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HUSKEKALENDEREN
Tor. 30. okt. 13.30
Fre. 7. nov. 18.00
Tor. 13. nov. 13.30
Tor. 27. nov. 13.30
Tor. 27. nov. 15.00
Ons. 3. dec. 19.00
Lør. 17. jan. 18.00
Ons. 21. jan. 19.30
Lør. 24. jan. 18.00
Tir. 27. jan. 19.30
Lør. 31. jan. 18.00

Seniorklubben. Bitten Laubjerg fra Ribe fortæller
om et spændende liv på godt og ondt
Fællesspisning i forsamlingshuset. Billet købes hos
købmanden
Seniorklubben. Tapio Juhl fortæller om finske flygtningebørn under 2. Verdenskrig
Seniorklubben. Ønskekoncert med sang, musik og
underholdning
Hos købmanden. Hæng din nissehue/sok op i butikken
Salg af billetter til ”Vimmersvej” i forsamlingshuset
Musicalen ”Vimmersvej” i forsamlingshuset m.
spisning
Musicalen ”Vimmersvej” i forsamlingshuset
Musicalen ”Vimmersvej” i forsamlingshuset m.
spisning
Musicalen ”Vimmersvej” i forsamlingshuset
Musicalen ”Vimmersvej” i forsamlingshuset m.
spisning

HVER UGE
Hver tirsdag 14.00
Hver tirsdag 19.00
Hver onsdag 9.30
Hver tor. 8.00

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

GUDSTJENESTER
Søn. 2. nov. 11.00
Søn. 9. nov. 9.30
Søn. 16. nov. 11.00
Søn. 23. nov. 9.30
Søn. 30. nov. 11.00

Hunderup kirke
Hunderup kirke
Hunderup kirke
Hunderup kirke
Hunderup kirke (1. søndag i advent)
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MINDELEGATET FOR
FAMILIEN MØLLER, ALLE
KRAGELUND, HUNDERUP SOGN
uddeles midt i december
Legatet kan søges af unge født og opvokset i den
oprindelige tidligere Hunderup kommune til hjælp
ved uddannelse og dygtiggørelse af enhver, det være
sig faglig som boglig art.
Der kan søges en legatportion af unge kvinder og
mænd, hvis forældre, adoptivforældre eller værge er
og har været bosat i Hunderup sogn i de sidste fem år.
NB: Der skal bruges et specielt ansøgningsskema,
som afhentes hos – og korrekt udfyldt, afleveres eller
sendes til: Ole Jæger, Puggaardsvej 9, 6740 Bramming,
senest torsdag den 13. november 2014
BESTYRELSEN

Tusind tak for opmærksomheden
ved min fødselsdag.
Hilsen Grethe Hansen
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Til læserne af Landsbyposten.
K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbrugsdiesel.
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.

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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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben samlede fuldt hus til sit seneste arrangement med den tidligere radiotelegrafist, Marie Finne, fra Åbenrå, og de fremmødte fik fuld
valuta for pengene.
Marie Finne viste sig at være en blændende fortæller, der berettede om
meget interessante og tankevækkende oplevelser.
Næste fortæller er Bitten Laubjerg fra Ribe, der gæster forsamlingshuset
torsdag den 30. oktober kl. 13.30. Titlen er: ”Et spændende liv på godt og
ondt”.
Torsdag den 13. november kl. 13.30 kommer kommer Tapio Juhl på besøg.
På grund af krigen mellem Rusland og Finland 1939 - 45 blev omkring
80.00 børn i alderen 1 - 9 år sendt til Norge, Sverige og Danmark. Danmark modtog 3.764, og af dem kunne 451, af mange årsager, blive i Danmark.
Tapio Juhl er en af dem, så det bliver spændende at høre hans beretning..
Torsdag den 27. november kl. 13.30 indbydes der til ”Ønskekoncert”. Vi
skal opleve en sang- og musikeftermiddag i selskab med Lone Hansen.
Der vil blive suppleret med underholdning.
Ved alle arrangementer er der kaffebord med hjemmebagt brød af høj
kvalitet ca. kl. 14.30, og der afsluttes med kortspil indtil kl. 17.00.
Prisen for at være med er kr. 35,-, og ALLE er velkomne.
Alex Andersen

NYT FRA PETANQUE
Som vi nåede at nævne i sidste nummer, har HSUG-petanque fået overdraget huset ”Troldebo” af Esbjerg kommune. Der er endnu ikke foretaget
en officiel overdragelse, da der arbejdes på at udfærdige en skriftlig aftale.
”Troldebo” har tidligere huset børnehaven, men skal fremover danne rammen om klublivet i petanqueklubben.
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Vi har været så heldige, at vores lokale murerfirma ”Egon Sørensen” ved
Kim Andersen har foræret borde og stole til 32 personer til os. Mange tak
for det.
Vores flotte petanqueanlæg har allerede dannet ramme om flere arrangementer, bl.a. firma- og foreningsarrangementer, og hver gang med rosende
ord.
Vi er i fuld gang med vintersæsonen i hallen, hvor der spilles hver onsdag
kl. 9.30. Man kan tilmelde sig på hjemmesiden ”hsug.dk” eller ved fremmøde i hallen. Pris for hele vinteren er kr. 200,-.
Kan man kun deltage enkelte gange, er betalingen kr. 10,- pr. gang. Husk
at medbringe kaffe.
Petanqueudvalget er nu udvidet til 5 personer, bl.a. på grund af vedligeholdelsesarbejdet med ”Troldebo”. De 5 medlemmer er: Jytte Bondesen,
Elva Alberg, Erik Madsen, Jørgen Aage Hansen og Alex Andersen.
Alex Andersen

SLUT PÅ TENNISSÆSONEN
Efteråret har for alvor holdt sit indtog, og da vinteraktiviteterne er i fuld
gang, lukker vi ned for en rigtig god tennissæson med 45 medlemmer.
Fra et par af vore medlemmer modtog vi denne mail:
” Tak for en super god sæson på velplejede baner. Vi har fået rigtig meget
ud af vores medlemskab.
Vi glæder os til næste sæson”
Mens vi piller net ned og lukker for vandet, vil vi lade dette glade budskab
klingende i ørerne.
På gensyn til foråret, og gerne med endnu flere tilfredse medlemmer.
Tennisudvalget
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Juniorkonfirmand: Hunderup, herremænd og himmerige
Fra fredag d. 19. til lørdag d. 20. september var en flok unge samlet med bl.a.
præsten og andre voksne i Hunderuphallen til 24 timers ryste-sammen oplevelse. De 12 unge går lige nu i 6. klasse på Gredstedbro skole og på Bakkevejens skole, og de skal næste år følge konfirmandforløbet, så de kan blive konfirmeret i 2016.

I løbet af de 24 timer gik der meget tid med sjov og leg, og det er mit indtryk, at de hurtigt fandt hinanden og lærte hinanden at kende på en god måde. Om fredagen brugte vi tiden på at lære hinanden at kende og at prøve lidt
af, hvad vi skal lave til konfirmandforløbet; bl.a. bad vi Fadervor og de skrev
den bøn, vi afsluttede dagen med. Om aftenen gik vi på kirkegården med
lommelygter; og det var sejt, at alle kom med, selvom nogle – både piger og
drenge – var lidt nervøse for spøgelser og zombier, og hvad man ellers kan
18

være bange for en mørk aften på en kirkegård. Alle kom uskadte frem og
tilbage ☺ Vi var på kirkens loft for at høre fortælling, og bagefter gik vi ned i
kirken for at slutte dagen med sang og den bøn, de havde skrevet. Om lørdagen tog vi på tur til Sædden kirke og bagefter til Kjærgård Landbrugsskole –
begge steder fik vi gode rundvisninger, og så gik vi en tur i det flotte vejr omkring Hollænderskoven, inden vi kunne få kaffe i Hunderuphallen og en sang
om Franciska. På den måde kom vi i løbet af 24 timer omkring både Hunderup, herremænd og himmeriget.
Juniorkonfirmanderne er nogle energiske unge, og de har både hjerte og hoved på rette sted – jeg glæder mig til at have dem til konfirmandforløbet.
Mange tak for god deltagelse! Og mange tak for den gode opbakning fra forældre og menighedsråd! - Ole Madsen

Konfirmandhold 2014-2015
Torsdag d. 23. oktober begynder et nyt hold konfirmander et forløb i Vilslev
konfirmandstue. Der er tilmeldt 11 unge til forløbet. Fem skal konfirmeres i
Hunderup og seks i Vilslev. Forløbet varer fra uge 43 til og med uge 13, og
finder sted torsdag morgen kl. 8.00-9.30. Darum busser henter konfirmanderne ved Købmanden i Hunderup, kører dem til konfirmandstuen, og derfra til Bakkevejens skole.
På grund af skolereformen slutter konfirmandforløbet en måneds tid før
konfirmationen. Konfirmationerne ligger som de plejer: Den sidste søndag i
april (d. 26/4) kl. 10 i Vilslev og den første søndag i maj (d. 3/5) kl. 10 i
Hunderup. Er der spørgsmål til forløbet eller kommentarer til noget, skal
man endelig kontakte præsten.
Ole Madsen, tlf. 7543 1059, om@km.dk
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Dåbsbillede fra barnedåb søndag d. 12. oktober.
Forældrene hedder Signe Charlotte Elkan Nielsen og Kim Henry Sørensen; datteren hedder Bønne Elvira Elkan Nielsen. De bor i Esbjerg og deres andre børn
er blevet døbt i Hunderup af Arendse.

Studiegruppe
Ønsker du at vide mere om kirke, kristendom og Bibelen? Tale med andre
om de ting, du har undret dig over?
Studiegruppen er for voksne, der gerne vil vide mere. Vi begynder helt fra
bunden og bygger langsomt op. Præsten står for forløbet.
Det foregår i Vilslev konfirmandstue den første tirsdag i hver måned, første
gang tirsdag d. 7. oktober kl. 19.00-20.30.
Det er gratis at deltage, og der vil være kaffe og the. Tilmeld dig senest d. 1.
oktober til Ole Madsen, om@km.dk, tlf. 7543 1059.
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Gudstjenester i Hunderup Kirke i November

*Kirkekaffe
3
Alle Helgens gudstjeneste
4 Gudstjenesten bliver tekstet af hensyn til hørehæmmede, og gudstjenesten
forløber ellers som den plejer. Prædikanten er Søren Skov Johansen, landsdelspræst for hørehæmmede vest for Storebælt.

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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”Tekstet gudstjeneste”.
16.nov. kl. 11 i Hunderup Kirke.
Gudstjenesten er blevet til i samarbejde mellem vores
egen præst, Ole Madsen, og Søren Skov Johansen, der
er præst for hørehæmmede.
Søren Skov J. har ikke sin egen menighed, men tager
rundt og medvirker ved i forvejen planlagte alm. gudstjenester – medbringende storskærm med udstyr, så
gudstjenesteforløbet tekstes løbende.
Det er altså ikke en gudstjeneste specielt for døve.
De bruger nemlig tegnsprog ved deres gudstjenester.
De hørehæmmede, derimod, bruger dansk, men den
visuelle tekst på storskærm sammen med det talte
ord. Derved giver man hele menigheden mulighed
for at høre ” det hele”.
Der er mellem 500.000 og 800.000 hørehæmmede i DK
forstået på den måde, at det er dem, der har vanskeligt
ved at følge med i en samtale, blot der er lidt baggrundsstøj.
Efter gudstjenesten er der samvær med frokost i Forsamlingshuset, hvor Søren Skov J. vil holde et lille foredrag om det at høre eller ikke høre, og hvad der kan
gøres ved det.
Alle er meget velkomne !
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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
Dorthe Christensen
Kjærgårdsvej 34B, Hunderup
61 33 12 30
Landsbyscenen@gmail.com
LOKALRÅDET
Formand:
Helle Hvidtved
Kjærgårdsvej 48, Hunderup
75172417, 61331492
helle@hvidtved.com

Frugtpausen i Børnehaven
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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

Erik Madsen, Erik Alberg og Johannes Bondesen planter bøgehæk ved petanquebanen.

Lokalrådet for Hunderup-Sejstrup: Hanne Rødgaard Andersen, Lejf Jørgensen, Claus
Jensen, Jytte Clausen, Helle Hvitved og Yvonne Hansen.
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