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HUSKEKALENDEREN
Fre. 2. jan. 10 - 17
Tor. 8. jan. 13.30
Lør. 10. jan. 10.00
Lør. 17. jan. 18.00
Tir. 20. jan. 19.00
Ons. 21. jan. 19.30
Tor. 22. jan. 15.45
Tor. 22. jan. 19.00
Lør. 24. jan. 18.00
Tir. 27. jan. 19.30
Lør. 31. jan. 18.00
Tor. 5. feb. 13.30
Søn. 22. feb. 16.00
Man. 23. feb.

Nytårskur hos købmanden (rabatdag med 20 %)
Seniorklubben. Foredrag om kvinder på Sprogø
Åbent hus i Darum Børneby
Musicalen ”Vimmersvej” i forsamlingshuset m.
spisning
Generalforsamling i ”Ideforum”.
Musicalen ”Vimmersvej” i forsamlingshuset
Seniorklubben. Udflugt til ”Sydenergi”.
Møde om nabohjælp hos Elva og Erik Alberg
Musicalen ”Vimmersvej” i forsamlingshuset m.
spisning
Musicalen ”Vimmersvej” i forsamlingshuset
Musicalen ”Vimmersvej” i forsamlingshuset m.
spisning
Seniorklubben. Foredrag med præsten, Ole Madsen.
Koncert i Hunderup kirke
Generalforsamling i HSUG.

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

Bogbussen holder ved kirken
Ideforum på skolen
Petanque i hallen
Konfirmandundervisning i Vilslev konfirmandstue

GUDSTJENESTER
Torsdag 1. januar 16.30
Søndag 4. januar 11.00
Søndag 11. januar 9.30
Søndag 18. januar 11.00
Søndag 1. februar 11.00

Hunderup kirke (champagne serveres)
Hunderup kirke (Hellig 3 konger)
Hunderup kirke (kaffe efter gudstjeneste)
Hunderup kirke
Hunderup kirke
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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.

Hermed indkaldes til ordinær
Generalforsamling i Ideforum.
Tirsdag,d. 20. jan. Kl. 19.
Dagsorden :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent
Valg af skriftfører
Formandens beretning
Fremlæggelse af revideret årsregnskab
Fastsættelse af kontingent
Godkendelse af budget
Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer
Valg af bestyrelsen
Valg af suppleanter
Valg af 2 revisorer
Evt.
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H.S.I. ønsker alle et godt nytår.
I det kommende år er vi i H.S.I. meget interesseret i at modtage nye ideer
og forslag til fremtidige aktiviteter i hallen. I vil derfor som borgere i
Hunderup-Sejstrup kunne træffe formanden, H.C Jochimsen, til en snak
om H.S.I. hos Min Købmand den 2. januar i tidsrummet 14-17.
H.S.I. afholder vintermøde i løbet af februar hvor alle er velkomne, nærmere dato kommer i næste udgave af landsbyposten.
Mvh.
H.C Jochimsen, H.S.I.

Hjertelig tak for opmærksomheden
ved vores guldbryllup den 28.nov.
Tak for gaver, blomster og telegrammer.
Vi havde en dejlig dag.
Kærlig hilsen
Grethe og Hans Kr. Boel Hansen.

Dygtige unge hjælpere til juletræsfesten
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Bisættelse af Kurt Fugleberg, Hunderup kirke d. 20. december 2014
Læsninger: Matt 5,13-16: I er verdens lys, Rom 8,38-29: Intet kan skille os fra Guds kærlighed
Salmer: 733: Skyerne gråner og løvet falder, 117: En rose så jeg skyde,
541: Vær du mig nær, 787: Du som har tændt millioner af stjerner, 121:
Dejlig er jorden
Efterhånden som vinterens mørke og kulde trænger sig på, tænder vi lys
for at skubbe mørket og kulden til side. December er som skabt til hygge og sammenkomster med dem, vi holder af, så vi kan lune os i hinandens gode selskab. Men i dag er vi dog samlet her i Hunderup kirke fordi døden trænger sig på, og vi holder gudstjeneste for at skubbe dødens
mørke og kulde til side. Vi er i dag samlet for at tage afsked med Kurt
Fugleberg. Han blev født d. 16. august 1942, og omgivet af sin nære familie sov han stille ind efter længere tids kræftsygdom tirsdag morgen d.
16. december. Kræften udmattede hans krop, men kunne ikke tvinge
hans livsvilje i knæ; siden foråret kæmpede han og nåede at opleve en
god og berigende sommer med sine nære og kære, inden døden pustede
hans livsflamme ud. Tilbage sidder familie, venner, kollegaer, naboer
med mere og skal finde en måde at leve videre på med sorgen over
Kurts bortgang og tabet af et yderst vellidt og afholdt menneske.
Rundt omkring på gader og stræder og i de mange små vinduer i landsbyens huse, tændes der en mangfoldighed af lys, når mørket her i december falder på. Vi har brug for lys for at kunne orientere os her i livet,
både det lys vi tænder, og det lys vi er for hinanden. Julenat tændte Gud
det største lys af alle, da Jesus Kristus blev født. Han gik omkring og
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spredte lys hos folk, gav dem tro, et håb og lod kærligheden spire hos
dém, der var modløse, fulde af sorg eller ikke kunne se en fremtid for sig.
Det er når mørket trænger sig på, at vi har brug for lys – både når vinterens mørke og når dødens mørke overskygger livet, glæden, troen, håbet
og kærligheden. Jesus skjulte altså ikke lyset for andre og lod sig ikke bare hylde som et enestående lys i verden; men han gav dengang gaven og
opgaven videre til sine venner og disciple, og nu er det givet videre til os i
dåben: ”I er verdens lys”, sagde han. Lyset består i den tro, vi har på håbet
om, at døden ikke får det sidste ord, men at lyset en dag bryder frem i al
sin vælde, så selv dødens mørke forsvinder som dug for solen. Når vi selv
tror og håber, er vi som tændte lys, og hvad enten vi er store eller små lys
– så skinner vi dog for andre.
Den, der elsker meget, sørger meget. Og den, der er meget afholdt, vil der
blive sørget meget over. Da jeg forleden besøgte Hanne og I tre døtre,
Henriette, Heidi og Iben, gav I mig et billede af Kurt som en mand, der
har lyst kraftigt op både i jeres familie og i landsbyen herude. Jeg nåede
slet ikke at få noteret alt det, han havde udvirket og siddet med i - enten
som formand eller bestyrelsesmedlem - og så en handlekraftig én af slagsen. Kurt havde sit faste arbejde på Kjærgård Landbrugsskole, hvor han i
32 år var ansat som pendel og altmuligmand. Et arbejde, der var mere end
blot et arbejde, fordi det greb så meget ind i hans familie; bl.a. var hans
døtre tit medhjælpere, og han stillede altid op, når der var arbejde at gøre
dér, og så talte han ikke så meget på timerne. Når døtrene hjalp deres far
dér, og når han inviterede dem med ind i den del af sit liv, blev der knyttet
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særlige bånd og skabt mange gode minder. Det blev et omdrejningspunkt
for hele familien. Ved siden af Kjærgård og den megen bestyrelsesarbejde, skal også fårene nævnes, som på mange måder også har bidraget positivt til familiens liv. Måske fandt Kurt en særlig glæde ved fårene, da der
kom børnebørn til, som han elskede højt og også elskede at tage med ud i
stalden til de nyfødte lam. I det hele taget fik jeg indtrykket af Kurt som
en mand, der helst ville dele sit liv og sine glæder med andre – hvilket
især I som hans familie har kunnet mærke helt tæt på.
Ligesom et lys både spreder lys og varme, var Kurt også én, der uddelte
lys og varme, én, der gav ud af sig selv, og brugte sig selv til glæde og
gavn for andre. Det vigtige for ham var at blive brugt dér, hvor der var
behov, og som det beskedne menneske han var, interesserede han sig ikke
for at blive kransekagefigur. Og når familie og venner ringede om gode
råd og hjælp, tiltrådte Kurt velvilligt med forslag til, hvordan tingene kunne løses. Det var naturligt for ham at hjælpe andre, og med sit væsen nåede hans overskud vidt omkring. Man ved aldrig, hvor langt ens omsorg og
hjælp når ud, men under Kurts sygdom stod det hurtigt klart for familien,
at mange følte sig kaldet til at gengælde de mange tjenester og den megen
omsorg, der i mange, mange år er udgået fra hjemmet og familien. Ét lys
blev slukket, men flammen lever videre i mange andres lys.
Ligesom mørket udenfor trænger sig på og kræver plads, trænger døden
sig på og kræver plads. Sorgen og savnet vil især i denne juletid dukke op
i tide og utide, og det skal der være plads til. Kurt er ikke længere iblandt
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os på samme måde som før, men de gode minder er der mange af. Kurt
gav meget videre, der nu lever i familie, venner og bekendte. Uret tikker
stadig, tiden går og livet må leves på trods af sorg, savn og hjertens smerte. Håbet, troen og kærligheden lever videre i mindernes lys og i lyset fra
Guds egen søn og fra mennesker omkring os.
Kurt Fugleberg blev som spæd båret til dåben af sine kære. I dåben blev
han indføjet i Guds kirke på jord. I dag bærer hans kære ham ud af kirken,
og han er stadig i Guds hænder. I dåbsgave fik han Fadervor; den bøn,
Jesus lærte sine disciple, og som vi også skal bede i dag. Når vore egne
ord slipper op, eller når nøden og sorgen er os størst, og vi ikke kan udtrykke os, så kommer salmerne og bønnen Fadervor os til trøst og styrke.
Så må Gud, der på forunderlig vis har skabt naturen og mennesker være
os nær i sorgen og savnet, tage sig af os, trøste os og styrke os, så vi ret og
værdigt kan sige det sidste kærlige farvel; et farvel, der håber på et nyt og
anderledes glædeligt gensyn på den dag, hvor verden ender og himlen begynder. Amen.

Hjertelig tak.
For venlig deltagelse og opmærksomhed ved
Kurt Fuglebergs
sygdom og bisættelse
Tak for blomster og kranse.
En særlig tak til hjemmeplejen, afd.251 og Hospice.
På familiens vegne.
Hanne Fugleberg
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FODBOLDSTÆVNE I HALLEN
SØNDAG DEN 11. JANUAR

Der spilles fodbold, hygges og handles i kiosken lige fra morgenstunden.
Kom og kig på.
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TIL EFTERTANKE
DE FORELØBIGE ERFARINGER FRA SKOLELUKNINGER
Analyse af Henrik Christoffersen
Skolesammenlægninger har indtil nu ikke ført til billigere eller bedre skoler
Siden den Kommunale Strukturreform i 2007 er skolestrukturen i landets kommuner blevet ændret således, at en række skoler enten er blevet
nedlagt eller sammenlagt til større skoler. Det har været en vigtig begrundelse for strukturændringerne, at det dels ville resultere i økonomiske besparelser i form af stordriftsfordele og dels et kvalitetsmæssigt
løft af fagligheden og undervisningen i skolerne. CEPOS har derfor som
de første i en ny analyse set på de hidtidige resultater og erfaringer af
ændringerne af skolestrukturen.
”Erfaringerne indtil nu viser først og fremmest, at de stordriftsfordele,
man havde forventet at opnå med skolesammenlægningerne, ikke er opnået. Når man ser på udgifterne per elev i de kommuner, der har reduceret antallet af folkeskoler sammenlignet med udgiftsudviklingen i de øvrige kommuner, så viser det sig klart, at udgifterne per elev er vokset
stærkere i de kommuner, der har sammenlagt skoler til større skoleenheder. Skolesammenlægningerne synes derfor indtil videre kun at have
ført til dyrere og ikke billigere skoler. Og kommunerne synes derfor
endnu ikke at have haft succes med at høste stordriftsfordele og dermed
få en økonomisk gevinst ved de store skoler”, siger forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.
”Heller ikke når jeg ser på kvaliteten af undervisningen og dermed på,
hvor gode skolerne har været til at løfte deres elever, er der indtil nu
tegn på, at skolesammenlægningerne har resulteret i bedre undervisning.
Tværtimod er der en tendens til, at skolernes evne til at løfte eleverne ud
over, hvad man kunne forvente set i forhold til elevernes socioøkonomiske sammensætning, er blevet svagere i takt med, at kommunerne har reduceret antallet af folkeskoler”, siger forskningschef Henrik
Christoffersen, CEPOS.
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”Selvom det endnu er for tidligt at konkludere, at de kommunale skolesammenlægninger ikke på længere sigt kan højne kvaliteten i folkeskolerne eller resultere i driftsmæssige fordele, så må de nuværende resultater
give anledning til bekymring. Særligt når vores undersøgelse også viser,
at andelen af skoleungdommen, som benytter privatskole, vokser væsentligt stærkere i de kommuner, som reducerer antallet af folkeskoler. Der er
altså begrænset tillid til strukturændringerne i folkeskolen hos forældrene. Privatskolerne er jo for de flestes vedkommende ret små, men de er
både billigere og bedre til at løfte eleverne fagligt end folkeskolerne. Det
tyder således på, at det ikke altid er størrelse, men derimod snarere en solid forældremæssig opbakning, dygtige lærere, en øget frihed til skolerne i
planlægningen af undervisningen samt et økonomisk incitament, der har
betydning for skolers præstationer”, siger forskningschef Henrik Christoffersen, CEPOS.

Generalforsamling i HSUG
Mandag den 23. februar 2015 i hallen.
Dagsorden ifølge vedtægter.

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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SPÆNDENDE FOREDRAG I SENIORKLUBBEN
Seniorklubben lægger ud i det nye år med et foredrag om et af de mørkere
kapitler i danmarkshistorien, nemlig ”Kvinderne på Sprogø, der blev isoleret i årene 1923 - 1961”.
Foredragsholder er Flemming Rishøj fra Esbjerg, der gæster forsamlingshuset torsdag den 8. januar kl. 13.30. Dette arrangement fortjener en stor
tilhørerskare – så derfor husk – at ALLE er velkomne.
Foredrag samt et veldækket og velsmagende kaffebord koster kun kr. 35,-.
BESØG PÅ SYDENERGI’s NYE DOMICIL
Torsdag den 22. januar går turen til ”Sydenergi”s nyopførte bygning i Esbjerg, hvor der er rundvisning afsluttende med sandwich. Bygningen er et
lavenergihus med 2.000 m² solceller og 10 km jordslanger.
Der er afgang i egne biler kl. 15.45 fra kirkens P-plads, og rundvisningen
er slut ca. 18.30. Det er gratis at deltage, men giv venligst besked til undertegnede, hvis du ønsker at være med - senest torsdag den 15. januar.
Kom også selv om du ikke har bil. Vi fylder op.
De forhåndsmeldinger, jeg har modtaget, fortæller, at det er en yderst
spændende rundvisning.
FOREDRAG MED PRÆSTEN
Hvis du endnu ikke har hilst på vores nye præst, Ole Madsen, har du muligheden torsdag den 5. februar kl. 13.30 i forsamlingshuset, hvor Ole holder foredrag under titlen ”Krudtslam og tryksværte - er pennen mægtigere
end sværdet?”
Om foredraget relaterer til krigen i 1864 eller andre vigtige begivenheder,
ved jeg ikke, men mød frem, så får vi det afklaret.
Alex Andersen
Tlf. 75 17 28 72 eller 29 70 28 72
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NABOHJÆLP
Vi er nogen, der har talt om nabohjælp og har derfor omdelt en folder til
alle husstande på Kirkevej 12 - 74.
Vi håber, det har jeres interesse, så I tilmelder jer og kan få klistermærke
til postkasse og dør.
Hos kommunen har vi søgt om og fået lov til at opsætte skilt med nabohjælp. Til marts kan vi søge om gratis skilte - ellers koster det kr. 1.000,-.
Vi håber, der er mange, der har lyst og interesse i at være med.
Vi kan mødes på Kirkevej 48 den 22. januar kl. 19.00 - 21.00
Hilsen Elva og Erik Alberg

PS.
Ovenstående initiativ kunne måske være til inspiration for andre nabogrupper.

JULEGAVE TIL PETANQUE
HSUG-petanque har haft et helt forrygende år fyldt med den ene solstråle
efter den anden, og minsandten om der ikke kom endnu en stråle.
For næsten 1 år siden sendte vi ansøgninger om tilskud til baner. Lige før
jul indløb der så svar fra ”Krista og Viggo Pedersens Fond” i København,
der bevilgede et rekordstort beløb på kr. 25.000,-. Stor tak for det.
Hermed kan vi nu realisere alle de ønsker, vi har til baner og klubhus.
Alex Andersen
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Lucia-optog
Traditionen med at gå Lucia-optog stammer fra Sverige. Navnet ’Lucia’ refererer til lyset, der på latin hedder ’lux’. Den historiske Lucia levede og døde
omkring år 300 i Sicilien. Hun blev kåret som helgen i den RomerskKatolske kirke. I den danske evangelisk-lutherske Folkekirke fik Lucia sin
renæssance under Anden Verdenskrig for at bringe lys i en mørk tid. Vi fejrer hende altså ikke som helgen, men bruger traditionen til at vise noget om
lysets kamp imod mørket – såvel ude i naturen som hos ethvert menneske.
Lucia fejres d. 13. december, og i Hunderup afholdt vi optoget søndag d. 14.
december. Det var nogle konfirmander fra sidste år, der havde arrangeret det
flotte optog, og mange mødte op i kirken til en højtidelig gudstjeneste.
Se billede på forsiden

Forklaringsgudstjeneste

Kirke for de små

Søndag d. 25. januar kl. 11 er der i
Vilslev Kirke forklaringsgudstjeneste. Gudstjenesten er udarbejdet af
konfirmander og præsten i fællesskab, og formålet er undervejs at
forklare nogle af de ting, der sker i
løbet af gudstjenesten. Alle er meget velkomne.

Onsdag d. 10. december mødtes
en god flok dagplejebørn og børnehavebørn med forældre og bedsteforældre i Hunderup kirke til
en kort gudstjeneste i børnehøjde
for at høre om dengang, Jesus
blev født i en stald i Betlehem.
Præsten fangede børnenes opmærksomhed med en stjernekaster, der som en ledestjerne ledte
de vise mænd til stalden. Og også
engle viste sig for hyrderne på
marken. Julekrybben står i Hunderup kirke og kan ses hele december måned.
Se billede på bagsiden

Efter gudstjenesten er der i konfirmandstuen lidt mundgodt og møde
med næste års konfirmander og deres forældre, hvor næste års konfirmander kan blive indskrevet til konfirmandforløbet 2015-2016.

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Gudstjenester i Hunderup Kirke i januar
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VELLYKKET JULETRÆSFEST
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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

Lidt om ”Landsby-Posten”
Det samlede sidetal i 2014 nåede op på 316 sider. Det er næsten en lille
roman, og jeg synes, vi kan være stolte af at kunne udgive 11 numre om
året.
Det vil vi også gøre i 2015, men vi skal have jeres hjælp. Gør det til en
vane at sende fotos og omtale af alle begivenheder til bladet. Det giver et
spændende og varieret blad.
Vi skriver bladet i ”Word” med skrifttypen ”Times New Roman”, men vi
kan modtage alle skrifttyper.
Vi bekræfter modtagelsen af indsendt materiale, så hvis du ikke hører fra
os, er din artikel måske ikke nået frem. Gør derfor et nyt forsøg eller kontakt os pr. telefon.
Godt nytår og på gensyn i 2015
Ole, Henrik og Alex
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Børnene var glade for at hilse på julemanden ved juletræsfesten.

Gudstjeneste i børnehøjde. Præsten genfortæller juleevangeliet.
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