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HUSKEKALENDEREN
Lør. 31. jan. 18.00
Tor. 5. feb. 13.30
Søn. 15. feb. 14.00
Søn. 22. feb. 16.00
Man. 23. feb. 20.00
Tir. 24. feb. 19.30
Man. 2. mar. 19.30
Tor. 19. feb. 13.30
Tor. 5. mar. 13.30
Ons. 18. mar. 20.00
Lør. 21. mar. 18.00
Lør. 11. apr. 20.00

Musicalen ”Vimmersvej” i forsamlingshuset
Foredrag med præsten, Ole Madsen, i forsamlingshuset
Fastelavnsfest (starter i kirken)
Koncert i Hunderup kirke
HSUG’s generalforsamling i klublokalet i HSI
Forsamlingshusets generalforsamling
HSI (hallen) holder vintermøde i samlingssalen
Foredrag om pilgrimsrejse i forsamlingshuset
Foredrag om krig på Østfronten i 1. verdenskrig
Snapseaften i klublokalet i HSI
Børnedisco i forsamlingshuset
Koncert med Adam Beverly og Mathias Fabricius

HVER UGE
Hver tirsdag 14.00
Hver tirsdag 19.00
Hver onsdag kl. 9.30
Hver torsdag 8.00

Bogbussen holder ved kirken
Ideforum på skolen
Petanque i hallen
Konfirmandundervisning i konfirmandstuen

GUDSTJENESTER
Søndag 1. februar 11.00
Søndag 8. februar 9.30
Søndag 15. februar 14.00
Søndag 1. marts 11.00

Hunderup kirke
Hunderup kirke (kirkekaffe)
Hunderup kirke (fastelavn)
Hunderup kirke (frokost og menighedsmøde)

TV SYD sender fra Hunderup-Sejstrup
Mandag den 2. februar kl. 15.00 sender TV SYD fra Hunderup-Sejstrup.
Udsendelsen hedder ”Naboer”. Det er en live udsendelse, der slutter ved
Købmanden.
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Nyt fra Lokalrådet
Det vigtigste emne lige for tiden er Den Gamle Skole. Kommunen vil gerne sælge eller rive ned, bl.a. for at spare varmeudgifter, og vi kan ikke blive ved med at udsætte det, hvis vi ikke har noget forslag til anden anvendelse. Det vil give et stort sår i byen, hvis det hele bliver revet ned, og vi
har ikke brug for flere græsplæner, der skal slås. HSF arbejder stadig på
energihuset, men de får ikke rigtig positiv respons fra nogle investorer. De
har også kontaktet Bramming Boligforening og prøver at skaffe interesserede lejere, hvis der kunne bygges et lejlighedskompleks, se opslag hos
købmanden. Menighedsrådet vil gerne have et depot og et mødelokale i
den gamle skole, men de har ikke økonomi til istandsættelse. Lokalrådet
har henvendt sig til kommunen og tilbudt, at landsbyen kunne huse et par
flygtningefamilier, hvis den gamle skole og måske degnehaven sættes i
stand. Vi er blevet bedt om at sende en mere detaljeres ansøgning til budgettet for 2016.
Vi har læst i avisen, at andre mindre byer i landet har modtaget flygtninge
og har været meget glade for det. Esbjerg kommune har et problem med
placering af flygtninge, så vi er nu gået i front og har vist dem, at de måske kan samarbejde med landsbyerne for at forhindre at skabe ghettoer i
de større byer.
Helle Hvitved

Vintermøde i HSI
HSI afholder vintermøde mandag d. 2.-3.-2015 kl. 19.30 i samlingssalen i
HSI. Alle er velkommen og vi vil være vært med lidt godt til ganen.
Venlig hilsen HSI
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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.

Kære alle i Hunderup-Sejstrup
Det var med stor overraskelse og glæde at vi modtog ”forskønnelsesprisen” 2014 på Lokalrådets generalforsamling. Vi har med gode håndværkere, venner og familie fået vores drømmehus, og vi håber vores
have med tiden vil vokse op og give huset en naturlig samhørighed med
vores omkringliggende natur. En natur, som vi glædes over dagligt særligt kigget ned over mosen.
Tak til jer som har indstillet os og stemt. Prisen glæder os men gavner
helt sikkert også vores landsby, da en omtale i avisen jo også bidrager
til vores berettigelse på landkortet.
Hilsen fra både Jonas, Signe, Thea, Jesper og Jette.
Husk: til jer som gerne vil gøde roser og køkkenhave derhjemme, kan
hestemøg afhentes u.b. omme bag ved hestestalden (indkørsel fra Kjærgårdsvej)”
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Hunderup-Sejstrup – en bæredygtig landsby?
Den 1. marts 2015 sætter vi spørgsmålet til debat. Det sker ved menighedsrådets årsmøde i samarbejde med andre foreninger i sognet.
Konsulenter fra DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) holder
oplæg om bæredygtige landsbysamfund, og vi skal debattere vores muligheder for et styrket samarbejde og en udvikling i fællesskab.
Alle beboere i sognet er vigtige deltagere i denne debat.
Dagens program:
kl. 11.00 Vi starter med gudstjeneste i Hunderup Kirke
Efter gudstjenesten serveres suppe i samlingssalen
Kl.13.00 Velkomst og indledning med kort orientering om det seneste års
arbejde i menighedsrådet
Kl. 13.15 DGI præsentation og oplæg om det bæredygtige landsbysamfund
Debat om Hunderup-Sejstrup har det der skal til? Hvad er det vigtigt at
fokusere på? Hvilke indsatser og nye tiltag skal der evt.
Opsamling og et videre arbejde.
Kl. 15.00 Tak for i dag
Vi må erkende, det er svært at være en levedygtig landsby i en tid, hvor
der sker en stærk centralisering mod de store byer. Vi skal stå sammen i
landsbyen, hvis virksomhederne, købmanden, foreningerne og selv kirken
skal bestå. Derfor har menighedsrådet efter aftale med Lokalrådet, HSUG
og Hunderup-Sejstrups Fremtid valgt at bruge årsmødet til en debat, hvor
kompetente folk ude fra hjælper os på vej.
Vi håber I vil bakke op om dagen ved at komme og tage del i debatten.
Det er muligt blot at deltage fra kl. 13.00.
Menighedsrådet
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Snapseaften
Kom og vær med til at starte en kryddersnapseklub i Hunderup-Sejstrup
onsdag d. 18. marts kl. 20.00 i klublokalet i HSI.
Mange går og laver deres egen kryddersnaps. Er du en af dem, og har du
lyst til at dele din smagsoplevelse med andre mod at får en tilsvarende
oplevelse tilbage, så er det her noget for dig.
Det kan også være, at du selv har lyst til, at lave din kryddersnaps, men
ikke rigtigt er kommet i gang med det, for hvilke planter kan der bruges,
og hvem skal man lige drikke de liflige det sammen med.
En kryddersnapseklub i sognet kan fx bruges til fælles krydderturer, årligt
sildegilde, smagsprøver på sildebordet til Landbyfesten og meget andet.
Forvent dog ikke gratis kryddersnaps onsdag d. 18. marts, men kom og
være med til at sætte dagsordenen for den måske kommende klub.
Vi ses
Eilif F. Pedersen og Erik H. Bjergmark

Fastelavn i Hunderup
Traditionen tro holder vi gudstjeneste d. 15. februar kl. 14 hvor børnene er
velkomne til at møde udklædte op. Efter gudstjenesten slås der katten af tønden i Sejstrup Forsamlingshus, hvor vi også spiser fastelavnsboller og har tid
til hyggeligt samvær.

Arrangørerne er
Hunderup Menighedsråd
og Landsbyscenen
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Generalforsamlingen i HSUG
afholdes
23. februar 2015 kl. 20.00.
Klublokalet ved hallen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af ordstyrer.
Formands beretning.
Beretning fra udvalg.
Regnskab.
Ændringer af vedtægter.
Valg til bestyrelse. På valg er Lars Søgaard, Claus
Schønwandt.
Valg af Suppleanter.
Valg af revisorer. På valg er Ole Wind.
Evt. forslag.

Børnebadminton i hallen
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SPONSORER TIL JULEBANKO
Der skal hermed lyde en stor tak til de mange sponsorer, der bidrog med
gevinster til vores julebanko i seniorklubben:
Gørding Smede- og Maskinforretning
”Land og Fritid” i Gredstedbro
XL-Byg i Bramming
Automekaniker Thomas Høj Thomsen i Sejstrup
Murerfirmaet ”Egon Sørensen” i Sejstrup
Tømrerfirmaet ”Holms Træbyg” i Sejstrup
Sydbank i Bramming
Skjern bank i Bramming
Andelskassen i Bramming
”Min Købmand” i Hunderup
Samt alle private bidragsydere

NYE SPÆNDENDE FOREDRAG
Seniorklubben har oplevet et rekordstort fremmøde til sine seneste arrangementer. Den lille sal i forsamlingshuset var fyldt op med 50 personer til foredraget om ”Kvinderne på Sprogø”, og der var 42 deltagere på
turen til ”Sydenergi” i Esbjerg.
Næste foredrag er med vores lokale præst, Ole Madsen, der vil fortælle
om ”Krudtslam og Tryksværte – Er pennen mægtigere end sværdet?”.
Titlen er valgt for længe siden, men et par begivenheder som TV-serien
”1864” og attentat-angrebet i Paris gør overskriften højaktuel.
Ole Madsen kommer torsdag den 5. februar kl. 13.30 i forsamlingshuset
og vil gerne hilse på så mange sogneborgere som muligt.
Torsdag den 19. februar kl. 13.30 står der pilgrimsrejse på programmet.
Randi Holmgaard Hundebøl, der er projektleder for ”Børns voksenvenner” i Esbjerg kommer og fortæller om en ”Pilgrimsrejse i Spanien”.
Torsdag den 5. marts kl. 13.30 er der historisk foredrag, der næsten falder sammen med 100 års dagen for 1. Verdenskrigs start. Det er Kaj
Henningsen fra Strib, der med udgangspunkt i sin farfars deltagelse i 1.
Verdenskrig på Østfronten i 1915 fortæller under titlen ”I farfars fodspor gennem Litauen i hestevogn”.
Hver gang er der kaffepause ca. 14.30 og altid med frisk, hjemmebagt
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og velsmagende brød. Der betales kr. 35,- (inkl. kaffe) og alle er velkomne. Der afsluttes altid med kortspil.
Alex Andersen

FULD FART PÅ I HUNDERUP-SEJSTRUP
Ved at deltage i og høre om arrangementer i Hunderup-Sejstrup den seneste tid, er jeg ret imponeret.
Mellem jul og nytår var kirken fyldt til en fremragende koncert med
”Duo Azura” bestående af vores lokale Julie Brorson Smidt og Sofie
Meyer og suppleret af Knud Erik Smidt.
Købmanden holdt nytårskur den 2. januar med mange fremmødte.
Søndag den 11.januar var hallen fyldt med glade børnefodboldspillere.
Badmintonspillere fylder hallen flere aftener, specielt torsdag hvor over
20 ungdomsspillere boltrer sig.
Petanque havde ny deltagerrekord med 26 fremmødte onsdag formiddag.
”Landsby-Scenen” fylder forsamlingshuset med hele 6 aftenforestillinger.
Der har sikkert været mere, men ”hatten af” for alle jer ildsjæle, der får
ovenstående sat i scene.

IVÆRKSÆTTERE OG TOVHOLDERE
F.EKS TIL BILLARD

Vi har nogle fantastiske rammer i Hunderup-Sejstrup med forsamlingshuset, skolen, hallen, boldbaner, tennis, petanque m.m. men der er også
brug for ildsjælene og tovholderne, der skal arrangere noget i disse rammer.
Intet kommer af sig selv. Nogle skal påtage sig ansvaret for aktiviteterne, og vi andre skal bakke op.
Vi bor i en foreningsvenlig kommune med gode tilskudsmuligheder, så
kom bare i gang. Det ville f.eks. være dejligt, om nogle stykker meldte
sig til at varetage arbejdet i billardklubben, men der er også plads til
mange andre tiltag.
Bliv ikke siddende derhjemme og vente på, at noget skal ske. Kom selv i
gang.
Alex Andersen
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Mathias Fabricius med i Adam Beverly koncert.
Adam Beverly spiller på hjemmebane
Adam har været aktiv i det danske musikliv i 12 år, lige siden han
flyttede til Danmark i 2002. Han har spillet hundredvis af koncerter
landet over og har 5 singler på Danmarks Radio. Genremæssigt har han
bevæget sig fra folk lyden med hans tidligere band ”The Beverly Band”, til
et rock album i 2013 som hedder ”Backcourse”. ”Backcourse” indeholder
Adams 2 seneste radio singler. I 2014 udgav Adam den akustiske ballade
”An End Without a Warning”. På scenen kan man forvente at han leverer
musikken med sin akustiske guitar og sang, som den singer-songwriter han
er. Nogle gange har Adam et band, andre gange optræder han helt solo.
5 Mandsband til Bramming
Den 11. april 2015 kommer Adam Beverly til Kosmorama i Bramming
med fuldt band. Selvom Adam er amerikaner, er det et slags lokalt job for
ham, da han bor i Gørding og har været lærer på Bakkevejens Skole i
Bramming i 7 år. I den forbindelse, har Adam inviteret nogle kollegaer til
at gæste på scenen. Derudover, kommer en tidligere elev til at sidde bag
trommerne.
Kollegaer og elev bliver til bandmedlemmer
Til koncerten i Kosmorama den 11. april 2015 siger Adam at stilen kommer til at være ”akustisk rock, med elektrisk guitar, kvindelig kor sanger,
bas og trommer. Akustisk, men ikke helt”, siger han med et smil. Adam
har gennem de sidste år spillet en del sammen med Toke Knudsmark. Toke spiller bas og er til daglig afdelingsleder på Esbjerg Ungdomsskole. De
andre musikere Adam har fået med til denne aften er Rikke Madsen (kor),
som er også lærer på Bakkevejens Skole, og Casper L. Thomsen (guitar)
som er tidligere lærer på Bakkevejens Skole.
Det sidste medlem af bandet den aften bliver den 19-årige Mathias
Fabricius. Adam mødte Mathias i Hunderup i 2004. Dengang fik Mathias
sit første trommesæt og da Adam var ansat på Hunderup skole som musiklærer spurgte Mathias’ forældre Adam om at hjælpe med at stille sættet op.
Siden dengang har Mathias studeret trommer på Esbjerg Kulturskole, og
går samtidig i 3.g på Esbjerg Gymnasium. Adams søn får
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trommeundervisning af Mathias og på den måde kom de i kontakt igen.
Adam har selv undervist Mathias til både engelsk og musik på Bakkevejens Skole.
Udgivelse i forbindelse med Koncerten
I forbindelse med koncerten udgiver Adam en nye EP. Alle dem der
kommer til koncerten får adgang til gratis download af udgivelsen. Man
kan høre alle Adams musik på hans hjemmeside www.adambeverly.com
og alt hans musik kan købes på iTunes.
Check out the latest at...
www.adambeverly.com

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 20 43 30 67
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Fotos fra
årets revy
”Vimmersvej”
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Hunderup og historien
Evald Tang Kristensen (1843-1929) var folkemindesamler og i mere end
50 år indsamlede han viser, eventyr, sagn, beskrivelser, historier og levnedsbeskrivelser fra omkring 6500 meddelere, hovedsageligt i de fattige
klasser. Herunder er to fortællinger om Hunderup.
”De marmorbilleder, der står i Hunderup kirkes mur, er lavede i Florenz.
De lå først i kirkegulvet i koret lige foran alteret over en åben begravelse; men da folk anså dem for anstødelige, blev de smidt ned i begravelsen og slået i stykker. Nu er de atter efter ministeriets befaling satte
sammen og indsatte i kirkemuren.”
- P. Chr. Pedersen, Frøssiggård
(”Da jeg spurgte om det anstødelige, viste man på den sædvanelige poseformige forhøjning mellem den harniskklædte mands ben.” - Evald
Tang Kristensen)
”Der var birketing oppe i Hunderup,
og dommeren udnævntes af Kjærgård. Der holdtes ting i tinghuset, og
der er endnu en gård, som kaldes
Tinghusgården.”
- P. Chr. Pedersen, Frøssiggård
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Gudstjenester i Hunderup Kirke i februar
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Jan Lautrup Bjerrum 2360 9904
Udlejning:
Pernille Jacobsen 7517 2402
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 4053 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Knud Runge
Kirkevej 37 , Hunderup,
tlf. 7517 3982,
mail: dagnyknud@mail.dk

HUNDERUP-SEJSTRUP
LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04
LANDSBY SCENEN
Anne-Bodil Frederiksen
Kjærgårdsvej 17, Hunderup
22 61 62 42
Annebodil@live.dk
LOKALRÅDET
Formand:
Helle Hvidtved
Kjærgårdsvej 48, Hunderup
75172417, 61331492
helle@hvidtved.com

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75173145, 28830845
mail gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67

Mellemjulekoncert i Hunderup kirke
29. december.
Som sædvanlig skulle vi have en mellemjulekoncert med lokale kræfter,
og i år var var det så Duo Azura med Julie Brorsen Smidt her fra byen og
hendes veninde Sofie Meyer fra Fanø. Julie gav en glimrende introduktion
til de valgte stykker, og de startede med tre stille stykker, hvor man kunne
lukke øjnene og lade julefreden sænke sig efter en travl jul. Det var bl.a.
Bachs Air og Arvo Pärts Spiegel im Spiegel. Så kom der lidt mere livlig
musik indtil pausen, og bagefter kom vi til sangdelen. Det var meningen,
at Janni skulle have sundet til pigernes musik, men hun var forhindret pga.
et fald, så i stedet for sang Julie selv, mens hendes far Knud Erik spillede
klaver og Sofie spillede violin. Julie har i sin tid sunget i konservatoriets
pigekor, så hun har en dejlig og skolet stemme. Hun sang ”Der er noget i
luften” og ”Vær velkommen”. Til sidst spillede pigerne igen, og violinen
spillede sangstemmen i Schuberts Ave Maria. Det var en dejlig og bevægende aften, og vi kan være stolte af de dygtige talenter, der kommer herfra og finder sammen med andre dygtige unge mennesker.
Helle Hvitved
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Nytårskur ved Købmanden gav anledning til gode samtaler.

Et udpluk af de frivillige, der har sat Troldebo i stand.
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