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Billeder fra Beatsalmer i Hunderup Kirke søndag den 18. november, hvor
kirken var stopfyldt (165 gæster). Beatsalmer kombinerede Bibeltekster med
de kendte Beatles-sange. Læs mere inde i bladet.
LandsbyPosten kan også læses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
www.Hunderup-Sejstrup.dk eller www.HSUG.dk
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SOGNEKALENDEREN
Ons

Hver

Kl. 9.30

Petanque i hallen

Søn

2. dec

Søn

2. dec

Kl. 9.30

Solosang med Annemette Jørgensen (se kirkeblad)

Søn

2. dec

Kl. 9.30

Fredslyset bæres ind i kirken (se kirkeblad)

Man

3. dec

Kl. 19

Vær med til at lave julekonfekt

Man

3. dec

Kl. 19

Sangaften i Vilslev konfirmandstue (se kirkeblad)

Man

3. dec

Kl. 19.30 Hunderup Sognearkiv har åbent

Ons

5. dec

Kl. 19.30 Borgermøde med købmanden (s. 33)

Søn

9. dec

Kl. 10

Juletræsfest (s. 6)

Søn

9. dec

Kl. 11

Gudstjeneste med Lucia-optog (se kirkeblad)

Tors

13. dec

Kl. 18

Hygge og julesange med Søskendekoret Olesen (s. 7)

Søn

16. dec

Kl. 11

Gudstjeneste med De 9 Læsninger (se kirkeblad)

Billetsalget åbner til Cabarevy (s. 16)

Tors 20. dec

Deadline til LandsbyPosten

Man

24. dec

Kl. 14.30 Gudstjeneste Juleaften

Tirs

25. dec

Kl. 11

Gudstjeneste Juledag

Ons

26. dec

Kl. 9.30

Gudstjeneste Anden Juledag

Fre

28. dec

Kl. 19.30 Mellemjulekoncert m. Annemette og Kim Larsen (s. 9)

Tir

1. jan

Kl. 16.30 Nytårsgudstjeneste med champagne og kransekage

Tor

10. jan

Kl. 13.30 Natur og mennesker på Svalbard (s. 10)

Tor

24. jan

Kl. 13.30 Da lysekronen faldt ned i lagkagen (s. 10)

Lør

26. jan

Kl. 18

Man

28. jan

Kl. 19.30 Cabarevy (entre inkl. kaffe og kage) (s. 21)

Ons

30. jan

Kl. 19.30 Cabarevy (entre inkl. kaffe og kage) (s. 21)

Tors

31. jan

Kl. 20

Samtalesalon om alder (s. 20)

Fred

1. febr

Kl. 18

Cabarevy med spisning (s. 21)

Lør

2. febr

Kl. 18

Cabarevy med spisning og dans (s. 21)

Lør

27. apr

Cabarevy med spisning og dans (s. 21)

Forårsmesse i HSI (s. 28)
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Fredslyset

flere lande er det nu blevet til et
samarbejde mellem spejderne og
Sct. Georgs Gilderne.

En flamme bliver til et hav af lys
Fredslyset er blevet tændt i Fødselsgrotten i Betlehem ved den
flamme, som altid brænder der.
Fredslys traditionen opstod i Østrig
i 1986. Hvert år får den østrigske
radio ORF (Osterreihischen Rundfunk) fløjet et Fredslys ind fra Fødselsgrotten i Betlehem til Wien.

Udbredelsen af Fredslyset går af en
rute fra Wien over Frankrig, England, Skotland og til Irland. En anden rute fra Wien går gennem Tyskland nordpå til Skandinavien og
Østeuropa. Siden 1996 er det lykkedes at få Fredslyset bragt ud i Danmark og videre til Sverige, Norge
og Finland.
Stafetten i Danmark udgår i ugen
før første søndag i advent fra Roskilde og Århus, hvor der begge steder afholdes arrangementer, inden
stafetten sættes i gang. Spejdere og
gildemedlemmer inviterer mange
steder i Danmark til forskellige aktiviteter i forbindelse med modtagelse og videregivelse af Fredslyset.
F.eks. bringes det videre i olielamper, flagermuslygter, fakler eller
lignende og foræres til hospitaler,
plejehjem, borgmestre, børneinstitutioner, kirker, arresthuse, krisecentre m.fl., der så tænder adventskranse, julelys, alterlys og lignende med
flammen fra Betlehem.

Efter en økumenisk gudstjeneste i
Wien tager spejdere og gildemedlemmer årets Fredslys med hjem
for at sende det rundt i deres eget
land. Fra begyndelsen gik de østrigske spejdere ind i arbejdet og det er
nu primært spejderne, der henter og
bringer Fredslyset ud i Østrig og
Europa. Til stafetten i Europa bruges både tognettet og privatbiler. I
4

I Danmark har Sct. Georgs Gilderne valgt at modtage og videregive Fredsly-

set uden nogen form for politisk, religiøs eller anden bagtanke, men en gave
hvor budskabet er:


Fred på jorden



Et lys for fællesskab



Et lys for forståelse



Et lys for fred og venskab



Et lys for tolerance



Et lys for nødlidende og ensomme



Et lys for aktivt arbejde



En gave som skal lyse op i adventstiden



En gave til dig så du kan tænde et lys til glæde for andre.

Temaet for Fredslyset 2018

»Fred har behov for et tolerant fællesskab«
Nærmere information: fredslys@sct-georg.dk eller på
Facebook: Fredslyset i Danmark
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Juletræsfest
Søndag den 9. december 2018
i Sejstrup Forsamlingshus
kl. 10.00 – 12.00
Entre: 30 kr. pr. person
Lokale piger opfører i år Lucia-optog

Gymnastik-udvalget
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Seniorklubben
Torsdag den 13. december kl. 18.00 i forsamlingshuset

Smørrebrød og kaffe med kage
Julesange- og salmer med mere
”Søskendekoret Olesen”

Så skal vi atter i selskab med ”Søskendekoret Olesen”, der tidligere har beriget os med deres dejlige sangstemmer.
Aftenen starter kl. 18.00 med 3 stk. smørrebrød inklusive 1 vand/øl.
Ca. kl. 19.00 synger ”Søskendekoret Olesen” en lille times tid, hvorefter der
er kaffe og kage, og så synges der igen.
Prisen for alt dette er kr. 125,Tilmelding nødvendig hos:
Gerda Bjerrum på tlf. 28 83 08 45 senest 6. december
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Samtalesalon i Klublokalet
En samtalesalon er et samlingspunkt for folk, der gerne vil snakke med hinanden på en ny måde. Mest af alt minder det om at tilbringe en hyggelig aften på
en cafe. Forskellen er bare, at til samtalesaloner kan man sagtens møde op alene, for salonværterne sørger for, at du kommer i snak med de andre spændende
gæster uden at skulle bruge tid på at spørge “Nå, hvad laver du så”.
Opsummeret så er formål med samtalesaloner:
1) Uforstyrret samtaletid
De gode samtaler er målet i sig selv. Det bliver mellem jer, hvad I snakker om.
Ingen forstyrrende mobiltelefoner – kun andre samtalelystne gæster.
2) Møder med mennesker, der ikke ligner én selv
Lysten til at lytte og få indblik i, hvordan og hvorfor andre tænker og lever som
de gør. Og modet til at blive udfordret på sine egne holdninger.
3) Faste rammer
Værter og spørgsmål, der sikrer, at alle finder nogen at tale med – og hurtigt
kommer i gang med at tale om noget interessant.
4) Alle snakker med og snakker sammen
Ingen passive tilhørere, kværulanter eller kedelige foredrag — kun nysgerrige
samtalepartnere.
5) Alle mennesker er spændende samtalepartnere
Troen på, at vi hver især har en masse at sige om livets og samfundets store
emner. Og at Samtalesalonerne er en god måde at øve sig i at ytre sig.

8

Mellemjulekoncert
- og fællessang
For 9. gang holder vi koncert i mellemjulen i Hunderup Kirke, hvor
den optrædende har været en, der
har gået i Hunderup Skole.
Denne gang supplerer
vi med fællessang af
KIM LARSEN sange.
Den unge optrædende er Annemette
Jørgensen, der har boet et par af sine
ungdomsår i Hunderup. Hun går nu
på musikkonservatoriets grundkursus og optræder for os med klassisk
sang akkompagneret af vores organist Dorte Grangård Olesen

Datoer og emner
Torsdag 31. januar – om alder


læs mere på side 20

Torsdag 21. februar – om hverdage

Derefter pause, hvor
man kan nyde rødvinsdrik og småkager, der serveres fra
tårnrummet.

Torsdag 28. marts – om nærvær
Salonerne finder sted i Klublokalet,
hver gang kl. 20-22

Efter pausen vil vi i
fællesskab
synge
Kim Larsen sange
akkompagneret af
Jørgen Hvitved.

Idé og arrangement:

Mette Bjergmark i samarbejde med
Hunderup menighedsråd.

Kom og vær med til at skabe den
hyggelige stemning, der plejer at
være ved dette arrangement.
Tid: 28. dec. kl. 19.30 – ca. 21.
Sted: Hunder up Kir ke
Menighedsrådet
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SENIORKLUBBENS FORÅRSPROGRAM
Torsdag den 10. januar kl. 13.30 kommer J ohn Fr ikke fr a Dar um og
fortæller om ”Natur og mennesker på Svalbard”.
Torsdag den 24. januar kl. 13.30 kommer Niels Ole Fr eder iksen fr a
Middelfart og stimulerer lattermusklerne med humoristiske indslag under
titlen: ”Da lysekronen faldt ned i lagkagen”.
Torsdag den 7. februar kl. 13.30 kommer ”Guitar Finn” fra Rejsby og
underholder med sang og musik. Han har sanghæfter med, så vi kan synge
med.
Torsdag den 21. februar kl. 13.30 skal vi hør e vor es lokale pr æst, Ole
Madsen, fortælle om om vejen fra Vrøgum til Vilslev med titlen:
”Fra bondegård til præstegård”.
Torsdag den 7. marts kl. 13.30 kommer Allan Vinge fr a Br ande og for tæller om et mangeårigt rejseliv bl.a. som skibslæge på krydstogtskibe i Caribien.
Torsdag den 21. marts kl. 13.30 kommer politiker og politi mand, Henrik Vallø fra Esbjerg og fortæller bl.a. om sit sociale arbejde.
Torsdag den 4. april kl. 13.30 bliver det helt lokalt, da Ger da og Sigfred vil fortælle om og vise billeder fra en 3-ugers tur til den indonesiske ø
Bali.
Torsdag den 25. april kl. 13.30 er der gener alfor samling med dagsor den ifølge vedtægterne.
Generalforsamlingen vil blive suppleret med et indslag. Emne findes senere.

Husk at krydse ovenævnte datoer af i din kalender.
Du må gerne tage din nabo med.
På gensyn til sæsonens arrangementer
Alex Andersen
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Købmandens Venner

regnorme med jord, kirkegårdskage,

små græskar og helt ufarlige muf-

Halloween

fins. Og de rigtig modige havde mu-

Vi havde et par uhyggeligt hyggeli-

lighed for at besøge det uhyggelige

ge dage til halloween hos købman-

skur bagved butikken.

den.

Stor tak til alle der kiggede forbi,
store som små.

Først havde vi besøg af dagplejen
og børnehaven, som kiggede forbi

J-dag

tirsdag formiddag. Onsdag den 31.

Fredag den 2.november var det årets

oktober gik det løs i og udenfor bu-

store J-dag og det markerede vi

tikken om aftenen.

selvfølgelig også hos købmanden.
Vi åbnede derfor igen efter lukketid
og præcis kl. 20.59 var det tid til at
smage årets julebryg fra Tuborg.
Der var stort fremmøde, så vi stod
tæt i baglokalet og snakken gik lystigt i en times tid. Tak til alle som

Vi havde så mange besøgende, at vi

kiggede forbi og var med til at fejre

desværre ikke nåede at få taget ret

J-dagen sammen med os.

mange billeder fra denne helt forryKøbmandens Venner Min KØBMAND Hunderup-Sejstrup
Officiel mail:
kobmandensvenner@hotmail.com

gende aften. Her blev budt på heksebryg med øjne, frisk opgravede
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Stafetten

Ingvartsen, på Kjærgårdsvej 44B.

Skrevet af Anne Lodskou Søren-

med åbne arme, og vi nød at bo dør

sen og Jens Karkov,

om dør i 4,5 år.

Hos dem blev vi budt velkommen

Møllevænget 3, Hunderup
I 2016 flyttede vi ind i vores nybyg-

Vi er begge født og opvokset i små

gede lille hus, på Møllevænget 3.

landsbysamfund. Anne er født i

Huset skulle danne rammen om det,

Sejstrup, og Jens er fra Høm, syd

at være en familie boende i et lille

for Ribe.

samfund… fordi det er sådan vi føler os hjemme.

Vi mødte hinanden for 10 år siden,
til gymnastik i DGI regi, hvor vi

Og vi byggede på Møllevænget, i

gik sammen på Ribe Amts Repræ-

den lukkede lomme, fordi vi holder

sentationshold.

af det fællesskab, som det har med

sig. At man hører til et sted, hvor

Igennem gymnastikken har vi været

man kan melde sig ind i et fælles-

ude at rejse. Jens har været i Brasi-

skab; at ses til Sankt hans, julefro-

lien, Anne i Costa Rica, og sammen

kosten og til en snak hen over hæk-

var vi i USA. Alle nogle rejser,

ken. Det er en samhørighed som

hvor vi meget af tiden var logeret

man ikke kan forvente at opleve. Så

hos lokale, så vi fik kulturen på tæt-

vi sætter stor pris på, at alle kender

teste hold. Så sammen har vi brugt

hinanden og vil hinanden det godt.

mange timer på gymnastikgulvet.

Vi tror det hører de små samfund
til.

Vi læste til henholdsvis lærer og
sygeplejerske i Esbjerg, mens vi

I august 2017 blev vi beriget af vo-

boede i lejligheden, hos familien

res pige Dagmar. Og det er med stor
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bevidsthed, at vi ønsker hun skal

Hos vores købmand, i kirken, på

vokse op i et lille landsbysamfund,

vores små legepladser og i anlægget

som vi også selv gjorde det.

på Kjærgårdsvej mfl. Vi synes det
er hyggeligt, og må være en tryg

Vi var så heldige, at der blev født

måde at opleve den store verden på.

mange småfolk i sommeren 2017.
Så vi har helt fra de var spæd mød-

Vi bor her også fordi det har en stor

tes i en mødregruppe, med børn født

betydning for os at have familie tæt

i sognet. Gruppen har udviklet sig,

på, så man kan ses spontant og blive

så søskende og fædre også er en del

en del af hinandens hverdag. Vores

af det, når vi nu mødes hver måned

dør er altid åben, og hurtigt har vi

til leg, snak og bespisning.

kaffe på kanden. For med den åbenhed, kan vi også stå til rådighed og

Det betyder meget for os, at Dag-

hjælpe til.

mar har en hverdag i en lokal dag-

pleje. Så da det stod klart, at det ik-

Og så har vi den fineste natur. Vi

ke kunne lade sig gøre, på grund af

nyder at trække stikket og gå en tur i

pladsmangel, var vi alligevel så hel-

vandværksskoven. Eller køre en tur

dige, at vores naboer netop åbnede

gennem mosen, hvor det er mere

deres døre og dannede en privat

reglen end undtagelsen, at vi spotter

pasningsordning. Så Dagmar har en

en hare, et rådyr eller Mikkel ræv.

hverdag lige på den anden side af

hækken, hos en fantastik familie, i

Glædelig 1. december fra os.

de timer vi er på arbejde.

Dagmar, Anne og Jens.

Vi ville gerne at hendes referencer
for dagligdagens oplevelser, er steder vi også selv færdes med hende.
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Nyt fra lokalrådet

gaard og Hunderup. Dette kan be-

Lokalrådet mødtes mandag d. 22.

grundes med at strækningen mellem

oktober, hvor en stor del af dagens

de to områder med 50 km/t er ret

program handlede om de sidste for-

kort (ca. 750 m), at landbrugssko-

beredelser til årsmødet (referat an-

lens elever ofte går på denne vej-

detsteds i Landsbyposten). Vi fik

strækning i større eller mindre flok-

dog også tid til andre ting.

ke, samt at de tre huse på strækningen alle ligger ret tæt på vejen.

I januar er vi indbudt til et møde
med Vej & Park i Esbjerg Kommu-

Svinget i Sejstrup. Der er sket fle-

ne. Vi har tænkt os at tage fire

re uheld ved Sejstrupvej 8, og vi har

punkter med:

stillet et par forslag til kommunen
til hvordan sådanne ulykker kan

Skolestien langs Kjærgaardsvej.

undgås i fremtiden. Dem vil vi ger-

Her må vi holde kommunen til il-

ne spørge til. Ved samme lejlighed

den.

kan vi forhøre os om mulighederne
for at der etableres bump ved by-

Vejtræer på Kjærgaardsvej. En

skiltet på vej ud af Sejstrup samt på

beboer har fortalt at der fra tid til

Nørlundvej.

anden ”forsvinder” vejtræer ved
påkørsel o.l. Kommunen har ved

Nye

tidligere lejlighed fortalt at de har

har luftet planer om to nye udstyk-

en årlig kvote af vejtræer, og vi vil

ninger i hhv. Sejstrup og Hunderup.

derfor lægge billet ind på en hånd-

Også her vil vi forsøge at holde dem

fuld af disse til at fylde de tomme

til ilden.

huller. Ved samme lejlighed kunne

Jytte og Helle var til landsbytopmø-

vi lufte et forslag om hastighedsre-

de med Landdistrikternes Fællesråd.

gulering (60 km/t) mellem Kjær-

Vi hørte om de 17 forslag, som Ud14

udstykninger. Kommunen

Tak

valget for levedygtige landsbyer

havde sendt til politikerne. Vi hørte
også, hvad en masse andre landsbyer gør for at være levedygtige. Det
var desværre stort set samme foredrag, vi fik, da vi tog til årsmøde i

Hjerteligste tak for al opmærksom-

Darum Lokalråd.

hed i forbindelse med Arnes sygdom, død og begravelse.

På mødet med foreningerne besluttede vi, at alle arrangementer arrangeret af foreningerne skal lægges på

Kærlig hilsen,

Facebook-gruppen

Inger Bruun Nielsen

Hunderup-Sejstrup – i fællesskab
som en begivenhed. Man kan så finde hele striben af arrangementer ved
at trykke på Begivenheder. Det har
den fordel, at de forskellige foreninger ved, hvad de andre foreninger
gør. Det er stadig meningen, at alle
begivenheder skal i kalenderen i
Landsbyposten, så det er ikke nød-

vendigt at være på Facebook.
Helle Hvitved og Claus Simonsen

SOGNEARKIVET

v. Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Cabarevy - På kant med Danmark
På kant med Danmark, er undertitlen på dette års Cabarevy, som
Landsby Scenen har premiere på
26. Januar i Sejstrup Forsamlingshus.

emner og figurer som forbindes med
Danmark.
Her vil man blandt andre møde:
Overklasse Danmark - Bodega drengene - Dansk Gymnastik - Roligans
- Nationalskjalden - Nostalgi - Søfart - Turisme - Politik - Ulve - taxakørsel i udkanten og meget mere.
Som det sig hør og bør i en revy, vil
lokale emner også bliver taget under
(k)ærlig behandling. Alt pakket ind
i et væld af danske melodier og tekster som mange vil kunne synge
med på.

Et fælles sangnummer - der er
stadig tid at lære teksterne
Titlen dækker over et repertoire der
har afsæt i ting man forbinder med
Danmark. Heldigvis er det jo et
ganske bredt emne, som tillader os
at komme vidt omkring, uden at vi
helt mister den røde tråd til emnet.
Forestillingen er som i de tidligere
udgaver på Landsby Scenen, en
blanding mellem en cabaret og revy. Cabaret fordi musik, sang, lyd
og harmonier vægtes højt i repetoiret, og i år er der udelukkende valgt
velkendte danske sange og tekster.
Revy, fordi sangene bliver hængt op
på aktuelle emner og gode grin, af

Tid til hygge mellem øvningerne
Arbejdet med ideer og tekster har
stået på henover sommeren, og i
starten af oktober mødtes de cirka
30 personer der involveret i forestillingen for og bag scenen. Aktørerne
har øvet på skolen med focus på
16

sang og musik, og desuden med
hjælp fra vores kreative kostumefolk, fundet tøj der passer til karaktererne. Her i december går vi på
scenen i forsamlingshuset, med focus på sceneoptræden og tekster.

stensen og Jens Biltoft. Pia Bjerrum
og Tanja Krath (debutant) indgår
som kor sammen med orkesteret.

Tanja Krath (debutant) og
Jørn Andersen øver sang.
Michael Bertelsen på keyboard
øver et fællesnummer

Billetsalget starter 2. december (se
plakat andetsteds i Landsby Posten)

De medvirkende på Scenen:
Musikalsk bliver forestillingen bakket op af et 4-mands orkester bestående af Gunnar Husted, Thomas
Mountain , Søren Jensen og Michael Bertelsen. På scenen finder vi
desuden Bodil Lauridsen, Lis Stenger, Jette Rasmussen, Lotte Fyhn,
Doris Præst, Peter Larsen, Lars Søgaard, Jørn Andersen, Niels Chri-

Med venlig hilsen fra idé- og instruktørgruppen Pia Bjerrum, Lis
Stenger, Michael Bertelsen, Jan Andersen

Gunnar Husted og sønnen Thomas
på guitar og trommer
17
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Samtalesalon om
ALDER
Torsdag den 31. januar kl. 20 til 22 i HSI
Hvornår blev du voksen?

Hvem er du om 10 år?
Hvad glæder du dig til ved at blive ældre?
Hvad har du fået med dig – og hvad vil du gerne give videre?
Den 24. januar stopper vi lige op og tager os tid til en snak
om alder, tidens og livets gang.
Kom gerne sammen med en, der ikke er på din egen alder

– og lad os snakke sammen på tværs af generationer og livsfaser.
Det kræver ingen forberedelse, tilmelding eller forkundskaber at deltage.
Du skal bare have lyst til at møde nye mennesker og snakke med dem, om
det, der ligger dig på sinde.
Så hank op i dit godtfolk eller kom alene
– vi skal nok sørge for, at du finder nogen at snakke med.

Selve salonen finder sted i Klublokalet tidsrummet 20.00 til 22.00
– og en halv time før og efter er der mulighed for mere uformel snak.
Øl, vand, kaffe, te og kage kan købes.
Vi glæder os til at se dig.
Menighedsrådet Hunderup-Sejstrup
20
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Referat fra årsmøde i Hunderup-Sejstrup Lokalråd
Mandag d. 29. oktober 2018
1) Aage Fredslund valgt til dirigent

bestå af 100 % søle, og børnene var

2) Referent Lejf Bjerrum Jørgensen

tvunget til at mænge sig med biler

3) Formandens beretning ved Claus

og store landbrugsmaskiner ude på

Simonsen:

Kjærgaardsvej. Det var på ingen

Dette bliver denne formands første

måde acceptabelt, og vi har ved fle-

beretning i Hunderup-Sejstrup Lo-

re lejligheder talt med kommunen

kalråd – faktisk bliver der tale om

om at etablere en skolesti langs

den første beretning som denne per-

Kjærgaardsvej. For ikke at virke

son i sit mere end tresårige liv leve-

urimelige, foreslår vi i første om-

rer. Jeg kan derfor starte med at sige

gang en sti der løber langs Kjær-

undskyld på forhånd for eventuelle

gaardsvej i østlige ene side fra Nør-

koks og kiks – så er dét li’som over-

lundvej til Kragelundvej, og vi stil-

stået!

ler ikke krav om at stien behøver at
være flisebelagt eller på anden vis

Lokalrådets projekter

forkromet … blot der kan blive tale

Det er måske rigeligt flot at omtale

om en farbar sti som ikke smadrer

dette i flertal; for hvis vi skal være

til hvis det regner eller sner.

yderst nøgterne, så har HunderupSejstrup Lokalråd siden nytår kun

Kommunen er meget imødekom-

arbejdet målrettet med én ting: At

mende … men der er endnu ikke

forbedre skolebørnenes mulighed

sket andet end at der er placeret et

for at komme sikkert til og fra sko-

busskur og et cykelstativ i forbin-

lebussen når denne stopper foran

delse med busstoppestedet. Vi med-

købmanden i Hunderup. I vinteren

giver gerne at dette er en god start,

2017/18 udviklede vejkanterne sig

men vi presser løbende på for at er-

fra at være almindeligt bløde til at

indre kommunen om at der stadig er
22

et behov her. Vi har naturligvis in-

Knud Runge har taget initiativ til at

formeret kommunen om at det læ-

arbejde for at belægningen på stier-

bælte der spærrede for en eventuel

ne i Hollænderskoven bliver af mere

sti langs den østlige side af Kjær-

stabil art end den nuværende. Knud

gaardsvej over for Nørlundvej, er

har taget kontakt til kommunen, og

blevet fjernet for nylig. Det var i det

lokalrådet har iværksat et samarbej-

hele taget ikke nogen pryd, så alene

de med Darum Lokalråd der har sat

på grund af skønhedsværdien takker

os i forbindelse med Jes Højlund der

vi lodsejeren for at have taget hånd

søgte tilskud mm. til etableringen af

om sagen.

Darum Kirkesti. Hunderup-Sejstrup
Lokalråd har uddelegeret det videre

Skove

arbejde til Knud og Jes med Helle

Der er flere skovområder i vort op-

Hvitved som observatør. Vi glæder

land, hvor den største er Hollænder-

os til at høre hvad der kommer ud af

skoven og den mindste er Vand-

arbejdet.

værksskoven. For at tage den sidste
først, så har lokalrådet gennem et

Samarbejde

stykke tid hørt at det var vanskeligt

Der er en del formaliserede og ikke-

at finde de anviste stier i og uden

formaliserede samarbejder mellem

for Vandværksskoven. Lokalrådet

lokalrådene i Esbjerg Kommune. I

gik en tur i forsommeren hvor vi

årets løb har Hunderup-Sejstrup væ-

konstaterede at de skilte der står

ret til møder med samtlige lokalråd i

langs stierne, var i en tilstand der

kommunen – arrangeret af Kommu-

varierede fra det acceptable til det

nen – hvor emner af bred interesse

stærkt faldefærdige. Jytte Clausen

blev belyst, og vi har været til mø-

har malet ny skilte, og alle undtagen

der som grupper af lokalråd selv har

skiltet med kort over stierne er ble-

arrangeret, hvor emner af mere lokal

vet sat op.

interesse blev taget til behandling.
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Det er altid interessant at mødes

En tak til Helle

med andre byers lokalråd. Nogle

Når man træder ind i en funktion

gange ser man hvor forskellige pro-

som splinterny formand i en for-

blemstillinger vi kan stå med; de

ening hvor man ikke har haft sæde

mellemstore byer i Esbjerg har fx

tidligere, er det aldeles ubetaleligt at

helt andre problemstillinger at slås

der er nogen der kan vise én tilrette.

med end vi har i de små bysamfund,
og på den anden side er der forbav-

Lykkeligvis har afgående formand

sende lighedspunkter mellem de

og nuværende kasserer Helle Hvit-

problemer som vi bokser med og

ved vist sig særdeles imødekom-

dem der optager lokalrådene i En-

mende når jeg har rendt hende på

drup, Grimstrup, Darum osv.

dørene med mine mere eller mindre
begavede spørgsmål om:

Der er naturligvis også et vist mål af
konkurrence lokalrådene imellem,

Hvem skal man kontakte i kom-

idet vi alle sammen bejler til den

munen angående ditten?

samme kommunekasse – en kasse
der aldrig er så fuld som man kunne

Hvad står datten lokale forening

ønske sig – og derfor finder der og-

for og hvem repræsenterer

så forskellige grader af lurepasseri

den?

sted når vi mødes: man fortæller
Hvorledes har man i lokalrådet

bare ikke hinanden alt hvad man har

gang i. Man kan vælge at betragte

tidligere

en deltagelse i dette foretagende

problem?

håndteret

dutten

som grundkursus 1 i politisk kande… samt mange flere spørgsmål

støberi …

som kun den virkelig righoldige fantasi kan rumme.
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Helle har roligt og tålmodigt taget

Der blev spurgt om lokalrådet havde

mine spørgsmål fra en ende af og

været aktiv i forbindelse med sagen

har et for et pillet skallen af det løg

om elmaster. Lokalrådet havde haft

der udgør Hunderup-Sejstrup Lo-

et møde med berørte borgere, og

kalråd, således at jeg på nuværende

havde indsendt et høringssvar.

tidspunkt selv under ed tør sværge
at jeg rent faktisk ved en smule me-

Lejf Jørgensen spurgte til udstyk-

re end ingenting om hvad det er vi

ning af kommunale byggegrunde.

har gang i. Jeg takker dig af et fuldt

Lokalrådet havde drøftet sagen med

hjerte, Helle … og så glæder jeg

kommunen, og kommunen havde 2

mig i øvrigt til næste års opgaver og

forslag til 2 områder:

udfordringer …

1 i Sejstrup mellem banen og den
eksisterende udstykning på Kirke-

Der var følgende spørgsmål/
kommentarer til formanden beretning

vej.
1 i Hunderup vest for Møllevænget.

Der er ingen konkrete planer, der er
Aage Fredslund spurgte til samar-

stadig en grund på Møllevænget til

bejdet til kommunen. Claus svarede

salg.

at de bliver indkaldt til møder med
forskellige udvalg sammen med fle-

Beretningen blev godkendt.

re andre lokalråd. I store træk er
kommunen lydhør.

Regnskab

Helle Hvitved gennemgik regnskaMette Fredlund spurgte til dato for

bet, som viste et lille underskud på

høstmarked, da menighedsrådet ger-

189,80 kr.

ne vil arrangere høstgudstjeneste

Regnskabet blev godkendt.

samme dag. Dato er den 8. september.
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Vedtægtsændringer

nis bedstefar … en renovering der er

Da lokalrådet ikke har været fuldtal-

foretaget med sans for bygningens

lig med 7 medlemmer, som vedtæg-

egenart og med anvendelse af mate-

terne foreskriver, havde lokalrådet

rialer der harmonerer med bygnin-

foreslået at ændre vedtægterne, så

gens oprindelige udtryk.

ledes at lokalrådet kan bestå af op
til 7 medlemmer. I samme ombæ-

Eventuelt.

ringen havde lokalrådet kikket for-

Mads Vestergård Henriksen og Hel-

muleringen af vedtægterne efter i

le Bjørnskov Rasmussen meldte sig

sømmene, og de havde et par æn-

som deltager i lokalrådet, og da der

dringer.

manglede medlemmer i rådet, blev
de straks godkendt.

Efter en gennemgang, med nogle
små rettelser blev ændringer enstemmigt vedtaget.
Formanden udfærdiger et nyt sæt
vedtægter som underskrives af formanden og Aage Fredslund som
dirigent.
Valg af revisorer. Børge Andersen

Endnu et stemningsbillede fra kon-

og Knud Runge blev genvalgt.

certen med Beatsalmer.

Årets pris blev uddelt til Danni Jensen på Kjærgaardsvej 54 for hans
smagfulde renovering af en landbrugsejendom, overtaget efter Dan26

Kirkens årlige menighedsmøde
søndag den 18. november
Menighedsmøde
Kirkegårdsvandring
Koncert

så kirkegården bliver mere parklignende med små grønne områder og
oaser .

Ja, hele tre arrangementer på èn
søndag eftermiddag i november.

Efter turen på Kirkegården var der

Kunne det nu gå an ?

kaffe i Samlingssalen, og formand

Ja, det kunne det !

Lena Randrup fremlagde, hvad Menighedsrådet har arbejdet med og
fortalte om kommende opgaver, og
der var spørgsmål fra deltagerne.
Derefter gik vi til koncert i kirken.
En mageløs god koncert med en organist, en pianist og en tenorsanger,
der fremførte Beatlessange, som vi

Ca. 40 mennesker mødte op ved

aldrig har hørt dem før – hver sang

kirkeporten og gik sammen rundt på

kædet sammen med en bibeltekst

kirkegården, hvor graveren Lone

fremført af en dygtig skuespiller.

Bruun kunne fortælle om kirkegår-

Det var virkelig en oplevelsesrig og

dens forandringer fremover. Da der

stemningsfuld time i en aldeles fyldt

er brug for færre ,store begravelses-

kirke og tårnrum. Koncerten slutte-

pladser de kommende år p.gr.a. æn-

de med

drede begravelsesskikke, vil man

”All you need is love”,

hvor publikum spontant sang med

efterhånden som grave bliver ned-

og til sidst gav de optrædende ståen-

lagt få tomme områder på kirkegår-

de bifald.

den. Derfor omlægges den gradvist,

Mette Fredslund
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Forårsmesse
i HSI 27. april 2019

Vi holder fast i traditionen med afholdelse af Forårsmesse i hallen.

Sejstrup Fremtid kan bruge til at
støtte lokale initiativer.

Formålet med messen er at give de
besøgende en god oplevelse. Man
kan besøge nogle erhvervsstande, se
nogle spændende hobbystande, og
handle med vores kræmmere på
loppemarkedet.

Har du lyst til at have en stand, eller
kender du nogen, som kunne tænke
sig at deltage i messen?
Har du ideer til firmaer, som du
kunne tænke dig at besøge på messen, så kontakt os og vi sætter en af
vores stadesælgere på opgaven.

I tombolaen kan man vinde pæne
gevinster, og der bliver udtrukket
store præmier på indgangsbilletten.
Der vil være modeshow med lokale
mannequiner.

Standene tildeles efter ”Først til
mølle” – skynd jer at melde retur.
Der vil igen i år være muligt for
børn at få en gratis stand, til at sælge ting og sager, de skal blot betale
entre billet. I år vil de få stande inde
i hallen

Alt i alt en hyggelig dag, hvor man
kan møde venner og naboer, og der
er mulighed for at købe frokost,
samt kaffe og kage. Endelig giver
messen et overskud, som Hunderup
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Vi håber, at I alle vil være med til at
give ting til loppemarkedet, så tænk
på forårsmessen, når I er ved at rydde
op
i
gemmerne.
(dog ikke tøj, møbler og bøger).

Ideforum

Skulle ovennævnte have din interesse enten i form af en stand eller blot
til at give en hånd med, hører vi
gerne fra dig.

generalforsamling i

Der indkaldes til
Ideforum.

Tilmelding af loppeeffekter til:
Johannes Bondesen, Sejstrup, på tlf.
26 61 32 55

Tirsdag, d. 29. januar
kl. 19

Tilmelding af stande:
Anette Bjerrum Jørgensen på tlf. 75
17 35 91
Bjerrum-sejstrup@get2net.dk

i Ideforums lokale
på skolen.

Vi glæder os til at se jer - På gensyn
til foråret.
På Hunderup/Sejstrup
vegne

Fremtids

Dagsorden iflg.

Anette og Lejf Bjerrum Jørgensen

vedtægterne.
PBV,
Mette Fredslund.

Et stemningsbillede fra
forårsmessen i 2018
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Vores købmandsbutik 2018/19
Anna Grete og K34 har indgået en

tilflyttere mødes. Det er et møde-

ny aftale om samarbejdet de næste

sted, for dem man ellers ikke ville

år.

møde.

Så er det på plads, og så er det op til

Det er også et servicested, hvor man

os kunder at sørge for, at der bliver

kan få 99 % af det der står på huske-

en omsætning, der kan bære en bu-

sedlen.

tik. Der er i øjeblikket en omsætning på 8,4 mill. kr.,

Der er benzintank og pakkeudlevering, som betyder mere og mere.

Købmanden siger, at med 1,5 mill.
mere ville det bedre kunne hænge

En stor flok frivillige, som står for:

sammen. Det ville også give større

Vareudkørsel, at sætte varer på

arbejdsglæde for Anna Grete og

plads, lave events, lave små repara-

personalet, hvis man kunne sige:

tioner og flere andre ting.

Det går godt!
Disse ting er bygget op over flere år,
Vi skal bevare vores butik. Vi kan

og er værd at bygge videre på. De

vist alle huske den periode, hvor der

frivillige laver meget, men hygger

ingen var: Det var mærkeligt at gå

sig med det!

forbi, og folk kunne køre lige igennem Hunderup uden at bemærke

H/S Fremtid har også støttet ved at

byen!!

betale et nyt tag på lageret og nu
med nye energi besparende led-

Hvad er det, vi har nu: En flot butik,

pærer til butikken.

hvor unge og gamle, beboere og
30

Halloween hos
Min Købmand

Butikken er altså virkeligt et fælles-

projekt.

Læs mere på side 11

Vi kan støtte butikken ved at sætte
penge ind på en købskonto, så er
man fri for at tage pungen med hver
gang.

Men det vigtigste er jo, at butikken
giver et afkast ved, at vi alle handler
lidt mere. Nogle handler måske andre steder, bare fordi det er en vane.
Vi har i øjeblikket en del unge der
flytter hertil. Det er selvforstærken-

de – unge trækker unge til. Jeg tror,
at en af grundene til, at de kommer,
er vores købmandsbutik.
Dermed betyder den jo også en del
for huspriserne. Så også af den
grund er der god økonomi i at hand-

le lokalt.
De bedste nytårs-ønsker for butikken i årene fremover.
Knud Runge
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Franciska
- var hun mer’ end en tatertøs?
af Ole Witte Madsen

et hjem, om end primitivt og fattigt.
Stedet blev rammen om familiens
liv i over 70 år.

Hvordan skal vi huske hende? Var
hun bare en særling, en eneboer, en
fremmed iblandt os, en tatertøs, eller måske en heks?

Franciska var den af de tre børn, der
lignede sin far mest. Da Christian
døde i 1902, blev han begravet på
Darum kirkegård, og hun plantede
en rødbøg på hans grav. Den blev
pyntet med konkylier g store sneglehuse. Hvert år på hans fødselsdag
hængte hun en blodpølse i det træ,
der snart fik navnet: Blodpølsetræet.

Hun hed egentlig Franciska Handberg, men var mest kendt som Franciska eller bare Siska, og hun levede en omtumlet tilværelse for efterhånden mange år siden. Men hun
spøger stadig i Hollænderskoven...
Familiens omtumlede liv
Franciskas far, Andreas Christian
Handberg, var født i Darum sogn i
1826, og kort efter forsvandt hans
familie fra egnen. I mange år flakkede familien rundt i Tyskland,
hvor de ernærede sig som gøglere
og tusindkunstnere. Så en dag, cirka
40 år efter familien havde forladt
sognet, stod Christian igen i Darum,
nu med sin kone Anne Elisabeth, og
deres tre børn.

Franciska
Hun blev 84 år (23/3 1866-1950),
og hun levede i mange år i en jordhule i Hollænderskoven. ”Hun var
lidt af en særling og hun er stadig
den dag i dag både vellidt og frygtet. Der var og er noget fascinerende
ved hende og hun er på en eller anden måde blevet en del af vores
DNA” - siger Helle Hvitved.
Som sin familie levede hun af plat,
tyveri og fattighjælp. Hun var meget overtroisk, blev betragtet som
en heks, og folk på egnen var bange
for hende. Bl.a. generede nazisterne
hende ikke, fordi de mente, hun var
en heks.

De havde åbenbart ingen penge, for
de blev henvist til Kjærgård, der
dengang var fattiggård, men det
passede ikke Christian, så han fik på
en eller anden måde af sognerådet
foræret et stykke jord ved Hollænderskoven, hvor familien slog sig
ned. I skovdiget gravede Christian
et hul, satte grene op og dækkede af
med græstørv. Med tiden blev hulen
udbygget bl.a. med mure af sten, og
der kom komfur og møbler. Det var

Eftermæle
I 2016 blev der i forbindelse med
høstmarked i Kratskellet afsløret en
markering og en informationstavle
om Franciska på det sted, hvor hun
menes at have boet.
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Franciska-sangen
I 1994 skrev Jørgen Hvitved både
tekst og melodi til
en sang om Franciska, og han oplever, at de gamle
rundt omkring stadig kan huske, at
de engang cyklede
ud i skoven for at
se hende.

Når sognets børn til hulen kom
de ej blev lukket ind
før de havde sagt hvem de var
og familien de kom fra.
Hun kunne fortælle vidt og bredt
om hende omtumlede liv
I dag hun endnu huskes af mangen en
person
de aldrig hende glemme vil
Refr. …

Kilder:
Hunderup-Sejstrup og Darum
holdt traditionsrigt høstmarked,
UgeAvisen Bramming, 27. september 2016.

Ciska-Hankat

Refr: Franciska var en tøs—en tatertøs
Hun boede i Darum sogn.
Familien var udstødt, og de slog sig ned
Et sted ved Hollænderskovn.

Høstmarked med hyldest til Hollænderskovens eneboer, JydskeVestkysten, 25. september 2016

En hule de boede i
hendes far den bygged had
han spillede og sang i egnen her omkring
for at tjen’ til den daglige mad
På fattigården fik de ikke hjælp
de tre børn måt ud og tjen’
For Ciska gik det galt hun blev tidlig gravid
og barnet blev fjernet på trods
Refr. ….
Det præged hende dybt - hun blev lidt sær
hun flyttede hjem til sin far.
Hun elsked’ ham højt da han gik bort
en blodbøg hun satte på hans grav.
Når hun skulle handle på Darum Mark
hun ofte drillet blev
Børnene efter hende løb
og fik hende til at bli’ vred
Refr. ….
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Fra Darum Sogn 1920-2010, 2012,
udgivet af Darum Sognearkiv, s.
222-223
Frandziska Handberg, Ugeavisen
for Bramming og Omgen, 17. oktober 1995
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Menighedsmøde den 18. november. Først viste Lone Bruun os rundt på kirkegården og fortalte om menighedsrådets planer, derefter fik vi kaffe og kage i Samlingssalen, hvor Lena Randrup fortalte om menighedsrådets arbejde i sognet med at være en Aktiv kristen medspiller i lokalsamfundet

