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Nyt projekt om Franciska
I Hunderup sogn kender de fleste noget til Franciska, og nogle få
kan endnu huske hende. Hendes historie er noget særligt på godt
og ondt. Selvom hun for længe siden er død og borte, så lever historien dog endnu om hendes familie og hendes eksistens og tilværelse. I Hollænderskoven er der opstillet et mindesmærke for hende, og
nu arbejder vi på at lave en lille video til besøgende ved mindesmærket. Videoen kommer til at bestå af 2 dele: Franciska-sangen som
duoen Jørn Jørgen Jyde skrev og optrådte med (sangen vil dermed
også være en hyldest til afdøde Jørgen Hvitved), og en fortælling
om Franciskas liv. Vi håber på – og glæder os til – at kunne lancere
videoen i begyndelsen af det nye år. Selvom coronaen stadig skulle
trykke, får man altså mulighed for at gå en tur i Hollænderskoven
og lytte til sang og fortælling.
Jørn Boesen Andersen
og Ole Witte Madsen

Der er ingen aktivitetskalender - gæt selv hvorfor!
Pas på jer selv - Glædelig jul og godt nytår!
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Hobbylokale til drenge/mænd / Aage Fredslund
Idé Forum har et lokale i ét af Hunderup skoles klasseværelser. De har gennem
11 år haft stor glæde af at have et sted hvor de mødes og inspirerer hinanden
med næsten alle former for husflid, maling og håndarbejde. Idé Forum har her i
Coronatiden benyttet 2 lokaler. Efter aftale med Kommunen har de fået tilbudt
at leje begge lokaler. I den forbindelse spørger Idé Forum:
Er der ikke en flok mænd/drenge, der har brug for et lokale til Hobbyaktiviteter?
Det er et godt spørgsmål - som vi gerne vil bringe videre.
Der er mange, som har en interesse/hobby som de selv har stor glæde af, og som
sikkert også kan inspirere andre.
Vi foreslår at vi mødes og drøfter Idé Forums forslag. Så alle, der har bare en lille
smule interesse i at være med bedes tilmelde sig ved at kontakte én af os. (vi er
klar over at corona ikke inviterer til at stimle sammen, men meld dig alligevel)
Johannes Clausen
23245489
Svend Aage Nissen 40547330
Knud Runge
28600304
Frede Kjems
53802934
Aage Fredslund
51889480

Hunderup - Sejstrup 2020/2021 / Knud Runge
Året 2020 vil nok mest blive husket for corona i sognet, det kan der siges meget
negativt om.
Men jeg kom til at tænke på, at der virkelig også er sket mange positive ting i
sognet. Det fylder meget, når man begynder at skrive det ned. Jeg håber ikke, jeg
har glemt alt for meget!
Her er nogle eksempler på ting af stort og småt, der er sket i 2020 i tilfældig rækkefølge:
Jægervænget er blevet byggemodnet med en fin snoet vej, som fortsætter med
en sti til købmanden. Der er afsat ca. 20 parcelgrunde, som nu er sat til salg.
Dertil kommer også 10 boligforeningshuse, som placeres mellem parcelhusene.
Vi mangler bare, at kommunen afsætter grundbeløbet, som er nødvendigt ved
boligforeningsbyggeri.
HSF arbejder med en solcelle park ved Nørlundvej. Kommunen er meget positiv over for ideen, da de skal have gang i projekter med alternativ energi.
Ideforum arbejder med at leje et lokale mere på skolen. Her tænker man, at der
også kan blive noget for mænd (se Aage Fredslunds indlæg).
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Pladsen foran købmanden er blevet bedre og kønnere med en ny asfaltbelægning. Her er også sat 2 juletræer op, sponseret af nogle lokale, som syntes, at der
skulle lys til i denne corona-tid.
Lokalrådet har fået kommunale penge til en sikker vej for fodgængere og cyklister gennem Hunderup. Spændende at se resultatet. Måske bliver det en 2 minus
1 vej med en bred stribe i begge sider af vejen.
Der kommer halvtime drift fra Sejstrup station.
Kommunen har plantet store opstammede træer langs Kjærgårdsvej. Det ser
rigtig godt ud.
Kirken er blevet flot restaureret for 2 millioner, hermed har man sikret, at kirkens fine inventar er bevaret fremover. Kirken har nemlig rigtig mange adelige
udsmykninger, som viser tilknytningen til Kjærgård. Så godt som alt inventar,
lige fra indgangsdøren til alteret bærer adelige initialer. Kirkens klenodie er
gravmælet over Niels Lange og hustru. En del har set og fået gennemgået renoveringsarbejdet af arkitekten ved genåbningen af kirken den 22. november 2020.
12 familier har bygget nye huse i Hunderup siden 2010. Et nyt hus er bygget
i 2020 og et er under opførelse. Mange huse og nedlagte ejendomme er solgt i
2020. Jeg kan tælle en 10 – 12 stykker, men det er ikke nok. Det er også positivt,
at det er yngre familier, der flytter ind. Det er åbenbart en trend, at unge gerne
vil bo i en landsby. Godt for både dem og os!!!
Det betyder meget at landsbyen ser godt ud. Mange er også gode til at rydde op
og vedligeholde deres huse. Derfor har lokalrådet en forskønnelsespris, som i
år gik til Karina og Kim på Kjærgårdsvej.
Det er også godt for købmanden, da de unge køber større ind end os gamle.
Købmanden fik en pris i 2020 af Dagrofa. Hun blev kåret, som årets talentudvikler blandt ”Min Købmands” butikker.
Man kunne skrive meget om alt det, der foregår i de eksisterende foreninger,
men det fortælles fint i Landsbyposten.
Selv om corona tiden har været bøvlet og aflyst mange arrangementer i sognet,
så er der alligevel sket meget i landsbyen. Nogle er måske også blevet mere dus
med deres computer og fundet ud af, hvad den kan bruges til?
Knud Runge

Møde om lejeboliger

Vi må endnu engang aflyse mødet om lejeboliger i Hunderup på grund af corona.
Mødet var sat til d. 20. januar, men nu venter vi med at sætte en ny dato, til der
kommer en afklaring omkring coronaen.
Venlig hilsen Lejeboligudvalget
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Efterårssæsonen i fodbold / Mads Boesen
Hej lidt nyt fra Old boys i Hunderup/Sejstrup
Trods en sæson præget af Corona pandemien, har det dog lykkedes de to herre
Old boys hold at få spillet sæson færdig med rigtige fine resulter.
HSUG 1 kom på en flot 2. Plads i deres oprykningsspil.
HSUG 2 gik flot igennem deres første sæson uden nederlag i deres 8 kampe og
sikrede sig oprykning til foråret.
Sæsonen bød bla. på ægte lokal opgør imellem de to HSUG hold. Stor tak skal
lyde til alle frivillige og lokale erhverv det har været med til at kunne danne et
hold 2 i HSUG.
Her er lidt billeder fra Efterårs sæsonen på de to hold.
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Niels Hansen,
tlf. 20 43 30 67
A
SOGNEARKIVET

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19,30 til 21,30
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er din lokale dagligvarebutik. Vi har alt hvad du skal bruge i den daglige madlavning samt festlig samvær.

Socialt samvær, glade voksne og børn, gør at Min KØBMAND Hunderup-Sejstrup

skaber liv og glæde i vores lokale samfund.

Vi er et stærkt hold af medarbejdere, som sammen
er klar til at yde den bedste service til alle vore kunder
Anna Grethe
Magdalena, Anette, Line, Cecilie, Sebastian, Astrid
Rikke, Celina, Kamilla, Line I., Teresa, Isabella og Thea
8 år som købmand i Hunderup-Sejstrup. 8 år med bump på vejen i 2016, 2017 og ikke
mindst i 2018. Trods denne periode, valgte jeg, at stå fast på at være købmand i HunderupSejstrup takket være de mange kunder, som tilkendegav, at de havde tillid til deres købmand. Og i samarbejde med Finn Schweitz blev det muligt. TUSIND TAK TIL JER ALLE.
Til dig som valgte at investere et beløb i købmanden - en KÆMPE stor tak til dig og din
familie. Uden jeres bidrag har vi ikke haft en købmandsbutik i Hunderup-Sejstrup i dag.
Hvorfor nu disse ord – jo da jeg startede i 2012 som købmand havde jeg sat nogle mål
for butikken.
* Årets butik, lykkedes ikke – men jeg er stolt og ydmyg med udnævnelse som årets
TALENTUDVIKLER i Min KØBMAND blandt 158 butikker i 2020.
* Medarbejderstab, som i samarbejde med deres købmand vil udvikle butikken og give
en god service.
* Områdets lokale dagligvarebutik, vi har varerne på din indkøbsseddel
* Varer på hylderne, friske varer og efterspurgte varer på hylderne
* Socialt samvær, glade voksne og børn i butikken
* Butik i stadig udvikling
* 10 mio. kr. i omsætning
Jeg har 1 mål tilbage og det er at få en omsætning på 1.000.000 kr. i december måned. Lykkedes det når vi det sidste af mine mål for butikken – nemlig en omsætning på 10 mio. kr.
EN STOR TAK til mine medarbejdere – jeg har i dag en flok medarbejdere, som knokler for butikken og deres købmand – som hver især bruger deres kompetencer – som hele tiden udvikler sig –
som samarbejder med deres chef for at deres arbejdsplads udvikler sig – hvor vi alle er glade for at
være – hvor vi er gode kollegaer – og derfor er vi STÆRKERE SAMMEN. TUSIND TAK til jer alle.
En flok utroligt friske og aktive frivillige hjælpere skal også have en STOR TAK. Uden
jeres indsats for at få KOLONIALVARERNE på plads i hver uge – har vi ikke haft de
samme muligheder, som vi har nu, for at have en salgsklar butik hver dag. TUSIND
TAK til jer alle.
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Inger Marie og Børge – TUSIND, TUSIND tak til jer - for at checke datoerne –
for at bringe varer ud – for at – ja meget mere – I er GULD VÆRD.
Mette, dine gavekurve er et hit – TUSIND tak fordi du pakker masser af gavekurve for Min KØBMAND Hunderup-Sejstrup.
Købmandens Venner med Dorthe i spidsen er med til, at der sker ekstra aktiviteter hos din lokale købmand. Dog har det stået meget stille i 2020 – men jeg
tror at Dorthe og Købmandens Venner vender stærkt tilbage på et tidspunkt.
TUSIND TAK Dorthe for din indsats for købmandsbutikken.
K34 med Michael Rosendahl i spidsen fra 2018 har bidraget til, at det er blevet
muligt at drive en købmandsbutik i bygningerne på Kjærgårdsvej 34 på en økonomisk forsvarlig grundlag. TUSIND TAK til dig Michael og bestyrelse.
Vi har en ung mand i vores område – som brænder for Sejstrup Forsamlingshus og også for din lokale købmandsbutik – LARS JENSEN
En STOR, STOR tak for din indsats for butikken – uden dig har vi ikke haft
den udvikling, som vi har haft i butikken i 2020.
Tallene for butikken viser tydeligt, at der hvor du, Lars Jensen har brugt energi
på at snakke med og skubbe på K34 og skaffe inventar til din lokale købmandsbutik – der har vi haft en stigende omsætning, som muliggør, at der også er en
købmandsbutik i Hunderup-Sejstrup i fremtiden.

Så skal der udarbejdes en HANDLEPLAN for 2021

Hvad er mine mål for de næste 5 år – kan jeg fortsat udvikle butikken!!!!!!!!!

Du og din familie ønskes alle
en GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR.
fra alle os hos din lokale købmand
Anna Grethe
Landsbyposten Januar 2021
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Hvad mener konfirmanderne egentlig om de voksne?
Konfirmationsforberedelse handler om mere end blot at kunne sit Fadervor,
for tro og kristendom er ikke bare udenadslære; det handler mere om at tænke
over sin egent eksistens. Derfor talte jeg tirsdag den 17. november med mine
konfirmander om deres relationer til de voksne i deres liv. Det kunne være
både forældre, lærere, præster, naboer og andre voksne, som de har noget med
at gøre.

Dårligt!

Først skulle konfirmanderne nævne nogle ting, som de voksne gør, men som
konfirmandernes synes er dårligt, irriterende, dumt eller træls. Mange skrev
meget! Det var nemt for konfirmanderne at fylde flere linjer med negative
udsagn om de voksne. F.eks. er nogle voksne dobbeltmoralske, når de forlanger,
at der ikke må være mobiler ved bordet, og de så selv sidder med deres egen.
Faktisk er nogle forældre meget dobbeltmoralske med mobilerne, når de bliver
spurgt om noget, men ikke svarer, fordi de sidder og tjekker facebook. Læg
mobilen, forældre! Det er virkeligt frustrerende, når man selv får nej til noget,
og så at ens mindre søskende får lov til præcist det, man selv fik nej til.
Det er også irriterende med lektier fra lærerne, der åbenbart ikke forstår, at
man jo også får lektier for i andre fag. Er det ikke også for dårligt, at man får
lektier for, når nu de voksne ikke får arbejde, som de skal lave i deres fritid?
Det er også træls, når ens forældre sætter grænser og f.eks. siger, at nu må man
ikke få mere af dét eller dét. Eller at forældrene giver huslige opgaver og pligter
som f.eks. at man skal læse hver aften, lave mad og gøre rent, når man nu ikke
gider. Det værste forældrene kan gøre, er at gå ind på de unges værelser uden
først at banke på – eller, at banke på samtidigt med, at de åbner døren. Og så er
det bare pinligt, når voksne eller gamle tror, at de har styr på, hvad mobilen og
apps kan. Det er også pinligt med dårlige jokes, f.eks. når man spørger: ”Kan vi
ikke kører forbi McDonald’s på vej hjem?”, og ens forældre så bogstaveligt talt
kører forbi!

Godt!

Men er der slet ikke noget godt at sige om de voksne? Jo, her havde mange også
meget at sige. Det er rart med bedsteforældre, der vil passe én, når man er syg.
Dejligt, når de voksne matcher ens energi, viser interesse for det, man laver og
Landsbyposten Januar 2021

10

gider bruge tid sammen. F.eks. på en tur til McD eller komme ud at rejse sammen. Det er også rart, når de voksne gider køre én til sport og fritidsinteresser
(og betaler!). Nogle gange kan de voksne faktisk godt være søde, rare og hjælpsomme.

Og hva’ så?

Som præst, forældre og underviser har jeg forskellige kasketter på og kan godt
se de unges vinkel på tingene. Det meste af livet er man dog voksen, og allerede
ved konfirmationen siges det, at de unge træder ind i de voksnes rækker. Det er
en svær periode, hvor de unge skal gå fra legende børn til selvstændige individer. Det er svært for de unge, og det er svært for de voksne. Derfor håber jeg, at
dette korte indlæg kan være med til at fremme samtalerne mellem de unge og
de voksne – måske ved at spørge hinanden, hvorfor vi gøre, som vi gør. Ingen
er perfekte, men sammen kan vi (forhåbentligt) godt finde ud af at have det
godt med hinanden.
Ole Witte Madsen
sognepræst

Nyt fra Ideforum / Mette Fredslund
På trods af coronatid, sker der meget i Ideforum !
Vi har lejet nabolokalet , så vi nu råder over to klasselokaler.
Vi mødes i grupper under 10 personer, holder afstand og spritter af.
I det ´ gamle` lokale mødes en vævegruppe mandag kl. 13 – 16.
I det `nye` lokale mødes en malegruppe onsdag kl. 14-16.
Vi er 7-8 stykker i hver gruppe p.t.
Tirsdag aften kl. 19-21 mødes alle, der har lyst til individuelt arbejde.. eller bare
til kaffe og snak. Bliver vi mere end 10, rykker nogen ind ved siden af.
I øvrigt kan medlemmer bruge værksted og materialer på alle tidspunkter.
DER ER ALTSÅ PLADS TIL FLERE, så hvis du har lyst til at komme og kigge
eller være med, er du meget velkommen ! Vi har et dejligt fællesskab.

For nylig har Kis undervist i og givet inspiration til beton-skulpturer.
Anne-Grete er den kompetente vævelærer.
Malergruppen har haft besøg af Ella Biltoft og Tudlik Wiese, der
underviste i akvarelmaling.
Se billederne herunder af resultaterne.
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Nyt fra Seniorklubben / Alex Andersen
Corona-situationen har sat en alvorlig ”kæp i hjulet” for seniorklubbens arrangementer. Forsamlingsforbuddet på kun 10 personer medvirker desværre, at vi
er nødt til at aflyse alle arrangementer til og med torsdag den 11. marts.
Netop den 11. marts skulle vi fejre vores 50 års jubilæum, men det må vi udsætte
til en anden gang. De øvrige aflysninger forsøger vi at gennemføre, når situationen bliver mere normal igen. Man kan følge med i ”Landsby-Posten”, når der
sker noget nyt igen.

Nyt om petanque / Alex Andersen
Det er lykkedes at gennemføre petanque i hallen hver onsdag kl. 9.30 -12.00 og
holde sig inden for corona-reglerne. Der må være op til 20 deltagere, der skal
placeres i hver sin ende af hallen – så kan det lade sig gøre. Man skal ankomme
med mundbind og huske afspritning og afstand. Man går ind gennem hver sin
indgang, således at adgangen gennem samlingssalen benyttes. Under spillet kan
mundbindet tages af, og man holder den sociale pause med hver sin gruppe.
Det er gået forbavsende fint, og 19 faste deltagere har hygget sig hver onsdag i
hallen. Er der flere, der har lyst til at deltage, så kontakt mig venligst (29 70 28
72), så finder vi en løsning.
Nedenfor bringes et
foto fra tennisbanen torsdag den 26.
november. Der blev
også spillet den 27.
november. Spillerne
er Hanne Rødgaard,
Bent Madsen og John
Rødgaard. Alex var
fotograf.
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FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP

Jan B. Andersen, Formand 28 49 50 29, jan.b.andersen@bbsyd.dk
Vicki Hejn, Kasserer, 30 70 86 70, hsugkasser@outlook.dk
Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
Doris Præst, 40 33 42 97, kirketoften9@gmail.com
Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58,
HJEMMESIDE: www.hsug.dk

		

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON: Claus Jæger, 75 17 38 53 / 22 78 82 39. Dan Andersen, badminton@hsug.dk
BILLARD/E-SPORT: Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
FODBOLD: Lars Jensen, 60 92 30 08, Doris Præst, kirketoften9@gmail.com
GYMNASTIK: Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, Karina B. Jensen, 28 49 45 13, gymnastik@hsug.dk
PETANQUE: Erik Madsen, 29 70 17 06, Alex Andersen, 29 70 28 72, petanque@hsug.dk
TENNIS: Jan B. Andersen 28 49 50 29, Eilif Fogh Pedersen, 40 17 28 17, tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com
FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix Jensen, 40 37 77 32.
UDLEJNING: Camilla Hejn, 75 17 24 02, sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I IDRÆTSSAL: H.C. Jochimsen, 40 53 23 19.
UDLEJNING: Anette B Jørgensen, 51 71 99 58, bjerrum-sejstrup@get2net.dk
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: Jørn Boesen Andersen, 29 79 48 41, jande@esbjergkommune.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: Jørn Høeg, 20 34 13 04, 1988hsfb@gmail.com
IDEFORUM: Mette Fredslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com
K-34: Michael Rosendal, 28 15 13 73 / 53 50 07 71, mr@simplehomes.dk
KØBMANDENS VENNER: Dorthe Knudsen, kobmandensvenner@hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Lene Søgaard, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 44 26 26 48, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Jan Skovsgaard Christensen, 40 14 79 68, ljsc58@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Gerda Bjerrum, 75 17 31 45 / 28 83 08 45, gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67

Landsbyposten Januar 2021

20

