejdet med projekter for
”Danida” og vil berette herom under titlen ”På eventyr i Kenya” Det er i
øvrigt kun 50 år siden, Kenya blev selvstændig, så det er en ung stat.
Torsdag den 6. februar kl. 13.30 bydes der op til en af seniorklubbens
yndlingsaktiviteter, nemlig sang og musik. Vi får besøg af ”Brøns harmonikatrio”, der består af 3 pensionister, der spiller underholdnings- og dansemusik fra deres ungdomstid og krydrer det med nyere populære melodier.
Der uddeles også sanghæfter til fællessang.
Det koster kun kr. 35,- at deltage i seniorklubbens arrangementer, inkl.
kaffebord, og ALLE er velkomne.
Alex Andersen
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Ideforum
Udstillingen på Egnsmuseet sluttede d. 15/12 med et besøgstal på 496.
Det har været en spændende og positiv oplevelse både for os fra Ideforum
og for museet. Gæsterne var meget interesserede. De roste mangfoldigheden og kvaliteten af de udstillede produkter. Det var vi meget glade for.
H/S Fremtid havde sponseret kaffe, te og julegodter. Tak for det HSF.
Det hyggede mange af gæsterne sig med, og fik samtidig en god snak med
udstillerne.
Tirsdag d. 3. december havde vi stiftende generalforsamling, hvor vi fik
lavet vedtægter og valgt en bestyrelse, som konstituerede sig samme aften.
Formand: Dagny Runge. Kasserer: Mette Fredslund. Sekretær: Alice
Høy. Bestyrelsesmedlemmer: Mona Sørensen og Bente Hansen. Suppleanter: Gerda Bjerrum og Hanne Andersen. Revisor: Trine Pedersen
og Inger Margrethe Hollænder.
Foreningen er nu godkendt af kommunen og har lov til at bruge et lokale
på Hunderup skole.
Det har været et spændende år for os i Ideforum, hvor der ikke har manglet ideer og inspiration. Vi har lige fået doneret brugte stole og borde til
vores lokale, så nu er der plads til flere. Alle er stadigvæk meget velkommen til at være med. Vi starter igen tirsdag d. 7. januar på Hunderup
skole kl. 19.00 til 22.00.
På Ideforums vegne
ønskes alle et godt
og inspirerende nytår.
Dagny Runge.

12

13

Skoleafslutning i Hunderup kirke
Fredag d. 20. december kl. 10 blev der i Hunderup kirke afholdt juleafslutning for 3.-klasserne fra Bakkevejens Skole, Bramming. Så med 60
børn og 10 voksne blev der sunget godt med på salmerne, og bedt med på
Fadervor. Juleevangeliet blev læst op sådan, at et barn fra hver 3.-klasse
læste et stykke. Præsten fortalte om julekrybben, der står fremme i kirken.
Nogle gange kan tankerne godt flyve, når man skal sidde og lytte efter,
men så kan man kigge på julekrybben og alligevel huske historien om Jesusbarnet, der blev født en julenat for mange år siden. Med en stjernekaster viste præsten, hvordan vi i dag kan huske på den stjerne, der ledte både hyrder og vise mænd hen til Jesu krybbe. Det var en stemningsfuld
gudstjeneste, og såvel børn som voksne var glade for at kunne afslutte året
på den måde.
Ole Madsen
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TYVERIER HÆRGER
Der har desværre været ubudne gæster på besøg i området i den senere
tid. Vi må hjælpe hinanden med at være opmærksomme på problemet. I
forbindelse med tyverierne er der observeret varevogne med udenlandske
nummerplader, og tyverierne er endda sket ved højlys dag.
Vær agtpågiven, hvis I ser mistænkelige biler og husk at varsko dine naboer.
Alex Andersen

Børnenes sokker i Købmandsbutikken

KVALITETEN AF MOBILNETTET
Vi lever i et udkantsområde og kan derfor ikke forvente alle faciliteter. Vi
er alle afhængige af mobilnettet og trådløst netværk. En del har ytret sig
omkring kvaliteten af mobilsignalet i vores område ang. manglende forbindelse.
Er det bare uheldigt, at nogle har dårlig forbindelse, eller er det et generelt
problem?
Alex Andersen
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Nyt fra Landsbyscenen
Så er der ikke lang tid til opførelsen af dette års dilletant løber af stabelen.
Den 18/1, 25/1, og 1/2 er der forestillinger med buffet og dans, d. 22/1 og
d 29/1 er der "kaffe"forestillinger.
Den dag vi holdt billetaften, blev vi desværre forstyrret, af en hvis frk.
Bodil Storm, som forståeligt fik mange til at holde sig hjemme. Derfor vil
vi gerne gøre opmærksom på at der stadig i skrivende stund, er billetter til
rådighed til samtlige forestillinger. Så ring til Johannes på tlf nr 30 42 59
80, mellem 16:30 og 18, og bestil billetter til en sjov aften, med god underholdning og masser af glade mennesker.
Dorthe Christensen - Landsbyscenen.
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Juleoptog gennem Hunderup-Sejstrup
Søndag den 22. december var der juleoptog fra Strat til Købmanden og
retur igen. Forrest er det Kirstine og Rikke, så kommer Katrine og Jane og
bagest er det Josefine, Andreas og Mette.
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Jan Lautrup Bjerrum 2360 9904
Udlejning:
Pernille Jacobsen 7517 2402
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com

H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 4053 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Knud Runge
Kirkevej 37 , Hunderup,
tlf. 7517 3982,
mail: dagnyknud@mail.dk

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04

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

LANDSBY SCENEN
Dorthe Christensen
Kjærgårdsvej 34B, Hunderup
61 33 12 30
Landsbyscenen@gmail.com
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Fra ”Forældre / Barn” gymnastik - Den sidste gang inden jul.

Rasmus og Sofie til juletræsfest i Forsamlingshuset.
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