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HUSKEKALENDEREN
Tir

Hver

Kl. 19

Petanque (s. 7)

Ons

Hver

Kl. 9.30

Petanque (s. 7)

Ons

Hver

Kl. 19

Petanque (s. 7)

Søn

1. april

Kl. 11

Gudstjeneste (Påskedag)

Tor

5. april

Kl. 13.30 Seniorklubben: generalforsamling (s. 6)

Lør

7. april

Kl. 10

Lør

14. april

Sogneudflugt (s. 18)

Lør

14. april Kl. 10

Forårsklargøring af legeplads (s. 8)

Lør

14. april Kl. 13

Åbent hus i badmintonklubben (s. 9)

Lør

14. april Kl. 18

Børnedisko (s. 10)

Søn

15. april Kl. 9.30

Gudstjeneste (m. kirkekaffe)

Tor

19. april Kl. 13.30 Seniorklubben: Udflugt til Ribe (s. 6)

Lør

21. april Kl. 10

Forårsmesse (s. 11)

Søn

22. april Kl. 11

Gudstjeneste (m. guldkonfirmander) (s. 18)

Tor

26. april Kl. 19

Store Bededagsaften (s. 18)

Fre

27. april Kl. 9.30

Gudstjeneste v. Kevin Asmussen

Søn

29. april Kl. 10

Oprydningsdag (s. 9)

Ons

9. maj

Man

14. maj

Ons

16. maj Kl. 19.30 Generalforsamling i K34 (s. 9)

Tor

31. maj Kl. 16

Tir

5. juni

Klubmesterskab i badminton (s. 5)

Kl. 19.30 Koncert med kor fra Iowa (s. 18)
Petanque-udflugt (s. 7)

Landsbyfesten begynder (se fuldt program s. 12)

Kl. 13.45 Grundlovsmøde på Kjærgård (s. 19)

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
www.Hunderup-Sejstrup.dk eller www.HSUG.dk

SOGNEARKIVET

v. Niels Hansen, 20 43 30 67
Åben første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Ny redaktør
I januar 2018 skrev Henrik Damgård, at han gerne ville trække sig
fra posten som redaktør på LandsbyPosten. Jeg sprang straks til og
tilbød min hjælp.

TAK

I november 2013 blev jeg ansat som
præst i Vilslev og Hunderup, og allerede fra januar 2014 sad jeg med i
redaktionen for LandsbyPosten, fordi Alex Andersen hurtigt fik vakt
min interesse for sagen. I januarnummeret 2014 er der et kort interview, hvori jeg bl.a. siger:

Fordi I støttede
indsamlingen af håb,
tilsammen fik vi indsamlet
3.203 kr.
TAK for et rigtig flot resultat!

”Jeg er gået ind i redaktionen i
Landsby Posten for at blive mere
bekendt med området og borgerne.
På den måde håber jeg at kunne få
indsigt til på bedst mulig måde at
være til gavn og være med til at
styrke lokalområderne. Med det
bredest mulige samarbejde med
flest mulige personer kan vi lokalt
udrette en hel del.
Læs prædikener, CV, interviews
med mere på min hjemmeside
teologiogkultur.weebly.com”

TAK til alle der tog godt i
mod konfirmanderne og bidrog ved sogneindsamlingen den 11. marts.
TAK – sidst men ikke
mindst til alle jer der brugte
nogle timer på at samle ind,
og for fællesskabet omkring
at gøre en indsats for at
hjælpe andre.

Det mener jeg stadig :-)
Og jeg glæder mig til at yde et stykke frivilligt arbejde for at styrke lokalsamfundet.

- Lena Randrup

Skriv, ring eller kig ind i præstegården, hvis der er noget, jeg kan være
behjælpelig med.
Bedste hilsener,
Ole Witte Madsen
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Tennisstart

Klubmesterskab
i badminton

Som nævnt i sidste nummer af
Landsbyposten, klargøres tennisbanerne til brug lørdag 7. april, og
herefter kan der spilles. Tennisfaciliteterne i HSUG er meget fine, med
2 gode grusbaner, hyggeligt tennishus, og et velfungerende vandings og lysanlæg.

Lørdag den 7. april klokken 10.00
for børn og 13.00 for voksne
Ingen tilmelding, det gælder bare
om at møde op på selve dagen. Der
bliver trukket lod om kampene i de
forskellige rækker på selve dagen.
Har du ingen doublemakker, så kom
alligevel, så sammensætter vi nogle
spændende kampe med skiftende
makkere.

Som medlem kan man få udleveret
en nøgle (depositum 50 kr.) og spille på faste tider, og/eller skrive sig
på reservationsskema, og spille på
ledige tidspunkter, når man har tid
og lyst. Vi håber selvfølgelig at
gense vores ”gamle” tennisspillere i
den nye sæson.

ALLE der spiller badminton i
HSUG er meget velkomne til at deltage. Pris: 60 kr. pr. person pr. række for voksne, og 50 kr. pr. person
pr. række for børn.

Nye spillere er meget velkommen,
så kontakt endelig én af os fra tennisudvalget, for en gratis prøvetime
eller to, hvor vi også vil være behjælpelig med udlån af ketchere.

Vi håber at så mange som muligt af
børn, turneringsspillere, mandagshold og motionister har lyst til at
deltage, til en hyggelig dag med
mange spændende kampe.

Kontakt os også hvis du evt. mangler makkere/modspillere. Så vil vi
forsøge at koordinere nogle prøvetimer, hvor man kan prøve sporten af
mod jævnbyrdige med og modspillere. Er der tilmeldinger, spørgsmål,
eller ønsker og gode ideer, så kontakt én af os fra tennisudvalget.

Badmintonudvalget

Vel mødt til en ny tennissæson

Eilif Pedersen - eilif@bihus.dk
mobil 40 17 28 17
Jan Andersen
jan.b.andersen@bbsyd.dk
mobil 28 49 50 29

Gymnastik 5 - 6 år
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Torsdag den 5. april kl. 13.30 i forsamlingshuset
Generalforsamling
Efter generalforsamlingen vil vores formand for sognearkivet, Niels Hansen, fortælle om udvalgte emner i Hunderup-Sejstrups historie.
Gratis kaffe og brød denne dag.

Torsdag den 19. april kl. 13.30 i Ribe
Vi mødes i ”Tårnborg” Puggaardsgade 3 i Ribe kl. 13.30
Afg. fra kirkens P-plads kl. 13.00 hvor biler fyldes op
Præst, Torben Bramming, vil fortælle om
Tårnborgs historie i ca. 1 time.
Derefter indtages medbragt kaffe
(seniorklubben sørger for brød)
Efter kaffen fortsætter vi i Ribe Domkirke, hvor Torben Bramming igen vil
fortælle. Prisen denne dag er kr. 50,Tilmelding nødvendig hos Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72
senest 13. april
Taarnborg ligger i Puggaardsgade i Ribe omkring 200 meter fra domkirken
og er først og fremmest kendt som salmedigteren Hans Adolf Brorsons bolig.
Taarnborg er dog mere og har huset en lang
række personer og slægter, som har haft stor
betydning for Vestslesvigs og Danmarks historie.
Taarnborg med sin massive masse af røde
sten, kamtakkede gavle og sit karakteristiske
trappetårn ligger i Ribes latinerkvarter, som
også huser Ribe Katedralskole og stiftamtmandsgården.
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PETANQUE-SÆSONEN STARTER
ONSDAG DEN 11. APRIL

Kom og vær med - eller dan dit eget hold med naboer, venner o.lign.
Der er fast spilletid hver onsdag kl. 9.30 med medbragt kaffe.
Der er også fast spilletid tirsdag og onsdag kl. 19.00.
Der kræves ingen forudgående kendskab til spillet for at kunne deltage. Kom
bare - der bliver taget godt imod alle. Banerne er til rådighed alle ugens dage.
Det er billigt at deltage. Kontingent for sommersæsonen er kr. 200,-, og 6
petanquekugler kan købes for kr. 100,-. Banerne kan lejes til petanque og
hygge for kr. 10,- pr. person. Henv. Elva Alberg tlf. 41 59 57 93.
Petanqueklubben har al udstyr, som kan lånes til en start.
Vi har et dejligt klublokale (med 2 toiletter), så der er mulighed for hyggelig
afslutning hver gang.
Man kan deltage i DGI-turnering, i vores Sct. Hans stævne den 22. juni, i et
DGI-stævne i Hunderup den 11. juli og i vores løbende turnering.

Petanquetur til Næstved 14. - 17. maj
Årets petanquetur går til Menstrup Kro ved Næstved og omfatter petanque
samt udflugter til Møns Klint, Liselund Slot, Nyord, Faxe Kalkbrud, Stevns
Klint samt rundtur på Lolland.
Pris for overnatning i delt dobbeltværelse (inkl. morgen– og aftensmad) for
3 døgn er kr. 1.185,-. Der køres i privatbiler, så udgiften vil næppe overstige
kr. 500,-. Der er foreløbig 26 tilmeldte.
Alle petanquespillere kan deltage .Henvendelse til
Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72
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14.
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Åbent hus
i Badmintonklubben

Oprydningsdag

HSUG badminton vil gerne invitere børn, voksne, motionister, turneringsspillere og alle andre som har
lyst, til åbent hus i HSI hallen lørdag d. 14. april klokken 13 – 15.

Søndag d. 29. april kl. 10
Vi mødes hos MinKøbmand
Her fordeler vi ruterne, og vi udleverer sække og tænger (begrænset
antal)

Det er ligegyldigt om du har prøvet
at spille badminton før.
Vi vil gerne se dig og din famile/
venner til et par hyggelige timer,
hvor du kan prøve at spille badminton, og hvor vi vil fortælle omkring
klubben og hvad vi kan byde på af
træning.

Husk selv handsker
Vi slutter af hos købmanden med is
og sodavand / øl.

Har du spørgsmål er du velkommen
til at skrive til cj@hsug.dk eller ringe til Claus på 22 78 82 39

Det plejer at tage et par timer

Mvh Badmintonudvalget

Så er der pænt til konfirmationssøndagen……

Generalforsamling i K34
onsdag 16. maj 2018 kl 19.30
i samlingssalen i Hallen

Dagsorden
- Valg af dirigent
- Beretning
- Forelæggelse af årsrapport
- Beslutning om anvendelse af
overskud/underskud
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Købmandens venner
- Eventuelt

Gymnastik Forældre/barn hold
9

10

Forårsmesse i HSI
21. april

Forårsmesse

i
HSI 21. april 2018

Der holdes forårsmesse i HSI 21.
april med mange spændende stande.
I kan møde bilforhandlere, håndværkere, foreninger, hobbystande
og meget mere. Kom og få en snak
med folk på standene og med folk
fra sognet.
Som noget nyt i år har børnene mulighed for at komme og sælge ud af
deres ting. Det bliver afholdt i klublokalet, hvor der om formiddagen
bliver underholdning ved
HelleBelleFrikadelle
Hvis jeres børn ønsker en børnebod,
koster det det kun indgangsbilletten
til messen, samt at man bestiller en
plads hos Anette Bjerrum Jørgensen, tlf. 30 32 37 91

Program
Kl. 10.00 Messen åbnes v. fmd. Jesper Brix og Jesper Frost
Kl. 11.00 Børneunderholdning i
klublokalet ved Helle Belle Frikadelle

Desuden afholdes der loppemarked,
men vi mangler lopper, så check
jeres gemmer og se om der er noget,
som I kan undvære. Effekter kan
afleveres til Johannes Bondesen
26613255.

Kl. 11.00 – 15.00 Mulighed for køb
af dagens lune ret
Kl. 14.00 Modeshow v/ Brammings
førende butikker

Der kan købes mad og drikkevarer
på messen.

Kl. 16.00 Udtrækninger af præmier
på indgangsbilletten

Tombola med sponsorgaver.

Kl. 16.30 Messen lukker

Det koster 25 kr. for voksne og 10
kr. for børn og der trækkes lod om
fine præmier på indgangsbilletten.

Hejs gerne flaget på dagen 
Støt vores udstillere – de støtter os
11

12

13

Igen i år afvikles moseløbet i forbindelse med Landsbyfesten.
Moseløbet finder sted torsdag d. 31.
maj, hvor star ten går fr a par keringspladsen foran Hunderuphallen.

Så er der fest –
fredag d. 1. juni til Landsbyfesten!
Efter den store succes i 2017 kan vi
meddele af Alley-Cats endnu engang spiller op til fest!

17:30-17:50 – Tilmelding til løbet –
foregår i festteltet (ingen onlinetilmelding)
17:50 – Opvarmning på parkeringspladsen med musik
18:00 – Afgang for de to ruter
Kort rute 4,5 km
Lang rute 10 km

Kl. 19 begynder aftenens fællesspisning i teltet og Alley-cats spiller
stemningsmusik under spisningen.
Køb en stol til 10 kr. og medbring
en madkurv.

Den korte rute er ændret, så løberne
også her føres ned over mosen.
Der er diplom til alle deltagende
børn og til de voksne, som måtte
ønske det.

Tag nabo og venner under armen og
vær med til en festlig aften, hvor vi
skal skråle med på alt fra nutidens
Volbeat, klassikere fra Kim Larsen
og til 90’ernes Bailando!

Der er præmier i kategorierne:
Hurtigste dreng/pige, mand/kvinde
på kort/lang rute

Vi ses på dansegulvet!

Pris for arrangementet:
50 kr. og der vil vær e en sodavand/øl inkluderet i prisen.
Efter løbet er det muligt
at deltage i det gratis
Sildebordsarrangement i teltet
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Tag med på sommerferietur
I seniorklubben gentager vi de foregående års sommerferieture, hvor vi følges med andre glade og positive personer fra sognet og nærmeste omegn.
Turen i år går til Stettin i Polen fra søndag den 5. august til torsdag den 9.
august.Der køres med ”Darum-Busser”, og de 3 hele dage i Polen er med
dansktalende guide.
1. dag er der rundtur i Stettin med besøg i den gamle by, besøg i ”Det Filharmoniske Hus”, som er en arkitektonisk perle, sejltur på floden og besøg på
”Manhattan Marked”.
2. dag er den store udflugtsdag til Østersø-området med byerne Miedzyzdroje og Swinoujscie og den gamle vikingeby ”Jomsborg”.
3. dag besøges kirkegården ”Central Cemetery” med over 300.000 grave, en
krystalbutik samt et polsk landbrug eller virksomhed.
Prisen for turen er kr. 3.200,-, der omfatter bus, moms, vejafgifter, parkeringsafgifter og rejsegarantifonden. 4 gange overnatning med halvpension
(morgen– og aftensmad) i dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse kr. 350,-)
samt frokost på udflugtsdagen. Sejltur samt entréer er også med i prisen.
Tilmelding til Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72 senest 1. juni. Evt. framelding kan også nås inden denne dato (omkostningsfrit).
Der er nu tilmeldt 38 deltagere, så der er stadig 14 pladser
Hunderup-Sejstrup seniorklub ved Alex Andersen
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I Landsbyfesten
Lørdag d. 2. juni kl. 18:00
Kom og vær med til årets fællesspisning, hvor der i år serveres helstegt pattegris
Grisene leveres af henholdsvis
Claus Jæger og Joachim Nielsen

Ryst posen!

Tilbehøret hertil leveres af Blichers
Kro i Tjæreborg og består af flødekartofler, salat, brød og dressing

I år prøver vi noget nyt og afholder
banko om lørdagen i Landsbyfesten.

Køb en billet i god tid ved ”Min
Købmand” – senest mandag d. 28.
maj.

Kom og vær med til familiebanko
med hyggelig stemning og gode
præmier.

Billetprisen er: Voksne 100 kr. og
børn 50 kr.

Banko afholdes lørdag d. 2. juni
kl. 14:30 i teltet

Efter fællesspisningen er der underholdning, som først består af den
spændende dyst ”2-fag-frem” og
senere vil der være karaoke.

Bankoplader købes i baren til 10 kr.
pr. stk. og der er mulighed for at
købe kaffe og kage

Sidst på aftenen fra kl. 22:00-23:00
er der Happy Hour på kolde fadøl i
baren!
Vi glæder os til at se jer!
Landsbyfestudvalget
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Nyt fra lokalrådet

Vandværksskoven tr ænger til nye
skilte, og vi forsøger at se på sagen.
Lokalrådet er indkaldt til et par møder med hhv. Teknik- og Byggeudvalget samt Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune. Vi er blevet bedt
om forslag til emner vi gerne vil
tale med dem om, og vore forslag/
spørgsmål bliver:

Lokalrådet mødtes tirsdag d. 20.
marts. Som ”special guest” havde vi
Jørn B. Andersen, vort lokale kommunalbestyrelsesmedlem.
Jørn fortalte om det seneste møde i
Plan- og Miljøudvalget, hvor der
bl.a. havde været planer fremme om
udstykning af ny grunde i Hunderup
eller Sejstrup. Lokalrådet lyttede
interesseret, og vi vil tage emnet op
på vort kommende møde med kommunen. Vi talte også om en evt. mulighed for flere lejeboliger i Hunderup-Sejstrup.
Lokalrådet havde flere andre emner
på bordet i løbet af aftenen, bl.a.
hvad der kan gøres ved stierne i
Hollænderskoven og om vi skal
forsøge at involvere andre lokalråd i
skoven.
Lokalrådet vil forsøge at bemande
en stand på forårsmessen i hallen,
hvor vi dels kan høre hvad beboerne
i vore landsbyer ønsker, mener og
evt. kan bidrage med, dels vil vi
prøve at formidle hvad det er vi gerne vil gøre. I tidligere år har der været gjort lignende forsøg, og vi synes tiden er moden til at prøve igen



Hvad er planerne med den
gamle skole?



Hvordan stiller kommunen sig
til etablering af en sikker skolesti på Kjærgårdsvej mellem
Kragelundvej og Nørlundvej?



Udstykningen af grunde i
Hunderup/Sejstrup



Grøfterne på Nørlundvej virker ufærdige - hvad er planerne?

Claus Simonsen
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fra Hunderup kirke

Sangaften med varme hveder
Torsdag d. 26. april kl. 19

Her bringes korte omtaler, da man
kan læse meget mere i kirkebladet.

Sognepræsterne Thea Laukamp fra
Darum og Kevin Asmussen fra
Gredstedbro, Jernved, Hjortlund
kirker fortæller om udvalgte salmer
og vi synger sammen. Vi begynder i
Vilslev kirke og får efterfølgende
varme hveder i konfirmandstuen.

Sogneudflugt
lørdag 14. april
I år skal vi have kaffe på Tipperne,
til unik koncert i Skjern kirke med
Willy Egmose, på Arne Haugen Sørensen-museet i Videbæk, og have
aftensmad på Hodde kro.

Konfirmation
Søndag d. 6. maj kl. 10
Uanset om der er konflikt eller
lockout, så er præsten på arbejde,
og derfor bliver de unge også i år
konfirmeret. Hejs gerne dit flag på
denne festlige dag.

Pris: 200 kr . (betales i bussen)
Tilmelding sker til pr æsten senest
2. april på om@km.dk, 75 43 10 59
Guldkonfirmander fejres
Søndag d. 22. april kl. 11

Koncert med kor fra Iowa

Onsdag 9. maj kl. 19.30 i Vilslev kirke
kan du komme til en gratis og unik

Vi har inviteret årets guldkonfirmander til gudstjeneste, hvorefter vi
hilser på dem med et glas i Tårnrummet. Navnene kan læses i kirkebladet.

koncert i verdensklasse, idet et kor
med musikere kommer fra delstaten
Iowa for at turnere i Europa.
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Ordinær Generalforsamling
21/3-2018 - Landsbyscenen

”Flot indsats” er nøgleordene for
vinterens sæson - og det gælder både foran og bagved scenen!

1. Valg af ordfører:
Jan Andersen

Billetsalget gik en anelse trægt til
en start - men det kom pludselig
rigtig godt i gang - og derfor kan vi
igen i år se grønne tal på bund linjen.

2. Valg af skriftfører:
Birthe Birk
3. Beretning ved formanden:
Så er der igen passeret et år, og når
man ser det forgangne år med
Landsbyscene briller på, så kan man
kun være stolt.

Landsbyscenens sæson sluttede igen
i år med en rigtig fin fastelavnsfest,
hvor vi i samarbejde med Menighedsrådet
havde
ændret
på
“serveringen” af fastelavnsboller,
således at det kun var til de voksne
der blev uddelt boller.

Året startede med at en flok børn og
unge indtog de skrå brædder, under
vingerne på Lone, Anne-Bodil og
Christian.

Dette nye tiltag gør, at det fremover
er nemmere for Menighedsrådet at
vurderer, hvor mange boller der
skal klargøres.

Sammen med børnene, fik de skrevet et stykke helt fra bunden, så det
kunne indeholde alle de ønsker børnene havde.

Alt i alt har det været et rigtig godt
år for Landsbyscenen, noget vi som
bestyrelse sagtens kan være stolte
af.

Efter at de havde øvet stykket igennem noget tid, lavede Landsbyscenen sammen med forsamlingshuset
en gang fællesspisning efterfulgt af
teater fremførelse.
Dagen efter blev stykket igen opført
for mange tilskuere - alt i alt en stor
succes.

Jeg vil nu takke af som formand i
bestyrelsen, og håber at roret bliver
overtaget af en dygtig engageret
mand/kvinde.
4. Regnskab ved kasseren:
Som det nævnes, er det et positivt
resultat i år. Vi har et overskud på
11.049,22, så foreningens samlede
formue er på 135.894,42. Der er
tilmed ydet bidrag til hjertestater på
2000 kr., og ligeledes til landsbyposten med 3000 kr. og forsamlings-

Henover sommeren skulle der læses
stykker til vinterens voksen teater.
Og
valget
endte
på
“UdkantsDanmark - et besøg fra
hovedstaden”. Stykket blev instrueret af Teddi og Kirsten - og De gjorde en stor og flot indsats.
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huset på 9000 kr. hvoraf de 6000 kr.
dækker udgifter til lydisolering.

GRUNDLOVSMØDE 2018

Prisen på hverdagsforestillinger er
hævet til 125 kr., og vi har sparet
mange penge på frivillig hjælp flere
steder. Et rigtig flot resultat, og det
nævnes, at en aften med spisning
uden musik, er et positivt tiltag.
Regnskab godkendt.

på Kjærgårds Landbrugsskole

Tirsdag d. 5. JUNI KL. 13.45

Indkomne forslag:
Ingen.
Valg til bestyrelse:
Lone og Claus er ikke på valg.
Jette, Jytte og Birthe modtager ikke
genvalg.
Lene Søgård og Christian Jacobsen
stiller op, og bliver stemt ind.
Der mangler så 1 kandidat, som bestyrelsen vil forsøge at finde.
Birthe Birk vælges som 1. suppleant. Jan Andersen vælges som 2.
Suppleant.

Program:
KL. 13.45 Jørgen Hvitved spiller op
Kl. 14.00 Velkomst og fællessang

Kl. 14.10 Grundlovstale ved Flemming Just, direktør for sydvestjyske
museer
Kl. 14.40 Fællessang

Valg af revisor:
Jan Andersen modtager genvalg.

Kl. 15.00 Kaffe.mm

Evt.:
Forslag fra Jan Andersen til børneteater, om at opføre noget til landsbyfesten Lørdag d. 2/6 omkring kl.
16:00. Lone tager forslaget med videre, og vender tilbage til Jan, om
de kan nå at blive klar med noget.

Kl. 15:30 Gymnastikopvisning
ved Bramming Gymnastik- og
Idrætsefterskole
Kl. 16.15 Afslutning
NB: Husk mønter til entré og kaffe,
kage, sodavand mm.

Referent: Birthe Birk

Menighedsrådene og foreningerne i
Hunderup og Sejstrup, Kjærgård
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Gymnastikopvisning
Søndag 11 marts, HSI Hallen

Begravelsestale
Georg Pedersen (8. apr il 1938 - 1.
oktober 2017, 83 år)

Gymnastikudvalget vil her med
endnu engang, gerne sige stor tak til
alle ledere og hjælpetrænere, for
den store indsats de har gjort i vinterens forløb.

Begravelsen begyndte i Hunderup
kirke, onsdag d. 11. oktober 2017
kl. 13 med nedsættelse af kisten på
Ansgar kirkegård, Bramming, ved
sognepræst Ole Witte Madsen. Der
blev sunget: ”Nu falmer skoven”, ”I
østen stiger solen op”, ” Du, som
har tændt”, ”Om lidt bli’r her stille”. Ved graven sang vi ”Altid frejdig når du går”. Præsten læste fra
Romerbrevet 6,3-11

Tak til alle tilskuere, og alle jer andre, som var med til at gøre det til
en god og oplevelsesrig dag.
Der var i år igen fuldt hus med omkring 200 glade og forventningsfulde bedsteforældre, søskende og forældre.

Nu falmer skoven, for der er løvfald
derude. Naturen går sin vante gang,
og sensommeren synger sin triste
sang om fugleflugt og kortere dage.
Vejret virker bedrøvet og regnen
vælder nogle dage ned som tårer
grædt i gråd over, at menneskets liv
synes så kort som græssets. I østen
stiger solen op, og i vest går den
ned igen.

Tak til Ole for musik, Jette for præsentation af holdene, Kirsten i Kiosken og Lars, Heino og Michelle for
deres kamp med redskaber.
Tak til vores sponserer Ambiente
(blomster) og Calle (Chokolade)
Tak for i år og på gensyn

Selvom vi lever kun en dag et øjeblik af gangen, vil der om lidt blive
stille, om lidt vil det være forbi.
Mørket sænker sig, og dog er der
én, som har tændt millioner af stjerner til at skinne for os. Han ser os,
selvom vi famler i mørket, og han
siger, vi skal leve, selvom vi dør.

Gymnastikudvalget

Vinterkulden følger senere på livets
år, og så skal alting da lægges i gravens jord. ”Farvel må siges nu til alt
det lyse / det favre, muntre – alt,
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som ej vil fryse /og i den barske
vinterkulde stønne.” (Aarestrup)
Livet er det levende, det skønneste
og det leende, det bankede hjerte og
de arbejdende hænder; men en dag
sætter døden en stopper for det hele.
Vi er samlet i Hunderup kirke i dag
for at tage en værdig afsked med
Georg Pedersen. Han blev født i
foråret d. 8. april 1938 og døde i
efteråret søndag d. 1. oktober, efter
en kort indlæggelse. Han fik 79 år
iblandt os. Døden kom uventet, for
man havde jo lige set kloakmesteren
i sin bil derude på vejen. Da han sov
stille ind, var han omgivet af familien, og det var den bedste afsked for
ham.

Men i dag kommer vi i kirke for at
sørge over, at døden endnu huserer
og tager dem, vi elsker, bort fra os.
Enhver, der elsker, ved, hvor smerteligt og hårdt det er en dag at favne
den tomme luft; at tale med nogen,
der plejede at svare – for nu kun at
høre stilhed. Vi kommer dog også
til kirke for at høre, at stilheden ikke er alt. Døden har besøgt et hjem,
og hjemmet er ikke længere det
samme.
Minderne hænger i hver en krog, og
i tankerne opstår der billeder af dage, der var engang. Vores Gudgivne
menneskeliv er en stor gave, og der
er mange veje, vi kan gå; og vi går
af sted frejdigt derudaf, nogle med
meget mod på tilværelsen, andre
mere forsigtigt. Nogle får en hårdere opvækst end andre, når man går
fra barn til ung og voksen. Man må
lære at stå ved sig selv og stå fast på
sit ord og på det, man tror.

Nu holder hans bil stille, hans blå
kasket er lagt på hylden; når telefonen ringer i hjemmet på Fruerlundvej er det ikke længere Georg, der
ta’r røret og lige ordner tingene.
Hans plads i hjemmet er forladt;
hans stemme er forstummet, og en
knugende ro har lagt sig dér, hvor
han før fyldte sin tilværelse ud.
Mange vil mangle ham; mange vil
savne ham, for Georg var der altid,
og ham kunne man regne med.

Georgs liv bestod af lyse dage såvel
som mørke dage; store glæder og
store sorger, som det så ofte hører
til et menneskeliv. En dag skinnede
glæden kraftigere end ellers i den
unge Georgs liv, da han gik til bal i
Brørup og mødte Ingrid, som han
giftede sig med, og de to levede
sammen igennem medgang og modgang i en menneskealder. De var et
godt makkerpar og fik tingene til at
køre.

Der var de dage, da Georgs familie
kom i kirke for at glæde sig over
livet; til døbefonten blev de små
børn båret på stærke arme, og ved
knæfaldet blev der sagt ”ja” og
”amen” – og glæde førte glæde med
sig. På den måde er kirken ramme
om mange glædelige begivenheder i
løbet af vore liv.

Det var småt i starten, men efter22

hånden og ved fælles hjælp fik de
opbygget den forretning, der skulle
blive deres levebrød igennem 45 år.
At være kloakmester i Hunderup
var både et job og et hobby; i hvert
fald prioriterede Georg sit arbejde
meget højt. Men der blev efterhånden også tid til andet, for højt blev
også børn og børnebørn prioriteret,
og han holdt af at følge med i det
liv, de hver især gav sig i kast med.

vore kære. Vi er ikke bare overladt
til os selv, ikke bare efterladt til vores egen skæbne. Gud selv har delt
vores skæbne, da han som et menneske ligesom os gik på jorden og
følte og sansede og mærkede, hvad
vi også mærker: At kærligheden er
det største og skønneste vidunder,
men at sorgen kan få vores verden
til at gå under.
Når Georgs kiste står tæt ved dødefonten, er det fordi, der engang i
hans spæde barndom blev lovet ham
noget, som vi nu ved hans kiste skal
huske på: Der findes ikke noget, der
kan rive Georg ud af Guds hænder.
Hverken sorgen, synden, Djævlen
eller døden kan hamle op med Guds
almægtige og sejrrige barmhjertighed. Nok skal vi leve, nok skal vi
dø – men det er ikke alt!

Gud skabte os til et liv tæt ved jorden; for her er vi sat med to ben til
at vandre; vi har fået mange dage
foran os, og vi har familie og venner, naboer og kollegaer omkring
os, fordi vores liv leves i relation til
Gud og mennesker. Georg levede
jævnt og muntert, og han nød at tage sig tid til at hygge sig. Han fandt
sig til rette, og han havde det godt,
for altid var han smilende og glad
og positiv.

Vi er nemlig ikke overladt til vores
egen skæbne, for Gud tog vores
skæbne på sig. Han gik selv vejen
fra vugge til grav, og han opstod
med stor herlighed og stråleglans
for at vise os, at der både i dette liv
og i evigheden er håb om glæde, om
liv og om opstandelse på trods af al
vor sorg, død og undergang. I den
tro lægger vi Georg i Guds hænder;
og vi går ud i dagligdagen som vi
kender. Livet ligger stadig foran os,
for at vi skal leve med Georg i tanker og minder og med troen på, at
der er mere at sige, end vi kan sige
os selv. Amen.

Sådan kendte man ham, Georg Pedersen, kloakmesteren fra Hunderup; og sådan skal vi mindes ham.
Han arbejdede indtil få dage før,
han døde, men selv i sygesengen
var han optimist og regnede med
snart at være på arbejde igen. Sådan
skulle det ikke gå, for hans hjerte
gik i stå. Selv når døden trænger sig
på og frarøver os, hvem vi har kær;
selv i savnets og sorgens stund, er
der ord i Gud Skabers mund.
Ord til trøst; for tænk, kærligheden
lever endnu. Ord til opmuntring, for
tænk – vi fik lov at leve livet med
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FORENINGER I HUNDERUP & SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Ole Bix Jensen, tlf. 40 37 77 32
Udlejning:
Pernille Jacobsen 75 17 24 02
sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 40 53 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 51 71 99 58
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 61 62 61 90,
mail: jb@bpi.dk

HUNDERUP-SEJSTRUP
LOGEN
Jørn Høeg
Tlf. 20 34 13 04
1988hsfb@gmail.com
LANDSBY SCENEN
Jette Grøndal Rasmussen
Kjærgårdsvej 27A, Hunderup
40 24 82 48
landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET
Formand: Claus Simonsen
Fruerlundvej 7, Kjærgård Mark
Tlf.: 44 26 26 48
simsam@bbsyd.dk
MENIGHEDSRÅD
Formand: Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
randrupxlassen@gmail.com

K-34
Formand:
Jeppe Klingsten Sørensen
22 18 31 42
marjanna@live.dk
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75 17 31 45, 28 83 08 45
gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67
IDEFORUM
Formand: Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
tlf. 30 13 23 72
mettepf@hotmail.com

Gymnastik 3 - 4 år

