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SOGNEKALENDEREN
Ons Hver
OBS !

Kl. 9.30

Petanque i hallen (s. 11)

Alt er udsolgt til Cabarevyen - se side 10

Tirs 1. jan

Kl. 16.30 Gudstjeneste med champagne og kransekage

Tors 3. jan

Kl. 19

Foredrag ved Svend Brinkmann (se kirkebladet)

Søn

6. jan

Kl. 9

Indsamling af juletræer (s. 27)

Søn

6. jan

Kl. 9.30

Gudstjeneste med kirkekaffe

Tors 10. jan

Kl. 13.30 Foredrag: Blandt søkonger og isbjørne (s. 6)

Søn

13. jan

Kl. 11

Gudstjeneste

Fred 18. jan

Kl. 17

Nytårskur hos Hunderup-Sejstrups Fremtid (s. 17)

Søn

Deadline til LandsbyPosten

20. jan

Filmaften: Gran Torino (se kirkebladet)

Ons 23. jan

Kl. 19

Tors 24. jan

Kl. 13.30 Foredrag: Da lysekronen faldt ned i lagkagen (s.7)

Tors 24. jan

Kl. 19

Samtalecafé om treenigheden (se kirkebladet)

Søn

27. jan

Kl. 11

Gudstjeneste

Tirs 29. jan

Kl. 19

Generalforsamling i Idéforum (s. 21)

Tors 31. jan

Kl. 20

Samtalesalon om alder (se kirkebladet)

Søn

Kl. 16.30 Kyndelmisse-gudstjeneste med kirkekor

3. febr

Tors 7. feb

Kl. 13.30 Sang og musik med Guitar-Finn (s. 7)

Lør

Kl. 20

9. feb

Koncert med The Quiggs og fællesspisning (s. 22)

Ons 20. feb

Kl. 19.30 Generalforsml. for Sejstrup forsamlingshus (s. 23)

Tors 21. feb

Kl. 20

Samtalesalon om hverdage (se kirkebladet)

Tors 28. mar

Kl. 20

Samtalesalon om nærvær (se kirkebladet)

Lør

27. apr
Udflugt

Forårsmesse (s. 20)
5/8 - 9/8 Udflugt til Rüdesheim v. Rhinen (s. 12 - 13)
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”Klummer” i Landsbyposten? Det var måske en idé, at samle formands- og udvalgsberetningerne i et
blad, som vi kaldte:
Hvad-Skete-der-i- Ungdoms- og
Gymnastikforeningen -> HSUG.

Redaktøren af Landsbyposten Ole
Witte spurgte på Facebook: Hvad
synes du om Landsbyposten?

Der kom altså et årsskrift i 1971,
som fortalte om HSUG`s aktiviteter.
I forordet til bladet står der, at idéen
med bladet var: At give et tilbageblik på året der gik, og hvad der
skal ske fremover?

Der kom flere positive svar og nogle forslag: Interview med tilflyttere,
en klumme hver gang + flere ting.
En klumme er en betegnelse for en
side eller en spalte i en avis (latin
culumma = søjle) oftest med ens
egen mening.

I det første blad i 1971 var der en
enkelt artikel, foruden beretningerne. Aage Fredslund skrev et stykke,
der hed: Hvad bruger vi fritiden til?
(Han fik i øvrigt leder-prisen det
år).

Jeg synes også, det er spændende at
læse artiklerne om tilflytternes historie, men der er måske også plads
til en klumme i bladet?
Landsbypostens historie.
I august 1979 fik Landsbyposten sit
nuværende navn og blev et månedsblad. Den fylder altså 40 år til august 2019.

I december 1977 skiftede bladet
navn, og kom til at hedde: HSUGbladet, hvor der også var mange artikler om sognet.

Thea Smidt: Fantastisk at læse
om den aktivitet der er i sognet, og
så få bladet bragt ind ad døren - - osv. Thea var et aktivt medlem af
Amatørteater-udvalget, som senere
blev en selvstændig forening
(Landsbyscenen).

Men bladets historie går faktisk
længere tilbage end de 40 år. I
1971, da Aage Fredslund var formand og jeg kasserer i HSUG,
snakkede vi om, at der kom for få
til HSUG`s generalforsamling.
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Arne Bruun Nielsen: Om landsbymiljø. Han begyndte sådan: I
senkapitalismens periode blev meget løbet over ende af udviklingen
osv. Arne Bruun var kulturudvalgsformand i Bramming Kommune.

Facebook er god til en aktuel debat
og påmindelser her og nu. Der har
f.eks. lige været en debat om trafiksikkerhed i Hunderup, hvor rigtig
mange har givet deres mening til
kende. Der bliver også stillet mange
spørgsmål, som bliver besvaret med
det samme.

Knud Runge: HSUG mangler en
gymnastiksal. Skolen og HSUG
søgte i 1977 om en gymnastiksal
osv. Vi fik den heldigvis ikke, men
samlede ind og byggede en Idrætssal i 1980.

Jeg tror, at Landsbyposten har en
funktion mange år endnu. Det er
rart at sidde med det lille blad, men
en del ikke er på Facebook endnu,
enten fordi de ikke har adgang til
det, eller fordi de ikke ønsker det.
De ser derfor heller ikke opslagene
på: ”Hunderup-Sejstrup i fællesskab” på Facebook. Derfor betyder
bladet meget for sognet.

Jens Hansen: Teater udvalget er i
gang med at lave en REVY til fordel for Forsamlingshusets udvidelse
osv.
Der var altså allerede dengang artikler (klummer) om forskellige
emner. Det er spændende at læse de
artikler nu 40 år efter.

Man kan sige meget godt eller dårligt om Facebook, men det kan der
vist skrives en klumme om?

Facebook er nok blevet en konkurrent til Landsbyposten eller et supplement, for de kan faktisk noget
forskelligt. Landsbyposten er god
til artikler, billeder og opslag om
aktiviteter. Huskekalenderen kan
man have liggende.

Vi må håbe, at Ole Witte vil forsætte med at redigere vores ”40 år
gamle” Landsbypost.
Vi er i hvert fald nogle, der gerne
læser bladet.
Godt nytår,
Knud Runge
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Arrangementer i Seniorklubben
Torsdag den 10. januar kl. 13.30 i forsamlingshuset
”Blandt søkonger og isbjørne”
Et billedforedrag om natur og mennesker på Svalbard
Siden 1982 har John Frikke fra St. Darum flere gange besøgt den højarktiske øgruppe Svalbard og har herigennem fået god indsigt i øernes natur og
meget spændende kulturhistorie.
Øerne - der i øvrigt er norske - ligger i Ishavet næsten 1.000 km nord for
Nordkap og hører til blandt verdens nordligste landområder.
Gennem fortælling og billeder vil John bl.a. berette om det særlige dyreliv,
der findes under så nordlige himmelstrøg, ligesom han også vil komme ind
på opdagelsen af øerne og den hvalfangst, kulminedrift, forskning og turisme, som gennem tiderne har sat sit præg på området.
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Torsdag den 24. januar kl. 13.30 i forsamlingshuset
En eftermiddag for smilebåndet
Med Niels Ole Frederiksen

Niels Ole Frederiksen, der sidste sæson fortalte om Horsens Statsfængsel,
vil denne gang aktivere vore lattermuskler med humør under titlen:

”Da lysekronen faldt ned i lagkagen”

Torsdag den 7. februar kl. 13.30
i forsamlingshuset
Sang og musik for enhver smag med
”Guitar-Finn” fra Rejsby
Varieret musik på akustisk guitar, elguitar og saxofon.
F.eks. temaer fra film og musicals som: Titanic, Memories, Cavatina, samt meget, meget mere…

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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Cabarevyen

6 forestillinger i Sejstrup Forsamlingshus. Vi er på Landsby Scenen
både taknemmelige og en lille smule stolte over den interesse, der er
for at se vores forestillinger.

Update på Cabarevyen ”På kant
med Danmark”.
Så er det tæt på, at årets Cabarevy
”På kant med Danmark” er ved at
være klar på Landsby Scenen.

Cabarevyens titel ”På kant med
Danmark” dækker bredt, men ingen
tvivl om at repertoiret inviterer publikum på en rundtur blandt typer og
emner der forbindes med Danmark.
Fundamentet for de cirka 2 x 50 minutters underholdning, er 17 velkendte danske sange bakket op af
vores 4-mands orkester og 2 korpiger samt 10 aktører på scenen.

Aktører og medvirkende foran og
bagved scenen har dog i løbet af
januar endnu 6 øveaftener i forsamlingshuset, inden premieren 26. januar. Her arbejdes på at få sange,
musik, tekster, kostumer, scene,
lys, lyd og teknik, til at gå op i en
højere enhed.

Titlen dækker også over at de gennemgående figurer på Landsbyens
Scene”kant” - som er det umage
ægtepar Gertrud og Orla i skikkelse
af Doris Præst og Jens Biltoft. De
har set behovet for at oprette et taxaselskab her i ud”kanten” - og på
den måde sørge for at der trods alt
findes én taxa, der kan køre kendte
og sjove figurer til Cabarevyen i
Sejstrup Forsamlingshus.

Siden billetsalget åbnede i Sejstrup
Forsamlingshus 2. december, er der
lige nu (16. december) solgt ca. 500
billetter, af de i alt cirka 650 pladser der er til rådighed i de planlagte

Publikum vil via en kombination af
videoklip på bagscenen og mellemtekster på scenen, kunne følge med i
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Vil du være med til at arbejde for flere lejeboliger
i Hunderup-Sejstrup?

hvor figurerne er hentet i taxaen,
indtil de sikkert ankommer på
Landsby Scenen.
Det er et spændende nyt tiltag i år,
hvor vi i november måned optog
korte videosekvenser i samarbejde
med nogle af vores skuespillere og
tekniske folk.
Det er disse videoklip der har givet
stof til en lille ”teaser”, som vi har
fået fremstillet på dette link https://
www.youtube.com/watch?
v=Nu4cNAQLW0c

Lokalrådet ønsker at undersøge mulighederne for at der kan bygges
flere lejeboliger i vore byer.

Det er bl.a. et ønske fra mennesker
som har boet i egen bolig, at man
kan ”skrue ned for blusset” mens
man stadig bliver boende i lokalområdet, og yngre mennesker kan
have lyst til at prøve om det overhovedet er noget for dem at bo på
landet, inden de investerer i en ejerbolig.

Som altid vil der være mange ting
som skal koordineres og falde i hak
inden premieren. Men med den gode energi og stemning der er blandt
alle de medvirkende, er vi sikre på
det nok skal lykkes. Hele holdet
glæder sig i hvert fald til at vise
slutresultatet i de 6 planlagte forestillinger i forsamlingshuset.

Arbejdsgruppen bliver en selvstændig enhed under lokalrådet, og vi
regner med at man mødes en håndfuld gange om året. Du behøver
ikke have specielt kendskab til emnet; det er vigtigere at du har lyst til
at gøre en indsats for vore byer.

Den aktuelle status på billetsalget
til de 6 forestillinger ser i på vores
plakat andetsteds i Landsby Posten.

Henvendelse kan ske til Claus Simonsen på mailadressen
lokalraad@hunderup-sejstrup.dk.

På Landsby Scenens vegne
Lis, Pia, Michael, Jan

Claus Simonsen
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Hunderup-Sejstrup petanques
juleturnering
Hunderup-Sejstrup petanque afsluttede kalenderåret 2018 med den årlige
juleturnering.
Med rekordstor deltagelse af 36 spillere afviklede man en turnering over 4
runder med skiftende makkere og modstandere, hvorefter der var præmieuddeling ved frokostbordet.

De heldige (og dygtige) præmievindere var Grethe Boel Hansen (nr. 7), Iver
Hansen (nr. 5 - 6), Alex Andersen (nr. 1), Hilda Hansen (nr. 2), Erik Madsen
(nr. 5 - 6), Ulla Hvidbjerg (nr. 3) og Johannes Bondesen (nr. 4).
Hunderup-Sejstrup har heldigvis mange dygtige og energiske hjælpere, så
derfor faldt der vin af til Gerda Madsen, Elva Alberg, Jytte Bondesen, Erik
Madsen, Jørgen Aage Hansen, Erik Alberg, Johannes Bondesen og Alex Andersen.
I sommer nåede petanque op på sit højeste medlemstal med 53 spillere, og
de 36 vinterspillere er rekord for vintersæsonen. Der spilles i hallen hver
onsdag kl. 9.30, og ALLE er velkomne. Mød bare op.
Der spilles med nyindkøbte stofkugler, og der kræves ingen forudgående
kendskab til spillet for at kunne deltage.
Alex Andersen
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HUNDERUP-SEJSTRUP SENIORKLUB
ARRANGERER SOMMERFERIETUR TIL
RÜDESHEIM VED RHINEN
MANDAG 5. AUGUST - FREDAG 9. AUGUST 2019

Tag med Darum Busser og Seniorklubben til dette smukke område ved Rhinen og bo på Hotel Krone med dansktalende vært.
Der er inkluderet morgen- og aftensmad, vinsmagning, Rüdersheim-kaffe og
sejltur på Rhinen. Dansk rejseleder på hele turen.
Programmet omfatter gående byr undtur i Rüder sheim, besøg i mekanisk musikmuseum, udflugt til monumentet Niederwalddenkmal med fremragende udsigt over vinmarkerne og floden samt mulighed for svævebanetur.
Næste dag i omr ådet er der bustur til kur byen Wiesbaden med stor slåede bygningsværker. Se den historiske femkant med Nassau-hertugernes
Schlossplatz og den indre bys ældste bygning, Altes Rathaus fra 1610 og
besøg den elegante Wilhelmsstrasse, som er et flot shopping- og kulturstrøg.

Sidste dag i Rüdesheim star ter med bustur til St. Hildegar skloster et
midt i vinmarkerne. Her arbejder nonnerne flittigt med bl.a. fremstilling af
god vin, som kan købes. Der sælges også bøger, kort, kunst og keramik i
nonnernes butik. Klosterets kirke besøges.
Eftermiddagen byder på en flot sejltur på den smukkeste og mest romantiske
strækning af Rhinen med mulighed for at komme op på Loreleiklippen.
Om aftenen er der vinsmagning på hotellet.
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Praktiske oplysninger

Overnatning samt morgen- og aftensmad på det 2-stjernede og familieejede
Hotel Krone, der ligger direkte ud til Rhinpromenaden, floden og jernbanen.
Alle værelser er med bad, toilet, TV, telefon og wifi. God enkelt standard og
med elevator.
Den dansktalende vært, Erich, er altid til stede, og sammen med personalet
hygger han om gæsterne. Fruen, Renata, sørger for den gode forplejning.
Restaurant åben til kl. 21.
Der er forhåndsreserveret 21 dobbelt- og 5 enkeltværelser (tillæg kr. 598,-).

Pris pr. person er kr. 3.700,- (ved 40 deltagere) og inkluderer:
4 x overnatning i delt dobbeltværelse med bad/toilet.
Bustransport, skatter og afgifter samt dansk rejseleder fra start til slut.
4 x morgenmad.
1 x aftensmad på vej til Rüdesheim eller let aftensmad ved ankomst ekskl.
drikkevarer.
3 x aftensmad på Hotel Krone inkl. 1 glas vin, øl eller sodavand.
1 x aften med vinsmagning på Hotel Krone.
1 x Rüdesheimer-kaffe på Hotel Krone.
1 x sejltur på Rhinen.
Tilmelding til Alex Ander sen på 29 70 28 72 eller mail
alexhunderup@gmail.com senest 20. maj.
Du vil modtage skriftlig bekræftelse på mail eller SMS.
Betaling til senior klubbens konto 5971-1301529 senest 31. maj, hvorefter
tilmelding er bindende.
Husk at have for sikr inger , blåt og gult sygesikr ingskor t samt pas i or den
Arrangør: Hunderup-Sejstrup Seniorklub
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Hunderup-Sejstrup
Min KØBMAND er din lokale dagligvarebutik.
Vi har alt hvad du skal bruge i den daglige madlavning samt festligt samvær.
Socialt samvær, glade voksne og børn gør, at Min KØBMAND HunderupSejstrup skaber liv og glæde i vores lokale samfund.

Den nuværende tendens til at lokale ildsjæle er med til at redde den lokale
købmand, er der stadig større og større behov for – også i HunderupSejstrup. Købmandsbutikken og købmanden har en stor betydning for vores
landsbysamfund.
Det er det uformelle mødested i lokalområdet, hvor man kan købe sine dagligvarer, hente pakker, spille lotto, hente bagerbrød og meget mere. Der er
mulighed for fritidsjob til lokale unge, og det er et samlingspunkt, hvor man
kan få en snak om livet i vores landsbysamfund.
Ikke købmandens ansvar alene
Fra start er der borgere, som har støttet vores dagligvarebutik økonomisk, og
det er en nødvendighed i de mindre samfund med få hundrede indbyggere.
Ved at der er borgere, der har lånt butikken penge, har vi ikke haft behov for
en kassekredit til at ”finansiere” vores varelager. Et varelager som er nødvendigt, når du aldrig (næsten aldrig) må gå forgæves efter en vare i vores
butik. Og et varelager, som er nødvendigt for at vi kan hæve omsætningen i
butikken med 1,5 mio. kr.
Jeg som købmand kan ikke stå med ansvaret alene. Du som borger i Hunderup-Sejstrup opfordres til at være med i projektet, for at vi kan bevare vores
købmandsbutik i fremtiden.
ØKONOMI og LIKVIDITET – skal vi have varer på hylerne?
Omsætningen og indtjeningen i 2018 er i den positive retning. 2018 har vist
at med næsten optimale forhold for driften i butikken og godt købmandskab,
så er det næsten lykkedes at få økonomi i købmandsbutikken igen. Dog er
likviditeten stadig stram, hvilket kan betyde, at vi ikke kan få den stigende
omsætning, som vi har behov for.
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Budgettet for 2019 giver et lille overskud. Vores købmandsbutik har i øjeblikket fremgang på alle områder. Vi vil gerne hæve omsætningen med 1,5
mio. kr. Siden 1. januar 2014 har vi hævet omsætningen med ca. 1 mio. kr.

Det altafgørende er
at få bragt omsætningen højere op
i din lokale købmandsbutik
Vi havde 699 indbyggere i Hunderup og Sejstrup pr. 1. januar 2018
Vi havde en omsætning i 2017 på 8.393.937 kr. inkl. moms
Regner vi med, at det er Hunderup-Sejstrup borgere, der handler i vores
købmandsbutik er det
Pr. indbygger årligt 12.008 kr.
Pr. indbygger månedligt 1.001 kr.
Pr. indbygger ugentligt 231 kr.
Dog er det iflg. tal fra Dagrofa kun ca. 50% af kunderne, der kommer fra
lokalområdet.

Supplementsindkøb som et par liter mælk er ikke nok
til at din lokale købmandsbutik kan overleve
Foretag flest mulige indkøb lokalt

Vores købmandsbutik kan ikke overleve ved at vore kunder alene køber det,
som de har glemt at købe andre steder.

Weekendindkøb klares lokalt

Start dine weekendindkøb hos Min KØBMAND Hunderup-Sejstrup. Vi har
masser af gode tilbud, og vi har også discountvarer.
Købmandshilsen
Anna Grethe
Magdalena, Inger Marie, Anette, Merethe, Cecilie, Nicole, Lilian, Rasmus,
Patrick, Sebastian, Amanda, Rikke, Astrid, Jonas, Line, Kristian og Oscar.
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Lokalrådet

også om mulighederne for flere lejeboliger i vore byer. Vi har fået
nogle adresser vi kan kontakte, og
man vil endvidere andetsteds i dette
blad kunne se en opfordring til at
deltage i en arbejdsgruppe der skal
undersøge mulighederne for flere
lejeboliger.

Ved årsmødet i oktober var lokalrådet i den ufatteligt heldige situation
at vor bemanding blev udvidet med
67 %, idet både Helle Rasmussen
og Mads V estergaard Hansen trådte
ind, således at vi nu er fem medlemmer. Ved rådets møde i december var vi dog kun fire personer til
stede, da Mads beklageligvis var
syg.

Vi var beklageligvis fraværende ved
et møde for lokalrådsformænd som
kommunen afholdt i oktober, men
vi har modtaget et referat der bl.a.
indeholder svar på nogle spørgsmål
som vi kunne have stillet.

Oven på årsmødet er der en del papirarbejde der skal bringes i orden
… det forsøger vi at nå inden jul.

Helle Hvitved og Jytte Clausen var
til Landsbytopmøde i Egtved i november. Der kom mange interessante emner på bordet, og nogle af dem
vil vi evt. tage op senere.

Ved foreningsmødet i oktober besluttede foreningerne i området at
bruge kalenderfunktionen på Hunderup-Sejstrups Facebook-side, og
det ser ud til at virke storslået …
det er noget vi kan li’!

Vi har modtaget en affaldsplan fra
kommunen. Den ser interessant ud,
og også her udbeder man sig kommentarer… det vil vi stadig gerne
give!

Alle skilte er nu sat op i Vandværksskoven, og de to nye rådsmedlemmer tilbød at gå en ”testtur”
i skoven. De tilbød oven i købet at
skrive til Landsbyposten om oplevelsen. Det kan vi læse om i februar
-nummeret.

Flere beboere i Sejstrup har bemærket en traktor hvor føreren taler i
telefon, kører hurtigt og tæt på skolebørn der står af skolebussen, og i
det hele taget færdes på en måde der
kan opfattes som uansvarlig. Vi undersøger sagen nærmere…

Vi har fået tilsendt planer fra kommunen for udbygning af et areal
vest for Møllevænget. Kommunen
har udbedt sig kommentarer, og vi
har et par spørgsmål.

Claus Simonsen

I den forbindelse talte lokalrådet
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Velkommen til nytårskur

hos Hunderup-Sejstrups Fremtid
Hermed inviteres alle til nytårskur i Hunderup Hallens samlingssal

FREDAG DEN 18. JANUAR 2019 KL.
17 - 19.

Program:
- Vi hilser på hinanden.
- Vi får lidt godt til ganen.
- Snak om gammelt og nyt.
- Vi hygger.

Af hensyn til anretningen bedes man tilmelde sig senest fredag den 11. januar til Ole Wind på ow@kjls.dk eller sms til 41 38 43 57.
På vegne af Hunderup/Sejstrup Fremtid (HSF)
Ole Wind

Købmandens Venner har haft julehygge fredag den 14.december med gløgg
og æbleskiver i butikken
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Byfornyelse i Hunderup-Sejstrup
I sidste udgave af LandsbyPosten

Der kan ligge en del byggegrunde

var et godt indlæg fra Lokalrådet

på det område i Sejstrup, men det er

med forskellige tiltag i vores områ-

et stort stykke arbejde der skal gø-

de. Alle byggegrunde er solgt på

res, hvis det overhovedet er muligt.

nær 1.
Det er jo dejligt, at så mange vil
bygge herude, og at der skal ledes
efter flere nye byggegrunde er også
en nødvendighed for at styrke området. Her har jeg så gået og tænkt
på, om man ikke på sigt måske kunne arbejde på nedlæggelse af DLGs
foderstofgrund i stedet for at ud-

Jeg ved det ikke, men blot en tanke

stykke i udkanten af byerne.

jeg gerne vil dele. Med hensyn til
vejbump, så fri os da venligst for

Da det ikke er noget, der lige klares

flere af dem, der må være andre

på et par år, men måske tager 10-20

muligheder. Der køres helt sikkert

år (eller hvad ved jeg). Man kan jo

for stærkt nogle steder og de fleste

bare se på DLG i Jernvedlund, som

er nok os selv, som bor her, for det

bare står til salg, men hvem vil kø-

vrimler jo ikke med trafik udefra.

be? Eller tørrestation i Gredstedbro.
De pynter ikke ligefrem i området,

Godt Nytår til alle.

ej heller i Sejstrup.

Mvh. Keld Østergaard
Kirkevej 19, Hunderup
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Lokalhistorisk forening for
Brammingegnen har udgivet
Lokalårbogen 2018.
Den er i år af særlig interesse for os, for her er barndomserindringer fra to generationer i Hunderup og Sejstrup.
Det drejer sig om Folmer
Boel Hansen og Vicki Hejn.
Desuden kan man læse om
Michaels oldefar Peder Rosendahl og mælkefedt, og
der er noget om bygmesteren i Sejstrup.
Derudover er der spændende
artikler fra Bramming, Darum, Endrup, Vejrup og
Gørding.
Bogen kan købes for 220 kr.
i Bramming boghandel, eller
man kan få den for 150 kr.
ved at melde sig ind i foreningen ved mig.
Helle Hvitved
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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 idéer 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.
Det vil igen i år være muligt for
børn at få en gratis stand, til at sælge ting og sager, de skal blot betale
entrébillet. 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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“The Quiggs” er en skotsk/dansk duo, der består af ægteparret Stephen og
Pernille Quigg. Stephen Quigg er en veletableret folkesanger og tidligere
medlem af den legendariske skotske folkemusikgruppe “The McCalmans”.
Gruppen gæstede Danmark igennem mange år, helt op til bandets ophør i
2010. Herefter vedligeholdt Stephen forbindelsen til Danmark og har i de
senere år optrådt sammen med sin danske hustru, Pernille Quigg, som også
er folkesanger og sangskriver. Stephen og Pernille deler en fælles fornemmelse for folkesangens tradition og fortsætter med at turnere i Skotland,
Danmark, Tyskland og Holland med stor succes.
Kombinationen af de to stemmer i tæt harmoni i både traditionelle og nyskrevne sange krydret med anekdoter og et strejf af humor har vundet stor
ros fra både publikum og arrangører p.g.a. dens afvekslende karakter og
mange fine nuancer.
En koncert med “The Quiggs” er en chance for at høre folkesang og musik i
dens oprindelige form - simpel og udtryksfuld, smukke harmonier, og sange
der søger publikums deltagelse.
Sejstrup Forsamlingshus, lørdag den 9. februar kl. 20
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Ordinær
generalforsamling i

Menu

Traditional Scottish Farmer`s Menu
Traditional Cock a Leekie Soup
Porre-kyllinge-suppe
------------------------------------------Beer-Battered Haddock With
Mushy Peas And Tartare Sauce
Stegt kuller
------------------------------------------Beef and Onion Pie
Indbagt oksegryde
------------------------------------------Apple crumbles with hot custard
Æbletærte m. varm vanilje sauce
------------------------------------------Billetpris 85,- med spisning 200,De forreste rækker er reserveret til
de spisende gæster.

Onsdag den 20. februar 2019
kl. 19.30
i Sejstrup Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes medtaget på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 11. februar 2019, på mail til
olebixjensen@hotmail.com
Ole Bix Jensen
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Begravelsesprædiken

skabte menneskeliv og blev igennem sin 85-årige vandring på jorden
til den mand, som vi i dag tager afsked med.

Niels Christian Hindkjær Nagstrup blev bisat fr a Hunder up
Kirke, lørdag den 24. november.
Salmer:
402: Den signede dag
728: Du gav mig, o Herre
730: Vi pløjed og vi så’de
787: Du, som har tændt millioner af
stjerner

Han voksede op på fødegården med
sine forældre og søskende indtil han
skulle ud at tjene efter sin konfirmation. Han var ung under Anden Verdenskrig, og lærte hjemmefra noget
om nøjsomhed og mådehold, som
fulgte med i livet. Han kom på
Kjærgård Landbrugsskole og kom
engang til bal i Sejstrup forsamlingshus, hvor han mødte Mary,
som han skulle dele sit liv med. De
overtog Marys fødehjem og arbejdede dér i medgang og modgang; de
fik fire børn, som bragte dem såvel
bekymringer og glæder sådan som
kun børn kan. Niels sled stædigt og
slæbte altid med landbruget, for han
fik ikke noget foræret, men kæmpede sig til alt. Det var hans lod i livet,
og så måtte man leve med det.

Læsning: Romer br evet 6,3-11
Naturen sukker af efterår, og mørket falder tungt og tæt; markerne er
golde, og dagene er kolde. Planterne ryster så bladene falmer trindt
om land. Vinden tuder uhyggeligt
om livets dystre sider, og livets
flamme blafrer i det dunkle måneskin. Når det er mørkt, tænder vi
lys; når det er koldt, skruer vi op
for varmen. Men der findes et mørke, vi ikke kan oplyse, og en kulde,
vi ikke kan opvarme.
Vi er samlet her i Hunderup Kirke i
dag for at tage afsked med Niels
Christian Hindkjær Nagstrup. Han
blev født en forårsdag den 14. maj
1933 og døde en efterårsdag den
16. november. Han levede sit Gud-

I 38 år stod landbrugslivet på, indtil
Mary og Niels afhændede gården til
næste generation, for slægt skal jo
følge slægters gang. De flyttede til
Bramming og oplevede en anden
måde at leve på, hvor man ikke var
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bundet af landbruget, men tværtimod var dejligt fri for hverdagens
slid, så man kunne bruge sin tid på
et aktivt seniorliv med kortspil,
dans og festlige sammenkomster.
Men selvom hovedet var frisk, var
kroppen slidt efter mange års slid,
og da efteråret kastede kulde og
blæst på os, døde Niels pludseligt
og uventet. Der blev sat et punktum
for en mand, der holdt af at leve; og
nu må mange andre leve videre,
selvom han ikke kan leve med.

Men netop derfor ligger kirken midt
på kirkegården, for iblandt de mange gravsten skal vi herinde høre, at
Gud har mere at gøre med os, end
blot at lade os ligge i jorden. På kirkegården hviler mange i deres graves fred, og vi kan på gravsten se, at
de blev født og døde.

Stemningen kan være dyster derude,
men kirken rejser sig med et tårn,
hvis klokke kalder os herind i et
rum, der rummer os med tykke murer, der skærmer os. Når tvivlens
storme rejser sig, kan vi her finde ro
til at tro, og når sorgens stilhed lammer, og savnet føles dybt og stort,
samles vi for at mindes og blive
fyldt af Guds nådige ord.

Sådan er livets gang; og engang vil
livet falme som efterårets blade, og
et mørke vil dække vore øjne; ja,
dødens nat vil engang lægge sig
tungt over os alle. Det mindes vi
om, når vi er forsamlet her i dag og
vore øjne søger hen på den hvide
kiste midt i kirken.

Kisten er placeret tæt ved døbefonten for lige netop dåbens ord skal vi
især huske på, når vi står ved afsked. Håb er dåb, og vores håb er, at
vi ved Jesus bliver glade og levende
igen, selvom vi tit nok skal rammes
af både død og sorg.

Den minder os om vores egen dødelighed og skrøbelighed. Engang
vil andre sidde og mindes os og
vort liv, som det blev. Tænk, at livet koster livet og tænk, at om lidt
bli’r her stille. Det kan være tungt
at leve med den vished hængende
over hovedet, og vore hjerter kan
blive bedrøvede ved tanken.

Vi er ved dåben blevet koblet sammen med ham, som er gået foran os
igennem dødens mørke grav og som
opstod til himmelsk lys og evigt liv.
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Gensynet lurer derude i horisonten.
For også vi skal en dag rejse til vort
fædreland.

Som landmand vidste han godt, at
noget skal i jorden, før noget andet
kan komme op, og sådan må vi tænke om den opstandelse, vi har udsigt
til; at vi lægges i gravens jord, så
noget nyt kan opstå i det himmelske. Det håb blev vi mærket med
ved dåben, for dåb er håb, og selvom livslyset slukkes, og vi brænder
ud, håber vi på, at vores flamme
igen skal brænde hos Gud.

Indtil den lysende dag gryr i øst,
lever vi dog bedst her i vest. Så
længe vi lever, er vi jo her iblandt
hinanden, og vi må ved kisten huske, at vi skal leve, mens vi gør det,
og elske, mens vi tør det. Det er et
vigtigt budskab. Kristendommen
kalder os ind i de mange øjeblikke,
hvor vi er til stede for hinanden for
at vi kan være noget for hinanden
på mange forskellige måder. Det er
i de nære relationer, at tilværelsen
får dybde og indhold.

Niels levede i 85 år og oplevede
gennem sit liv i dybden og i bredden både store og små sorger og
glæder; vi kan ikke nå omkring dem
alle her og nu, for der er meget mere at erindre, mere at fortælle og
mere at føle og tænke om ham.

Niels blev ægtemand og far, han
blev ven og kammerat, nabo og
kollega. I de nærmeste relationer vil
han blive savnet mest, og tankerne
går tilbage til den tid, da hans store
børn var små, og de alle hjalp til på
gården med det, der skulle gøres
inde og ude. Der var mange timers
samvær og nærvær, og Niels fulgte
med i sine børns opvækst og interesser. Børnene blev store og familien voksede efterhånden både med
svigerbørn og børnebørn. Jo, der
var velsignelser at se mange steder.

Minderne lever videre hos hver enkelt af jer, og ved sammenkomster
fremover vil han være med i tankerne, for selvom han er død, er han
ikke borte, men vil blive savnet. I
dag tager vi afsked, og lægger Niels
i Guds barmhjertighed, idet vi tror
på glædens gensyn hindsides dødens dybe kløft og grav. Amen.
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INDSAMLING AF JULETRÆER
SØNDAG DEN 6. JANUAR 2018
Der bindes kr. 20,00 fast til træet, og det lægges ud til vejen senest søndag
kl. 9.00.
Vi kører på alle afmærkede veje på kortet.

Der køres desuden:
Ribevej: fra Hedemarksvej til
Grøftevej
Hele Stratvej
Puggårdsvej: fra Ribevej til Jernvedvej
Sejstrupvej til Gørdingvej
Hele Kragelundvej
Hele Nørlundvej
Kjærgårdsvej: fra Ribevej til Gl.
Darumvej
Hele Fruerlundvej

Hvis I har spørgsmål, eller bor udenfor området og gerne vil have hentet juletræ, kan i kontakte Sigurd på tlf. 41 85 23 00.
Hele overskuddet fra indsamlingen går til drift af forsamlingshuset.
Mvh
Sejstrup Forsamlingshus.
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FORENINGER I HUNDERUP & SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Ole Bix Jensen, tlf. 40 37 77 32
Udlejning:
Pernille Jacobsen
Tlf. 75 17 24 02
sejstrupforsamlingshus@hotmail.com

LOGEN
Jørn Høeg
Tlf. 20 34 13 04
1988hsfb@gmail.com
LANDSBY SCENEN
Lone Kirkegaard Ingvartsen
Kjærgårdsvej 44A, Hunderup
Tlf. 22 56 45 55
landsbyscenen@outlook.dk

H.S.I. IDRÆTSSAL
LOKALRÅDET
Formand:
H.C. Jochimsen, tlf. 40 53 23 19 Formand: Claus Simonsen
Fruerlundvej 7, Kjærgård Mark
Tlf.: 44 26 26 48
Udlejning:
lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
MENIGHEDSRÅD
Tlf. 51 71 99 58
Formand: Lena Randrup,
Ribevej 80, Tlf. 75 17 30 97
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
randrupxlassen@gmail.com
Jesper Brix
KØBMANDENS VENNER
Nørlundvej 2 , Hunderup,
v. Dorthe Knudsen
Tlf. 61 62 61 90,
mail: jb@bpi.dk
kobmandensvenner@hotmail.com
HUNDERUP-SEJSTRUP

K-34
Formand:
Jeppe Klingsten Sørensen
Tlf. 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
Tlf. 20 43 30 67
IDEFORUM
Formand: Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
Tlf. 30 13 23 72
mettepf@hotmail.com

Kim Larsen hyldes på scenen i Cabarevyen og han mindes i kirken til
mellemjulekoncerten - læs mere inde i bladet.

