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41. årgang

Petanqueklubben er netop vendt hjem fra en vellykket tur til
Assens med 30 deltagere. Her ses deltagerne før den hyggelige
match på banerne i Assens. (Foto: Alex Andersen)
Prøv selv at spille petanque - se inde i bladet!
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Reminder:

Husk at korrespondent Steffen Jensen kommer i Forsamlingshuset onsdag d.
12 juni kl. 19,30. - Se sidste nummer ar Landsbyposten!
Billetter til foredraget og evt. spisning forinden kan købes hos købmanden i
Hunderup.

Sommerferien nærmer sig: Som sædvanlig også for Landsbyposten!
Det blad, du har i hånden nu, er juni-nummeret. I juli udgives der ikke noget
blad, så det næste er august-nummeret, som bl.a. vil omhandle august (sjovt
nok!)
Deadline er rykket 10 dage frem i forhold til tidligere (permanent ordning),
hvilket er begrundet i, at fremstillingen af bladet skal igennem 4 ”hænder”
inden det ligger i din postkasse. Vi vil dog tilstræbe, at dette sker senest d. 25 i
måneden, så man har tid til at forberede sig på næste måneds begivenheder.
God sommer! /Eilif Pedersen
DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

10.
NB!JULI

Landsbyposten trykkes i 360 eksemplarer,
udgives af H.S.U.G., og omdeles til
samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.
Redaktion
Ole Witte Madsen Lis Andersen
Eilif Pedersen
Tlf. 25 89 41 90 Tlf. 27 51 33 52 Tlf. 40 17 28 17

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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Cykelløb / Knud Erik Smidt

CYKELLØB
VIGTIG INFORMATION
til beboerne på Nørlundvej, Fruerlundvej, Skovtægten og Kjærgårdsvej.
Bramming Motion afholder cykelløb tirsdag den 11. juni i tidsrummet 18.3020.00.
Ruten starter ved Nørlundvej 7 og går gennem Hunderup ad Nørlundvej og
Kjærgårdsvej og ud til Darumvej. Ruten slutter ved Nørlundvej 7.
Kommunen har godkendt løbet og har i den forbindelse givet os tilladelse til
at afspærre en del af Nørlundvej.
Vi beklager de gener dette betyder for jer beboer på vejen. Vi vil naturligvis
forsøge at minimere generne mest muligt.
Hvis I har behov for at skulle til og fra jeres ejendom i den skitserede periode,
anmoder vi jer om at kontakte os på stedet, således vi kan hjælpe jer ud, uden
dette sætter sikkerheden overstyr.
Løbsansvarlig er Aksel Thomsen, mobilnr. 31954488.
På forhånd tak for jeres velvilje.
Med venlig hilsen
Bramming Motion
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PETANQUEBANERNE UDVIDET / Alex Andersen
Gennem de sidste par måneder har en
god skare arbejdet flittigt og ihærdigt
med udvidelse af de eksisterende petanquebaner, således at der nu er lagt
10 m til de oprindelige 20 m.
Det har medført, at der nu er 10 baner
på hver 3 m bredde mod tidligere 8 baner på hver 2,5 m bredde.
Der måtte flyttes ca. 80 m² fliser og 2
skure, inden det nye, flotte anlæg kun-

ne tages i brug.
Der er nu plads og rum til de ca. 35
spillere, der møder op hver onsdag kl.
9.30.
Stor tak til de frivillige hjælpere.
Nedenfor ses det nye anlæg under en
DGI-turnering.
Der er modtaget økonomisk støtte fra
”Velux-Fonden” og Skjern Bank.
Tak for det.
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Kom til hyggelig gudstjeneste i præstens have

Vi trækker uden for i pinsens sommervejr og fejrer en gudstjeneste i en kirkebygning, hvor himlen er loftet, træerne er væggene og græsset er vort gulv. Vi
skal synge salmer, bede bønner og høre om Ånden, der blæser i menneskesind,
ligesom træernes blade bevæges af luftens vind. Både vikarpræst Katrine Gaub
og sognepræst Ole Witte Madsen står for
gudstjenesten og organist Dorte Grangård Olesen samler en gruppe musikere,
så vi håber på godt vejr og højt humør.
Medbring en stol, et tæppe og en kurv
med kaffe og kage, så hygger vi også efter
gudstjenesten med kirkekaffe i det fri og
farverige. Børnefamilier er meget velkomne.
Tid: Mandag den 10. juni kl.14
Sted: Haven, Vilslev præstegård, Vilslevvej 67, 6771 Gredstedbro
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GRUNDLOVSMØDE 2019
Onsdag d. 5. JUNI KL. 13.45
på Kjærgård Landbrugsskole

Program:
Kl. 14.00 Velkomst og fællessang
Kl. 14.10 Grundlovstale
ved Eva Kjer Hansen (V)
Minister for fiskeri og ligestilling
og minister for nordisk samarbejde
Kl. 14.40 Fællessang
Kl. 15.00 Kaffe m.m.
Kl. 15:30 Gymnastikopvisning ved Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole
Kl. 16.15 Afslutning
NB: Husk mønter til entré og kaffe, kage, sodavand mm.
Arrangeret af Hunderup Lokalråd i samarbejde med Kjærgård Landsbrugsskole
og Kongeådal Husholdningsforening
samt Vilslev og Hunderup menighedsråd
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Frivillige bidrag til
”Landsby-Posten”
Tak for de mange bidrag der er
overført til ”Landsby-Posten” på
mobile-pay 40 350,
5971 1304242 (netbank) eller
+73<+89017076 (girokort). Det
kan stadig nås.
HSUG/ Alex Andersen
RETTELSE:
Der var i referatet fra HSI ’ møde
(side 9, spalte 2) nævnt en Lars
Hein
Der skulle i stedet have stået Lars
Bjørnsholm Jensen.
Ved ikke hvorfor der var skrevet
det andet.
Mvh Lars Bjørnsholm Jensen
Af hjertet tak for opmærksomheden i
forbindelsen med min konfirmation d
5 maj. Kærlig hilsen Frida Knudsen

TAK!
Tusind tak for opmærksomheden
ved Jørgens bortgang og bisættelse. Tak for de mange blomster og
for alle de kærlige knus og kram.
Kærlig hilsen
Helle Hvitved og familie.

ede te
g
a
.
Opd at næs ne er d li!
du, deadli 10 ju
En Tak: Tusind tak for alle hilsner til Mettes konfirmation, store som
			
små, de varmede alle, og var med til at give Mette en uforglemmelig dag.
Mette, Karina og Kjeld.
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Fra modeopvisningen ved årets forårsmesse i hallen.

PRØV AT SPILLE PETANQUE/ Alex Andersen
GRATIS TILBUD FRA PETANQUE:
Petanque vil gerne invitere alle interesserede til gratis petanque. Tag naboer,
venner, bekendte klubkammerater eller lignende til et par hyggelige timer på
petanquebanerne.
Vi har petanquekugler og skal nok stille hjælper til rådighed.
Forhåndsreservation (Elva Alberg på mobil 41 59 57 93) er nødvendig. Banerne
er optaget onsdag aften, men ellers er der frit slag.
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Til kaffe hos...... /Eilif Pedersen
Birgit og Martin Thygesen,
Kirkevej 40, Sejstrup.
Huset og haven fra 1974 vidner om,
at her bor et par, der har stor interesse
herfor. Netop nu står de mange forskellige Rhododendron i fuldt flor. Og
det er ikke sjovt at være ukrudt her!

teriet i Esbjerg, men det var alt for
ensformigt og stressende. Næste job
blev så som lastbilchauffør forskellige
steder, bl.a. for købmand Bøgesvang i
Sejstrup, som dengang leverede foder
m.m. til områdets beboere. Sidste arbejdsplads blev på Vestfrost i Esbjerg.

Tidligere boede de på Puggårdsvej,
hvor de som nygifte flyttede ind i 1965
i et hus, som Birgits far havde bygget
til dem. Huslejen her på 300 kr/måned
var problematisk, men det gik.
Birgit er født og opvokset i Strat og
kom efter skolen på telefoncentral i
Gredstedbro og senere i Rejsby.
På centralen i Gredstedbro mødte hun
Martin, som kom fra Hillerup.
Martin voksede op på en lille gård med
dobbelt så mange børn som køer (der
var 3 køer). Faderen havde halvtidsjob
som vejmand på A11, som dengang
var grusvej. Efter asfaltering blev det
dog et heltidsjob!!
Allerede som 4-5 årig viste Martin
sine evner for musik og optræden:
Dog, når han skulle synge satte han
sig trygt under bordet - senere optræden kom til at vise noget andet!
Som 11 årig kom Martin ud at tjene
på en gård, senere var det job på slag-

Guldbryllup 2015

Birgit arbejdede en tid som hjemmegående, hvorefter der fulgte en tid på
Vestkystens Korn. Dernæst fik hun arbejde hos Lars Alsted i Bramming,
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som netop skulle i gang med etableringen af rejefabrikken, som blev en
kæmpesucces. Efter det eventyr blev
de sidste arbejdsår hos Bjerrum Nielsens møbelfabrik.
Men alt er jo ikke arbejde. For Martin
blev scenen nærmest hans anden arbejdsplads.
Martins lune og sangevne bragte ham
ud til talrige arrangementer, hvor der
skulle lidt underholdning til.
Var der musikere til stede, blev de
spurgt om hjælp til akkompagnement
af hans sange. Ellers kunne der blive
bud efter Susanne Hvitved eller Jørgen Hvitved. Ind i mellem kom så
diverse vitser og sketches. Nogle har
sikkert hørt ”Campingturen”, ”Hønsehuset” eller ”Skiii-tur”.
Nogle husker nok også Martins optræden til diverse Grand Prix’er, bl.a.
i Bramming.
Med op til 3 optrædener om dagen og
50 om året kunne det godt blive svært
at finde nyt materiale at underholde
med.
Det problem var der ikke til diletant
i teaterforeningen i Sejstrup Forsamlingshus, hvor teksterne var givet på
forhånd.
Martin har været fast deltager i det,
der nu er Landsbyscenen, i rigtig mange år.

”Hvis jeg skal nævne min største oplevelse i den sammenhæng, må det helt
klart blive stykket om John Mogensen” [opført i Forsamlingshuset i 2002
under ledelse af Sigfred Bjerrum og
Susanne Hvitved] siger Martin, og tilføjer med et skævt smil: ”Bedste rolle,
for der sad jeg på min stol hele tiden!”

Martin i den varme stol som
John Mogensen.

Birgit og Martin glæder sig over, at
nye, unge har sat sig for at øge aktiviteten i Forsamlingshuset, samt at niveauet i stykkerne, som spilles af
Landsbyscenen, bare bliver bedre og
bedre.
Til Birgit og Martin: Tak for kaffe!
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Billedet er formodentlig fra en af sommerrevyerne, hvor Martin Thygesen
også var fast indslag og henrykkede publikum med hans mimik, timing og
veludførte replikker.
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Præstens begravelsestale
Jørgen Hvitved blev bisat fra Hunderup Kirke fredag den 26. april 2019
kl. 11. Vi sang følgende sange og salmer: 749: I østen stiger - 785: Tunge,
mørke natteskyer – kopiark: Imellem nattens stjerner - 725: Det dufter
lysegrønt. Ved rustvognen sang vi:
121: Dejlig er jorden.
I musikkens verden er man ikke
bange for at italesætte livets store
emner; det er måske derfor, vi fylder
musik på vore liv, fordi melodierne
og teksterne siger os noget, vi ikke
kan sige os selv. Hvad vil det sige
at leve? Hvad vil det sige at elske?
Hvad vil det sige at tro, håbe og eksistere som menneske i denne verden?
Det er måske ikke så tit, vi stiller os
selv disse spørgsmål eller prøver at
finde ud af, om vi faktisk kan besvare dem, men alligevel er der tegn på,
at vi kan besvare mange spørgsmål
– ikke med ord, men med erfaring,
når vi kigger tilbage på det liv, vi har
levet indtil i dag. Tænk sig, alt hvad
der er sket i vore liv hidtil har medført, at vi nu befinder os her.
Vi er samlet her i Hunderup gamle
og skønne kirke i dag for i kærlig
erindring at ære og mindes og ikke

mindst i sorg og savn at tage en værdig og respektfuld afsked med Jørgen
Hvitved. Han blev født en efterårsdag den 23. november 1947 og døde
en forårsdag efter kort tids sygdom
torsdag den 18. april omgivet af sine
nærmeste. Det var Skærtorsdag, og
den dag fejrede vi her i kirken med
gudstjeneste og påskemåltid, for derved at mindes Jesu sidste måltid og
den første nadver. I kirkehistoriens
perspektiv er det en festdag, men beskeden om Jørgens død satte alting
i et andet skær. Vi blev mindet om,
at når nogle fester, sørger andre; og
hver dag er en gave, som man ikke
må tage for givet. Vi skal huske at
leve, imens vi gør det.
Jørgen var god til at leve; han var livlig og levende på sin egen charmerende måde, og han gik ind til folk
med træsko på - såvel hos sognets
borgere som hos gymnasieelever og
folk i fjerne og fremmede lande, som
han elskede at rejse til og besøge.
Han var utroligt udadvendt og socialt anlagt, og kom altid i snak med
folk. Når ordene slap op, greb han et
musikinstrument og lod musikken
bruse, så sindet stemtes til glæde. På
den måde kunne han kommunikere
på tværs af mange landegrænser og
sprogbarrierer, for musik kan lige
så lidt som kærlighed spærres inde
eller ude med grænser eller mure,
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men lever sit eget liv; tonerne flyver,
hvorhen de vil, og den, der har ører
at høre med, skal høre, ligesom den,
der har et hjerte at føle med, skal
føle. Musik og kærlighed er endda
så tæt forbundne, at man ikke kan
tænke den ene del uden den anden.
I hvert fald spillede såvel kærlighed
som musik en stor del i Jørgens ægteskab med Susanne og opdragelsen
af deres tre sønner; og også da Jørgen gav kærligheden en ny mulighed
i sit ægteskab med Helle blev musik
en naturlig og grundlæggende del i
deres forhold.
Måske vil man driste sig til at opstille
Jørgens livsforløb med nogle datoer
og årstal for hans uddannelse til biolog og eksamen i musikvidenskab,
hans mange rejser rundt i verden,
hans ægteskab og forældreskab samt
hans mangeårige virke som musiklærer på Esbjerg gymnasium, købet
og opbygningen af huset i Hunderup,
hans pensionering og uddannelse til
landsbyorganist – men det interessante er sådan ikke, hvornår disse
ting fandt sted, men hvorfor. Hvad
drivkraften var, kan vi aldrig få helt
besvaret; men hans energi og glæde
sprudlede i ham, smittede og satte
mange i gang med projekter og tiltag, som endnu huskes og ses rundt
om, ikke mindst i Hunderup sogn.

Desuden ville man ikke kunne yde
hans livsforløb fuld retfærdighed,
om vi så brugte flere timer på at
remse detaljerne op om ham. Tænk
bare på alt det, han nåede og alt det,
han kastede sig ud i med en nærmest
frygtløst og tillidsfuld indstilling til,
at det man ikke kan i første omgang,
kan man måske i anden eller tredje
omgang. Det er som om, Jørgen har
levet i mere end 71 år, og for ham
var alder bare et tal. Alligevel er der
ét tal, som her skal nævnes: I 24½
år var han den ene halvdel i truppen
Jørn Jørgen Jyde, som leverede musik og festligheder i mange sammenhænge.
Musikken har altid fyldt en utrolig stor og omfavnende plads i Jørgens liv. Han har ikke bare utrætteligt undervist og inspireret mange
i musikkens ædle kunst, men har
også understøttet og spillet til utallige sange og salmer med sit livlige
spil i kirken og til grundlovsmøde og
meget derimellem. Nu falder der en
stilhed, hvor Jørgen før bidrog med
livets musik og klang, højlydt latter
og oprigtigt, dybfølt sang. En sådan
stilhed kender man ikke magen til,
for dødens stilhed kan ikke sammenlignes med noget. Den stemme, der
før gjaldt som skjald, er blevet stille og stum; de hænder, der kildede
melodier ud af mange instrumenter
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bevæger ej længere hverken tangent
eller streng.
Biologisk set er vi kød og blod, men
kristeligt set er vi også sjæl, sind og
ånd. Livsånden fra Gud skaber liv
i vore legemer, og sjælen er troens,
håbets og kærlighedens fylde i hjertet. Det er som sådanne legemer af
både krop og ånd, at vi lever iblandt
hinanden og skaber talens klang og
musikkens sang. Når livets egen musik forstummer og livets lys slukkes,
så kan stilheden og de tunge mørke
natteskyer være ubærligt for os. Derfor vender vi os mod den hvidkalkede kæmpe, der står så tyst og stille;
og selvom den er nok så ydmyg i
sind, så åbner den sine brede døre
for at lukke os alle herind. Herinde
skal vi være for ret vor sorg og savn
at bære, og herinde skal vi høre, at
Gud selv vil gøre alting godt og alting vel. Hans løfter om liv og glæde,
løfter os, når vi føler os nede; hans
ord om opstandelse og håb, holder
vi os til med tro og dåb. Kristus stod
op af døde i påskemorgen røde. Se, i
morgen står solen op igen, min ven,
og når vores musik forstummer, så
sætter livets Herre fuglene i de høje
træer og frøerne i den lille sø til selv
at spille en urgammel musik, der emmer af liv og forår med håb om den
sommer, der kommer med duften af

det lysegrønne græs.
Savnet og sorgen er dog lige stærk,
selvom foråret indhyller os og varsler sommer, og selvom vi ser på
døbefonten og mindes løfterne om
den opstandelse, der som Guds rige
kommer. Sorgen må have plads. Kan
sorgen synges væk eller lindres med
musik? Jeg ved det ikke, men det er
da værd at give tonerne og lyrikken
en chance. Døden må ikke gøre os
stumme, og må ikke få lov at tryne
os. Derfor er vores forsamling her
i dag også en protest imod det, der
synes uretfærdigt: at livet så let kan
dø, og at kærligheden kan smerte
så forfærdeligt. Vi løfter vore øjne
og vores røst til Gud og spørger og
beder om svar og råd, om trøst og
støtte. Salmerne hjælper vore bønner
på vej, når vi synger teksterne ud; og
når vi ånder ind, skænkes vi fred og
ro i sjæl og sind. Gud, hør vor bøn,
lad os huske på din søn, der gik fra
vugge til kors for at bryde dødens
tunge, mørke grav. Han blev livets
lyskilde i mørket; lad ham nu skinne
for os alle til trøst og lindring denne
dag og hver en dag, der kommer,
indtil også vi skal opvækkes og opstå
til det evige livets sommer. Tak for
musikken, Jørgen. Æret være hans
minde. Amen.

Landsbyposten Juni 2019

14

FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP

Claus Jæger, Formand 75 17 38 53 / 22 78 82 39, clausjaeger@stenhedegard.dk
Jan B. Andersen, Næstformand, 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
HJEMMESIDE: www.hsug.dk

		

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON: Claus Jæger, Dan Andersen, badminton@hsug.dk
BILLARD/E-SPORT: Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
FODBOLD: Lars Jensen, 60 92 30 08, Claus Schønwandt, fodbold@hsug.dk
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: Pernille Jacobsen,
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: Jesper Brix, 61 62 61 90, jb@bpi.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: Jeppe Klingsten Sørensen, 22 18 31 42, marjanna@live.dk
KØBMANDENS VENNER: Dorthe Knudsen, kobmandensvenner@hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Len Søgaard, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 44 26 26 48, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Lena Randrup, 75 17 30 97, randrupxlassen@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Gerda Bjerrum, 75 17 31 45 / 28 83 08 45, gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
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SOGNEKALENDER
Tors
Tors
Tors
Tors
Lør
Søn
Ons
Man

30. maj
30. maj
30. maj
30. maj
1. juni
2. juni
5. juni
10. juni

Tirs

Cykelløb i Hunderup (s. 3)

Ons

11. juni 18,3020
12. juni 19,30

Søn

25. aug. 9,30

Dåbsjubilæum

Lør

31. aug.

Sogneudflugt

Søn

8. sept.

Høstmarked i Kratskellet

Søn

15. sept 11

Høstgudstjeneste med høstfrokost

Søn

15. sept 13,30

Reception: LandsbyPostens 40 års jubilæum

Søn

15. nov 11

Gudstjeneste med undertekster + frokost

9,30
14
18
11
14
14

Gudstjeneste
Landsbyfesten begynder (se Maj-nummeret)
Tilmelding til petanque-turnering
Landsbykagedysten
Fællesspisning (se Maj-nummeret)
Gudstjeneste
Grundlovsmøde på Kjærgård (s. 6)
Friluftsgudstjeneste i Vilslev Præstegårdshave (s. 5)

Foredrag v. Steffen Jensen i Forsamlingshuset
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