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HUSKEKALENDEREN
Søn. 10. maj 8.00
Man. 11. maj 19.00
Ons. 13. maj 9.30
Tor. 14. maj 13.00
Ons. 20. maj 9.30
Tor. 21. maj 19.00
Lør. 23. maj
Man. 25. maj 14.00
Tor. 28. maj
Fre. 29. maj
Lør. 30. maj
Lør. 30. maj
Tor. 11. juni 8.30

Sogneudflugt til Tønder, Løgumkloster og Renbæk
Fællesmøde for sognets foreninger m.m.
Instruktion i petanque
Pilgrimsvandring (Kr. Himmelfartsdag)
Gudstjeneste for de små
DGI-turnering i petanque på petanquebanerne
Medhjælpere søges til udskiftning af købmandstag
Friluftsgudstjeneste
Landsbyfesten starter med moseløbet
”Det vildeste band” spiller op i teltet til landsbyfesten
Carsten Knudsen fra ”De nattergale”underholder
”Kupmagerne” spiller i teltet
Seniorklubbens udflugt til Fyn

GUDSTJENESTER
Søndag 3. maj 10.00 Hunderup kirke (Konfirmationer)
Torsdag 14. maj 11.00 Hunderup kirke (Kr. Himmelfartsdag)
Søndag 24. maj 11.00 Hunderup kirke (Pinsedag)
Søndag 31. maj 9.30 Hunderup kirke
Følgende konfirmander skal konfirmeres i Hunderup kirke søndag d. 3
maj kl. 10.
Anne Kirstine Aagaard Bjergmark Kirketoften 17, 6740 Bramming
Andreas Vejrup Knudsen
Refshedevej 2A, 6740 Bramming
Joakim Nørrevang Bertelsen
Kjærgårdsvej 40, 6740 Bramming
Jonas Ellegaard Burmeister
Skovtægten 6, 6740 Bramming
Sebastian Held
Fruerlundvej 3, 6740 Bramming
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Nyt fra K-34 Aps.
Den 25. marts blev generalforsamlingen afholdt. Der var en kort gennemgang af året 2014. Det var det første ”normale” år for anpartsselskabet.
Brændstofsalget er nogenlunde stabilt, dog med en svagt faldende tendens. Der kan kun opfordres til at støtte det lokale. Lejligheden og butikslokalerne har været udlejet hele året, så vi kom ud med et ganske pænt
overskud. Vores problem er likviditeten, som er meget stram. Det bevirker, at vi ikke har kapital til de store investeringer, som man kunne ønske.
Selskabets vigtigste funktion er at sikre en god dagligvare butik i Hunderup. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med samarbejdet med Karina og
Anna Grethe. Det er en dejlig butik – støt den.
Bestyrelsen blev genvalgt, hvilket vil sige Jørgen Aage Hansen, Erik Helbo Bjergmark, Johannes Clausen og Ole Wind.

Udskiftning af taget.
Vi er så heldige, at vores lokale håndværkere vil udskifte taget på lagerbygningen ved Min Købmand. Håndværkerne giver gratis arbejdskraft –
tusind tak for det.
Udskiftningen vil foregå Lørdag den 23. maj.
Vi mangler nogle lokale, som har en trailer, der vil hjælpe med at køre de
gamle tagplader op på genbrugspladsen på Hedemarksvej den 23. maj og
evt. kunne vi bruge et par håndlangere. Hvis du har tid til at hjælpe, vil vi
gerne have dig til at ringe på 41384357 eller maile til ow@kjls.dk.
På bestyrelsens vegne
Ole Wind

TAK
Som omtalt 2 gange i ”Landsby-Posten” havde jeg 90 års fødselsdag,
som blev fejret på Kjærgård den 14. april.
Det var en meget vellykket fest.
Tak til alle jer, som glædede os denne dag.
TAK TIL ALLE
Arne Bruun Nielsen
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REMINDER

INDSAMLING TIL LANDSBY-POSTEN
Tak for jeres bidrag. Glemte du din støtte til bladet, kan det stadig nås på
flg. Måde:
Overfør beløb til HSUG’s konto: 59710001304242 (Andelskassen)
Mobilepay på nummer 29702872 (Alex Andersen)
Hjemmesiden ”hsug.dk”. Klik på ”Landsby-Posten”. Klik på ”Bidrag” og
følg vejledningen
Kontant betaling hos købmanden. Få kvittering på girokortet.
Kontant betaling hos Alex Andersen. Få kvittering på girokortet.
Med håb om rigtig stor opbakning
HSUG’s bestyrelse og redaktionen

Årets Guldkonfirmander
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BADMINTON
VINDERE AF KLUBMESTERSKAB 2015
BØRN
Single:

Double:

Theresa Søgaard
Lars Jensen
Andreas Knudsen
Mathias Hessellund & Stina Holm

VOKSNE
Double:

Dan Andersen & Karsten Thygesen
Tusind tak for en forrygende vintersæson, hvor vi havde
28 spilleglade børn.
Vi fortsætter med sommerbadminton for børnene om
torsdagen fra kl. 18-19.
Venlig hilsen
Claus Jæger & Tommy Holm Ebbesen

Vedr. Hunderup Sejstrup Billardklub.
På seneste generalforsamling blev det besluttet at den frem over skulle
køres ind under HSUG, i den forbindelse blev det endvidere besluttet at
alt inventar (herunder 3 billardborde) skulle overgå til HSUG samt at den
kontante indestående skulle overføres til Hunderup Sejstrup Forsamlingshus.
Jeg har dags dato revideret den sidste regnskab, og restbeløbet er overført
til Forsamlingshuset.
Sejstrup den 19./4. 2015
Sigfred Bjerrum
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Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Landsbyfest 2015
Årets Landsbyfestudvalg består af:
Danni Hein – danni_jense@hotmail.com 40 53 17 27
Lars Jensen – jensenl@live.dk 60 92 30 08
Michael Rosendal – rosendalss@hotmail.com 28 15 13 73
Bo Frederiksen – bfr1980@gmail.com 40 60 19 21

MobilePay
I år vil det være muligt at betale med MobilePay til årets Landsbyfest i baren – kun
på beløbet.
Så hvis ikke du allerede har fået installeret applikationen på din smartphone, så
kan det være en god ide at få det gjort
inden Landsbyfesten.
Så slipper du for at have rede kontanter
på lommen.

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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Har du nogle brikker at flytte med..??
Så tag dem med
Torsdag aften kl. 20.30
Til Landsbyfestens store bankoaften.
Kom og spil med og vind nogle af de gode præmier.
Husk bankobrikker
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Landsbyfest 20

16

015 - Program
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Sæbekassevæddeløb
Så er det tid for forældre/ barn byggeprojekt.
Til årets Landsbyfest 2015 vil der lørdag
kl. 15.00 være stor dyst i sæbekassevæddeløb på festpladsens plæne.
Så få pillet hjulene af din gamle barnevogn, ”lån” din søsters dukkevogn og
byg den bedste og hurtigste sæbekassebil, der kan hive trofæet hjem i Hunderup/ Sejstrups store sæbekassevæddeløb..!!

Høvdingeboldturnering
Meld jer til dysten sammen med
naboer, venner eller bekendte.
Et hold skal bestå af 7-10 spillere
Tilmelding sker til
HC Jochimsen 40532319
Senest d. 25. maj 2015

PETANQUE TIL LANDSBYFESTEN
Som det fremgår af programmet, afvikles der petanqueturnering under
landsbyfesten.
Der spilles torsdag og fredag fra kl. 16.00 og lørdag fra kl. 13.00.
Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt med tilmelding senest lørdag den 23. maj Til Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72 eller
mail: alexhunderup@gmail.com
Der kan tages individuelle hensyn til spilletidspunkter.
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Referat af landbyscenen’s
Generalforsamling d. 26/3-2015.
Ordstyrer: Jørn Andersen
Referent: Doris Præst
Beretning ved formand : Anne- Bodil Frederiksen
Så er endnu et år i landsbyscenens historie gået, og hvilket år. Som bestyrelse var vi meget nye, med ikke meget erfaring. Ordet ”plejer” var ikke
noget, vi kunne bruge til meget. Til gengæld var vi så heldige, at vi fik et
fantastisk instruktør hold, som virkelig havde styr over, hvad de havde
gang i, og hvilken vej de ville have tingene til at gå. Det resulterede i en
helt fantastisk musical-opsætning med Bamses sange. Det virkede til at
alle, både bag scenen, på scenen og blandt publikum havde en fest. Der
var planlagt 5 opførselsaftener, men vi måtte allerede før jul sande, at vi
skulle have en ekstra forestilling sat på. Der blev i alt solgt 626 billetter,
og efter de tilbagemeldinger og reaktioner vi har mødt, var det 626 meget
tilfredse publikummer. Nogle af publikummerne har sågar fortalt videre
om vores stykke, så vi er blevet kontaktet for at komme ud og optræde
med det – om det kommer til at ske, vil tiden jo vise. Til alle der har været
med til at gøre dette til den kæmpe succes det blev, skal der lyde en kæmpe tak.
Derudover har vi jo også afholdt en lille fastelavnsfest, og igen i år i vellykket samarbejde med menighedsrådet. Det blev endnu engang til et rigtig godt arrangement, med masser af festligt udklædte børn, som havde
inviteret familien med. Fastelavnsfesten var besøgt af 65 børn + voksne.
En rigtig god dag, som vi helt sikkert gentager næste år.
Jeg vil som formand for landsbyscenen, endnu engang gerne takke alle
frivillige, som er med til at gøre alle vores arrangementer mulige.
Regnskabet:
Blev gennemgået af Johannes Clausen, og årets overskud blev 15.116,37
kr.
Bidrag til Landsbyposten i 2015: 3.000 kr.
Bidrag til forsamlingshuset i 2015: 4.000 kr.
Beretning og regnskab godkendt.
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Jørn Andersen nævnte, at Landsbyscenen får meget positiv omtale, og er
en vigtig del af foreningslivet her. LandsbyScenen bliver ofte nævnt , også
af folk uden for sognet, bl.a. i Esbjerg. Og det er vigtig for foreningen
med den gode opbakning.
Valg af bestyrelse: Hanne Østergaard genvalgt
Doris Præst, der har deltaget det sidste år som suppleant, valgt
Lone Lindberg og Dorthe Christensen udtræder af bestyrelsen.
Suppleant:
Jan B. Andersen valgt
Revisorer:
Claus Simonsen valgt for 1 år, Jan B. Andersen valgt
for 2 år,
Kasserer:
Johannes Clausen tager 1 år mere.
Så i bestyrelsen er nu : Anna-Bodil Frederiksen , Birthe Birk, Doris
Præst , Hanne Østergård og Jytte Clausen
Evt.:
Musikken har fået meget ros, og det var et nemt forløb med dygtige musikere.

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.
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Nyt fra Lokalrådet
Esbjerg kommune vil placere flygtninge forskellige steder i kommunen.
Det involverer flere dele af kommunen, og samtidig får man tilført penge
til renovering af forfaldne bygninger. I Hunderup skal vi huse 6 enlige
flygtninge i den gamle børnehave, og der er mulighed for, at den gamle
skole senere kan inddrages til yderligere 6. Onsdag den. 22. april er der et
kommunalt møde i Ribe, hvor vi skal informeres om, hvordan man bedst
tager imod flygtninge og får dem integreret. Lokalrådet stiller op med 5
personer. Senere vil vi så arrangere et eller flere møder her i Hunderup,
hvor vi refererer fra kommunens møde, og snakker om, hvordan vi bedst
tager imod dem. Lokalrådet havde ikke forestillet sig, at det ville gå helt
så hurtigt, men nu må vi benytte chancen for at slå os op som den samarbejdsvillige, fremadskuende landsby, der vil tage vores tørn af fællesskabet. Vi skal trække så meget PR ud af projektet som muligt. En af grundene til, at vi er et velegnet sted er, at vi har tog, så flygtningene kan tage til
Esbjerg og/eller Ribe og deltage i de tilbud, der bliver for de mange flygtninge, der skal placeres der.
Vi havde en fin oprydningsdag søndag d. 19. april med et pænt fremmøde.
Der var ikke helt så meget affald som tidligere år, men det er forhåbentlig
fordi, nogen af os lige tager lidt affald med hjem fra en gåtur.
Vi har modtaget 22 besvarelser på mobildækning, og flere af dem er tilfredse med forbindelsen. Nogen besvarelser omhandler flere mobiltelefoner og selskaber. Det er dog ikke nok til at få gennemslagskraft, for det
kunne tyde på, at resten af beboerne er tilfredse. Så nu udskyder vi svarfristen til 11. maj. Man må gerne sende svarene pr. mail til
helle@hvitved.com.
Helle Hvitved

INSTRUKTION I PETANQUE
Onsdag den 13. maj kl. 9.30 vil der være instruktion i petanque ved Ulla Troelsen fra DGI.
Det foregår naturligvis på petanquebanerne ved ”Troldebo”
Alle er velkomne, og specielt nye spillere kan få glæde af denne instruktion.
Petanque rummer langt flere finesser end ved første øjekast, men kom og prøv.
Medbring selv kaffe.
Petanqueudvalget
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MINDEORD - Rigmor Ingvartsen
Læsning: Luk 24,1-12
Salmer: 749: I østen stiger solen op; 15: Op al den ting; 26: Nærmere Gud
til dig; 121: Dejlig er jorden; 784: Altid frejdig
Udenfor er foråret ved at bryde frem i aprils lunefulde vejr. Vi ved, det
går mod bedre tider, og folk vover efterhånden så småt håbefuldt at klæde
sig lidt mere sommerligt. Dog er flaget i dag sat på halv, for der er ligesom gledet en sky af sorg for glædens forårssol.
Vi er samlet her i dag for at tage afsked med Rigmor Ingvartsen. Hun blev
født en sommerdag d. 26. juli 1923 i Bryndum Sogn i en større søskendeflok. Hun voksede dermed op i tiden efter Første Verdenskrig, og var en
ung kvinde under Anden Verdenskrig. Begyndelsen på hendes liv var derfor præget af krige, og hvad de medførte af mangler på varer i butikkerne.
Det kom ikke dog til at følge hende negativt senere i livet, men hun lærte i
disse svære tider for Danmark at klare sig med lidt og at være glad trods
modgang. Slutningen på Anden Verdenskrig blev på sin vis fejret ved, at
Rigmor blev gift med Niels Hans Schmidt Ingvartsen d. 26. februar 1946.
Herved tog et langt ægteskab sin begyndelse, og snart var de en lille familie, der flyttede en del rundt fra Esbjerg til Gredstedbro så til Hunderup og
endelig til Bramming. Rigmor arbejdede mange steder, og var ikke bange
for at tage fat. I Bramming slog de sig ned i Krogen, hvor de boede, indtil
hendes ægtemand døde efter 54 års ægteskab. Rigmor blev boende i huset
og ville klare sig selv, men da alderen rundede de 90 år, flyttede hun om
på Solgården. Her boede hun sine sidste par år, og sov stille ind på sygehuset tirsdag d. 14. april.
Sådan kunne man hurtigt og bekvemt opridse Rigmor Ingvartsens liv.
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Men da jeg besøgte Søren, og vi talte om hans mors liv og virke, stod det
klart, at sådan en kort opremsning ikke ville kunne ære hendes minde. Der
skal mere til, også langt mere, end jeg her i dag kan fremlægge. For Rigmor levede altså et langt liv, hvor hun var i forbindelse med rigtig mange
mennesker omkring sig. Det forunderlige ved livet er, at man aldrig ved,
hvor langt omkring ens ord og handlinger rækker ud. Og Rigmor fik både
talt og gjort meget, imens hun levede som hun bedst kunne i den tid, der
var skænket hende. I sidder hver især med minder om Rigmor; måske kan
I stadig se hende for jer, høre hende tale, le eller meddele verden sine kontante meninger eller lune humor. Disse minder skal der være plads til, for
selvom Rigmor er død og om lidt skal stedes til hvile på kirkegården hos
sin mand, bliver minderne ikke begravet med hende. De vil dukke op i
tide og utide, og hun vil leve med i tiden fremover, fordi hun har udfyldt
sin plads i livet til glæde for mange.
Rigmor havde en særlig evne til at interessere sig for andre; det har hun
naturligvis også i høj grad givet udtryk for i sin rolle som mor, svigermor,
farmor og oldemor. Ikke blot familiens ve og vel interesserede hun sig for,
men hvor hun end kom hen, om det var et lyskryds i København eller om
hun lå i sengen på sygehuset, spurgte hun ind til folk, og vidste snart besked om mange personlige anliggender. Noget ved hende vakte tillid, og
folk har ikke holdt sig tilbage for at fortælle hende om deres familieforhold og fremtidsdrømme. Når hun var indlagt, var det et tegn på bedring,
når hun spurgte ind til sygeplejerskerne. Det viste overskud og nysgerrighed og gåpåmod i livet. Rigmor var ikke skabt til at sidde stille, men var
derimod et livsglad menneske, der gerne dansede og brugte tid på det sociale. Der var altid tid til en snak, og der var vel altid en del at snakke om,
når hun lige skulle høre, hvordan det stod til derhjemme og hvordan det
gik med børn, børnebørn og oldebørn. Levende og oprigtigt interesseret
spurgte hun ind til andres ve og vel. Man kan vel kun svagt forestille sig,
hvad hun har hørt af glæder og sorger i tidens løb, for at leve er jo både at
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glæde sig over livet og at sørge over døden. Det hele menneskeliv fyldes
med langt mere, end man kan udgrunde, og når et menneskes øjne lukkes
og livslyset slukkes, så kan tilværelsen nemt synes at mangle noget væsentligt.
Når vi nu samles her i Hunderup kirke for at tage afsked med Rigmor Ingvartsen, så er det jo ikke kun fordi de historiske rammer skaber et trygt
rum til eftertanke og de mange følelser. Kirkebygningen omkranses af kirkegården som et udsagn om, at vi har døden for øje, og at vi hylder livet
her midt på pladsen for dødens uomgængelige realitet. Som barn blev
Rigmor døbt, og i dåben fik hun løftet om, at Gud aldrig vil slippe hende
ud af sine hænder, men være med hende indtil verdens ende. Døbefonten
står her tæt ved kisten, så vi kan huske de løfter, der har lydt til hende og
mange andre igennem tiden. Det er løfter om, at der engang kommer glæde trods sorg, at der er frelse trods synd, og at livets lys ved tidernes ende
bryder frem af gravens mørke.
Ved sådan en begravelse når sorgen rammer og lammer kan vore ord forstumme, blive fattige og miste betydning, men alligevel må vi trods synd
og død og fare til stadighed glæde os over livet og den kærlighed, der på
forskellige måder udfoldes mellem mennesker. Håbets jubel er ikke en
fornægtelse af livets realiteter, tværtimod. At tro er at holde fast ved håbet
om, at der er mere end vi ser ved første øjekast. Vi kender livets gang her
på jorden; slægt skal følge slægters sikre gang fra vugge til grav. Det, vi
ikke kan se eller erfare, det, der er som et kors for tanken og fornuften og
som vi næsten kun formår at tvivle på, det er dog alligevel vort håb i livet:
At Jesus Kristus døde for vore synders skyld, og blev oprejst fra de døde
til vores retfærdiggørelse. Det er vort eneste håb; et håb at leve på frimodigt som fuglen i skoven og iblandt mennesker som vi bedst kan. Amen.
Ole Madsen
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Pilgrimsvandring
Kristi Himmelfartsdag
14. maj, kl. 13- 16.
Tag med på vandring i flot natur. Turen er ca. 6 km i et nogenlunde jævnt
terræn, hvor også barnevogn kan tages med. Efter en kort gudstjeneste i
Hunderup kirke ved sognepræst Ole Madsen går vi af sted, og Holger Bilde Lauridsen, formand for Vilslev menighedsråd, bidrager undervejs med
fortællinger om lokalhistorie. Turen, der går igennem Kjærgård Mose, er
lagt sådan, at vi kommer igennem naturskønne områder fyldt med
egnskultur og egnshistorie. Vi ender ved Gredstedbro kirke, hvor menighedsrådet giver kaffe og kage, hvilket efterfølges af en kort gudstjeneste
ved Christina Theresia Frøkjær.
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Friluftsgudstjeneste
Anden Pinsedag, mandag d. 25. maj kl. 14.00
Sidste år havde vi en stemningsfuld udendørs gudstjeneste i
strålende sol i Vilslev præstegårdshave.
Gudstjenesten holdes i samarbejde med Jernved-Hjortlund,
Vejrup-Vester Nykirke og Vilslev-Hunderup pastorater.
I år finder den sted ved en stor sø på Bækmarkvej 8, Vejrup.
Efter gudstjenesten kan man nyde medbragt kaffe og kage.
Husk også noget at sidde på, stol eller tæppe og påklædning
efter vejret.
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Gudstjenester i Hunderup Kirke i maj

Konfirmander
Følgende konfirmander skal konfirmeres i Hunderup kirke søndag d. 3
maj kl. 10.
Anne Kirstine Aagaard Bjergmark Kirketoften 17, 6740 Bramming
Andreas Vejrup Knudsen
Refshedevej 2A, 6740 Bramming
Joakim Nørrevang Bertelsen
Kjærgårdsvej 40, 6740 Bramming
Jonas Ellegaard Burmeister
Skovtægten 6, 6740 Bramming
Sebastian Held
Fruerlundvej 3, 6740 Bramming
Alle er velkomne til konfirmationerne, og der vil blive reserveret pladser
til konfirmandernes nærmeste familie.
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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
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 6162 6190,
mail: jb@bpi.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 Hvitved
Kjærgårdsvej 48, Hunderup
75172417, 61331492
helle@hvitved.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

Kirke for de små
Vi inviterer til gudstjenester for dagplejebørn og børnehavebørn – forældre og bedsteforældre er meget velkomne.
Gudstjenesterne varer ca. ½ time, og vi lægger fokus på sang og
sanglege. Vi synger både salmer og kendte børnesange. Præsten
fortæller ganske kort om højtiden, og vi beder Fadervor sammen.
Pinse: Onsdag d. 20. maj kl. 9.30 i Hunderup
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Indsamling af affald i sognet foregik den 19. april.
Skala-koret sang ved fællesspisning i forsamlingshuset.
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