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HUSKEKALENDEREN
Tor. 1. jan. kl. 0.01
Ons. 7. Jan. 19.30
Tor. 8. Jan. 13.30

Ny hjemmeside starter op
Foredrag med Hans Engell i Jerne sognehus
K.L. Christensen fortæller om jordomrejse i seniorklubben
Man. 12. Jan. 19.30
Foredrag med Ole Sohn i Bramming
Tor.15. jan.19.30
Nytårskoncert i Hunderup Kirke
Tor. 15. Jan. 19.30
Nytårskoncert i Hunderup kirke
Lør. 17. Jan. 18.00
Cabarevyen i forsamlingshuset
Ons. 21. Jan. 19.30
Cabarevyen i forsamlingshuset
Tor. 22. jan. 13.30
Seniorklubben hører om 7 år i Tanzania v/O.K. Nielsen
Lør. 24.jan. 18.00
Cabarevyen i forsamlingshuset
Tir. 27. Jan 19.30
Cabarevyen i forsamlingshuset
Tor. 29. Jan. 19.30
Cabarevyen i forsamlingshuset
Lør. 31. Jan. 18.00
Cabarevyen i forsamlingshuset
Tor. 5. Feb. 13.30
Pastor Wenzel fortæller om Storm P.s liv i seniorklubben
Søn. 22 feb. 14.00
Fastalavnsoptog, -gudstjeneste og tøndeslagning. Sejstrup forsamlingshus.
Tor. 26. Feb. 19.30
Forsamlingshusets generalforsamling
Tor. 26. Feb. 19.30
Foredrag om Thomas Manns forfatterskab. Konfirmandstuen.
Torsdage i ulige uger i januar, februar og marts:
Ideforum på Hunderup skole
Hver tirsdag
Cykeltræning fra ”Rytterhuset”

Nyfødte
Vi tillader os at gå lidt uden for sognets grænser for
at oplyse, at Rune Rødgaard Andersen, søn af Hanne
og Alex, og Bettina Sandgaard har fået en smuk og
velskabt søn mandag den 15. december kl. 11.41.
Vidunderet er 53 cm og vejer 3770 g.
3

Nyt fra Ideforum.
Vi har nu haft fire hyggelige og meget inspirerende aftener på skolen her i
efteråret. Den første aften var vi 15 piger, som kom med det arbejde, vi
var i gang med lige for tiden. Der blev syet patchwork, strikket sko til filtning, strikket trøjer, sjaler, vest, nisser og handsker, malet akvarel, lavet
smykker, og arbejdet i læder.
Den 6./11. besøgte vi Randi Andersens keramikværksted i Vilslev, hvor
vi kunne købe den fineste keramik til rimelige priser. Vi arbejder nu på at
få ovnen i gang på skolen, eller arrangere et kursus hos Randi, for interesserede.
Torsdag d. 20./11. viste Gerda Bjerrum ideer til adventspynt. Det blev en
rigtig god aften, hvor mange kom hjem med en krans, der var flot og anderledes.
Den 4./12. var vi ikke så mange, men der blev snakket, syet og strikket,
og malet akrylmaleri.
Det er absolut ikke nødvendigt at have et håndarbejde med til de aftener,
hvor vi mødes. Man kan bare komme og få en snak. Det er gratis, og det
er hyggeligt.
I det nye år er der ønsker om at arbejde med perler og glaskunst. Derfor er
vi et par stykker, der har besøgt Lis Werenberg på Katbølgård i Glejbjerg.
Hun laver nogle spændende ting i glas og holder kurser. Er du interesseret, så findes hun på nettet,: WWW.katboelgaard.dk. Hvis vi kan samle et
hold på 8 , er prisen rimelig, men det er bedst en weekend, da hun er meget optaget i hverdagene.
Har du ideer, eller vil du gerne have ideer af andre, så er du velkommen
til at deltage i Ideforum på Hunderup skole.

Vi mødes torsdage i ulige uger i januar – februar og marts
kl. 19.00 til 21.30.(i alt 6 gange)
Første gang efter jul er d.- 15./1 – 2009.
På gruppens vegne Dagny Runge
Tlf. 75173982
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SLUT MED SKROT
V/ FORSAMINGSHUSET
På foranledning af Thomas Schmidt har der sommeren igennem og indtil
d. 21 nov. stået en container ved Forsamlingshuset til indsamling af skrot.
Da skrot-prisen i den sidste tid er faldet drastisk i afregningepris er det
ikke længere rentabelt at have denne stående mere, men skulle prisen stige
igen, så det atter er værd at have med at gøre, kunne det godt tænkes at
den vil blive stillet der igen.
I samme forbindelse vil Forsamlingshuset gerne TAKKE alle som har givet metal-bidrag til containeren. Det har givet en god extraskilling til huset, men hvor meget det alt i alt har givet er endnu ikke opgjort. Det ved
vi ved førstkomne generalforsamling.(26.2.2009)
Forsamlingshuset retter naturligvis en EXTRA stor tak til Thomas
Schmidt for ideen, samt for det store stykke arbejde han har lagt i det.
Han har ikke bare sørget for at containeren er blevet tømt med jævne mellemrum.
Han har også hentet, eller fået arrangeret, at få afhentet større partier
skrot, der ville være for besværligt at transportere til containeren.
Tusind tak til Thomas Scmidt.

Sejstrup Forsamlingshus
SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Hunderup By - og Ejerlav.
Byens ældste samlingssted har faktisk en bestyrelse, men der har ikke været generalforsamling i mange år. Det skal der rettes op på.
Stedet har mange navne f.eks.: Tingstedet, Fællesjord, Fælles lergrav,
Lystanlæg og Parken eller nede ved træmændene.
Stedet har mange kvaliteter for både fremmede og herboende. Stedet har
en sø, et bålsted, borde/bænke, en vandresti, træskulpturer, redekasser
m.v.
Selv om Parkens daglige opsynsmand Jørgen Hvitved klarer mange ting,
så er der brug for hjælpere til vedligehold af træer,borde/bænke, græsslåning m.v. Vi har i nogle år været ca. 10 personer, der har slået græsset i
sommerperioden, men vi kunne godt bruge flere. Interesserede kan henvende sig Knud Runge 75-173982.
Der er altså nogle ting at gøre i parken, derfor holder vi generalforsamling
i By – og Ejerlavet engang i april måned nede i Parken.
Vi håber på mange gode oplevelser i det nye år.
Venlig hilsen
Kurt Fuglebjerg, Kristian Hansen og Knud Runge

Nytårskoncert i Hunderup Kirke
torsdag d. 15. januar kl. 19.30
Det nye år spilles i gang af kirkens organist Dorte Grangård
Olesen i selskab med Helle Hvitved på blokfløjte og Jørgen
Hvitved på harmonika og sang.
Repertoiret vil bestå af gammel og nyere musik fra forskellige
europæiske lande.
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Alle er velkomne.

SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Seniorklubben havde sin traditionelle juleafslutning torsdag den 11. December. Det var en rigtig god eftermiddag med Luciaoptog, oplæsning,
sang, gløgg, kaffe, banko og spil.
Det flotte Luciaoptog blev fremført af 3. Klasse, som efterfølgende optrådte med sange. Mette Fredslund fortalte historien om Lucia efterfulgt af
en julehistorie.
Fra seniorklubben skal der lyde en stor tak til alle sponsorer for gaver til
juleafslutningen. Tak til:
Lunagård, Sejstrup
Thomas Høj Thomsen, Sejstrup
Madam Madsen Blomster
Majholm, Bramming
Sportmaster, Bramming
Den Danske Bank, Bramming
Skjern Bank, Bramming
XL Byg, Bramming
Den Grønne Butik, Bramming
Imerco, Bramming
Kop og Kande, Ribe
Bygma, Esbjerg
Blomster og Ide, Gørding
Ideelle, Bramming
Bramming Festudlejning
Butik Knoppen, Gørding
Gørding Smede og Maskinforretning
Gørding Trælast
Merko, Gørding
DLG, Gredstedbro
Også tak til private og anonyme givere.
Det nye år starter op torsdag den 8. januar kl. 13.30. K.L. Christensen fortæller om en jordomrejse.
Torsdag den 22. januar kl. 13.30 fortæller O.K. Nielsen om 7 år i Tanzania.
Torsdag den 5. Februar kl. 13.30 kommer pastor Wenzel og fortæller om
Storm P.’s liv.
Laura Pedersen

STAFETTEN I DECEMBER
Vi oplyste, at stafetten i decembernummeret var skrevet af Kirsten og
Bent Madsen. Det er ikke korrekt. Det er sønnen, Mikael, der har7 fremført
betragtningerne.

SMEDEN I SEJSTRUP
I 1952, da man stadig fik jævnstrøm fra Jedsted mølle, valgte Lis og Thomas Thomsen at købe smedeværkstedet på Ribevej 68 i Sejstrup. Ejeren,
Peter Maarup, var netop død, og der var basis for en ung mand til at starte
som selvstændig.
Thomas kommer fra Endrup. Faderen var cykelsmed, bedstefaderen var
smed, så det var naturligt at finde en læreplads som smed i Roust. Smeden
lå ved siden af Brugsen, og her var en af de ansatte en ung dame ved navn
Lis. Efter endt uddannelse i 1947 drog det unge par lidt omkring i landet,
bl.a. Sjælland og Kolding, inden værkstedet i Sejstrup blev erhvervet i
1952.
Starten foregik på lergulve og uden varme i værkstedet, mens regningerne
– når der ellers var tid til at skrive dem – lød på 5 kr. i timen. Der gik dog
kun få år, inden der kom nyt gulv
og tag på bygningen. Der var arbejde hjemme i firmaet, men også ude
hos kunderne. Det første køretøj
var en knallert. Det var dengang en
cykel med hjælpemotor. Værktøjet
kom på knallerten og rørene op på
skulderen, og så nåede man frem til
kunden. En bil blev købt sidst i
50’erne.
Arbejdet var en blandet landhandel. Vandpumper skulle repareres,
der skulle sko på heste, hjulring på
vognhjulene og ringe i tyrenes næser. Det sidste skulle gøres med
akkuratesse. Når tyren stod helt
roligt, var det om at være hurtig
med at lave hul med tangen og derefter anbringe ringen. Det alsidige
arbejde betød, at Thomas ofte skulle ned i en brønd og arbejde. Reglen var, at8 der skulle sendes et stearinlys ned først, og der skulle stå en
person klar med et reb.

NYE UDFORDRINGER I 60’ERNE
I 60’erne kom velstanden til Danmark, og arbejdet skiftede karakter.
Nye huse og stalde blev bygget, og smeden tog sig af badeværelserne og
varmen i husene. Travlheden var stor. Der opstod ofte akutte situationer,
der skulle løses her og nu, hvilket medførte, at ikke alle aftaler blev indfriet til tiden. Ofte kneb det også med at få materialer frem. Thomas husker en episode, hvor varmen skulle være klar til jul. Radiatorerne kom
først den 23. december, men det lykkedes at få varme i huset til juleaften.
Fritiden var knap. En god, lang weekend gik fra lørdag kl. 16.00 til søndag aften. Nogle gange var der mulighed for en tur i telt eller campingvogn, andre gange måtte man nøjes med en søndagstur til Nymindegab.
Der har været 5 lærlinge ansat gennem de 40 år. Den sidste, Johannes
Bondesen, var en så dygtig og loyal medarbejder, at han blev i firmaet
de sidste 16 år af firmaets eksistens – stort set uden sygedage. Foruden
egne lærlinge var Thomas tilforordnet til at bedømme svendeprøver i
andre firmaer i den sydlige del af Ribe amt. Det kunne ofte være til stor
festivitas, mens det andre gange var mere anonymt.

LIS – MEDHJÆLPENDE HUSTRU
Som så mange andre enmands-firmaer har det været uundværligt med en
medhjælpende hustru, og her har Lis været en uvurderlig støtte. Som
sagt fik hun en uddannelse hos sin onkel i Roust Brugs. Derudover har
hun været en værdsat medarbejder i Brugsen i Hunderup, i Bramming
optagelseshjem og hos Rolandsen i Bramming.
I smedefirmaet har Lis taget sig af regnskabet. Thomas trivedes bedst
med det praktiske arbejde, så Lis måtte ruske godt i ham for at få de
nødvendige oplysninger til regnskabet. Værkstedet trængte ofte til lidt
oprydning, så også her kunne Lis træde til, og enkelte gange har hun sågar hjulpet med at svejse.

FIRMAETS UDVIKLING
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Med udviklingen i landbruget og samfundet som helhed, kom der også
stigende udfordringer til et smedeværksted. I 1967 blev der bygget 207

m² til smedearbejdet, og i 1977 kom tilbygningen med kontor, bad og spiserum. Der var simpelthen krav om gode spise- og toiletforhold til personalet. Baderummet er dog ikke anvendt mange gange, da Johannes tog sit
bad derhjemme.
Skelettet i mange landbrugsbygninger er de velkendte stålbuer, og de krævede plads. De blev lavet som 2 halvbuer, og med bl.a. Hugo Lykke Sørensen som assistent sammen med kran og vogn, blev stålbuerne boltet
sammen hos landmændene.
I 1992 var tiden inde til at gå på efterløn. 40 års arbejde som selvstændig
smed blev afsluttet med firmaets lukning. Bygningerne blev lejet ud til
Hugo Lykke Sørensen. Et par år senere blev det hele solgt til Junkuhn i
Bramming. Han overtog bygningerne, men Lis og Thomas har fået lovning på at bo til leje i beboelsen. Senere er der solgt til Frank Pedersen,
der i dag ejer bygningerne.
Lis og Thomas ser tilbage på nogle gode år med firmaet. De er glade for at
bo i Sejstrup, og glæder sig over, at de kan klare sig selv.
Alex Andersen
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Thomas Smedeværksted

Generalforsamling I HSUG.
Mandag 2. februar 2009 i samlingssalen.
Forslag af vedtægter til ændring.
1.
Foreningens navn er Hunderup/Sejstrup Ungdoms Gymnastikforening (HSUG) og har hjemsted i Bramming kommune.
Der stilles til forslag at ændre fra Bramming til Esbjerg kommune.
6.
General forsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i januar. Generalforsamlingen bekendtgøres senest
ugedagen før i dagspressen og/eller i Landsbyposten. Stemmeret
har alle medlemmer af HSUG. Alle medlemmer af HSUG er Valgbare. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. På forlangelse skal årsberetningen indsendes til Bramming kommunes folkeoplysningsudvalg. Der skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter
skriftligt ønske herom med motiveret dagsorden, eller når formanden eller bestyrelsens flertal finder det påkrævet. Bekendtgørelse
skal ske på samme betingelser som ved ordinær generalforsamling.
Der stilles til forslag at ændre tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen så det skal ske inden udgangen af februar i
pågældende år. Samt at Bramming ændres til Esbjerg.
8.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 11 medlemmer samt
2 suppleanter og 2 revisorer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2
år af gangen og afgår skiftevis med 5 og 6 medlemmer. En revisor
afgår hvert år. Suppleanter nyvælges hvert år.
Der stilles til forslag at bestyrelsen ændres fra 11 til samt det
fremover hedder 4 og 5 personer
14.
I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle overskud
lokale tiltag, som opfylder HSUG´s formål. Overdragelse af overskuddet skal godkendes af Bramming kommunes Folkeoplysningsudvalg.
Der stilles til forslag at ændre fra Bramming til
Esbjerg Kommune.
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HSUG vil Gerne ønske en god jul samt et godt nytår.

SPÆNDENDE FOREDRAG
Grundtvigsk højskoleforening for Bramming og omegn arrangerer foredrag med kendte personer i januar.
Onsdag den 7. januar kl. 19.30 i Jerne sognehus kommer forhenværende
minister og chefredaktør, Hans Engell, med emnet:
”Hvem bestemmer – politikerne eller medierne”
Mandag den 12. Januar kl. 19.30 på Bramming Gymnastik- og Efterskole
kommer folketingsmedlem, Ole Sohn, og fortæller om en nordjysk familie, der emigrerer til Sibirien.
Aage Fredslund

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: Bente Nonbo, Rønnesvinget 2, tlf. 7517 2167
eller Aage Fredslund, Kirketoften 11, tlf. 7517 4032

UNGDOMSKLUBBEN ”BJÆLKEHYTTEN”
Vores lokale ungdomsklub, der holder til i kælderen i klubhuset i HSI,
har åbent hver tirsdag kl. 19.00 til 22.00.
Lederne i klubben er Mikael Madsen (61657556) og Nikolaj Sommer
(41410004).
Nye såvel12som gamle medlemmer er velkomne

NYT FRA HUNDERUP SKOLE
D. 27. november tog vi på Hunderup Skole forskud på julen med en
juleklippe-eftermiddag. Elever, forældre og søskende var alle inviterede,
og det blev en rigtig hyggelig og godt besøgt eftermiddag, hvor der blev
lavet juledekorationer, flettet stjerner og hjerter, klippet en masse
forskelligt julepynt og selvfølgelig hygget med æbleskiver, glögg og
saftevand.

HILSEN FRA ”LYKKEBO”
”Lykkebo” ved Søren Tækker ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår.
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
januar.

01. januar, nytårsdag ingen
04. januar, Helligtrekongers sø.kl. 09.30
11. januar, 1. sø. efter H3K kl. 11.00
18. januar, 2. sø. efter H3K kl. 19.00
1. februar, kl. 11.00
22. februar, kl. 14.00 Gudstjeneste i
Sejstrup forsamlingshus
Se mere på:
www.vilslev-hunderup.dk

Nyt varmeanlæg.
Her i vintermånederne skal Hunderup kirke have udskiftet varmeanlægget. Det medfører desværre, at der nogle søndage ikke
vil være mulighed for at gå til søndagsgudstjeneste i Hunderup
kirke. I stedet henvises til Vilslev kirke. Se kirkebladet eller
hjemmesiden.

Landsbyposten
kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
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www.Hunderup-Sejstrup.dk

FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510

Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

SENIOR-KLUBBEN
Niels Bertelsen
Rønnesvinget 1, 75 17 38 03

BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Egon Sørensen
Kirkevej 15, 75 17 35 82

SKOLEBESTYRELSE
Claus Schønwandt
Nørlundvej 3, 75 10 25 50

BRUGSEN
Dorthe Juul Thomsen
nan@post11.tele.dk
BØRNEHAVEN
Inge Nagstrup
Nørlundvej 6, 75 10 16 09

FORSAMLINGSHUSET
Karsten Andersen
Stenbrovej 6, 75 10 18 28
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Ole Wind, 75 17 27 80

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37
LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sb@kvartal.dk
LANDSBYRÅD
Formand, Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 77 43 43

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
SOGNEUDVALG
Lejf Knudsen
Puggårdsvej 6
VENSTREFORENING
Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 17 43 43

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

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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Fra Skolens Juleklippedag

16
3. klasses flotte Luciaoptog.

