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HUSKEKALENDEREN
Tor. 27. jan. 13.30
Lør. 29. jan. 18.00
Tir. 1. feb. 19.00
Tir. 1. feb. 19.30
Ons. 2. mar. 19.30
Tor. 3. feb. 19.30
Lør. 5. feb. 18.00
Søn. 6. feb. 16.30
Tor. 10. feb. 13.30
Lør. 19. feb. 13.00
Tor. 24. feb. 13.30
Søn. 27. februar
Man. 28. feb. 19.30
Tir. 1. mar.
Lør. 5. mar. 10.00
Søn. 6. mar.
Søn. 6. mar. 16.30
Man. 7. mar.
Lør. 26. mar. 14.00
Ons. 13. apr. 18.00
Tor. 26. maj 18.00
2. – 4. juni 2011
Søn. 5. jun. 14.00

Seniorklubben Astrid Qureshi om livet som kvinde
i Pakistan
Cabarevy med menu, musik og dans
Møde om konfirmandtur for 5. kl. Samlingssalen
Cabarevy på tour
Forsamlingshusets generalforsamling
Cabarevy på tour
Cabarevy med menu, musik og dans
Lysgudstjeneste i kirken. Efterfølgende suppe i
samlingssalen
Seniorklubben. Alex Andersen fortæller om tur til
Kina. Derefter foredrag om øjensygdommen AMD
Fodbold. Seniortræning starter
Seniorklubben. Spillemændene fra Årre underholder
Minifodboldstævne i hallen
HSUG-generalforsamling i samlingssalen
Komsammen i præstegården for damer +60
Yoga-undervisning i samlingssalen
Fastelavnsfest
Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning
Babysalmesang starter
Gymnastikopvisning
Fællesspisning i samlingssalen. Børnene kan lege i
hallen
Cykeltur til gravhøjene i Braming og Ilsted
Landsbyfest
Grundlovsmøde på Riber Kjærgaard

Udlejning af hestetrailer
Hestetrailer ”Gaupen” til 2 heste udlejes til kr. 100,- pr dag.
Kan også bruges til flytning af møbler mm.
Totalvægt: 1950 kg, Last: 1225 kg, Egenvægt: 725 kg
Henv. Alex Andersen, 29702872 eller Jane Rødgaard, 23635063
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HUNDERUP SKOLE
Menighedsrådet har i starten af december indgivet nedenstående høringssvar til Esbjerg Byråd, da vi ser det som et stort tab
for sognet, hvis Hunderup Skole bliver lukket ved skoleårets
slutning.

”Hunderup Skole – Høringssvar, skolelukning.
Hunderup Kirke ser helst Hunderup Skole bevaret
- er det ikke muligt, så bevar SFO’en i sognet ,
det vil have stor betydning for sognets liv og vækst!
I Hunderup-Sejstrup er skolen en vigtig livsnerve også for Hunderup Kirke. Kirken arbejder bevidst med at gøre børnene i sognet fortrolige med kirken gennem projektet ”Dus med din kirke”, hvor der løbende gives forskellige tilbud til børnene fra dåb
til konfirmation. (Projektets indhold blev særligt beskrevet til
byrådet).
Baggrunden for dette projekt er, at vi mener kirken har noget
vigtigt at tilbyde. Folkekirke og kristentro er en vigtig grundpille i vores kulturarv, og en del af grundlaget for de normer, som
er gældende i samfundet. Derfor er denne tilknytning vigtig.
Når børnene når skolealderen gives tilbudene også i et samarbejde med skolen. F.eks. til temadage, op til højtiderne og når
der skal øves salmesang forud for den store samling i Ribe
Domkirke. Senest i 3. klasse tilbydes minikonfirmandundervisning umiddelbart efter skoletid, og de der har lyst synger i kirkens børnekor, hvor der øves en eftermiddag om ugen.
Desværre oplevede vi sidste år, for første gang i kirkens historie, ikke at have et konfirmandhold. Der tilbydes nu en
”Juniortur” til Sverige efter 5. klasse, og vi håber derved fortsat
at kunne motivere børnene til at melde sig til konfirmandundervisning i bosognet og ikke i skolesognet.
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Den gode tilknytning til sognets kirke skal ske inden børnene får
deres skolegang i Bramming. Her er det af overordentlig stor
betydning, at vi kan beholde børnene i sognet fra 0.-3. klasse,
og det først er fra 4. klasse de skal til Bramming. Børnenes tilknytning til kirken betyder også at flere både forældre og bedsteforældre bruger kirken, og antallet af kirkegængere har i dag
stor betydning for landsbykirkens bevaring i sognet.
Hunderup Menighedsråd vil bl.a. på den baggrund stærkt appellere til, at der ikke sker lukning af Hunderup Skole.
MEN skulle I nu alligevel træffe beslutning om at lukke skolen,
vil bevaring af SFO’en i sognet have stor betydning for foreningslivets overlevelse og vækst.
Børnene kan møde ind i SFO’en om morgenen og samlet blive
kørt til Bramming og retur igen kl. 13. Det vil betyde, at de er
hjemme i sognet om eftermiddagen, og kan tilmeldes forskellige
fritidstilbud her præcis som nu. Dermed vil skolelukningen ikke
på samme måde påvirke foreningslivet, som hvis børnene først
hentes i Bramming, når forældrenes arbejdsdag er slut på forskellige tider sidst på eftermiddagen.
Herved vil det også være sandsynligt at der tages imod tilbud
om minikonfir-mandundervisning og tilbud om juniortur, som
begge har stor betydning for valg af den lokale kirke for konfirmationen.
Menighedsrådet har i dette svar kun fokuseret på skolens betydning i forhold til kirken, velvidende at den har stor betydning
for det øvrige foreningsliv og sognelivet i sin helhed.”

Menighedsrådet håber meget på skolens bevaring for kirkens
bevaring afhænger utrolig meget af at den bruges hver søndag,
og ikke blot som lejlighedskirke.
Menighedsrådet
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HUNDERUP SKOLE
17.01.2011
Sidste nyt fra aktionsgruppen for bevarelse af Hunderup Skole
d. 21.12.2010 blev vores høringssvar afleveret, som var det primære mål
med aktionsgruppens indsats.
Politikerne har så hvert modtaget et sæt og efterfølgende fået forvaltnings kommentar med. Ikke overraskende holder
forvaltningen fast i de beregninger de har foretaget og som fremgik af høringsmaterialet, trods vi har eftervist nogle besparelser som kunne være et
muligt løsningsforslag. Vi har dog stadig en kanin i hatten som vi vil bringe på banen nu, inden politikerne når alt for langt i deres overvejelser, så
vi fra aktionsgruppen trækker i arbejdstøjet igen og prøver at påvirke politikerne i en positiv retning så vi forhåbentligt kan bevare vores lille skole
under fælles ledelse af Bakkevejens skole.
Jeg håber alle bakker op og møder på Rådhuset i Esbjerg d. 21.02.2011 og
viser hvorfor det er, vi gerne vil beholde en af vores vigtigste værdier nemlig Hunderup Skole På udvalgets vegne
Michael Bertelsen

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider

Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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HUSK
GYMNASTIKOPVISNING 2011

26. MARTS 2011
KL. 14.00
MED VENLIG HILSEN
HSUG GYMNASTIK
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Stafetten.
Vi vil gerne starte med at sige TUSIND TAK til alle jer der støttede os, da
vores dejlige gård brændte. Især vores naboer var på pletten den dag det
skete. Vi kan huske i glimt, at vi så nogle personer og har fået fortalt om
nogle der var der. Vores naboer (bla. Anders med dårlig ryg og Tom)
hjalp med at pakke nogle af vores ting i kasser, Keld sørgede for at brandbilerne fik vand, Pia kom med mad til vores hund, Rikke og Kenneth kom
med håndklæder og sengetøj, både Claus og Keld ringede 112, Karen og
Ole talte med politiet, vores heste blev trukket over på en anden mark og
senere opstaldet hos Mette og Claus ..….. ja, vi kunne blive ved. Det væltede ind med tøj, legesager, hjemmebag og blomster fra alle mulige mennesker. Også fra personer vi slet ikke kender. En traumatisk dag, men også en dag og tiden derefter hvor vi følte en stor omsorg fra vores naboer,
venner, familie og bekendte.
Vi vil også sige et KÆMPE STORT TAK til ”Egon Sørensens murerfirma”(Egon og kim) og Holm træbyg (Tommy) og deres ansatte for et rigtig
godt samarbejde. De var bare helt fantastiske. Vi var nemlig så uheldige
at vi brugte en meget dårlig arkitekt, men gang på gang viste de lokale
håndværker at de har hjertet på rette sted og er professionelle i deres arbejde. Løsningerne fløj ud af ærmerne på dem hver gang vi stod med et
problem. Det var en fornøjelse at have dem til at bygge vores hjem op
igen. Sally sagde en dag ” det er da helt trist at de ikke er her mere” og det
kan hun have ret i. Altid en positiv stemning på arbejdspladsen.
Vi var i chok i lang tid. Det kan vi tydeligt se i bakspejlet. Hukommelsen
omkring selve dagen og tiden derefter er noget vi husker i glimt. Utrolig,
som vi mennesker er indrettet. Der kommer lige en skærm op, som tager
nogle af stødene. Vi blev skudt i sænk rent menneskeligt, men vi er ved at
rejse os igen, selv om det tager tid. Vi er glade for vores nye hus, men vi
savner det gamle. Mange siger til os, at vi skal være glade for at alt nu er
nyt og nemt at holde. Det er bare slet ikke det, det handler om. Da jeg
(Yvonne) var 23 år, så jeg gården for første gang og sagde til mig selv, at
der vil jeg bo en dag. Da Heinrich og jeg så skulle købe noget på landet,
kom det til salg og vi var rigtig glade. Vores venner og familie syntes ikke, at vi ikke var rigtig kloge, at købe sådan noget gammelt skidt, men vi
var fulde af frisk mod og knoklede i 10 år og fik et flot og rigtig hyggelig
hjem ud af det. Vi manglede kun vinduerne om et par år, så var alt renoveret. Men desværre så kom branden og tog det hele fra os igen.
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Men man må rejse sig ved den sten, som man er faldet ved, så det gjorde
vi. I dag glæder vi os over at vi slap med livet i behold og ser fremad igen.
Livet bliver sat i perspektiv efter sådanne en oplevelse.
Ingeborg (tidligere ejer af gården) nåede heldigvis at besøge os og så hvor
fint vi havde gjort gården i stand. Det var hun utroligt glad for og vi tænker
at det var godt hun ikke nåede at opleve branden. Det ville have været
synd.
Vi er fire personer i husstanden. Kevin på 18 år, Sally på 10 år, Heinrich
og Yvonne. Kevin går på handelsskolen i Ribe og Sally går på Ribehus
Privatskole, som vi valgte at flytte hende til, da Hunderup skole blev reduceret. Dette skabte ikke ligefrem popularitet for os, kunne vi mærke. En
dag hvor Sally var til gymnastik fik jeg en kuvert stukket i hånden, af en
far til et barn fra Sally klasse, på Hunderup skole. I brevet stod bla. At
Heinrich og jeg var dårlige forældre fordi vi tog vores datter ud af Hunderup skole, usolidariske overfor lokalsamfundet og at vi ikke fremover skulle regne med at deres datter ville lege med Sally. Vi må sige at vi blev lidt
rystede og vrede. Vi lever i et frit land og vi valgte det, vi mente og mener
der var og er det bedste for vores datter. Vores søn har også gået på privatskolen, så vi kendte til stedet. Vi ville under alle omstændigheder have
flyttet hende derud efter 6 klasse i Hunderup.( Hvis ligende var sket i en
skolegård havde vi voksne vist kaldt det for mobning :O). Men vi overlever det nu nok. Små mennesker i små sko. ) Jeg fortæller historien, fordi at
jeg tænker, at vi skal passe på med at pege fingre af hinanden og huske at
se på os selv først, inden vi svinger sablen.
Vores søn på 18 år har klaret sig glimrende uden at have gået på Hunderup
skole. Der er en verden udenfor og den skal vi huske at være åbne overfor.
Det er den udvikling der er i samfundet og vi bliver revet med, om vi vil
eller ej. Sammenhold handler om de menneskelige relationer. Vil vi hinanden og hvordan er vi overfor hinanden og ikke så meget om, at det gamle
skal bevares. Det kunne jo være at bygningerne kunne bruges til noget andet, som kunne skabe liv og venskaber. Der er mange muligheder. Vi skal
være positive og tænke nyt. Vi kan godt forstå de følelser der i forbundet
med skolen og lukning, men alting har jo en ende. Kvaliteten skal jo også
være til stede. Det syntes vi også delvis at den var, da vores datter gik der.
Især i børnehaveklassen, men i første klasse haltede det lidt og da Anja så
skulle stoppe som lærer, var vi slet ikke i tvivl om vores valg. Måske vil
nogle af jer blive stødt, men vi synes også at stafetten kan bruges til andet
end at fortælle hvem vi er og hvor glade vi er for at bo her.
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Vi er OGSÅ glade for at bo i Strat. Det er et dejligt sted og vi har et godt
sammenhold på vejen. Der er kommet utroligt mange børn, heste og hunde til vores vej, så der er altid en livlig aktivitet på vejen (kør stille, man
ved aldrig hvornår der kommer” noget” på tværs :O).) Vi er gode til at
hjælpe hinanden og mange af de små børn er begyndt at lege sammen,
hvilket er rigtig godt.
Til foråret skal vi have anlagt have igen. Det er så kun lige 3 gang vi gør
det, men pyt, det er hyggeligt og sjovt. Det glæder vi os til og forhåbentligt kan vi nu i mange år nyde den og vores dejlige gård.
Vi sender Stafetten videre til Minna og Erling Stratvej 11
Med positive og venlige tanker til jer alle. :O) :O) :O) :O)
Venlig hilsen
Sally, Kevin, Heinrich og Yvonne
Stratvej 10

Fodbold herre senior.
Selvom sneen stadig delvist dækker plænerne, skal vi alligevel til at tænke på at finde fodboldstøvlerne frem.
Vi starter træning op lørdag den 19/2 kl. 13:00 hvis vejret tillader det tager vi en omgang opvarmning og spiller lidt derefter.
Hvis banerne er helt umulige løber vi en tur og spiller lidt indendørs, vi
slutter af i klubhuet med pølser og brød.
For at værre sikre på vi kan komme ud spille på "græs" har vi booket
kunstofbanen i Esbjerg Torsdag den 24. februar kl. 20:45-22:00 og Torsdag den 3. marts kl. 19:30-20:45 vi mødes 45min før ved HSUG, oldboys
er meget velkommen til at træne med os i denne sæson men især de to
ovennævnte datoer ville det værre rart med en masse spillere så vi kan få
noget godt spil ud af det.
Jeg forventer vi træner hver Tirsdag og Torsdag fra kl. 19:30-21:00 med
start fra den 22/2.
På fodboldudvalgets vegne
Carsten Tønder
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Dagsorden for Generalforsamlingen i HSUG.
28. februar 2011 kl. 19.30 i samlings salen i HSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af ordstyrer.
Formandens beretning.
Udvalgs beretninger.
Regnskab.
Evt. Ændringer af vedtægter.
Valg til bestyrelse. På valg er Lars Søgaard og Claus Schønewant begge ønsker genvalg
Valg af Suppleanter.
Valg af revisorer.
Evt. indkommende forslag.

HSUG vil Gerne sige tak for året 2010.
TAK TIL SPONSOR
Som alle sikkert har bemærket var ”Landsby-Posten”s midtersider sidste
gang trykt i flotte farver. Når vi normalt vælger at bringe dem i sort/hvid,
er det på grund af økonomien.
Vi får vores blad fotokopieret hos 10M-KOPI i Bramming, og her syntes
Hans Thiim, at han ville sponsorere midtersiderne i farver. Vi siger tak for
den flotte gestus.
Hans Thim har været vores samarbejdspartner i snart 20 år, og vi har gennem alle årene været særdeles tilfredse.
Alle I læsere kan dog også få glæde af den gode betjening. For en rimelig
betaling klarer Hans Thiim opgaver som:
Ferie- og familiefotos,
Kalendere med egne fotos på,
Slægtsbøger m.v.
Festsange
samt selvfølgelig almindelig fotokopiering
Alex Andersen
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Nye stole i
Sejstrup Forsamlingshus
Det er med stor glæde vi kan oplyse, at der er
kommet nye stole i hele huset.
Det har længe været tiltrængt, og vi håber
de nye stole falder i alles smag.

De nye stole er anskaffet med støtte fra

Hilsen
Bestyrelsen f.
Sejstrup Forsamlingshus
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Ordinær
generalforsamling i

Hunderup-Sejstrup Sogns Forsamlingshus

Onsdag den 2. marts 2011 kl. 19.30

i Sejstrup Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 23. februar 2011 på mail
bjerrum@newmail.dk
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 HUSK
Fastelavnsfest
i Sejstrup Forsamlingshus
Søndag den 6. marts 2011
Mere info om arrangementet senere

♫

♪ Fastelavn er mit navn…
Arrangører:

&
Menighedsrådet
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben startede det nye år med et foredrag af Eva Fisker, der er
lokalpolitiker. Eva Fisker indledte med sin baggrundshistorie, der har rødder i det østlige Sønderjylland. Både hendes morfar og farfar har deltaget i
1. Verdenskrig som soldater i den tyske hær – ikke med nogen glæde, men
som en sur pligt.
Barndomshjemmet var fyldt med kærlighed, omsorg, regler og politisk
engagement, hvilket senere førte til Eva politiske løbebane.
Opstillet for partiet ”Venstre” blev Eva indvalgt i Bramming byråd i 2001,
desværre i en tid med for megen personlig mudderkastning. Med den nye
kommunalreform fulgte Eva med i det nye Esbjerg byråd, hvor hun nu er i
gang med sin anden periode. Eva er en klar fortaler for den nye storkommune, der med sin volumen giver langt flere manøvremuligheder end tidligere.
Vi fik et godt indblik i det politiske arbejde med dets spændende muligheder, men desværre også med bagsiden af medaljen. Nogle gange mødte
”engagerede borgere” op. så socialudvalget måtte ty til beskyttelse med
vagter.
Der blev afsluttet med spørgsmål til Eva Fisker, inden vi kunne takke for
en spændende eftermiddag.
Mens dette blad er på vej rundt, er der besøg af Astrid Qureshi fra Sdr.
Omme. Hun valgte, sammen med sin pakistanske mand, at tilbringe 2 år i
Pakistan, for at føle på egen krop, hvordan det er at leve som kvinde i Pakistan.
Arrangementer i februar
Torsdag den 10. februar kl. 13.30 er der 2 punkter på programmet. Først
vil undertegnede fortælle om en ferie i Beijing i Kina i sommer, og dernæst kommer Marianne Løbner fra Sydvestjysk Sygehus og holder foredrag om øjensygdommen AMD.
Når man kommer op i alderen, er der mange ting, man skal være opmærksom på med hensyn til synet, og det vil vi blive belært om den 10. februar.
Torsdag den 24. februar kl. 13.30 står den på sang og musik med spillemændene fra Årre.
Husk at alle er velkomne.
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Gaver til banko
I forbindelse med vores hyggelige julearrangement den 16. december havde vi bankospil. Der skal lyde en stor tak til de mange private givere samt
følgende firmaer:
LUNAGAARD
GØRDING SMEDE OG MASKIN FORRETNING
THOMAS HØJ THOMSEN
LAND OG FRITID
MURERFIRMAET EGON SØRENSEN
Alex Andersen

Yoga-kursus
Kom og vær med
lørdag den 5. marts 2011 kl. 10.00 i HSI
hvor Michael Bjerrum Jørgensen vil undervise i yoga.
Alle kan være med både øvede og nybegyndere,
der undervises i styrkende, smidiggørende øvelser
og der sluttes med afspændning.
Michael har taget sin yoga uddannelse i Hamsa Studiet
i København, hvor han til daglig underviser.
Medbring liggeunderlag, tæppe og evt. en lille pude.
Efter 2½ time med yoga vil vi slutte med et måltid mad og
hyggeligt samvær.
Pris 250 kr. incl. mad
Tilmelding senest den 23.2. til
Anette og Lejf Bjerrum Jørgensen
Tlf 75173591 eller bjerrum-sejstrup@get2net.dk
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SWEET ELIZA`s KONCERT.
Publikum i alle aldre oplevede en musikalsk aften mellem
jul og nytår med en lokal trio, der nød at lave deres debutkoncert
for så talrigt og lydhørt publikum i kirkens gode rammer.
Mads Skovsgaard Christensen (guitar og sang),Stine Klingsten
(forsanger og klaver) og Gabriel Uth Nielsen (guitar og sang)
leverede dygtigt pop, rock og country – både kopiversioner af
kendt stof og egne tekster og melodier. Imponerende !
I pausen kunne man i tårnrummet hente sig varme drikke og
hjemmebag (leveret af musikernes bagland), hvilket sammen
med den oplevede musik var med til at give den gode stemning
og lejlighed til at få snakket sammen.
Et rigtig godt ”concept”, der bør følges op næste år
samme tid, samme sted og måske også suppleret med andre
musikalske unge mennesker fra sognet?
Dejligt, at vi har så talentfulde unge , der vil glæde os
med at optræde i den lokale kirke !
Mette Fredslund.
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MINDEORD
Anna Kristine Holberg 280124 døbt 09.03.1924 og konfirmeret
03.04.1938 i Hunderup kirke.
Død 05.01.2011, begravet på Hunderup kirkegård 08.01.2011. Søn: Jørgen Tinglev. Forældre: Gårdejer Ingvard Tinglev Holberg og 25.12.1894
og hustru Abelone Bertelsen 06.02.1896,
Anna Kristine Holberg sov fredeligt ind på Solgården den 5. januar. Anna
blev 86 år.
Hun er døbt og konfirmeret i Hunderup kirke. Nu er hun vendt hjem, i og
med at hun har fået sit hvilested på Hunderup kirkegård, hvor også slægten er gravlagt.
Hun blev født som den første af tre søstre, hvor de to lever. De tre søstre
har altid været nært knyttet til hinanden. Forældrene er gårdejer Ingvard
Tinglev Holberg Abelone Bertelsen. Fødegården Kjærgårdsvej 23 vedblev
at have tiltrækningskraft. Den er siden er blevet overtaget af lillesøsteren
Karen og hendes mand Kristian Hansen. Anna kom jævnligt hjem, og bevarede gennem årene alle relationer fra gammel tid; hun elskede Hunderup, og her kom også Jørgen, hendes søn, til verden. Men Anna holdt i
lige høj grad af at besøge søsteren Asta i Øster Lindet.
Anna efterlader sig 1 søn og svigerdatter, 2 børnebørn med koner og 4
oldebørn, som hun holdt meget af at besøge i Ribe og Oksbøl.
Vi ser tilbage på et langt og virksomt arbejdsliv.
Man må formode at Annas tidligste arbejdserfaringer i køkkenet på Kjærgård blev bestemmende for hendes senere uddannelse og arbejdsliv, for
hun kom på husholdningsskole i Sorø, hvor hun siden påtog sig undervisning som husholdningslærer. Senere blev hun leder af køkkenet på Dalum
Landbrugsskole. Næste station var Mødrehjælpen i Esbjerg. Ved kommunesammenlægningen i 1970 blev hun tilsynsførende for Dagplejen i
Bramming. Derfor faldt det naturligt at bygge hus i Bramming, hvor hun
købte grund på Tværsigvej. Hendes sidste og længste ansættelse var stillingen som leder af Hjemmeplejen i Bramming, et arbejde hun bestred til
hun gik på pension i 1988. I foråret 2002 flyttede hun i ældrebolig på
Plantagevej og i sommeren sidste år til Solgården.
Hendes sociale omgangskreds var foruden familien hendes bridge- og
kortspil venner, med hvem hun havde et fornøjeligt samvær. I de unge år
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var håndbold hendes helt store interesse, siden blev det bridge, kortspil og
Kryds og Tværs hun især gik op i. Hun kunne somme tider komme meget
sent hjem.
Anna var en djærv kone med en god humor, et sandt festmenneske, som
elskede at komme i byen. De sidste 5 år var hun stigende dement, som vi
ser det hos mange gamle.
Når et gammelt menneske dør, træt og mæt af dage, så siger vi, at døden
er naturlig, hverken chokerende eller uventet, det er den vej vi alle skal,
det kan ikke være anderledes, og det må vi se at komme overens med.
Men det er jo ikke det samme som at døden ikke får os til at sørge over
tabet af en, vi holdt af og var knyttet til. Æret være hendes minde.
Arendse Dyssel

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
februar .

30. januar, 4.sø.e.H3K kl. 11.00
06. februar Kyndelmisse,fam.gudstj. kl. 16.30
efterfølgende suppe i Samlingssalen
13. februar, si.sø.e.H3K kl. 11.00
20. februar, Septuagesima kl. 09.30
27. februar, Seksagesima: Forklarelsesgudstj.
med konfirmanderne kl. 11.00
Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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MINDEORD
Anna-Marie Skou Thomsen f. 26.03.1953 død 20.11.2010, bisat i Starup
kirke.
Anna-Marie fra Kjærgårdsvej 50A døde alt for tidligt. Men heldigvis har
hun haft et godt liv fuldt af glæder og gøremål og så var hun selvhjulpen
til det sidste. Hendes forældre er Karen og Marinus Kristensen. Faderen
havde et murerfirma, som hendes brødre også engagerede sig i.
A-M er nummer otte i en søskendeflok på 10. Hun mødte sin mand, Kjeld
Østergaard Thomsen, i januar 1981, for præcis 30 år siden. I 1985 blev de
viet i Hunderup kirke. Sammen har de tre børn,; Lars i Kbh. (24 år, læser
arkæologi på KU), Michael i Esbjerg (22 år, læser finansøkonomi og er
lige startet i praktik i Sydbank, Helle, hans tvillingesøster bor i Bramming. Hun er butiksuddannet og starter 1. marts som redder elev hos
Falck.
Fra et tidligere ægteskab har A-M yderligere 3 børn: Jan (38 år, assurandør, Århus), Christian (34år, politibetjent, Munkebo) og Lene (33 år, jordmoder, Ringsted). Jan og Christian har begge to børn.
Kjeld arbejdede fra 1982-1986 i landbruget på Riber Kjærgård, derfor
slog de sig ned i Hunderup og gik i gang med at bygge hus.
A-M blev ansat på Solgården i foråret 1982. Hun uddannede sig til sygehjælper og senere til socioassistent, var en tid ansat i Holsted, så på Sydvestjysk Sygehus og Birkevang i Bramming. De sidste 8 år var hun i
Modtagelsen på sygehuset i Esbjerg.
Anna-Marie og Kjeld har alle årene været meget udadvendte; stor familie
betyder i regelen også stor omgangskreds. A-M var altid med, hvor der
skete noget og holdt gerne ud til det sidste.
De første år i Hunderup var hun rimelig aktiv i den daværende husholdningsforening, som på det tidspunkt talte 150 medlemmer. A-M var også
med i den arbejdsgruppe der startede børnehaven. Siden sad hun i Landsbyfestudvalget, stod også i en årrække for kiosken i hallen, sad i bestyrelsen i forsamlingshuset, hvor hun var primus motor og brugte mange timer.
Hun var ligeledes aktiv i fodboldtræningen igennem mange år. De sidste 3
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-4 år kastede hun kærligheden på hunderacen australsk silketerrier, hendes
hund er nu med hvalpe, sådan som hun ønskede sig det, men desværre ikke nåede at få med.
Hjemmelivet har været stille og roligt. A-M var en dygtig husmor som
lagde stor vægt på at alle slags huslige arbejder blev udført punktligt og
præcist. Det er begrænset hvor meget de har rejst. Fritiden har været koncentreret om familien og de nære krav.
A-M fik konstateret kræft en uge før jul i 2009. Hun var meget afklaret
med sit situation, gik villigt ind i den foreskrevne behandling og beklagede sig aldrig. Det følgende halve år så det ud som om der var fremgang;
kemobehandlingen forøgede livskvaliteten betydeligt frem til juni. Hen
imod slutningen af august stod det imidlertid klart hvilken vej det gik. AM udpegede det gravsted hun ønskede. Hun ville ligge på Starup kirkegård, hvor tre af hendes søskende ligger, samt forældrene.
Et par uger inden Anna-Marie døde fejrede hele familien Kjelds 50-års
dag og efterfølgende nåede A-M både at se Lars nye andelslejlighed i København og kigge ind hos Lene i Ringsted. Lene fik orlov og var hjemme i
den sidste tid, hvor også Helle flyttede hjem. Pigernes tilstedeværelse og
omsorg var til stor glæde og opmuntring både for Kjeld og Anna-Marie.
Først for nylig begynder Kjeld at mærke, hvad det vil sige at bo alene,
hvor tomt et hus kan være.
Arendse Dyssel

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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Lysgudstjeneste og
Fællesspisning.
Søndag, den 6.febr.kl. 16.30.
Kom og oplev lys og varme i en kold og mørk tid.
Ved den alternative gudstjeneste medvirker:

Lokale børn med kirkens børnekor
og

Annie Jochimsen (sang),
akkompagneret af Tina Andersen (guitar).
Efter gudstjenesten er der varm suppe (gratis)
til alle i Samlingssalen.
Tag hele familien med !
Tilmelding senest 2.febr. til
Jan Skovsgård Christensen. ljsc@bbsyd.dk tlf.: 75172478 eller
Lena Randrup. verner.lassen@mail.dk tlf.: 75173097

Hunderup menighedsråd.
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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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Skøjtebanen i anlægget ryddes.

Fra årets ”Cabarevy”
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