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FRIVILLIG INDBETALING TIL LANDSBY-POSTEN
Vores månedlige sogneblad ”Landsby-Posten”, runder i september de 40 år.
Gennem alle årene er bladet udgivet og finansieret af HSUG, der dog har
modtaget tilskud fra andre foreninger og frivillige indbetalinger fra bladets
læsere.
Nu er tiden inde til at give en frivillig indbetaling til ”LandsbyPosten” for år
2019. De årlige omkostninger med at skrive, trykke og distribuere bladet er
ca. kr. 35.000,-. Det svarer til et bidrag pr. husstand på kr. 100 – 150, hvis
alle betaler.

Som det ses i overskriften er det absolut frivilligt, om man vil give et bidrag,
men i HSUG mener vi, at bladet fortsat er vigtig for byen og foreningerne.
Der er følgende betalingsmuligheder:
Mobile Pay 40350
Kontooverførsel til 5971 1304242 (netbank)
Indbetalingskort +73<+89017076 (netbank)
Kontant til Eilif Pedersen, Sejstrup, som straks overfører med Mobile Pay
Kontant til Alex Andersen, Hunderup, som straks overfører med Mobile Pay
Skriv venligst: ”bidragLP” som tekst
Med håb om god opbakning på denne henvendelse
HSUG v/Alex Andersen

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

LandsbyPosten tr ykkes i 360 eksemplar er ,
udgives af H.S.U.G., og omdeles til
samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.
REDAKTION

20.
maj

Ole Witte Madsen Lis Andersen

Eilif Pedersen

Tlf. 2589 4190

Tlf. 4017 2817

Tlf.: 2751 3352

Indlæg til LandsbyPosten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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Korkoncert og fællessang
Kunne du tænke dig at høre skøn korsang
fra Sebastians Vårvise til Lysets engel?
Og kunne du tænke dig at være med til at synge sange
fra Højskolesangbog og salmebog?
Så kom til Hunderup Kirke
torsdag d. 9. maj kl. 19.30.
Brammingkorets 30 medlemmer vil gøre deres til
at lave en stemningsfuld aften sammen med jer.
Dirigent: Brynhild Tophøj
Klaver: Margrethe Hedegaard Rasmussen
Orgel: Dorte Grangaard Olesen
Der afsluttes med kaffe i kirken.
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Referat af generalforsamling i K34 mandag den 25/3-2019
Dagsorden:
1.Valg af dirigent
Kjeld Thomsen valgt
2.Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
Se nedenfor
Beretning godkendt
3.Forelæggelse af regnskab
Regnskabet godkendt
4.Anvendelse af overskud/
underskud
Irrelevant emne.
5.Valg af medlemmer til bestyrelsen

Beretning
Årets gang i K34:
Året startede med generalforsamling 16. maj med genvalg af alle fire
bestyrelsesmedlemmer:

Allan Nielsen - valgt
Hans Christian Jochimsen - genvalgt
Mikkel Jensen – genvalgt
Michael Rosendal - genvalgt
Der lades en plads åben og bestyrelsen bemyndiges til at finde en
ekstra mand
6.Valg af revisor
OL Revision genvalgt
7.Fondsmidler status
Godkendt
8.Der bedes om lov til, evt. at udstede nye anparter i det kommende år.
Der opfordres til, at der tegnes anparter nu og så ”gemmer” pengene
indtil vi skal bruge dem til et af vores projekter. Mest for at bruge momentum nu, hvor mange efterspørger dem. Det godkendes at der tegnes anparter.
9. Eventuelt

Året har budt på mange møder med
vores købmand Anne Grethe for at
skabe den bedst mulige fremtid for
købmanden og K34. Anne Grethe
så sig desværre nødsaget til at opsige lejekontrakten med K34 umiddelbar efter generalforsamling, da
hun ikke følte at bestyrelsen og hun
selv havde samme syn på investeringsbehov i butikken.

Mikkel Lindberg, John Søgaard,
HC Jochimsen og Jeppe K. Sørensen og et mandat fra generalforsamlingen til, at finde et femte bestyrelsesmedlem.

Efterfølgende trak Anna Grethe sin
opsigelse tilbage med nogle krav
som bestyrelsen ikke kunne imødekomme. Grundet de forskellige
uoverensstemmelser valgte bestyrelsen i samarbejde med købmanden Anna Grethe at indkalde til
borgermøde d. 21 august. På mødet
appellerede
Hunderup-Sejstrups
borgere kraftigt til, at der skulle findes en løsning med Anna Grethe
som købmand, så derfor valgte vi i
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K34 at gå i en ny dialog med Anna
Grethe.
Efter mange møder har vi sammen og med hjælp fra Helle Hvitved
som referent og Finn Schweitz på
vegne af Anna Grethe, fået lavet en
ny kontrakt, som alle parter kan stå
inde for.
Efter borgermødet blev Michael
Rosendal valgt ind i bestyrelsen
som femte medlem.
Ny bestyrelse
Den nye bestyrelse i K34 har konstitueret sig således:
Michael Rosendal - formand
HC Joakimsen
Mikken Jensen
Allan Nielsen

men der er søgt flere steder og ved
afslagene er tilbagemeldingen, at vi
skal søge igen, da vi er i den rigtig
målgruppe.
Igen i år har der været juletræssalg
men desværre ikke med nogen særlig fortjeneste.
Go’on
Så kører vi på det
andet fulde år med
Go’on, men vi må
desværre konstatere
et stort fald i salg af
benzin og diesel.
Fra marts 2018 til
februar 2019 er der
solgt 336.837 L i
alt. I modsætning til sidste år hvor
der blev solgt 389.200 L - altså hele 52.363 L dårligere.

I november blev alle lysstofrør i
butikken udskiftet med energi forbedring for øje og lavere elregning
til Anna Grethe.

Fakta
Årlig leje 30.000 kr. svarende til
428.571 L
Ved salg over 428.571 L får vi 7 øre
mere pr liter.

Det er også blevet til en ny kølerpumpe til frugt- og grøntkøleren
(den gamle mælkekøler), da den
gamle stod af.

Så jeg må appellere til at alle tanker
lokalt så vi kan få flere kroner i kassen og få et stærkere K34 og dermed en stærkere købmand. Tak.

Sidst i 2018/start 2019 har John Søgaard og Helle Hvitved stået for at
søge en masse fondsmidler. Det er
desværre blevet til et par afslag,

Jeppe Klingsten Sørensen
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Hvordan laver vi LandsbyPosten?
Et par dage før deadline åbner redaktøren LandsbyPostens mailboks og tjekker indholdet samt besvarer de mails, der er indkommet. Samtidigt tjekker
redaktøren, at indlæggene er som de skal være, og at der ikke er fejl og
mangler.
I så fald gør redaktøren afsenderen opmærksom på det, så skaden kan udbedres. Redaktørerne vil helst gerne have tekst tilsendt som Word-format (eller
lignende) og billeder i jpg-format (eller lignende). Altså, helst ingen Pdffiler, og helst ingen Publisher-filer.
LandsbyPosten drives pr. 1. marts 2019 af to redaktører: Eilif Pedersen, der
laver 7 numre årligt, og Ole Witte Madsen, der laver 4 numre årligt - i alt 11
numre årligt (der laves ikke et juli-nummer). Fordelingen af bladene pr. redaktør bliver fremover sådan:
Måned

Redaktør

Deadline

Uddeling

Januar

Eilif Pedersen

10. december

20.-31. december

Februar

Ole Witte Madsen

10. januar

20.-31. januar

Marts

Eilif Pedersen

10. februar

20.-28/29. februar

April

Eilif Pedersen

10. marts

20.-31. marts

Maj

Ole Witte Madsen

10. april

20.-30. april

Juni

Eilif Pedersen

10. maj

20.-31. maj

August

Ole Witte Madsen

10. juli

20.-31. juli

September

Eilif Pedersen

10. august

20.-31. august

Oktober

Eilif Pedersen

10. september

20.-30. september

November

Ole Witte Madsen

10. oktober

20.-31. oktober

December

Eilif Pedersen

10. november

20.-30. november

Juli

Eilif Pedersen redigerer og layouter bladet i InDesign, og Ole Witte Madsen
redigerer og layouter bladet i Publisher. Det giver måske bladene lidt forLandsbyPosten maj 2019 - 6

skellige udtryk, og vi håber, læserne
tager godt imod bladenes udtryk og
indhold.
Fra den 1. juli 2019 rykker vi deadline. Deadline for bladet rykkes fra
den 20. i måneden til den 10. i
måneden, så bladet tilstr æbes at
ligge klar senest den 25. til omdeling. Bladet vil bl.a. indeholde begivenheder i den følgende måned. At
deadline rykkes, giver bedre mulighed for omdelerne til at nå rundt
med bladet.
Fra foråret 2019 er tjansen med omdeling gået fra Tommy og Pia Ebbesen (og deres børn) til Lotte og
Lennart Fyhn (og deres børn). Lis
Andersen modtager alle blade fra
trykkeren Hans Thiim, og hun sørger for at distribuere bladene til videre uddeling.
LandsbyPosten trykkes i 360 eksemplarer, hvoraf de 300 stk. hustandsomdeles. Der lægges desuden
34 stk. hos Købmanden i Hunderup,
15 stk. på biblioteket i Bramming, 3
stk. i Hunderup Kirke, 5 stk. i Hallen i Hunderup, og Sognearkivet i
Hunderup får 2 stk. Derudover får
Bramming Ugeavis tilsendt 1 stk.,
og Ole sender desuden 4 stk. til tidligere sogneborgere.
Ole Witte Madsen

Besøg fra Guldægget
Esbjerg

Vi har i april haft besøg af Mark fra
Guldægget i Esbjerg. Guldægget er
købmandens nye leverandør af
friskbagt bagerbrød og kager. Mark
havde forskellige smagsprøver med
så man havde mulighed for at smage det nye brød vi har i butikken.
Der var stor interesse for besøget og
mange kiggede forbi og fik smagt
de lækre nyheder. Stor tak til Mark
og Guldægget for at være med denne dag.
Købmanden og
Købmandens Venner
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PETANQUETURNERING VED LANDSBYFESTEN

I lighed med foregående år, vil der også denne gang blive afviklet en turnering i petanque ved landsbyfesten. Alle er velkomne til at deltage. Der spilles makkerturnering og det er gratis.
Man kan tilmelde sig torsdag den 30. maj fra kl. 14.00 eller fredag den 31.
maj fra kl. 14.00.

Blandt de tilmeldte spillere om torsdagen findes der en vinder, der skal spille finale lørdag den 1. juni kl. 11.00. Samme procedure bruges fredag.
Der spilles om en vandrepokal, som de 2 foregående er vundet af Elva og
Erik Alberg. Hvem tør udfordre dem?
Tilmelding til Alex Andersen (tlf. 29 70 28 72) senest mandag den 27. maj.
LandsbyPosten kan også læses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
www.Hunderup-Sejstrup.dk eller www.HSUG.dk
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Referat fra repræsentantskabsmøde i HSI
mandag den 1. april 2019
Deltagere: Claus J æger , Lar s
Hein, Johannes Clausen, Flemming
Præst, Kjeld Thomsen, Keld Østergaard, Leif Bjerrum Jørgensen,
Anette Bjerrum Jørgensen, HC Jochimsen og Mette Bjergmark.
1. Valg af skriftefører og stemmetæller
Mette Bjergmark valgt.
2. Valg af ordstyrer
Claus Jæger valgt. Repræsentantskabsmøde er lovligt indvarslet.
3. Årsberetning
Stille år. Ikke været de store udfordringer. Ny låsemand. Jacob holdt
og Jannick i stedet for trådt ind.
Fremover vil HSI gerne selv stå for
valg af ny låsemand. Mere OBS på
det.
Ny rengøringshjælp til at hjælpe
Doris og Flemming Præst.
Forårsmesse i hal 2018. Igen 27.
april i år.

Julefrokost i forsamlingshuset i
2018. Plejer at holde i HSI.
Vestjyderne har opsagt lokale. Omkring 1. februar var de ude. Indtil
videre opmagasinering. Men sig
endelig til, hvis ny lejer er interesseret.

Nyt tag mellem jul og nytår. Det tog
to dage og otte-ti frivillige. Eneste
tag der er velsignet af præsten!
Tusind tak for det år der er gået.
Utroligt nemt at arbejde sammen
med HSUG - også vedr. Troldebo.

Stort tak til Anette og Leif Bjerrum
Jørgensen i forhold til regnskab og
leje af hal, og stort tak til Lars Hein
og Tommy Holm Ebbesen i forhold
til taget. Modtaget en erkendtlighed.
P.t. ingen planer for lokale, der nu
er billardrum i.
Drøftelse af om TV virker. Betaler
licens og copydan for at vise offentligt. Aftalt at få Bjørn Jepsen til at
se på det. Se på om fjernsyn er ok
og om ændret i licenser mv. Det vil
blive undersøgt.
4. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev gennemgået af
Kjeld Thomsen. Ikke fået fornyet
sponsoraftaler. Revideret regnskab
blev udleveret. Revisorer har været
200 bilag igennem.
Drøftet at renovere køkken. Nye
borde i klublokale. Nyt tag regning
kommer i 2019.
Gulvene trænger til at blive lakeret.
Nogle steder trænger gulv i hal til at
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blive set efter. Forslag om badmintonbanerne bliver markeret med blå
striber på gulv. Planlagt arbejdsdag
inden sommerferien. Der kommer
nye brusere.
Regnskab godkendt.
5. Fremlæggelse af budget for
2019 til godkendelse.
Budget fremlagt af Kjeld Thomsen.
Budget blev godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag eller forslag fra repræsentantskabet
a. Vedtægtsændring efter krav fra
Esbjerg Kommune. Vedtaget. Sekretær ændrer vedtægterne som foreslået. HC Jochimsen sender dokumentation til Esbjerg Kommune.
7. Valg af formand og næstformand
HC Jochimsen genvalgt som formand, Kjeld Thomsen genvalgt
som næstformand.
8. Valg af andre
Keld Østergaard, Flemming Præst
og Mette Bjergmark genvalgt til
forretningsudvalgsmedlemmer. Leif
Bjerrum Jørgensen genvalgt til suppleant.
9. Valg af 2 revisorer
Aage Fredslund og Børge Andersen
genvalgt til revisorer.
10. Eventuelt

Claus Jæger talte om, at vi kan finde medlemmer til billard. Mulighed
for at rykke ind i det lokale, der er
blevet ledig efter Vestjyderne.
Problem at HSI lejer klublokale ud.
Forslag om at flytte billardrum til
klublokalet. Klublokale i det, der nu
er billard. Så kan nuværende klublokale bruges til at leje ud. Måske
spiller 8-10 billard, men måske færre. Der er 25, der har nøgler til hallen! Ingen afleverer nøgler. Flemming Præst har liste over, hvem der
har nøgler.

Vedtægter for HSI:

Den selvejende institution
Hunderup-Sejstrup
Idrætssal
§1
Institutionens navn er Den selvejende Institution Hunderup-Sejstrup
Idrætssal. HSI er en selvejende institution med hjemsted i Hunderup i
Esbjerg kommune.
§2
Institutionernes formål er at lade
opføre og drive en sal indrettet til
almene kulturelle formål – først og
fremmest
skoleidræt,
frivillig
sportsudøvelse, opvisning og lignende.
Den skal i overvejende grad være
til rådighed for beboerne i Hunderup sogn – i skoletiden til disposition
for
skolen.
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Institutionen udøver sin virksomhed gennem repræsentantskab og
forretningsudvalg.
§3
Den til opførelse af bygningen fornødne kapital tilvejebringes ved
støttebeløb fra institutionerne og
egnes beboere, ved brug af frivillig
arbejdskraft og leverandørrabatter
samt ved belåning af ejendommen.

§4
Institutionen ledes af et repræsentantskab, der sammensættes på følgende måde:
4 repræsentanter fra HSUG
1 repræsentant fra menighedsrådet ved Hunderup kirke
1 repræsentant fra Landsbyscenen Hunderup-Sejstrup
1 repræsentant fra Sejstrup forsamlingshus
1 repræsentant fra Lokalrådet i
Hunderup-Sejstrup
1 repræsentant fra HunderupSejstrup Fremtid
1 repræsentant fra seniorklubben i Hunderup-Sejstrup
1 repræsentant fra sognearkivet
i Hunderup-Sejstrup
1 repræsentant fra HunderupSejstrups dagplejere
Overstående repræsentantskab vælges/udpeges af de respektive foreninger/institutioner. Ved nyvalg til
repræsentantskabet skal vedkommende forening/institution meddele
navnene på de nyvalgte repræsentanter til repræsentantskabets formand. Repræsentantskabet kan med

2/3 stemmeflertal af de fremmødte
supplere sig med nye medlemmer.
§5
Repræsentantskabet afholder et ordinært møde om året (vintermøde).
Vintermødet afholdes i marts med
følgende dagsorden:
Valg af skriftefører og stemmetæller
Valg af ordstyrer

Årsberetning
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget for
kommende år til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
eller forslag fra repræsentantskabet
Valg af formand og næstformand (selvskrevne til forretningsudvalget)
Valg af yderligere 3 forretningsudvalgsmedlemmer og 1
suppleant
Valg af 2 revisorer
Eventuelt

Repræsentantskabet vælger forretningsudvalg efter prioriteringsmetoden.
Forslag, der ønskes taget til behandling på vintermødet, skal være
fremsendt til repræsentantskabets
formand eller forretningsudvalget
inden 1. marts.
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Til vintermødet skal regnskab og
budgetforslag medsendes indbydelsen.
Der kan afholdes ekstraordinære
repræsentantskabsmøder.
Formanden eller næstformanden
(der ved forfald i enhver henseende
træder i formandens sted) indkalder
til møde med udsendelse af dagsorden senest 8 dage før dets afholdelse.

Når mindst 5 medlemmer af repræsentantskabet anmoder formanden
derom, skal denne indkaldes til ekstraordinære repræsentantskabsmøder.
Over repræsentantskabets møder
føres en beslutningsprotokol, der
efter hvert møde underskrives af
formand og ordstyrer.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når halvdelen af medlemmerne er mødet.
Beslutninger træffes med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte – jf. § 11
og § 12.
Hvis et sammentrådt møde ikke er
beslutningsdygtigt, indkaldes der til
et nyt møde senest 2 uger senere,
og dette møde er da beslutningsdygtigt uden hensyn til mødets antal.
§6
Forretningsudvalget består af 5
medlemmer og vælges således:
Repræsentantskabets formand og

næstformand er selvskrevne. Herudover vælges 3 medlemmer på repræsentantskabsmødet smat en suppleant for disse.
Ved bortrejse eller anden forfald
foretages suppleringsvalg ved det
første stedfindende vintermøde i
repræsentantskabet.
§7
Forretningsudvalget er salens daglige ledelse. Det konstituerer sig med
formand, næsteformand, sekretær
og kasserer. Der anlægges en beslutningsprotokol, hvori føres alle
beslutninger. Protokollen skal underskrives af alle ved mødet tilstedeværende medlemmer.
Forretningsudvalget kan ansætte og
afskedige en evt. opsynsmand.
Forretningsudvalget afholder møde
mindst 1 gang i kvartalet.
Formanden eller 3 medlemmer kan
forlange ekstraordinære møder afholdt.
Udvalget træffer sine beslutninger
ved simpel flertal.
Forretningsudvalget er ansvarlig
for, at institutionens ejendom og
indretninger holdes ved lige og altid
forefindes i forsvarlig stand.
Det drager endvidere omsorg for
tegning af fornødne forsikringer.
Forretningsudvalget er endvidere
ansvarlig for føring af institutionens
regnskab.
§8
Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet skal indeholde resultatopgørelse og balance.
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Det skal i øvrigt affattes under iagttagelse af den omhu og forsigtighed, der præger god forretningsskik.
Det daglige grundlag for bogholderiet føres i kassebog, som forretningsudvalgets kasserer har ansvaret for.
§9
Regnskabet revideres af 2 revisorer,
der for 2 år ad gangen vælges af
repræsentantskabet.
Revisorerne afgår skiftevis og kan
genvælges.
§ 10
Ved køb/salg eller pantsætning af
ejendom kræves hele forretningsudvalgets underskrifter og Esbjerg
kommunes godkendelse.
Forretningsudvalget fastsætter nærmere regler for fuldmagt for institutionens bank og girokonto.
§ 11
Ændringer eller tilføjelser til nærværende vedtægter kan ske, når de
vedtages på et repræsentantskabsmøde med 2/3 stemmeflertal af alle
repræsentantskabets medlemmer.
Tvivlsspørgsmål m.h.t. fortolkning
af vedtægterne afgøres af repræsentantskabet ved almindelig stemmeflertal.

§ 12
Institutionen kan opløses, når dette
vedtages af to på følgende repræsentantskabsmøder med mindst 2 og
højst 4 ugers mellemrum, hvor der
på hvert møde afgives 75 % af alle
repræsentantskabets stemmer for
opløsning.
I tilfælde af ophør overgår institutionens aktiver til lokalt ungdomsarbejde.

§ 13
I tilfælde af optagelse af lån skal
Esbjergs kommune spørges.
§ 14
Vedtægtsændringer skal generelt
ikke godkendes af Esbjerg kommune. Med undtagelse af vedtægtsændringer vedrørende punkter omkring
køb og lån. Se §§ 10 og 13.

§ 15
Budget og regnskab skal ikke godkendes af Esbjerg kommune.
Således ændret og vedtaget på repræsentantskabsmødet mandag d. 1.
april 2019.

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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Konfirmander hos
Min KØBMAND

Tirsdag den 26. februar var konfirmationsforberedelsen rykket hen til købmanden. Det var et par hyggelige timer, hvor vi fik snakket om bl.a.
madspild som er et stort problem i vores samfund. Desuden fik pigerne et
indblik i alle de opgaver, der er, når man arbejder i butikken, som ikke kun
er at stå ved kassen. Konfirmanderne underholdt med et par salmer og oplæsning fra salmebogen.
Tak til vores præst Ole Witte Madsen for initiativet og for konfirmanderne
for at tage godt imod vores idé.
Købmandens Venner

Flere stemningsbilleder fra Guldæggets besøg hos Købmanden (s. 7)
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Ungdommen nu til dags
Som en del af konfirmationsforberedelse taler jeg med mine konfirmander om mange forskellige emner, især tro og kristendom, men
også om deres hverdag og deres
daglige håb, drømme og ønsker.
Jeg har bl.a. præsenteret dem for et
ark, jeg kaldte: En uge i mit liv,
hvor konfirmanderne skulle skrive,
hvor meget tid de brugte på de forskellige ting i deres hverdag.
I det gamle Grækenland levede filosoffen Sokrates (469-399 f.Kr.),
og han var meget dygtig til at tænke sig frem til finurlige spørgsmål
og antagelser. Bl.a. er han kendt for
at sige:
”Vore dages ungdom elsker luksus.
Den har dårlige manerer, foragter
autoritet, har ingen respekt for ældre mennesker og snakker, når den
skulle arbejde. De unge rejser sig
ikke længere op, når ældre kommer
ind i et værelse. Den modsiger deres forældre, skryder op i selskaber, sluger desserten ved spisebordet, lægger benene over kors og
tyranniserer lærerne.”
(Selvom nogle mener, at citatet

stammer fra komedien Skyerne,
skrevet af den græske poet Aristophanes).
Hvorom alting er, så har unge til
hver en tid fået nogle hårde ord
med på vejen af deres samtid og
forældre, fordi de unge har gjort
noget andet end det, deres forældre
og samfundet mente, var godt og
gavnligt. Konfirmationen står for
døren, og derfor finder jeg det passende, at præsentere en bredere skare for den ungdom, jeg møder i
Klublokalet, hvor konfirmationsforberedelsen har foregået. I stedet for
kun at tale om de unge, bør man
også tale med de unge.
I dette indlæg har jeg interviewet
nogle konfirmander: Frida Knudsen, Teresa Søgaard og Mette L.
Andersen. Som det ses fylder skolen omtrent lige så meget som en
voksens arbejde, og derhjemme tager de også en tørn. Måske står det
slet ikke så skidt til med
”ungdommen nu til dags”?
1) Hvor mange timer om ugen
bruger du i skolen?
Frida: Jeg bruger ca. 35 timer i
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ugen på skole
Teresa: Mandag-fredag kl. 8:0015:00
Mette: Præcis 31,75 timer om ugen.
2) Hvilke pligter har du derhjemme?
Frida: Derhjemme tømmer jeg opvaskemaskine, støvsuger, gør rent,
vasker mit eget tøj og vasker tøj.
Teresa: Mange! F.eks. Tømme opvaskemaskine, støvsuge, rydde op
og hjælpe med maden.
Mette: Hjælpe mor og far. Tømme
opvaskemaskine. Dække bord.
3) Dyrker du sport? Hvis ja, hvilken slags sport – og hvor tit?
Frida: Ja, jeg dyrker sport, jeg laver
gymnastik ca. to gange om ugen,
og så træner jeg derhjemme to gange om ugen.
Teresa: Fodbold mandag og onsdag
kl. 17:30-19:00
Mette: Ja, ridning.
4) Føler du, at du i din hverdag
har tid til alt det, du gerne vil nå?
Frida: Ja, jeg føler, jeg har tid til
det jeg gerne vil.
Teresa: Nej, fordi jeg har et fritidsarbejde tirsdag og torsdag.
Mette: Nej!!!

Påske hos Købmanden

Skærtorsdag havde vi inviteret til
hygge i og udenfor butikken. Her
var lidt for både store og små.
Udenfor havde vi tændt op i bålet
og man kunne bage snobrød og lave
popcorn. Vi havde tegnekonkurrence for børnene, hvor man kunne
vinde et påskeæg. Der var plantemarked for de voksne, vi havde
denne dag besøg af Hosta Danmark
som havde et lille udvalg af deres
planter med. Købmanden havde sørget for forårsblomster, så man kunne få frisket krukkerne op i det fine
påskevejr.
Vi var heldige med vejret denne
dag, hvilket mange benyttede sig af.
Tak til alle der kiggede forbi og var
med til at gøre dagen hyggelig.
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Købmanden og
Købmandens Venner

Landsbyscenen generalforsamling 2019
Sejstrup Forsamlingshus, tirsdag d.
26. marts kl. 19.30.
1. Valg af dirigent
Johannes Clausen blev valgt. Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt.
2. Valg af skriftfører
Claus Simonsen blev valgt.
3. Formandens beretning
Lone Ingvartsen aflagde beretningen:
Børneteater
Vi startede ud med en forestilling
til Landsbyfesten for at vise hvad
vi går og laver i børneteateret. Dernæst havde vi én forestilling i oktober hvor vi havde helt udsolgt med
ca. 105 gæster til spisning. Der var
stor ros til alle bag stykket. Der var
14 børn til børneteateret.
Revyen
Cabarevyen ”På kant med Danmark” var også et stor tilløbsstykke. Dog var det i år svært at få vores premiere udsolgt, det lykkedes
os dog at skabe en fest for de ca. 70
gæster der kom denne aften. De
andre aftener var udsolgt og vi var
også ved at overveje en ekstra forestilling, men vi stoppede mens legen var god. Der har været stor ros
til revyen og maden.
Vi fik nye tovholdere på baren i år

og dette skabte en god omsætning.
Vi prøvede forskellige ting af i baren. Bl.a. at sælge en billig og dyr
vin og dette solgte godt. I alt 598
besøgende over 6 aftener.
Fastelavn
Fastelavnsfesten blev igen i år afholdt sammen med menighedsrådet.
Der blev igen i år startet med gudstjeneste i kirken og derefter tøndeslagning i forsamlingshuset. I år var
der ca. 50 besøgende børn med tilhørende voksne.
En stor tak
Til slut vil jeg på bestyrelsens vegne takke alle de frivillige der har
hjulpet til i årets gang i forbindelse
med Landsbyscenens aktiviteter.
En stor tak skal også lyde til Anne
Bodil for hjælpen til at børneteateret igen blev en stor succes og jeg
håber at næste sæson vil blive endnu en stor succes.
En stor tak til instruktørholdet bag
revyen, det har været en fornøjelse
at arbejde med jer.
Som formand vil jeg takke af og
måske på gensyn en anden gang.
Forsamlingen godkendte beretningen.
4. Regnskab ved kassereren
Dirigenten gav ordet til kassereren
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(det var også Johannes) som præsenterede regnskabet. Årets totale
indtægter var på 195.783 kr., mens
de totale omkostninger beløb sig til
187.726 kr. – altså i alt et overskud
på 8.057 kr.

Jan B. Andersen var også på valg
som revisor og blev genvalgt.
Minna Clausen har lovet at overtage kassererposten efter Johannes.
Minna har tidligere udført denne
opgave.

Fratrukket årets investeringer samt
bidrag til Landsbyposten og Forsamlingshuset endte regnskabet
med en nedgang i likviditeten på
10.454 kr. - et resultat, der opvejes
af en gevinst på 11.049 kr. i foregående sæson. Landsbyscenens nuværende formue beløber sig til
130.340 kr.

7. Eventuelt
Lene Søgaard: ”Der er fundet instruktører til næste års dilettantstykke, og vi har nogle manuskripter
under overvejelse”.

Det bemærkedes, at der i år kom
mange betalende tilskuere til børneteater, og det gav dermed også et
lille overskud i den afdeling.
Regnskabet blev efterfølgende godkendt.
5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet noget.
6. Valg til bestyrelsen
Tre pladser var ledige i bestyrelsen,
da hverken Lone Ingvartsen, Birthe
Birk eller Claus Simonsen ønskede
genvalg. Karina Lillelund Madsen
og Tanja Beier stillede op og blev
valgt uden modkandidater. Bestyrelsen består nu af Lene Søgaard og
Christian Jacobsen plus de 2 nyvalgte, og man vil lede efter et femte medlem.
Birthe Birk fortsætter som 1. suppleant, og Jan B. A ndersen fortsætter som 2. suppleant.

Forsamlingen takkede Lone Ingvartsen, Birthe Birk og Claus Simonsen for deres indsats i bestyrelsen.
Jan B. Andersen takkede på revyholdets vegne for forplejningen, der
havde været god, varieret og rigelig, og holdet havde oplevet dette
som en anerkendelse af deres indsats.
Johannes Clausen omtalte muligheden for tilskud til investeringer gennem den Fritidskulturelle pulje. Her
er det bl.a. et krav, at man selv bidrager med 25% af udgifterne.
Lone Ingvartsen foreslog, at vi måske kunne søge denne støtte til indkøb af mikrofoner, så vi ikke skal
leje hvert år. Jan B. Andersen fortalte at Landsbyfesten i så fald gerne vil leje mikrofoner af Landsbyscenen.
Referent: Claus Simonsen
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Præstens begravelsestale
Mie Rasmussen blev begravet onsdag den 24. april 2019 på Hunderup
kirkegård kl. 11. Salmerne var: 15:
Op, al den ting - 52: Du, Herre
Krist - 787: Du, som har tændt millioner af stjerner - 402: Den signede
dag . Ved graven sang vi: 784: Altid frejdig

På trods af kulden i dag, blæser foråret ind over os i varme bølger i
disse dage; bladene springer ud, og
vi bliver gennemvarmet af den sol i
det høje som giver vækst på jord.
Vinterens kulde og mørke ryster vi
af os, og vi hilser med glæde solens
rejse fra øst til vest. Vi forventer,
håber og tror, at den med sin varme
vil rydde hver plet for mindet om
vinter, så livet atter kan skyde fra
den sorte muld. Sådan håber vi også, at Guds lys må varme og vække
os på den forårsdag, da vi skal vækkes af gravens muld.
Vi er samlet her i dag for at ære,
mindes og tage afsked med Mie
Rasmussen. Hun blev døbt med
navnet Marie, men blev kun kaldt
Mie. Hun blev født en sommerdag
den 12. juni 1934 og døde en for-

årsdag den 21. april tidlig morgen,
da hun sov stille ind efter en periode
med sygdom.
Det var en særlig søndag morgen,
for det var påskedag. Den dag fejrer
vi her i kirken, at Jesus stod op fra
de døde, og at han derved brød dødens magt over os. Sorgen og savnet bliver dog ikke mindre af, at
Jesus er gået i forvejen for os til livets land og himmelens Paradis. For
vi er jo endnu her på jord, hvor vi
lever og bor, håber og tror.
Mie fik 84 år med gode og dårlige
dage, sådan som menneskelivet udfolder sig. Langt de fleste af disse
leveår fik hun sammen med Jens
Arne. De mødte hinanden til bal i
Sejstrup Forsamlingshus, og de var
endnu ikke myndige, før de i 1952
på kongebrev blev viet med hinanden og viede sig til hinandens lykke
i al fremtidig medgang og modgang.
Deres følelser for hinanden var tydelige for alle, for der kom også
snart børn i huset; først Karen, så
Kristian, så Anni og endelig Connie. Sandelig, de blev velsignet med
mange gode stunder, og da Mie og
Jens Arnes børn voksede op og
bragte svigerbørn med hjem, er fa-
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milien med tiden vokset med 11
børnebørn og 15 oldebørn. Indtil
videre.
Slægt følger slægters gang, og det
var glæde over glæde for Mie, og
hun forkælede de små og de store,
og hun fulgte med i deres liv og
opvækst. Hun holdt af at samle familien, og det er nu andres opgave
at føre sådanne familietraditionerne
videre.
Mie og Jens Arne fik et længere
ægteskab end de fleste andre, og de
fik deres følelser for hinanden styrket og afprøvet i gode tider såvel
som dårlige. De stod sammen i tykt
og tyndt, og de var uadskillelige.
Døden er dog en grum fjende af liv
og kærlighed, og imens vi ser hjælpeløse til, adskiller den os fra vore
kære – det er næsten ikke til at bære. Nu står Jens Arne tilbage med
huset; en stilhed som man ikke ønsker, har sænket sig i det hyggelige
hjem.
Mie bragte på sin egen måde liv og
glæde i huset og i tilværelsen, og nu
må hendes familie finde trøst i at
samles og mindes og give plads til
den stilhed og sorg, der kræver sin
plads. Mies store hjerte og gode

snakketøj er gået i arv, så jeg er sikker på, at der midt i savnet også vil
dukke mange dejlige minder op, der
varmer og glæder jer alle. I familiens sammenhold og fællesskab kan
man finde rum til trøst, nærvær og
omsorg.
Mie blev født i et andet årtusinde i
en tid, der var så ganske anderledes
end vores, og hun var således en
ung pige under Anden Verdenskrig.
Imens krigen bragede i Danmark og
bragte sine tunge, mørke natteskyer
over det danske folk, voksede Mie
op på sin fødegård med sin bror og
sine forældre. Dengang var der et
andet nærvær imellem folk, og
Hunderup så meget anderledes ud.
Fra sin barndom og ungdom blev
Mie præget af værdier og holdninger, som hun bar videre med sig ind
i ægteskab og fællesskab, venskab
og naboskab og ikke mindst familieskab. Netop familien betød meget
for hende, og de mange billeder derhjemme taler sit tydelige sprog.
De fire børn kan også mindes, hvordan hun var traditionsbunden og
holdt sig til de gamle levn, selvom
tiderne forandrede sig. Hun var husmoder med alt, hvad det indebar, og

LandsbyPosten maj 2019 - 31

hun bar rollen med et roligt gemyt
og sindigt sindelag, og så har mange nydt godt af, at hun nød at fylde
huset med duften af hjemmebag.
Mie var socialt anlagt og udadvendt, og kom i snak med mange på
rejser, udflugter og ture rundt omkring. Hun huskes som en, der var
livlig og interesseret i glæde og
hygge, både når hun kniplede eller
så håndbold i fjernsynet eller hørte
radioens musik helt ud på gårdspladsen.
Selvom Mie i sine sidste år blandt
andet var plaget af parkinson-syge,
og selvom hun var meget afhængig
af Jens Arnes hjælp til mange ting,
så deltog hun på sin egen måde og
var med, så godt hun kunne. Nu
står minderne tilbage om hende,
som I kendte på hver jeres måde, og
som har givet noget til jer hver
især. Minder, tanker og følelser vil
dukke op i tiden, der kommer, på
måder vi ikke altid kan forstå.

Vi kan heller ikke forstå, at tiden
går så hurtigt, eller at døden skal
være endestationen. ”Sådan er det
jo”, siger vi, men hvorfor det er sådan, er ikke sådan at besvare. Dog
er der trøst midt i sorgen for vi har
fået et håb givet fra oven.

Derfor står Mies kiste også tæt ved
døbefonten, for da hun blev døbt fik
hun løfterne om, at det evige liv en
dag ville åbne sig for hende. Døden
får ikke det sidste ord; tværtimod
har vi hørt, at ligesom Jesus stod op
fra de døde, sådan skal også livet
finde vej til os, både når sorgens
mørke tynger os i livet, såvel som
når jordens muld tynger os i døden.
Livet finder altid vej, for livets drivkraft er kærlighed, og intet kan slå
kærligheden ihjel. Vi holder ikke op
med at elske, selvom vi må undvære
vor elskede; men kærligheden græder i vore hjerter og det er sorgen,
vi føler.

Trøsten er, at vi kan mindes vor kære og bære dem med os videre i livet, og at vi kan se på korsets gåde
og høre det som vores nåde. Jesus
Kristus gik i graven for at bryde dødens frygt og magt over os. Han vil,
at vi skal leve i glæde og kærlighed,
selvom livet er tungt. Foråret kommer, og snart er det sommer – såvel
her i vores tid som i Guds evighed.
Amen.
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I samarbejde med

Bramming
Steffen Jensen i Sejstrup Forsamlingshus onsdag d. 12. juni kl. 19:30
Steffen Jensen har været mellemøstkorrespondent fra TV2’s spæde start og
har boet fast i Jerusalem siden 1991. Gennem sin lange karriere har Steffen
Jensen dækket utallige krige og konflikter i Mellemøsten, blandet andet fra
borgerkrigen i Libanon og den israelske invasion i 1982 til kampene i Libanon 2006. I dag underviser Steffen Jensen på Danmarks Journalisthøjskole i
Aarhus, med afsæt i jobbet som journalist i krigs- og krisezoner. Steffen Jensen har med sin baggrund i arkæologi i mange år i bogstaveligste forstand
gået i Bibelens fodspor, især grundet hans job, som naturligt bragte ham
rundt til de steder i Mellemøsten, hvor Bibelen blev til.

Foredraget stopper så man kan nå toget, mod enten Ribe eller Esbjerg.
Billetter kan købes hos Min Købmand, Hunderup, og på billetten.dk
Billetpris 220,- for foredrag og 355,- inkl. spisning.
(Priser er + gebyr på billetten.dk)
Dørene til spisning åbner kl.17:30
Dørene til foredraget åbner kl.19:00
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Hunderup-Sejstrup
Ungdoms- og Gymnastikforening
Claus Jæger, formand

22 78 82 39

clausjaeger@stenhedegard.dk

Jan B. Andersen

28 49 50 29

Jan.b.andersen@bbsyd.dk

Vicki Hejn, kasserer

30 70 86 70

hsugkasserer@outlook.dk

Bjørn Jepsen

20 48 61 06

2008april@live.dk

Doris Præst

40 33 42 97

kirketoften9@gmail.com

Hjemmeside: hsug.dk

Facebook.com/hsug.dk

FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP
BADMINTON: Dan Andersen, Claus Schønwandt, clausjaeger@stenhedegar d.dk
BILLIARD/E-SPORT: Bjør n J epsen, 2048 6106, 2008apr il@live.dk
FODBOLD: Lar s J ensen, 6092 3008, Dor is Præst, kir ketoften9@gmail.com
GYMNASTIK: Mai F. Ridder sholm, tlf. 6165 5158 Kar ina B. J ensen, tlf. 2849 4513
gymnastik@hsug.dk
FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix J ensen, 40 37 77 32
- UDLEJNING: Per nille J acobsen, 75 17 24 02, sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSHAL: H.C. J ochimsen, 40 53 23 19
- UDLEJNING: Anette B Jør gensen, bjerr um-sejstrup@get2net.dk, 51 71 99 58
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: J esper Br ix, 61 62 61 90, jb@bpi.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: J ør n Høeg, 2034 1304, 1988hsfb@gmail.com
IDÉFORUM: Mette Fr edslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com
K-34: J eppe Klingsten Sørensen, 22 18 31 42, mar janna@live.dk
KØBMANDENS VENNER: Dor the Knudsen, kobmandensvenner @hotmail.com
LANDSBYFESTUDVALG: Landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN:
LANDSBYSCENEN: Lene Søgaar d, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 44 26 26 48, lokalr aad@hunder up-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅDET: Lena Randr up, 75 17 30 97, randrupxlassen@gmail.com
PETANQUE: J ørgen Aage Hansen 2159 5640 — Erik Madsen 2970 1706 — Alex
Andersen 2970 2872, Petanque@hsug.dk
SENIORKLUBBEN: Ger da Bjer rum, 28 83 08 45, gerda_bjer rum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
TENNIS: Jan B. Ander sen 2849 5029, J an.b.ander sen@bbsyd.dk, Alex Ander sen
2970 2872
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SOGNEKALENDER
Hver onsdag

Kl. 9.30

Ons 1. maj
Søn

5. maj

Petanque i hallen
Frist for skema ang. lejebolig (se april-nummeret)

Kl. 10

Konfirmation i kirken

Man 6. maj

Kl. 19.30 Sognearkivet har åbent (s. 13)

Tors 9. maj

Kl. 19.30 Koncert med Brammingkoret (s. 3)

Søn

Kl. 9.30

Gudstjeneste med kirkekaffe

Tors 16. maj

Kl. 19

Varme hveder og fællessang med Jens Simonsen i Vilslev kirke og konfirmandstue (s. 33)

Fre

Kl. 9.30

Gudstjeneste

12. maj

17. maj

Man 20. maj

Deadline til LandsbyPosten

Søn

26. maj

Kl. 11

Gudstjeneste

Tor

30. maj

Kl. 9.30

Gudstjeneste

Tor

30. maj

Tor

30. maj

Tor

30. maj

Lør

1. juni

Kl. 18

Fællesspisning (s. 29)

Søn

2. juni

Kl. 11

Gudstjeneste

Landsbyfesten begynder (s. 20)
Kl. 14

Tilmelding til petanque-turnering (s. 8)

Landsbykagedysten (s. 16)

Ons 5. juni

Kl. 13.45 Grundlovsmøde på Kjærgård

Man 10. juni

Kl. 14

Ons 12. juni

Kl. 19.30 Foredrag ved Steffen Jensen i forsamlingshuset (s. 34)

Søn

25. aug

Kl. 9.30

Lør

31. aug

Sogneudflugt

Søn

8. sep

Høstmarked i Kratskellet

Søn

15. sep

Kl. 11

Søn

15. sep

Kl. 13.30 Reception: LandsbyPostens 40 års jubilæum

Søn

17. nov

Kl. 11

Friluftsgudstjeneste i Vilslev præstegårdshave
Dåbsjubilæum

Høstgudstjeneste med høstfrokost
Gudstjeneste med undertekster + frokost

