LandsbyPosten
HUNDERUP - SEJSTRUP

Nr. 11

December 2012

34. årgang

Juleværkstedet ved købmanden

Landsbyposten
udgives af H.S.U.G.
og omdeles til
samtlige husstande
i Hunderup Sogn.
REDAKTION
Alex Andersen
Kirketoften 23
Tlf. 75 17 28 72
Mob. 29 70 28 72
samt
Henrik Uhrenholt
Tlf. 27 24 18 74
Lis Andersen
75 10 18 28

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER
19. DECEMBER

Hunderup Sejstrup
Ungdoms- og
Gymnastikforening

GYMNASTIKUDVALG
Jette B Brix
Maria Bebe Lange Nielsen

Formand

FODBOLDUDVALG
Carsten Tønder
Claus Schønwandt

Lars Søgård
Ribevej 70
Tlf. 75 19 19 86 /
51 32 72 73

ls@hsug.dk
formand@hsug.dk
Næstformand
Claus Jæger
Stratvej 7
Tlf. 75 17 38 53 /
22788239

cj@hsug.dk

gymnastik@hsug.dk

fodbold@hsug.dk

TENNISUDVALG
Alex Andersen 29702872
tennis@hsug.dk
BADMINTONUDVALG
Claus Jæger
Dan Andersen

badminton@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG
Annette Knudsen, 75 17 29 50 42 23 99 31
Claus Jæger, 75 17 38 53

Kasserer
Jens Hessellund
Tlf : 25407377

jh@hsug.dk
kasserer@hsug.dk
Bestyrelses-medlemmer
Jette Brix
Tlf: 29687157

jbb@hsug.dk

Claus Schønwandt
Nørlundvej 3
Tlf. 75 10 25 50 /
21 25 01 56

HSUG’S REPRÆSENTANTER I
H.S.I. IDRÆTSSAL
Lars Søgård
KIOSK I KLUBHUSET
Gitte Knudsen 30223595
Pia Ebbesen 23256510
kiosk@hsug.dk
TELEFON I IDRÆTSSAL
75 10 15 28
Hunderup-Sejstrups hjemmeside
Pia Bjerrum
Mail: bjerrum@newmail.dk

cs@hsug.dk

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
eller landsbyposten@hsug.dk
2

HUSKEKALENDEREN
Søn. 2. dec. 14.00
Tir. 4. dec. 19.00
Tir. 4. dec. 19.00
Tors. 6. dec. 19.00
Tir. 11. dec. 19.00
Tor. 13. dec. 13.30
Tor. 27. dec. 19.30
Lør. 19. jan.
Lør. 26. jan. 18.00
Lør. 2. feb. 18.00
Lør. 23. jan. 19.30
Lør. 29. jan. 19.30
Lør. 31. jan. 19.30
Lør. 23. feb. 18.30
Hver tirsdag 19.00
Hver onsdag 9.30

Juletræsfest i Sejstrup forsamlingshus
Billetsalg til ”Cabarevyen” starter
Decemberkoret øver i konfirmandstuen
Julekoncert i Hunderup kirke
Decemberkoret øver i konfirmandstuen
Seniorklubben med julesange og banko i forsamlingshuset
Koncert med unge lokale musikere i kirken
Cabarevy i forsamlingshuset med spisning og musik
Cabarevy i forsamlingshuset med spisning og musik
Cabarevy i forsamlingshuset med spisning og musik
Cabarevy i forsamlingshuset
Cabarevy i forsamlingshuset
Cabarevy i forsamlingshuset
Musik fra 60´erne og frem med ”Precious Friends” i
forsamlingshuset
Ideforum
Petanque i hallen

”LANDSBY-POSTEN” PÅ VEJ MOD 35. ÅRGANG
Når I læser dette nummer er det sidste udgave af 34. årgang. Henrik og jeg har
formidlet redaktionsarbejdet de sidste 6 år, mens Lis Andersen med sikker hånd
har taget sig af distributionen de senere år.
Vi modtager mange venlige tilkendegivelser om, at det er et læseværdigt blad,
og de fleste giver udtryk for, at det er dejligt at følge med i sognets gang. Vi er
naturligvis glade for roserne, men vi kan ikke formidle alle sognets aktiviteter
uden jeres hjælp.
Det er derfor vigtigt, at ALLE foreninger, udvalg og aktivitetsgrupper indsender
orientering til ”Landsby-Posten”. Gør det til en vane, at skriftføreren, sekretæren
eller en anden altid sender et referat til bladet – og meget gerne suppleret med
fotos. Der bliver knipset fotos som aldrig før i historien, og flere end hidtil må
gerne blive sendt til redaktionen. Deadline er den 19. hver måned.
Med håb om et godt og læseværdigt blad det kommende år ønsker jeg alle en
rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Alex Andersen
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Nyt fra Landsby Scenen
Forberedelserne til dette års udgave af Cabarevyen ”Swinger i Degnens
Have” er i fuld gang.
Selve Øvningen startede sidst i oktober, hvor vi på skolen har indrettet et
musikøvelokale. Instruktører, aktører og orkester arbejder her med indøvning af Cabarevyens sange, danse og musiknumre, inden øvningen i december flyttes til forsamlingshuset, hvor der tages fat på revyens øvrige
tekster.
Starten på sangøvningen er forløbet rigtig fint, takket være en stor indsats
fra både sangere og det nye unge orkester, bestående af Mathias Fabricius,
Kristian Andersen, Bjørn Dueholm og Allan Videbæk.
Én af de andre store opgaver i forbindelse med en revy, er fremstilling af
kostumer. Kostumeholdet er udfra nogle grundideer med de forskellige
numre, i gang med fremstillingen af tøj/rekvisitter. Alle sejl bliver sat til
på, at få fremstillet nogle festlige og farverige kostumer til cabarevyens
PT 22 planlagte numre. Denne del er selvsagt en vigtig og tidskrævende
del af forberedelserne til en revy, og kostumeholdet består i år af: Alice
Høy, Annette Lücking, Dagny Runge, Lene Kjærgård og Mette Fredslund.
Vi kan afsløre at dette års røde tråd i cabarevyen, er henlagt til sommerlige omgivelser.
I Ansager på Helge Engelbrechts matrikel, har man i ”Mariehaven” arrangeret adskillige koncerter.
På Landsby Scenen i Hunderup-Sejstrup har vi ”Degnens Have”.
I Hunderup rykker Børnehaven ”Degnehaven” snart over i den gamle skoles lokaler. Derfor er Cabarevyens røde tråd henlagt til det ledige område i
Degnens Have, som i Cabarevyens historie er blevet til et lystigt kulturelt
samlingssted for musik, sang og sjove indslag. Så selvom premieren 19.
Januar er i den mørke vintertid, kan man jo i en Cabarevy sagtens drømme
sig tilbage til at nyde livet, med musik og glade dage på en sommerdag i
grønne omgivelser. Kommunens nye tiltag med flextaxa ordningen vil
også indgå i den røde tråd, og på den måde bringe historien vidt omkring.
Under alle omstændigheder vil også denne Cabarevy blive en blanding af
cabaret og revy, med et mix af sang, musik, sketcher og egne tekster.
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Hele holdet (ca. 30 personer) på og bag scenen glæder sig til at vise resultatet af vinterens anstrengelser, i ialt 6 planlagte forestillinger.
Billetsalget starter 4. december (se annonce andetsteds i Landsbyposten)
På Landsby Scenes vegne
Pia, Jørn, Jan
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SENIORNYT
Der er for alvor gang i aktiviteterne i seniorklubben i disse tider. Torsdagsarrangementer, bowling og petanque går hånd i hånd til stor glæde for
seniorgruppen.
Torsdag den 1. november fortalte Anna og Ernst Dyhre om en spændende
sejltur tværs over Skotland. Med start i Kalundborg gik turen via Inverness i Skotland gennem kanalsystemet i det skotske højland og bl.a. Loch
Ness (med søuhyret Nessie) over til Hebriderne i Atlanterhavet, inden
kursen blev sat hjemover. Foredraget var krydret med smukke fotos.
Torsdag den 15. november kom tidligere borgmester, Egon Lorentzen, og
fortalte om sit liv, heriblandt mange spændende betragtninger om borgmestertiden. Foredraget var et interessant tidsbillede af udviklingen og
vilkårene gennem årene fra 1937 og op til i dag.
Mens dette blad er på vej rundt til husstandene kommer præsten i Gørding, Pernille Troldborg, torsdag den 29. november og fortæller og synger
for seniorerne.
December måned byder på det traditionelle julearrangement torsdag den
13. kl. 13.30. Der indledes med gløgg, julesange og kaffebord, inden der
gøres klar til BANKOSPIL. Vanen tro vil der være mange gevinster at
spille om, så gevinstchancen er stor. Har du som privatperson eller erhvervsmæssigt lyst til at bidrage til gevinstlisten, skal du kontakte Gerda
Bjerrum på tlf. 75 17 31 45 eller 28 83 08 45.
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INDENDØRS PETANQUE
Som et forsøg startede vi i november med indendørs petanque i hallen. Til
formålet var indkøbt 1 sæt petanquekugler, som hurtigt måtte suppleres
med endnu et sæt. Fremmødet har været overvældende med 18 deltagere
hver gang, så nu er det 3. sæt kugler anskaffet. Det foregår hver onsdag kl.
9.30 i hallen, og naturligvis holdes der pause med fælles kaffebord. Rent
fysisk og teknisk kan ALLE være med, så der må gerne troppe endnu flere
op – måske blot for at kigge på og deltage i kaffepausen. Man betaler kr.
10,- hver gang.
Hvis der opstår pauser, eller der er overskydende spillere, er der mulighed
for at spille stigegolf (det stiller Inger Skov velvilligt til rådighed). Også
dette spil kan ALLE klare, så kom bare.
Vi har haft lidt samarbejde med Føvling petanque, og det er planen, at alle
interesserede skal dyste i Føvling en gang i januar. Mon ikke vi kan blive
enige om at invitere til returdyst?
Der er stadig bowling alle mandage kl. 14.00 i ulige uger. Det foregår i
Brørup med tilmelding hos Knud Hansen på tlf. 75 17 37 84.
Første arrangement i det nye år er torsdag den 10. januar kl. 13.30 i forsamlingshuset. Mere herom i næste nummer.
Alex Andersen

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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FORSKØNNELSESPRIS
Mange tak til den eller dem, der har tænkt på os til forskønnelsesprisen.
Det blev vi meget beæret og meget overrasket over.
Et stort tillykke til Karina og AnnaGrethe med prisen.
Karen og Ole Jæger

Her ses Ole og Karen Jægers nyrenoverede hus ”Pumpegården”.
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Her ses de andre 2 nominerede huse: Øverst: Kjærgårdsvej 54 og nederst
Nørlundvej 2.
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Wellness for fødderne
Først gik det helt i fisk. Vores fødder var ikke nær så interessante som
en kugle af tørfoder. Men da den var indfanget med et lille net, vendte
de små doktorfisk deres interesse mod vores fødder og ben. Det kildede
lidt, men det fortog sig næsten, og blev til en meget behagelig fornemmelse - men når en af dem bevæger sig ind mellem lilletåen og nabotåen, kildede det nu stadigvæk. Man kan lukke øjnene og koncentrere
sig om de små munde, der suger døde hudceller. Samtidig kan man nyde
roen og den sagte musik … og slappe af.
Lone Ingvartsen har indrettet et væg-til-væg bassin med doktorfisk i et
lille værelse på førstesalen. Der er plads til to sæt ben i bassinet, der er
så dybt, at man ikke kan nå bunden. Så man må smøge bukserne godt op
over knæene og lave høje benløft, før man er på plads i stolen. Til at begynde med farer fiskene forvildet rundt, før de opdager hvilke lækkerbidskener, der er stukket ned til dem. Man må være tålmodig og lade
være med at prøve at pirke til fiskene på bunden, for så får man våde
bukser.
Garra Rufa fisk stammer fra Tyrkiet, hvor de bor i nogle bestemte varme
kilder, der er temmelig næringsfattige. Når så der kom mennesker for at
bade i de varme kilder, fandt fiskene ud af, at deres døde hudceller var
næringsrige – og menneskene fandt ud af, at behandlingen har en helende effekt på psoreasis, diverse eksemer og fodsvamp. De kan også fjerne
hård hud på fødderne – men ikke på en gang.
Hvis ikke man lider af en af ovennævnte sygdomme, kan man stadig
forkæle sig selv med en behandling som ren wellness, og man kommer
hjem med dejligt bløde ben. Hvis man er to, får man 10% rabat, for man
må jo deles om fiskene. Men det er rigtig hyggeligt at være to. Hvis man
skal have behandlet et hudproblem, er det nok bedst at være alene, så
man bliver behandlet af flere fisk af gangen.
Det er en rigtig god gaveide til manden eller kvinden eller parret, der har
alt, eller den højgravide, der har mistet det nære forhold til sine fødder,
eller bare til en selv, fordi man fortjener det lidt godt.
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Wellness for bilen
Hvis man derimod synes at bilen trænger til lidt doktorfisk til at fjerne
snavs og pletter, kan man gå til Morten Hartvigsen, der har lejet sig ind
hos sin bror Nørlundvej 3e. Morten rengør biler, der skal sælges brugt,
men han vil også gerne have private kunder, der synes, at bilen skal se ny
ud.
Helle Hvitved

Velkomstpakken
Lokalrådet har nu fået fornyet sin velkomstpakke til nytilflyttere. Det
drejer sig om en liste af håndværkere, foreninger, handlende og behandlere, der tilbyder en rabat på et eller andet produkt eller tilbud. Jeg
har aftalt med pigerne i købmandsbutikken, at en af dem tager ud til de
nyankomne med et gavekort til købmanden samt velkomstpakken. På
den måde får byen taget godt imod de nye, og disse stifter hurtigt bekendtskab med de tilbud, der er her (og lidt i Bramming). Da vi ikke
altid ved, hvor der flytter nye ind, så husk at sige det hos købmanden,
hvis I får nye naboer – så klarer vi resten. Tilbuddet gælder også lejere
og fastboende, der får ny samlever.
Udbyderne er:
Håndværk: Murerfirmaet Egon Sørensen, Holm Træbyg, tømrermester
Jesper Hartvigsen, snedkermester Bjarne Hein Jensen.
Handel: Malervarer fra Réne Rasmussen Mulvad, Geoconsult Jan Pristed, Majholm planter, Briller fra Optimal Bramming, Opus 9 urmager,
Lunagaard og Dog City
Biler: Dæk fra Fritsen, bilpleje hos Morten Hartvigsen
Foreninger: HSI, HSUG, Hunderup/Sejstrup cykelmotion
Øvrige: Zoneterapi/massage Lone Lindberg, wellness Lone Kirkegaard
Ingvartsen, frisør Inge Aagaard og coaching Mette Bjergmark.
Hvis der er nogen, der ønsker at komme på eller af listen, så henvend
jer til Helle Hvitved 75 17 24 17.
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DÅBSJUBILÆUM I HUNDERUP KIRKE
Lørdag eftermiddag,d. 10. nov. holdt vi for første gang dåbsjubilæum i
vores kirke (men ikke for sidste gang ).
De børn, der blev døbt for 5-8 år siden var inviteret med et personligt
brev.
Det blev en rigtig god halv time, de ca. 40 fremmødte dåbsjubilarer, søskende, forældre og bedstemødre fik i selskab med jubilarens sovedyr:
Fællessalmer, mini-koncert af Gredstedbro Skoles lille kor, stille musik
fra orgel, cello og fløjte, historien om, hvorfor vi bliver døbt, gensyn
med døbefonten og fadervor sagt i kor var ingredienserne.
Alt sammen noget, der fik deltagerne til at falde til ro.
Til sidst fik dåbsjubilarerne en ”falde-i-søvn-CD” foræret.
Den er rigtig god at falde til ro på - og det kan nok være nødvendigt for
både børn og voksne i en tid, hvor meget ustandselig foregår ”på de høje
nagler” . Til slut var der juice og kage til alle børn i kirken.
Mette Fredslund
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Kasper medbragte
sit sovedyr til
dåbsjubilæet…
og Jakob, Line og
mor Birthe
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2012.
På orienteringsmødet, som blev afholdt 13.sept. i HSI
blev opstillet en liste til MR valget.
Da ikke andre lister er indkommet, blev det et aftalevalg.
Inger Marie Andersen og Ole Jæger
ønskede at træde ud af rådet.
Vi siger tak til dem for deres store arbejde for MR i mange år.
Anette Bjerrum og Mette Bjergmark
er de nyvalgte MR medlemmer,
som vi byder velkommen. Vi glæder os til samarbejdet.
Menighedsrådet har nu konstitueret sig med
Lena Randrup som formand,
Mette Fredslund ,næstformand,
Jan Skovsgaard Christensen, kirkeværge,
Mette Bjergmark, sekretær og kontaktperson og
Anette Bjerrum Jørgensen som kasserer.
Menighedsrådet.
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REKLAMESKILT I HALLEN?
Vi tillader os at rette henvendelse til dig med henblik på at indgå en sponsoraftale mellem dit firma og H.S.I.
Aftalen lyder på en 5-årig kontrakt, hvor du for kun kr. 5.250,- kan få ophængt et reklameskilt med eget valg af logo på hvid baggrund i H.S.I. hallen i Hunderup
Vi håber meget, at dette har din interesse og ser frem til at høre nærmere
fra dig.
Ved evt. spørgsmål rettes henvendelse til H.C.
på tlf. 60 49 14 17
Med venlig hilsen
H.S.I./H.C. Jochimsen

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
december.
02. december, 1. sø. i advent, kl. 09.30
09. december, 2. sø. i advent, kl. 16.00 Luciaoptog
11. december, Kirke for de små, kl. 09.30
16. december, 3. sø. i advent, kl. 09.30 - de 9 læsninger, decemberkoret
21. december, Skolens Juleafslutning kl. 10.00
23. december, 4. sø. i advent, ingen.
24. december, Juleaften, kl. 14.30 indsamling
25. december, Juledag, kl. 09.30
26. december, 2. Juledag, ingen
30. december, Julesøndag, ingen

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen
BØRNEHAVEN
Gitte Nørregaard Knudsen
30 22 35 95
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
7517 2402, Kirkevej 80
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand og haludlejning:
H.C. Jochimsen 60 49 14 17
Udlejning samlingssal:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Aage Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup,
tlf. 7517 4032,
mail: aagef@hotmail.com

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06

LANDSBY SCENEN
Kristina Søgaard
Ribevej 70, Sejstrup
kristinasoegaard@gmail.com
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.

HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

Kartoffel og grøntsags boden, på Sejstrupvej 12, Sejstrup.
Som en lille hobby opdrætter vi også tyrekalve til slagtning

Kalvefars ................................................................52,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................55,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kartoffel bod på Kjærgårdsvej 22, Hunderup.
Søren Karlo Tækker
75 17 42 25 / 20 87 73 78
Bedst efter kl. 18.00
23

Nogle af Idéforums produktioner lavet af drivtømmer.
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