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HUSKEKALENDEREN
Søn. 30. maj
Ons. 2. – lør. 5. juni
Ons. 2. juni 19.00
Tor. 3. juni
Fre. 4. juni
Lør. 5. juni

Lør. 5. jun. 13.45
Lør. 12. juni
Ons. 16. jun. 19.00
Tir. 22. jun. 19.30
Ons. 23. jun. 18.00
Lør. 14. aug.
Man. 6. sep. 19.30
Uge 41

Arendse Dyssels 25 års jubilæum som præst
Landsbyfesten
Korsang i Hunderup kirke
Moseløbet, hockey, sildebord, HunderupSejstrup dyst
Hockey, fællesspisning, cykelløb, lagkagekonkurrence, bal
Loppemarked, ponyridning, ansigtsmaling, gymnastik, finaler, børnedisko, bugtaler, fællesspisning, bal
Grundlovsmøde på Riber Kjærgård
Sogneudflugt til Salling
Byvandring gennem Sejstrup
Sejstrup by beboerforening - generalforsamling
Sct. Hans fest på Kirketoften
Kanotur på Kongeåen fra Vilslev til Slusen
Informationsmøde i forsamlingshuset - lokalrådet
”Sort sol” i Ribe-området

BEMÆRK:
Der udkommer ikke et nummer i juli

HUSK

Landsbyfest 2010
2.-5. Juni
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Informationsmøde i Hunderup- Sejstrup
Mandag d.06.09.2010 kl. 19.30 i Sejstrup Forsamlingshus.
Lokalrådet vil gerne i samarbejde med de lokale foreninger invitere alle
interesserede til informationsmøde, hvor der er mulighed for at få et
godt indblik i alle foreninger i vores område. Der vil være en fra hver
forening repræsenteret denne aften, som kort vil lave en præsentation af
sin forening.
Så er du lige flyttet til området, eller ønsker du bare at få et overblik
over de lokale tilbud, er du mere end velkommen !
Lokalrådet er vært ved lidt til ganen......

Med venlig hilsen
Markedsføringsudvalget - Bent/Michael

Årets Konfirmander - forside foto
2. maj kl. 11 blev Tobias Hvidbjerg Dyrhave, (nr. 3 fra højre) fra Strat
konfirmeret i Hunderup kirke. Det tog han i stiv arm, men 7 konfirmander
fra Vilslev (fra ve. Mikkel, Camilla, Ciara, Tina, Sanne, Peter og Frederik) besluttede at ledsagde ham, det syntes Tobias var helt OK.
Det blev en rigtig festlig gudstjeneste med musikalske indslag fra Stine
Klingsten og Mads Skovsgaard.

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Tusind tak
Vi vil gerne sige tusind tak til
de frivillige der sammen
med bestyrelsen har ydet en
kæmpe indsats med at
kradse fuger ud i den del af
Forsamlingshuset der skal
omfuges.
Jeres arbejde har betydet en stor økonomisk
besparelse for huset.
Hilsen
Bestyrelsen f.
Sejstrup Forsamlingshus

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: Michael Bertelsen, Kjærgårdsvej 40,
mobil 26 19 31 94 eller 76 56 11 22
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Gymnastikopvisning
Med en flot opvisning som afslutning på gymnastiksæsonen 2009/2010,
skal der fra gymnastikudvalget lyde en stor tak til trænere og hjælpetrænere, Pia og Gitte i kiosken, Madam Madsen for de smukke buketter og Michael Bertelsen for styring af musikken under den flotte opvisning.
Også en tak de unge mennesker der hjalp med at få redskaber båret ind og
ud til de forskellige opvisningshold!
Vi håber og at både det unge rep.hold fra Bramming samt dameholdet fra
Jernved blev nydt og gav inspiration til jer alle der var med til opvisningsdagen.
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Vi håber at se jer alle
igen til en ny sæson
gymnastik og forventer opstart af ny sæson i uge 37.

Som en lille forvarsel kan vi fortælle at der arbejdes på at oprette et hold
i "ZUMBA" samt et Dans/funk/hip-hop hold.
På gymnastikudvalgets vegne ønskes god sommer.
Jette Brix
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Husk skrot-containeren !
I april blev der opsat en container mellem Forsamlingshuset og banen, til gammelt jern og metal.

Så mangler du at komme af med din gamle trillebør,
plæneklipper, cykel, brødrister eller andet gammel
jern, som bare ligger og flyder, så kom det i
containeren, og støt dermed omfugningen af
Forsamlingshuset.

Hvis du har større mængder du gerne vil have hjælp til at
komme af med kan du kontakte Sigurd Smidt på
tlf. 4060 2962
Vi håber der er mange der vil benytte containeren ☺
Hilsen Forsamlingshuset.

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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”Stik” din nabo !
Nu har du muligheden for – med god samvittighed - at angive din nabo, for Landsby Scenen har skudt
Stikker-runden i gang.
Vi opfordrer alle til at lægge lidt ekstra mærke til
naboen og andet godtfolk – falder du over en
person du synes er god til at synge, er
vanvittig underholdende, er kreativ (sy,
male, scene, tekster o.s.v.) eller har nogle andre evner som du synes Landsby Scenen ville
kunne gøre brug af, så fortæl det til os.
Du kan enten sende en mail på bjerrum@newmail.dk med
navnet på vedkommende, eller aflevere kuponen
fra næste side
– du vil naturligvis forblive anonym !
Det er også tilladt at melde sig selv

Hilsen Landsby Scenen
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Stikker-runden
Jeg anbefaler :

Navn:_____________________________
Adresse:____________________________

Som jeg synes er god til:
___________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________________________________
___________________________________

Kan afleveres i flg. postkasser:
Kirkevej 5, Sejstrup
Kirketoften 9, Hunderup
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Generalforsamling i
Sejstrup By Beboerforening
Tirsdag den 22. juni 2010
kl. 19.30
på Kirkevej 74 i Sejstrup.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag som ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Venlig hilsen bestyrelsen
Sigfred Bjerrum, Signe Hansen,
Birgitte Lützen,
Tommy Ebbesen og Pia Bjerrum
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Landsbyfesten 2010

Fællesspisning i teltet
lørdag den 5. Juni kl. 18.30
Menu:
Lækker marineret kalkunbryst
Ovnstegt saftig hamburgryg/skinke
hertil
luksus salatbar m.Dressing
små ristede krydderkartofler
brød & smør

Pris:
Voksen kr. 130,Børn (til og med 12 år) kr. 65,Billetter købes i Kwik Spar, Hunderup fra
mandag den 3. maj frem til og med søndag
den 23. maj kl. 12.00
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Landsbyfesten 20
Onsdag d. 2. Juni
19.00

Korsang i
Hunderup Kirke

20.00-22.00

Hunderup /
Sejstrup

Salg af Kaffe/the og
Kage i teltet

Fredag d. 4. Juni
Torsdag d. 3. Juni

17.00

Landsbyfesten åbner
Telt og køkken,
Pølsevogn åbner
Hoppeborge
Fiskedam

17.00 Landsbyfesten åbner
Telt og køkken
Pølsevogn åbner
Hoppeborge
Fiskedam
17.00 Hockey turnering starter
18.00 Opvarmning til moseløb

17.00

Hockey turnering starte

18.30

Fællesspisning:
Dæk selv bord / Ta`selv mad med
Salg af Pizza

19.30 Sponcoret Cykelløb

18.30 Moseløbet
Gratis sildebord

21.00 Lagkagekonkurrence

19.30 Præmieoverækkelse for
Moseløbet

21.30 Præmieoverrækkelse
Lagkagekunkurrencen

19.00

19.45

Åbningstale
Formand for HSUG

22.00 Musik v/ Kiss me I`m Danish
02.00 Teltet lukker

20.30 Hunderup / Sejstrup
Dysten
23.00

Teltet lukker
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Lørdag d. 5. Juni
09.30

Landsbyfesten åbner
Telt og køkken åbner m/ gratis kaffe og 1
rundstykke.
Sponsor: Roxy bageren Bramming
Pølsevogn åbner

•
•
•

Børneloppemarked
Hoppeborge
Fiskedam

11.00

Pony-ridning for børn

14.00

udendørs gymnastikopvisning med
Ungdomsmix fra Ribe

16.30

Finale i : Hockey

16.30- 17.30

Børne disco

18.30

Fællesspisning i teltet

20.00

Underholdning med Bugtaleren
Michael Lindegaard

d

Musik: DJ Bix
02.00

Teltet lukker – Landsbyfesten 2010 slutter
Tak for i år.
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Hjælpere
ved
Landsbyfesten
Hunderup/Sejstrup

Til opstilling af festteltet
Mandag d. 31/5 fra kl.18.00
Samt
Nedtagning af teltet søndag
d.6/6 fra kl. 12.00
Landsbyfestudvalget
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Landsbyfesten 2010
Hunderup/Sejstrup

Pak madkurven
Saml venner, familie & naboer
og til en festlig aften i teltet
Fredag d. 4 Juni kl. 18.30

Til de flotteste/ bedste/sjoveste
bord dækning
1 øl eller 1/2 flaske vin pr. person
Husk at reservere bord, hvis i er flere der gerne vil sidde sammen.
17

Oplevelsesrig gåtur gennem Sejstrup,
onsdag den 16. juni 2010 kl. 19.00
Sognearkivet og Aktivitetsudvalget har i samarbejde planlagt en historisk gåtur gennem Sejstrup.
Turen starter ved banen/forsamlingshuset:
•
fortælling om forsamlingshuset og banen med
ventesal
•
forbi skædderforretning
•
Lunagård, den gamle Købmandsgård
•
cyklehandler
•
den gamle og ny smedje
•
skomageren
•
og slutter af ved Sejstrup gamle skole med fortælling skolen og de kloge koner længere nede af
Sejstrupvej.
På turen fortælles om gamle dage og hvad der er foregået
de forskellige steder. Vi vil gerne, at publikum bidrager
med fortællinger, hvis de ved noget, om de steder vi skal
forbi.
Vi tager det stille og roligt, så folk med børn og rollatorer/
kørestol kan sagtens være med. I år er vi opmærksom
på, at der skal tales højt, så alle kan høre de spændende
fortællinger.
Pak en kaffekurv og ta’ med på turen. Vi slutter af ved
Sejstrup skole, hvor den medbragte kaffe kan nydes.
Med venlig hilsen
Niels Hansen og Bente Nonbo
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Hunderup-Sejstrup seniorklub er ved at afslutte sin sæson. Torsdagsarrangementerne i forsamlingshuset blev afsluttet med generalforsamling,
hvor der var genvalg til bestyrelsen.
I øjeblikket afvikler 7 par en spændende petanqueturnering, hvor knivskarp konkurrence og hygge med snak og kaffebord går hånd i hånd. For
næsten alle par er det nyt at spille efter gældende regler, men engagement og entusiasme har holdt sit indtog, lige så snart kampene er gået
igang. "Petanquefeberen" har grebet de gæve seniorer.
På onsdag den 26. maj kl. 12.30 kører 35 af klubbens medlemmer på
den årlige udflugt, der denne gang går til Randbøldalområdet. Der er
besøg i Frederikshåb Møllepark, hvor den medbragte brød og kaffe indtages. I Bindeballe gøres ophold i den gamle købmandsgård fra 1897,
der er indrettet med aktiv butik og museum. Over for butikken er det
muligt at se en udstilling fra togdriftens guldalder i den gamle stationsbygning, som man har bevaret.
Gennem det smukke landskab fortsættes til Nørup kirke, der er helt unik
med den løgformede kuppel og den lukkede herskabsstol, der hænger på
væggen. Fhv. præst, Carsten Johansen, vil fortælle kirkens historie,
mens udsigten over mod Engelsholm slot kan nydes.
Udflugten afsluttes med en tur til Tørskind grusgrav med de mange jernskulpturer, inden man indtager en tiltrængt middag på Bække kro.
Planlægningen af næste sæson er i fuld gang. Der lægges ud med en tur
til Gram slot den 9. september.
Alex Andersen
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Sct. Hans Fest
På Kirketoften
Onsdag den 23. Juni 2010 kl. 18.00
Alle er velkomne.
Kl. 18.00: Medbragt mad nydes i teltet
Medbring: Stole, bord, service, drikkevarer og mad.
Den store grill vil som sædvanlig være varmet op til jeres
mad.
Vi spiller den obligatoriske rundboldkamp.
Båltale: Fhv. præst, Jens Chr. Jensen
Fællessang

Bemærk. Teltet på 6 x 12 m kan lejes for kr. 500,- på tlf. 75172872
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GRUNDLOVSMØDE
LØRDAG 5. JUNI KL. 13.45
PÅ RIBER KJÆRGÅRD
Program:
Kl. 13.45 Musikken spiller op
Kl. 14.00 Velkomst og fællessang
Kl. 14.10 Grundlovstale biskop Elisabeth Dons Christensen
Kl. 14.40 Fællessang
Kl. 14.50 Musik
Kl. 15.10 Kaffe m.v.
Kl. 15.30 Gymnastikopvisning ved Bramming Gymnastik- og
Idrætsefterskole
Kl. 16.15 Afslutning
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ARENDSE DYSSEL – VORES PRÆST I 25 ÅR
Som det kunne læses i sidste nummer af ”Kirkebladet”, maner vores præst
gennem de seneste 25 år, Arendse Dyssel, til opmærksomhed om kirkens
fortsatte beståen. Vi bliver i stigende grad globalister, men vi er stadig
borgere i det lille landsbysamfund, og det sidste skal vi være meget opmærksomme på, siger Arendse. Alt måles i statistikker, og derfor kan det
nemt gå som med mange nærbutikker og landsbyskoler – de bliver lukket.
Uden kunder i butikken går det ikke, og uden kirkegængere kan det nemt
risikere at gå samme vej. Søndagsgudstjenesten er grundpillen i kirkens
virke. Den følger et fast ritual, og det står ikke til at ændre. Det gælder om
at udbrede kendskabet til gudstjenesten til sognebørnene, og det arbejdes
der ihærdigt på. Der skal gives en god information ved dåben. Der er indført babysalmesang, og i skolerne er der taget fat på at lære salmer, der
synges ved et storstilet arrangement i Ribe domkirke.
Konfirmationsundervisningen, der i år har foregået i Bramming, skal tilbage til præstegården, og der skal generelt satses mere på børnefamilierne.
På mit spørgsmål, om det ikke er for svært for nutidens mennesker at forstå sproget i salmebøgerne og bibelen, siger Arendse, at det er præstens
opgave at formidle gennem prædikenen. Fra prædikestolen skal bibelens
århundredgamle sprog relateres til vore dages brogede verden – unægtelig
en krævende opgave for præsten.
FRA KENYA TIL HUNDERUP
Vejen til præsteboligen i Vilslev er gået fra Gentofte og over Kenya. I en
tid, hvor der ikke var så mange kvinder på arbejdsmarkedet, tog Arendse
en uddannelse som lægesekretær og arbejdede herefter 5 år på Rigshospitalet. Efter en del forskellige småjobs spirede interessen for at studere, og
som 30-årig blev Arendse student. Det blev startskuddet til en 10 år lang
teologuddannelse, heraf 5 års selvstudium i Kenya, hvor ægtefællen havde sit arbejde som arkitekt udsendt af Danida.
Så skulle der søges job, og det var i en vanskelig tid. Rundt omkring i landet så man helst, at ansøgeren kunne præsenteres sammen med en ægtefælle, men han var stadig i Kenya, så det gav en del 2. pladser blandt ansøgerne. Samtidig var Arendse meget bevidst om, at det skulle være et
smukt sted. Ved ansættelsessamtalen var der imidlertid så tåget, at gensynet i maj var en behagelig overraskelse, men det endte som bekendt med
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en ansættelse, der nu har varet i 25 år.
Da Arendse var flyttet ind, og tågen var lettet, kunne hun glæde sig over
en frodig vegetation med Kongeåen som en naturperle lige uden for vinduet.
De 25 år har budt på 2 afbrydelser. En sommer for ca. 15 år siden byttede
Arendse job med en norsk præst, og i 2001 (bl.a. under terrorhandlingerne
i New York den 11. september) fungerede hun som feltpræst i Bosnien.
”Kirken skal være der, hvor folk er”, siger hun, og så var det spændende
at arbejde, hvor muslimer og kristne lever side om side.
AKTIV MENIGHEDSRÅD
Arbejdet som præst er mangfoldigt. Uden at have en fast arbejdstid, og
som B-menneske, er det nødvendigt at have fast struktur på arbejdsopgaverne. Det spænder over gudstjenester, forberedelse til mange typer af
gudstjenester og kirkelige handlinger, forskellige typer af undervisning,
herunder fylder konfirmandundervisningen meget. Derudover er der mødevirksomhed, kirkeblad, studieture, konfirmandtur, foredrag, studiekredse, salmevalg, husbesøg og plejehjemsbesøg Alle opgaver kræver grundig
forberedelse –især begravelser. Herudover skal der føres kirkebøger, en
pligt der stammer helt tilbage fra 1700-tallet. I dag foregår det på computer.
En del af opgaverne udføres i samarbejde med menighedsrådet, og her er
der højt aktivitetsniveau og mange visioner. Menighedsrådet er bredt sammensat med selvstændige personer, der udviser stor flid, initiativ og nytænkning. Der er søsat mange spændende projekter, og der er så meget
under opsejling, at Arendse (trods de 67 år næste gang) har stor lyst til at
fortsætte og realisere de mange planer.
TRIVES MED LOKALBEFOLKNINGEN
Efter 25 år på samme sted kan jeg ikke lade være med at spørge, om der
aldrig har meldt sig lyst til at søge et andet sted hen. Svaret er klart.
Arendse trives godt blandt lokalbefolkningen. Her er dejlige mennesker,
der siger deres mening. Der hersker en næsten hjertegribende ærlighed,
siger hun. Er der landsbysladder, kører det uden om hende. Naboomsorgen er i top, hjælpsomheden er stor, og så er der en fantastisk korpsånd,
når der skal udføres opgaver.
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Gennem de mange år har Arendse
begravet mange mennesker. På
ture rundt på kirkegårdene i Hunderup og Vilslev dukker der gode
minder op ved at kigge på de
mange gravsten. Ja, hun oplever
sågar flere af de døde på kirkebænkene.
Vi lever i en tid med globalisering, men landsbybefolkningerne
skal huske de nære ting. Der er
ingen ude i den store verden, der
tænker på landsbyens eksistens.
Det skal vi selv gøre. Brug de lokale faciliteter – også kirken.
Alex Andersen

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
juni.

6. juni 1. sø. e. trinitatis kl. 11.00
13. juni 2. sø. e. trinitatis kl. 10.00
20. juni 3. sø. e. trinitatis kl. 11.00 BM
27. juni 4. sø. e. trinitatis Ingen

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Arendse har været vores præst i 25 år
Det vil vi markere søndag den 30. maj
PROGRAM
Kl. 8.30
Kl.10
Kl. 11.30
Kl. 13

: Fælles kaffebord i Hunderup Skole
: Gudstjeneste i Hunderup Kirke
: Gudstjeneste i Vilslev Kirke.
: Vi mødes fra begge sogne til fælles buffet i præstegårdens stald
Kl. 15.30 : Festlig afslutning i Vilslev Kirke med
Peter Bastian o.a.
Alle er meget velkomne til at deltage, enten i hele programmet
eller i dele deraf.
Vi håber, at rigtig mange vil være med til at fejre Arendse.
Tilmelding: Else Maria Bjerg Olesen,
Holger Bilde Lauridsen.
Mette Fredslund
Lena Randrup

tlf. 75431462, spangen4@privat.dk
tlf. 75431105 . holger_bilde@hotmail.com
tlf. 75174032. mettepf@hotmail.com
tlf 75173097. verner.lassen@mail.dk
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STAFETTEN
Stafetten har nu nået Ribevej.
Her på Ribevej 58, bor vi så en lille familie på 4, samt hunden Freja.
For de som ikke helt ved hvem vi er, kan nævnes, at vi er to drenge, Magnus på 1½ og Tobias på 3½. Begge friske, sunde drenge med krudt i r….,
og rigtig glade for legepladsen på Kirkevej.
Moder Hanne Schmidt læser til sygeplejerske og er tilflytter fra Rødding,
hvor hun er opvokset.
Fader Kent Junkuhn er vvs og blikkenslager, født og opvokset i Bramming.
Huset på Ribevej, er efterhånden kendt af alle, for lige meget hvor man
kommer, så får man bemærkningen ”nå…., i bor på gård med alle stenene
i indkørslen”, og inden det lød der ”nå…., gården med den grimme have.
Ja det er korrekt, men der er en mening med alt galskab. Haven blev ikke
ordnet for vi valgte at satse på det indvendige først, det er så stort set ovre
nu, og som de fleste kan se og vil kunne følge med i her henover sommeren, så har vi nu taget fat på husets ydre. Og forhåbentligt bliver det anderledes bemærkninger vi kommer til at hører.
Når man sådan bor lidt uden for Sejstrup og Hunderup, er det ikke hver
dag man kommer til byerne. Derfor er det også dejligt med cykelstien, for
med den gående lige forbi huset, er der altid liv. Det er altid hyggeligt når
folk stopper for lige at snakke lidt. Og når vi en sjælden gang har tid og
kommer af sted på gå ben, bliver det som regel turen rundt forbi sejstrup
til Hunderup og så hjem igen. Her også gerne med et par stops undervejs
for lige at sludre.
Det var hvad vi havde at fortælle herfra, er man mere nysgerrig, så stop
bare ind og snak.
Stafetten gives videre til Ribevej xx, til
Hanne Schmidt og Kent Junkuhn
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510
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 Peter Larsen, 59 44 77 51
Udlejning: Leif 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
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37
LANDSBY SCENEN
Lis Stenger
Kirkevej 5, Sejstrup
tlf. 75 10 14 19
lisstenger@mail.dk
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

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

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

Kalvefars ................................................................50,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................52,00 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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Gymnastikholdet spring 3. - 6. kl.

U/9 drenge med guld medaljer for deltagelse i alle stævner i vinter halvåret 2009/2010
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