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HUSKEKALENDEREN
Tor. 3. sep. 10.00

Seniorklubbens tur til Ribe Jernstøberi og Jernved
mejeri
Fre. 4. sep. 11.00
Reception for ny forstander på Kjærgaard landbrugsskole
Tir. 8. sep. 19.00
Ide-forum starter
Tor. 10. sep. 19.30
Badmintontræning starter
Fre. 11. sep. – 12. sep. Juniorkonfirmandaften i samlingssalen
Lør. 12.sep. 12.00
Konfirmanddag i hallen
Søn. 13. sep. 12.00
Parkfest ved træmændene
Tir. 15. sep. 9.30
Højskoledag sammen med Vilslev
Tir. 15. sep. 16.15
Gymnastik for 3 - 4 årige starter
Ons. 16. sep. 16.30
Gymnastik for forældre/barn starter
Ons. 16. sep. 20.00
Håndbold starter
Tor. 17. sep. 13.30
Seniorklubben. Foredrag om pirateri ved Somalia
Fre. 18. sep. 16.00
MGP-dans for 0. - 3. klasse starter
Fre. 18. sep. 17.00
MGP-dans for 4. - 7. klasse starter
Lør. 19. sep. 18.00
Børnedisco i forsamlingshuset
Ons. 23. sep. 19.00
Filmaften i Kongeåpastoratets sognehus ”Stille
hjerte”
Søn. 27.sep. 11.00
Høstgudstjeneste med let frokost bagefter
Søn. 27. sep. 13.00
Høstmarked ved ”Kratskellet” i Hollænderskoven
Tor. 8. okt. 19.30
Foredrag om at tilhøre 2 religioner i Kongeåpastoratets sognehus i Gredstedbro
Fre. 23. oktober
Fællesspisning i forsamlingshuset
Torr. 29.okt. 19.00
Generalforsamling i lokalrådet samt borgermøde
Tor. 7. apr. 18.00
Sangaften med spisning i forsamlingshuset

GUDSTJENESTER
Søndag
Søndag
Søndag
Onsdag
Søndag
Søndag

30. august 11.00
6. september 9.30
13. september 11.00
16. september 9.30
20. september 9.30
27. september 11.00

Hunderup kirke
Hunderup kirke (kirkekaffe)
Hunderup kirke
Kirke for de små
Hunderup kirke
Hunderup kirke (høstgudstjeneste med
frokost bagefter)
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Nyt fra lokalrådet
Vi holder generalforsamling torsdag d. 29.oktober kl. 19 i klublokalet. Det
bliver et kort møde, for det fortsætter med et møde med alle foreningerne.
Claus og jeg har været til møde om kommuneplanstrategi 2018-30 i Bramming. Jeg foreslog kommunen at modernisere de bygningsregler, der eksisterer nu. Åbenbart får alle nybyggere herude deres byggeri forsinket op til 5
måneder, fordi deres planlagte hus skal i nabohøring. Det må kunne gøres
lettere.
Onsdag d. 19. havde vi borgermøde om flygtninge. Der var et fint fremmøde
på ca. 40, hvoraf enkelte kom udefra. Lis Damkjær fra Dansk Flygtningehjælp fortalte om netværkspersoner, der dels kan yde praktisk hjælp og dels
hjælpe med samvær og samtaler. Ellen Tønder fra Ribe fortalte om Frivilliggruppen i Ribe, der har cafeaftener og andre aktiviteter. Jeg har foldere om
begge dele, hvis nogen er interesserede. Lis vil tale med både de frivillige,
der melder sig, og flygtningene, og så sætte dem sammen. Jeg fortalte om de
to Facebookgrupper Venligboerne i hhv. Ribe og Esbjerg, hvor lokale og
flygtninge kan skrive og tilbyde eller bede om specifik hjælp. Der var flere i
forsamlingen, der syntes, at det ville være bedre at være flere familier om at
hjælpe en flygtning. Vi har nedsat en koordinationsgruppe (Ulla, Kiss og
Helle), der skal prøve at planlægge noget hjælp. Hvis nogen er interesserede i
at være med i koordinationsgruppen eller bare vil være med til at hjælpe, så
kontakt undertegnede (helle@hvitved.com). Helt konkret kunne de godt bruge nogle cykler (dem har vi snart i hus), 2 par fodboldstøvler (st. 43 og 44) og
redskaber. De træffes bedst sidst på eftermiddagen eller om aftenen. To af
dem vil gerne inviteres til at se fodboldkampe i fjernsynet, for de har hverken
TV eller computer.
Naturvejlederne i Kratskellet vil gerne starte en tradition sammen med Darum, Darum skole og Hunderup-Sejstrup om en høstfest. Vi starter søndag d.
27. september kl. 13 – 16. (Tidspunktet er ændret, så kan man nå høstgudstjeneste kl.11 med efterfølgende frokost inden).
HØSTFEST Søndag d. 27. september kl. 13-16 i Kratskellet ved Hollænderskoven.
Vi forestiller os, at der bliver snobrød, kagebagning, æblemost, blomsterbinding, træsnit, pileflet, syltning, honning, musik, dans, lege, lokalarkiver - og
måske også nationalparken. Se efter det endelige program på vores Facebookside eller som opslag hos købmanden.
Helle Hvitved
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HØSTGUDSTJENESTE
Søndag, d. 17.september kl. 11
er der høstgudstjeneste i Hunderup Kirke.
Efter gudstjenesten spiser vi en let frokost sammen i
HSI s klublokale.
Kl. 13 kører vi sammen til

HØSTMARKED I KRATSKELLET.
Her står lokalrådet i samarbejde med naturvejlederen
for arrangementet

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Naturskolen Kratskellet –
hvad er det egentlig for noget?
Vi bliver af og til spurgt om, hvad vi går og laver på Naturskolen Kratskellet. Det vil vi rigtig gerne fortælle om, for vi vil gerne være en aktiv
del af lokalsamfundet.
Kratskellet er en del af Myrthue –natur, kultur, læring, som er en kommunal organisation med 8 steder med læringstilbud til skoleklasser og 9 steder til dagplejere og daginstitutioner.
Kratskellet startede som naturskole i 2003, hvor det daværende byråd i
Bramming Kommune besluttede at oprette en naturskole. Siden da er området blevet udviklet, så der i dag er en lang række faciliteter og tilbud til
brugerne. Vi bruger både Hollænderskoven, Vadehavet, Dammosen, vores
eget område og et par besøgslandbrug til formidling. På Myrthues hjemmeside kan man se vores formidlingstilbud.
En af hovedideerne i vores arbejde er, at vi i Danmark ikke kan beskæftige os med natur uden også at inddrage kulturen. Vi har nemlig ikke ret
mange pletter i landet med oprindelig natur. Derfor arbejder vi altid med
hvordan mennesket bruger eller har brugt den natur, som vi formidler. På
Kratskellet er hovedtemaerne skov, eventyr og fra jord til bord.
Naturskolen kan bruges af skoleklasser, daginstitutioner og dagplejere. Vi
laver også kurser for pædagoger og lærere. Vi vil også gerne åbne naturskolen ud mod lokalsamfundet og er derfor i samarbejde med lokalrådene
for Darum og Hunderup-Sejstrup i gang med at arrangere et høstmarked,
som vil være åbent for alle. Vi er også med i et projekt, som skal munde
ud i en form for markering af stedet, hvor eneboeren Franciska Handberg
boede.
Naturskolens område er åbent for alle, når der ikke er naturskoleaktiviteter
i gang. Man kan gå en tur, nyde sin medbragte mad, lufte hunden (i snor)

”naturskole, institution, der har til formål at formidle viden om
og skabe øget forståelse for naturen blandt børn og unge ved
for en tid at flytte undervisningen fra klasseværelset ud i naturen”
Kilde: Gyldendal –Denstoredanske.dk
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Hvordan må man bruge Naturskolen Kratskellet når der ikke er formidling:
•
•
•
•
•

Du er velkommen til at besøge naturskolens område med grupper på max. 15 personer.
Du er velkommen til at opholde dig på naturskolens område et
par timer, når der ikke er aktiviteter i naturskolen.
Du er velkommen til at lufte din hund i skoven, når du holder
den i snor og samler op efter den.
Du er velkommen til at bruge vore toiletter og efterlade dem
pænt efter brug.
Du må ikke lave bål eller på anden måde have åben ild på naturskolens område.
Venlig hilsen naturvejlederne

Badminton
Så starter badmintonsæsonen op igen. Der er følgende muligheder:
Senior turnering: Træning hver torsdag 19.30-22.00 og mulighed for at
spille turneringskampe. 1. træning er torsdag den 10. september.
Senior motion: Der er mulighed for at leje en bane. kontakt Claus Jæger
på 22 78 82 39
Børn: Fortsætter med sommerbadminton (torsdage 18.00-19.00) indtil 1.
oktober. Herefter starter vinterbadminton (info følger)
Alle er meget velkomne til at deltage.
Spørgsmål til Claus Jæger på 22 78 82 39
LEDIGE PLADSER PÅ BADMINTON-MOTIONSHOLDET
Vi er en stor flok badmintonspillere, der dyster ”på livet løs” hver mandag
kl. 19.30 – 21.00. Der spilles på 4 eller 5 baner. Der laves en plan over
kampe hver gang,så der bliver god variation i spillet.
Der er ledige pladser til evt. interesserede (let øvede+).
Kontakt Eilif Pedersen på tlf. 75 17 28 17 eller 40 17 28 17
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Grande vedr. parken d. 13-4-15
Der blev holdt generalmøde omkring parken
Jørn Andersen blev valgt som ordstyrer
Lone Ingvartsen blev valgt til referent
Beretning om parken
Knud Runge fortalte om Parkens også kaldet fællesjords historie.
Træmændene er ved at rådne og der skal findes en erstatning for dem, så
vi stadig har noget flot at kigge på. Der blev forslået kampsten, stenfigurer, nye træskulpturer eller et bålsted.
Man havde i gamle dage en bankbog, som man indbetalte en slags kontigent på. Parken har ingen penge i dag, og herved kunne man muligvis prøve at søge nogle fonde o.l. til erstatningen for træmændene.
Lågerne til parken står ved Klaus Rasmussen, som hans far, Bent Rasmussen, fik sandblæst og gjort klar til maling. Maling af lågerne tager Klaus
Rasmussens sig af.
Jørgen Åge har lavet nye trædupper til lågerne.
Helle Hvitved fortalte om parken og hvad hende og Jørgen fortager sig i
parken. De rydder op efter div. storme, samler grene så græsslåningsfolket
kan komme til. De sørger for at søerne ikke gror
til. Der blev på mødet givet udtryk for at det ikke var alle der synes at der
burde gøres så meget ved parken, da nogen mener at Jørgen og Helle fælder og beskærer for meget i parken. Helle mener at det er for at give de
nye træer og søer mere lys, og derved fælder de lidt dårlige træer. Helle
og Jørgen har fået besked på at de ikke må fælde og beskærer træer før
bestyrelsen har givet
lov til dette. Den nye bestyrelse skal lave et regelsæt omkring hvad man
må og ikke må i parken. Ved stormtilfælde skal der også laves et stormhold, så man kan hjælpe med nedfaldne træer og
grene. Bent Pedersen er blevet spurgt om at han vil kigge på parken og
dens fremtid, så vi ikke lige pludselig står med en tilgroet park eller måske en for åben park.
Jørgen Hvitved vil gerne købe et stykke jord af parken på ca. 200 m2, dette blev på mødet godtaget, prisen bestemmer bestyrelsen. Helle fortæller
at hun tror der vil være mindre interesse for parken i den nærmeste

8

fremtid. Der blev snakket om man i fremtiden skulle lave parkfest, en årlig rengøring af parken.
Der blev også stemt om hvem der skulle i bestyrelsen Den gamle bestyrelse – Knud Runge, Kurt Fugleberg og HC Ingvartsen
Knud Runge stillede ikke op til genvalg
HC Ingvartsen - valgt
Kjeld Thomsen – valgt
Bjarne Hein – Valgt
Klaus Rasmussen – suppleant
Tillykke med valget og vi siger tak til Knud Runge
for årene i bestyrelsen
Tak for en velmødt generalforsamling
14-8-15 Blev der holdt et møde med Jørgen ang. jorden han kunne tænke
sig at købe. Bestyrelsen og Jørgen er nu blevet enige om prisen og at de i
fællesskab sætter en bøgehæk.
Mvh. Parkbestyrelsen
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PR-udvalg
Lokalrådet har nedsat et underudvalg, som skal arbejde med formidling af
de gode historier om Hunderup Sejstrup.
Det er ikke udvalgets opgave at finde de gode historier, men at beskrive
dem. Historierne skal komme fra borgerne og foreningerne i sognet.
Hvad er så den gode historie ?
Det er mange forskellige ting, men fællesnævneren er, at det er historier,
som giver et positivt billede af landsbyen, dens borgere og de arrangementer, som bliver afholdt her.
Skal pr-udvalget stå for alt pr-arbejde for alle foreninger ?
Nej det stadig de enkelte foreninger, som markedsfører deres arrangementer på den måde, de har gjort tidligere.
Hvordan vil pr-udvalget komme ud med deres historier ?
Det er noget af det udvalget arbejder på. Vores egen hjemmeside hunderup-sejstrup.dk vil blive brugt i første omgang, men vi vil også tage kontakt til den trykte presse, for at få en aftale med dem, om at bringe vores
historier.
Hvor tit vil der komme historier fra udvalget ?
Det afhænger selvfølgelig af hvor mange historier vi får, men vi satser på
en historie om måneden.
Hvordan kommer man i kontakt med udvalget og hvad skal man selv
levere ?
Man sender blot en mail til en af udvalgets medlemmer, med en kort beskrivelse af ideen. I vil så efterfølgende blive kontaktet for yderligere oplysninger.
Hvem er medlem af udvalget ?
Kirsten Sommer
kirsten.sommer1@skolekom.dk
Tonny Lang
tl@pay-back.dk
Lejf Bjerrum Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
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Onsdag den 12/08 var fodboldfitnesskonsulent Henrik Sørensen på besøg, for at introducere fodboldfitness i HSUG’s kvinde afdeling.
Det må siges at være en succes, der mødte 30 piger op, som alle
fik rørt kroppen og lattermusklerne.
Fodboldfitness er en blanding af fodbold og fitness, det kræver
ikke at man er god til fodbold, alle kan være med.
Der starter et hold op onsdag i uge 43 i hallen fra 19:00 - 20:00.
Så kom at være med!
Hilsen Jette Rasmussen og Doris Præst.
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Filmaften i Gredstedbro sognehus
Onsdag d. 23. september kl.
19 ser vi ”Stille hjerte” af
Bille August, der præsenteres af sognepræst Ole Madsen. Efter filmen taler vi om
nogle emner i filmen. Arrangementet er gratis og er et
samarbejde mellem JernvedHjortlund samt VilslevHunderup pastorater.

Tusind tak
for pyntning, gaver og de mange hilsner
vi modtog til vores guldbryllup
Dagny og Knud Runge
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SÅ STARTER SENIORKLUBBEN
Hunderup-Sejstrup seniorklub lægger ud med et besøg på Ribe Jernstøberi
og Jernved mejeri torsdag den 3. september.
Der er afgang fra kirkens P-plads kl. 9.30, hvor bilerne fyldes op. Kl.
10.00 er der guidet rundvisning på Ribe Jernstøberi afsluttende med kaffe
og sandwich.
Herefter går turen til Jernved, hvor der er rundvisning på mejeriet kl.
13.00.
Der er allerede mange tilmeldte, men måske er der stadig ledige pladser.
Det koster kr. 50,- at deltage, og der er tilmelding hos Gerda Bjerrum på
tlf. 7517 3145 eller 2883 0845.
Har du ikke nået at tegne medlemskab, kan det også klares hos Gerda.
Årskontingentet er kr. 50,-.

HØJSKOLEDAG TIRSDAG DEN 15. SEPTEMBER
Sammen med seniorklubben i Vilslev og menighedsrådet arrangerer vi
højskoledag tirsdag den 15. september kl. 9.30 - ca. 16.00 med følgende
program:
Kl. 9.30 Kaffe/rundstykker i Vilslev forsamlingshus
Fortælling om Vilslev kirke ved Ole Madsen
Fortælling om det gamle toldsted ved Vilslev Spang ved Holger Bilde Lauridsen
Kl. 12.00 Frokost i Vilslev forsamlingshus
Kl. 13.30 Foredrag ved Gert Karkov (tidligere Bramming) med titlen:
” Vores livshistorie er livets dessert - En fortælling fra et
liv blandt bønder og andet godtfolk”
Der er tilmelding til Gerda Bjerrum: 75173145 / 28830845 eller
Henry Sørensen: 75431522 / 24612697
Tilmeldingen skal ske senest fredag den 11. september. Prisen er kr. 150,-.
Torsdag den 17. september kl. 13.30 kommer Ulrik Pilemand fra Skals
og fortæller om pirateri ud for Somalias kyst.
Ulrik Pilemand har gjort tjeneste på skibet ”Absalon” på piratjagt i Adenbugten i 3 - 4 måneder i efteråret 2011.
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Torsdag den 1. oktober kl. 13.30 bliver det muligt at høre beretningen
om det legendariske ”Frederiksens tivoli” i Bramming. Grundlæggeren af
tivoliet var Oluf V. Frederiksen, der startede op i Langeskov på Fyn, og
det hele sluttede i Bramming i 1971.
Fortælleren denne dag er Tommi Larsen fra Bramming.
Foredragene foregår som sædvanligt i forsamlingshuset. Prisen er kr. 35,-,
som dækker både foredrag samt et veldækket kaffebord.
Der er som regel tid til et spil kort eller en hyggesnak med de øvrige deltagere.
Medlemskab af seniorklubben koster kr. 50,- om året. Kontakt Gerda
Bjerrum, hvis du ikke har nået at melde dig ind.
Alex Andersen

PETANQUE
Vores efterårsturnering er i fuld gang hver mandag kl. 14.00.
Der er fast træning hver onsdag kl. 9.30. Kom og vær med. Det er bare
rigtig hyggeligt. Der gøres meget ud af det sociale samvær med en fælles
kaffepause hver gang. Deltagelse koster kun kr. 10,- hver gang.
Petanquebanerne kan lejes til sammenkomster i familien, firmaet eller foreningen og koster kun kr. 10,- pr. deltager. Der er gode muligheder for at
afslutte spillet med hyggeligt samvær på terrassen eller i klubhuset. Den
billige pris er tiltænkt arrangementer på maks. 3 timer og skal omfatte petanquespil.
Reservation hos Elva Alberg på tlf. 75 17 32 68 eller 41 59 57 93.
Alex Andersen

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 20 43 30 67
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
21
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Håndbold
Som noget nyt vil der i år være håndbold
Vi starter onsdag d. 16 september 2015 kl. 20.00
Holdet er blevet tilmeldt i DGI, der vil derfor være
hverdagskampe.
Mød op og se om det er noget for dig.
Jeg glæder mig til at se dig
Mvh. Lone Ingvartsen
Ring for evt. spørgsmål 22564555

Til læserne af Landsbyposten.
K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbrugs-diesel.
Ved køb af minimum 1000 liter er vores priser altid mindst 40
øre/ liter under OK´s listepris.
Ring og få et godt tilbud og støt vores lokale brændstofsalg og
dermed K-34.
Hjælp med at holde liv i sognet.
Ring til Johannes Clausen på 23245489.
På bestyrelsens vegne
Ole Wind 41384357.
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Begravelse af Paula Reinhold Sørensen d. 14. juli 2015
Læsning: Rom 6,3-11
Salmer 678: Vi pløjed og vi så’de; 677: Nu falmer skoven; 117: En rose
så jeg skyde; 121: Dejlig er jorden; 787: Du som har tændt millioner
Når livet tynges af dødens mørke, og sorgen lægger sig som en dyne over
glæden, når livslyset slukkes hos et kært menneske, og når tilværelsen har
mistet en vigtig medspiller, må vi søge trøst og styrke i evangeliets evigt
gode ord, så vi atter kan vende tilbage til dagligdagen og det liv, der kræver vores nærvær og deltagelse. Dog er noget forandret, og tilværelsen vil
fremover mangle en særlig person, der udfyldte sin plads i livet, som hun
bedst kunne.
Vi er samlet her i Hunderup kirke i dag for at tage afsked med Paula Reinhold Sørensen. Hun blev født en efterårsdag d. 28. november 1935 og døde d. 7. juli. Hun voksede op under og efter Anden Verdenskrig; det var
en tid med knaphed, som lærte hende, at intet i livet kommer let. Siden sin
barndom har hun derfor arbejdet hårdt og længe, og altid sørget for at yde
sit bidrag. Hun sikrede sine børn en ganske anden opvækst, end hun selv
havde fået, og hun gav den gode arbejdsmoral videre uden at det blev alt
for sur en pligt. F.eks. var det for sønnerne sjovere at hakke roer i marken,
når de ved enden af en række kunne se frem til at få spejderhagl.
Da jeg forleden besøgte hendes nærmeste pårørende, havde de allerede
valgt salmerne; og de afspejler Paula på forskellige måder. Jorden skulle
passes og plejes og dyrene tilligemed; familien og hjemmet skulle ligeså
passes med kærlighed og brun sæbe. Årstidernes gang betød forskellige
opgaver. Som menneske på jorden, som hustru, som mor, svigermor og
farmor havde hun nok at gøre med livet. Der var altid noget at gøre, altid
noget at stå op efter, altid et menneske hun kunne hjælpe eller et stykke
arbejde, der skulle udføres. Der var så meget, hun gerne ville nå.
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Som 20-årig blev hun gift med Poul, og de fejrede diamantbryllup i maj
måned i år. Derved kunne de fejre et ægteskab der igennem 60 år har budt
på medgang og modgang. Når den ene blev svag, måtte den anden blive
stærk. Hendes familie er ikke blevet skånet for skæbnens luner, men hun
har formået at bære såvel tab som modgang ved at finde styrke i ægteskabsbåndet, der blev smedet for så mange år siden. Kærlighed og ægteskab har vi ikke altid nemt ved, og det skal passes og plejes lige så vel
som alt andet i livet. Få gode ting i livet kommer af sig selv. Tosomheden
er nu blevet til ensomhed, men kærligheden lever endnu, omend hjemløs.
I ægteskabets første år bar hun efterhånden fire sønner under sit hjerte, og
de fik med tiden en vigtig opgave med at hjælpe til hjemme på gården.
Paula var i fuld vigør inde såvel som ude og værnede om sin familie og sit
hjem. Sygdom ramte hende aldrig, ikke før de seneste par år, hvor sygdomme nok kunne tage hendes energi, men ikke kunne fjerne hendes livsmod og livsglæde. Med tiden voksede familien med svigerdøtre og børnebørn, som hun glad og gerne åbnede sit hjem og sit hjerte for. Hvad der er
givet godt ud, kommer ikke skidt igen. Derfor satte hun andre før sig selv,
og man gik aldrig forgæves til hende efter hjælp.
Hendes grønne fingre kom mange til glæde, og I børnebørn har fortalt,
hvordan jeres halvdøde potteplanter kunne få nyt liv hos hende. Hvordan
hun gjorde er vel en husmoderhemmelighed eller sådan noget, som hun
bare kunne. Blomsterne brugte hun til at skabe glæde hos andre, og til
fødselsdage kom hun tit med en blomst fra haven i en lille potte. På vej til
og fra skole kunne børnebørnene som regel hilse på Paula, der ofte stod
ved køkkenvinduet eller var i vigør i haven, og så kunne de nemt vinke til
hende. Ofte tog de ind på besøg, og så var der dømt hygge og nærvær. Nu
er køkkenvinduet tomt, selvom man fremover mange gange vil kaste et
blik derind for at se, om ikke hun stadig står der. Minderne er mange og
stærke.
Blomsterne fra haven derhjemme er også med her i dag. Vi ligner på en
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måde blomsterne; vi sås i familiens muld, vokser op og står i fuld flor for
en stund, inden vi visner og selv bliver til muld. Sådan er naturens gang.
Vores eksistens er en gåde, men Guds eksistens er vores nåde. Paulas kiste står ikke alene her i kirkerummet, men både døbefont og knæfald trækker vore tanker i flere retninger. Døbefont, knæfald og prædikestol findes
i alle sognekirker. Paula blev døbt som spæd, båret af sine kære. Derved
blev hun skrevet ind i det kirkelige fællesskab, og løfterne fra dåben lyder
atter i dag om, at Gud aldrig slipper sine børn ud af sine barmhjertige
hænder. Ved knæfaldet indgik hun sit ægteskab med Poul, og fra prædikestolen har præsten igennem tiden forkyndt store ord om vore liv og evangeliets budskab om nåde, frelse og glæde. Kirkebygningen har igennem
århundrede stået fast og tålmodigt, selvom slægt efter slægt er gået fra dåb
til grav. Mange roser er visnet under himlen, og mange roser er skudt op.
Én rose brød julenat igennem den frosne jord for at give håb, hvor håbløshedens kulde blæste og gjorde menneskehjerter kolde. Da Jesus gik omkring på jord var hans vigtigste opgave at give nyt håb til de håbløse, at
give nyt mod til de modløse, at opvække kærligheden hos de hårdhjertede,
at give glæde trods sorg. Og netop derfor har vi igen i dag behov for at
samles om salmerne og bønnerne samt mindes det ældgamle evangelium,
der tilsiger os, at vort liv har mening for Gud.
Vi kender det jordiske liv, og vi har alle vore opgaver både med arbejdet,
familien og vennerne. Vi har pløjet og sået hver vores jord, og for hver af
os vil skoven falme, når livet går på held. Derfor må vi kigge hen til den
rose, der skyder op på trods af den frosne jord, så vi stadig kan synge at
jorden er dejlig, og så vi kan hvile i troen på håbet om, at Han, der har
tændt millioner af stjerner også vil tænde en ny glød af livsglæde hos os,
så vi frejdigt kan gå ud i dagliglivet med såvel de tung, mørke og de lette,
lyse minder om Paula. Amen.
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TENNIS INDENDØRS

Barnedåb

Udendørs sæsonen er endelig blevet
begunstiget af godt vejr. Hvor er det
dejligt at motionere på vore fine baner, mens man bliver indhyllet af
sommervarmen.

Tanja Skødt Beier og Mikkel Piet
Lindberg Jensen fik d. 16. august
døbt Christian Beier Jensen i Hunderup kirke.

Der er også en tennisbane i hallen,
som kan benyttes i vintersæsonen.
På grund af hallens smalle bredde,
er den bedst egnet til single, men
man kan også få meget ud af double.
Prisen for at spille en fast ugentlig
time er kr. 1.200,-. Ved 4 personer
giver det kr. 300,- pr. mand.
Kontakt Alex Andersen på tlf. 29 70
28 72, hvis du er interesseret.
Alex Andersen
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Situationer fra Landsbyfesten
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