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Gymnastik 2021/2022
Nu er det igen tid til sved på panden, fart og
tempo, redskaber - kun fantasien sætter grænser
Vi starter op i uge 35
- Bleræs (årgang 2018-2020 – barnet skal kunne gå)

onsdag kl. 16.30 – 17.15
Instruktører: Lone Arge-Kristensen og Tanja Beier Lindberg Jensen

- Troldeungerne (årgang 2016-2017)

torsdag kl. 16.00 – 17.00

- Krudtuglerne (årgang 2014-2015)

Onsdag kl. 17.30-18.30

- Spirrevipperne (Spring årgang 2012-2013)

Onsdag kl. 18.45-19.45

- Junior spring (årgang 2007-2011)

Mandag kl. 16.45-18.00

- Fitness (Dame/herrer fra 16 år – ?)

Onsdag kl. 20.00 – 21.00

Instruktører: Heidi Falkesgaard Hundebøl og Mai Falkenberg Riddersholm
Hjælpeinstruktører: Maria Grøndal Rasmussen, Emma Klingsten Skovshoved og
Elisabeth Klingsten Skovshoved
Børnene kan blive afhentet i børnehaven Troldehulen i Hunderup
Hvis afhentning skal barnet sættes ud til gymnastik på Aula
Instruktører: Line Holm Birk og Alberte Uldbæk Iversen
Hjælpeinstruktører: Frederikke Rosenborg Søgaard og Sascha Ravn Sørensen
Instruktører: Katrine Bjerrum og Mai Falkenberg Riddersholm
Hjælpeinstruktør: Marie Lundgaard Andersen
Instruktør: Lars Boel
Hjælpeinstruktør: Mette Lundgaard Andersen
Instruktør: Tanja Beier Lindberg Jensen

nYt

nYt

- Mindfulness

nYt

nYt

nYt

nYt

Instruktør: Mads Skovsgaard Christensen
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Børnebadminton / Tommy Holm Ebbesen
Så er badminton sæsonen atter gået i gang, hvor vi hver torsdag spiller og
hygger i Hunderup hallen. Der bliver spillet på to hold, hvor hold 1 er fra
årgang 2012 og efter, og hold 2 er fra årgang 2011 og før.
Hold 1 spiller fra kl 17-18 og hold 2 spiller bagefter fra kl 18-19:30.
Hvis man skulle gå rundt med tanken om, om badminton kunne være
noget man kunne have lyst til at gå til, så er der mulighed for at komme
og prøve at spille et par gange, hvor man rigtig kan få fornemmelsen af,
om man har lyst til at være en del af holdet. Der vil selvfølgelig også være
mulighed for at låne en ketcher, hvis man ikke selv har;)
Vi håber at se en masse til sjov, hygge og badmintonspil.
Vh Tommy, Claus og Stina
Evt spørgsmål til Tommy på 40191904

Badminton landsmesterskaberne

Vi i badminton-klubben, kan være stolte af, at U13 og U15 piger og
drenge, havde kvalificeret sig til landsmesterskaberne i Badminton for
hold og individuelt. Ikke alene kvalificerede vi os, vi kom da også hjem
med medaljer. Stort tillykke til Marie, Andreas og Alexander, Frederik,
der vandt bronze i hold for U13.
Stort tillykke til Marie U13, der vandt guld i dame double, sølv i dame
single og guld i mix double, sammen med Andreas U13 i individuelt.
Også stort tillykke til Alexander U13, der vandt bronze i herre single,
herre double og mix double i individuelt. Og sidst men ikke mindst, stort
tillykke til Signe U15, der vandt bronze i dame single individuelt.
Tak til alle spillere der var med til mesterskaberne, i var super seje og
rigtig godt gået! Vi er meget stolte ;)
Vh Tommy, Claus og Stina
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SOGNEARKIVET
v/ Niels Hansen,
tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver
måned fra kl. 19,30 til 21,30
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Tak for opmærksomheden til min konfirmation. Jeg havde en
dejlig dag
Hilsen Thea Rosa
Black-Jensen,
Kirkevej 25.
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Generalforsamling, Seniorklubben / Alex Andersen
Torsdag den 7. oktober kl. 13.30 i forsamlingshuset
Generalforsamling i Seniorklubben og foredrag
Dagsorden for generalforsamling
Valg af ordstyrer og skriftfører
Bestyrelsens beretning
Regnskabet
Valg af bestyrelse (Eilif, Erik og Alex modtager ikke genvalg)
Valg af bestyrelsessuppleanter
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag (senest 8 dage før til Gerda)
Valg af revisorer
Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved
Bent Sommer fra Bramming.

Han vil fortælle om udvalgte rejser rundt på jordkloden.
Bent Sommer er kasserer i Bramming bridgeklub, og så er han lidt af en globetrotter. Geografitimerne i skolen blev fulgt med intensivitet, og specielt kort og
globus blev fulgt med stor interesse. Mange af drengedrømmene er nu realiseret med rejser på en stor del af
kloden, og så har Bent arbejdet i
både Grønland og Mozambique i
det sydlige Afrika.
Der venter utvivlsomt et spændende foredrag.

6

Landsbyposten Oktober 2021

Møde i Seniorklubben / Alex Andersen
Torsdag den 21. oktober kl. 13.30 i forsamlingshuset
Bernhard Brunsgaard om en tur til Canada og Alaska

Efter 35 år med malkekøer slap Bernhard Brunsgaard sin indre eventyrer
løs. Solgte køer og mælkekvote og lejede jorden ud.
De sidste 8 år har han kørt
over 100 000 km på motorcykel i den store verden.
Holder meget af det Nordlige
Canada og Alaska-men også
Australien og USA.
Kører meget primitivt med
telt og mini gasblus.
De fleste ture er på 2-5 mdr.
Dette foredrag handler om
en tur på 15 - 17.000 km til
det Nordvestlige Canada og
Alaska.

Nyt om petanque / Alex Andersen
Petanque har afviklet sin årlige efterårsturnering med mange spændende
kampe. Øverst på skamlen kom Gerda og Iver Hansen efterfulgt af Erik
Alberg/Eilif Pedersen, Lene Christensen/Hanne Fugleberg, Irene Larsen/
Jens Jørgensen og Ellen og Søren Ingvartsen.
Ved landsbyfesten lørdag den 11. september blev der på ny afviklet en
turnering, og her lykkedes det igen for Gerda og Iver Hansen at sikre sig
førstepladsen med sejre i alle 4 kampe. På de næste pladser kom Ellen/
Søren Ingvartsen, Hanne Fugleberg/Erik Alberg, Dagny/Knud Runge og
Karen og Ole Jæger.
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Prøv at spille petanque! / Alex Andersen
PRØV INDENDØRS PETANQUE HELT GRATIS
Udendørs sæsonen i petanque markeres med en afslutningsturnering
torsdag den 25. september.
Derefter går vi indendørs og spiller hele vinteren i hallen. Til dette har vi
købt helt nye kugler af en virkelig god kvalitet. Udgifterne hertil er givet
af ”VELUXFONDEN” og ”NORLYS”.
Der spilles hver mandag kl. 14 – 16 og hver onsdag kl. 9.30 – 12, og vi
har plads til mange. Man kan få et helt gratis prøvespil mandag den 4.
oktober kl. 14.00 og onsdag den 6. oktober kl. 9.30.
Ønsker man herefter at spille fast en af de 2 dage, er kontingentet for
hele vinteren kun kr. 250,-. Ønsker man at spille begge dage, er prisen kr.
500,-.
Der kræves ingen forudgående kendskab til spillet, og vi har alle spillematerialer. Hver gang er der lodtrækning om makker og modstandere i
de 3 runder, der spilles.

Et billede fra sommerens udendørsspil taget af Alex Andersen
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Tale/prædiken ved bisættelse / Ole Witte Madsen
Bisættelse af Grethe Hedegaard, lørdag den 21. august 2021 kl. 10.30 i
Fovrfeld Gravlund.
Læsning fra Rom 6,3-11. Sange: 192: Hil dig, frelser og forsoner - 787:
Du, som har tændt millioner af stjerner – En dejlig dag – 26: Nærmere
Gud til dig. Ved rustvognen: 784: Altid frejdig
Prædiken
Solen har det med at gemme sig, / og når solen leger gemmeleg, så kan
vi kun se de grå skyer, måske med dryp af regn og nedbør,/ og det løfter
ikke ligefrem vort humør. Nej, sol vil vi have, glæde og leg, sjov og hygge.
Derfor har man familie, for familien er det sted, hvor man kan hygge
sig sammen, børn og voksne, unge og gamle. Det begynder med, at en
kvinde og mand møder hinanden, forelsker sig og finder sammen. Ud af
deres kærlighed vokser glæden og familien, og således er der pludseligt
en lille flok til at fylde en campingvogn eller en stue med godt samvær. I
dag er vi dog samlet her i Gravlundens kapel, fordi vi skal tage afsked og
sige farvel til Grethe Hedegaard. Hun blev født den 28. januar 1948 og fik
lov at leve og opleve 73 år her på jorden inden hun døde tirsdag den 17.
august efter et kort og hårdt sygdomsforløb.
Hendes liv begyndte, da hun blev født, og hun voksede op hos sine
forældre, hun levede sit ungdomsliv og trådte ind i de voksnes rækker,
blev efterhånden uddannet tandtekniker og arbejdede med det i små
40 år. I 1974 var hun en aften i Palmehaven i Esbjerg, der var restaurant
og dansested, og der fik hun øje på ham, som hun skulle dele livet med.
Henning og Grethes forhold udviklede sig og i 1975 blev de gift og fik
47 år sammen i ægteskabet. Deres ægteskab dannede ramme om deres
forhold og familieliv, der blev ved med at vokse. Michael og Carsten blev
voksne og fik også selv påhæng og børn. Børnebørnene var en stor glæde
for Grethe, og hun tog imod dem med åbne arme lige fra den ældste til
den yngste; hun var farmor for dem alle. Ja, meget var hun for jer, der
var nær på hende. Hver især sidder I med jeres gode minder om hende,
som blev hustru, mor, svigermor og farmor, og på hver jeres måde oplevede I, hvordan hun viste jer kærlighed og omsorg ikke mindst igennem
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sine kreative evner, håndværk og madlavning. Måske kan I endnu høre
strikkepindene, der rask arbejder med garnet, eller måske kan I dufte
de hjemmebagte pizzasnegle. Der er meget at være taknemmelig for ved
hendes rolle i jeres liv.
Grethe var mest til det nære, og derfor er I også forsamlet en lille flok i
dag, hendes nærmeste omkring hendes kiste; den hvide kiste, der kan
virke så kold og fremmed. Det er svært at forestille sig, at Grethe ligger
derinde med lukkede øjne og stille hjerte; hænder, der ikke mere skal
være kreative. Vi kan sige os selv, at det er sådan det går – hen mod kiste
og afsked. Og vi vil savne og sørge over dem, vi mister, og vi ved, at vi en
dag selv vil ligge under kistelåget og andre vil sørge over os. Hvad efterlader vi os til dem, der skal leve videre?
Livet skal jo leves, det er derfor, vi har fået det, men fremover må I leve
uden at Grethe kan gøre alt det, hun gjorde for jer i sit liv. I må tage over
og bære hende med jer i kærlige minder og tanker. Ingen lever for sig
selv og ingen dør for sig selv, for vi er altid i relation til andre. Og ikke
bare hinanden, men også til Gud. Vi kan gribe hinanden, omfavne hinanden og give håndtryk, men vi kan også blive væk for hinanden og
miste forbindelsen, og en dag kan forbindelsen ryge helt, som når døden
stjæler os fra hinanden. Men selv i døden er vi ikke efterladt til en ukendt
skæbne, for Gud selv går med ind i dødens mørkeste kroge og gravens
dybeste mørke. Jesus har jo selv været der efter sin korsfæstelse, hvor
han blev lagt i en gravhule for at hvile indtil tidens ende. Men livet brød
ud af døden, for end ikke døden kan binde evighedens liv og kærlighed.
Som en solopgang i et gravkammer sprængtes dødens lænker, og døren
blev sparket op, så Jesus kunne træde op og ud i et nyt liv med sin egen
krop uden smerter eller sygdom. Derfra gik han ind i evigheden, og fra
evigheden vil han en dag komme for at vække os fra dødens søvn og
slummer. Derfor bliver afskeden i dag ikke den evige afslutning, men kun
afslutningen på det kapitel, der handlede om Grethe, som fik sit liv at leve
iblandt alle jer, der har været så heldige at få lov at være en del af hendes
liv og tilværelse på forskellige måder.
Vi har fået livet for at leve; at leve er at bevæge sig, at rejse, at opleve,
10
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at være sammen i campingvogne og ferier sydpå, afslapningsdage ved
poolen, hygge derhjemme med bagværk og spil, sjov og leg; små gaver i
ny og næ, nære relationer, stille stunder. Livet er alt det og meget mere,
og derfor må vi også fyldes af taknemmelighed over det, vi fik sammen
med dem, vi fik lov at få tid med. Tiden er en sjov størrelse; den ene dag
er man ung og ude at danse, og den anden dag er man farmor til en flok
skønne børnebørn. Den ene dag kan man glæde sig sammen, en anden
dag græder man i savn og sorg over at miste og mangle. Man siger, tiden
læger alle sår, men det er nok mere sandt at sige, at kærligheden og fællesskabet, samtaler og nærvær kan trøste og opmuntre såvel den mindste
som den største.
Nogle dage er vejret bare gråt og trist, og nogle gange er vi grå og triste indeni. Lyset kan dog komme til at skinne igen; smilet kan finde sin
vej frem igen, når vi mindes de gode og glade dage og synger og samles
omkring det håb, som Grethe og vi har fået i vores dåb. Da Grethe som
en lille pige blev båret til døbefonten, fik hun tre håndfulde vand i håret
og præsten sagde, at hun kom til at tilhøre Gud i himmelen; Gud er vores
himmelske far, og han holder os i sine stærke hænder, selvom vi oplever
triste dage, ja, selv når alle dage ender.
I dag får Grethe tre skovlfulde jord på sin kiste, for vi er kødelige og dødelige, og til jord skal vi blive – men det er ikke alt! Der er mere at sige,
for vi skal med op i Guds himmerige. I livet og i døden skal vi gå meget
igennem, men vi gør det gerne af kærlighed; går igennem ild og vand
for dem, vi holder af. Ligeså gik Jesus igennem korsets pinsler og dødens
nederlag og undergang af kærlighed, fordi døden ikke længere skulle stå
i vejen for at vi kunne leve vores jævne liv i vores stille tro på Gud. Enhver må finde sig til ro i den tro, som man har temperament til. Grethe
havde det bedste med små forsamlinger og selskaber, og der kunne hun
være intens til stede. Der kunne hun leve, der kunne hun bo med fred til
mennesker og med sjælero. I dag tager vi afsked og siger tak til Gud for
Grethe. Lad savnet blive mild og sorgen finde trøst, når vi tænker på livets gave og mindernes lyst. Guds fred være med Grethe. Guds fred være
med os alle. Amen.
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Nyt fra Lokalrådet / Claus Simonsen
Lokalrådet er kommet i gang igen efter sommerferie og nedlukning. Det er
skønt at mange ting er blevet normaliseret, og ikke mindst at man igen kan
mødes RIGTIGT!
Esbjerg Kommune bevilgede sidste år 250.000 kr. til en skolesti langs Kjærgårdsvej i Hunderup, og lokalrådet har været i dialog med den ansvarlige i
kommunen. Desværre har der været udskiftninger på denne post, men i begyndelsen af september havde vi et møde med den pt. ansvarshavende der var
ude at bese området. Foreløbig er alting højst på tegnebrættet, men en proces
er sat i gang, og vi glæder os over hvert eneste lille skridt fremad.
Lokalrådet og lejeboligudvalget under lokalrådet har en bod på efterårsmessen
i september. Der vil være repræsentanter til stede for Bramming Boligforening
og for lejeboligudvalget, man
vil kunne se plancher der viser
hvorledes man tænker sig at
boligerne kan komme til at
se ud, man kan blive skrevet
op til en bolig, og man kan få
beregnet en forventet husleje
for en lejebolig i Jægervænget.
Det er også muligt at købe
grunde til bygning af ejerbolig
i Jægervænget, og det vil vi
også informere om.
Der er mange forskellige måder at komme i kontakt med
lokalrådet på: Man kan skrive
til vor mailadresse, man kan
skrive til os på Facebook, eller
man kan fange et lokalrådsmedlem hos købmanden. Nu
kan man også lægge en note til
os i vores postkasse, der hænger ved siden af købmandens
hjertestarter – hvor meget
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mere kan man ønske?
Skolebussen har en håndfuld faste stoppesteder i Sejstrup og Hunderup, men
for nylig kom der et ekstra stop til: I den sydlige ende af Hunderup kan skolebørnene (og andre der ønsker at bruge bussen) nu stå på ved et rigtigt busstop.
Vi har også videregivet et ønske fra en bruger om at Kommunen finder nogle
lidt nyere modeller af busskure. Kommunen har skrevet ønsket på deres prioriteringsliste, og så må vi se hvad der sker … og hvornår.
Afstribningen på Kjærgårdsvej er blevet høvlet af, og der er lagt klippeskærver
over asfalten. Når skærverne er kørt helt ned, vil afstribningen blive påført
igen.
… og så afholder lokalrådet sit årsmøde i Sejstrup Forsamlingshus mandag d.
25. oktober. Se annoncen andetsteds i Landsbyposten. I år vil vi have fokus på
hvad vore byer kan tilbyde nytilflyttere, og derfor vil vi invitere alle foreninger
i området til at komme og præsentere hvad de foretager sig og hvordan man
kan bidrage. Efter denne præsentation starter lokalrådets årsmøde, og man er
meget velkommen til at blive siddende
Hunderup-Sejstrup lokalråd afholder sit årsmøde
Mandag d. 25. oktober 2021 kl. 19.30
i Sejstrup Forsamlingshus, lille sal, Kirkevej 80
Dagsorden:
1.
Områdets foreninger præsenterer sig selv
2.	Valg af dirigent
3.	Valg af referent
4.
Formandens beretning
5.
Fremlæggelse af regnskab
6.	Valg. Lianne Luttikhedde stiller op, og Claus Simonsen modtager
genvalg
7.	Valg af revisorer. Knud Runge og Børge Sørensen er på valg
8.
Årets pris
9.	Eventuelt
Årsmødet 2021 har fokus på at præsentere vores område for nytilflyttere.
Derfor har lokalrådet inviteret alle nytilkomne inden for de seneste år til at
overvære punkt 1. Det er naturligvis tilladt også at overvære de efterfølgende
punkter.
Claus Simonsen
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Aktivitetsdagen 11 september / Landsbyfest-udvalget
Landsbyfestudvalget under HSUG afholdte en aktivitetsdag 11. september. Vi
havde en rigtig god dag, med en masse aktiviteter for børn og voksne. Dagen
startede kl. 9.00 med gratis rundstykker, kaffe og juice. Det traditionelle moseløb på hhv 5 og 10 km. havde ialt 40 deltagere. Vejrudsigten var en overgang
faretruende, men bortset fra en kort byge på formiddagen, var vi heldige med
tørvejr til moseløbet og resten af dagen. Tak til Dan for veludført organisering
af løbene.
10 lokale kagebagere havde leveret flotte kager til vores lokale kagedyst. De
mange besøgende, fik mulighed for både at bedømme kagerne på både udseende og smag. Tak til alle kagebagere for de flotte, store, og velsmagende kager.
Så de mange kager ovenpå de store frokost grillpølser, gjorde at ingen gik sultne
hjem…
Efter kagedysten var der
fodboldkampe, hvor kvindekampen mellem HSUG
kække kvinder og tøserne
blev en jævnbyrdig affære
som endte 1-1.
Herrekampen stod mellem
HSUG’s “De gamle hunde”
mod “De hjemvendte sønner”.
Her måtte de gamle hunde
bøje sig for overmagten. De
unge ben var en tand for
hurtige, for de ellers “erfarne” gamle HSUG spillere. Kampen endte 6-0 til
sønnerne. De mange fremmødte tilskuere kunne tipse
på resultaterne. 3 tilskuere
ramte 1-1 – ingen havde set
”De gamle” ville tabe 6-0.
Igennem hele dagen var der
mulighed for børnene at
14 Landsbyposten Oktober 2021

udfolde sig i hoppeborgene, og deltage i ansigtsmaling og bålhygge.
Der var også arrangeret petanque turnering på de fine petanque baner, som
petanque folket har fået etableret.
Alt i alt havde vi indtryk af at folk hyggede sig på pladsen, og 11. September var
også den weekend hvor de sidste officielle corona restriktioner faldt væk - alene
det var jo en fejring værd.

Tak til sponsorer og frivillige hjælpere

Vi vil gerne takke vores sponsorer for støtten. Vores hovedsponsor SYDBANK har via et flot
sponsorat sikret at vi kom ud af
dagen med et fint overskud, som
HSUG jo godt kan bruge ovenpå
et år med corona nedlukninger.
Også tak til Michael Rosendahl
for lån af toiletvognen, og til
Kirsten og HC som stillede et
telt til rådighed.
Hverken denne eller fremtidige
landsbyfester, kan gennemføres
uden frivillige hjælpere. Ingen
nævnt ingen glemt, men det har
været en fornøjelse at så mange
har bidraget til forberedelserne
og selve aktiviteterne.
Vi håber at både de mange frivillige hjælpere, sponsorer, og Jer lokale borgere,
er klar til en ny landsbyfest i 2022.
Det er vores klare ambition og plan at vende tilbage med den traditionelle
landsbyfest over 3 dage i uge 22 i 2022.
Skulle du have lyst til også at deltage i landsbyfestudvalget, og dermed få indflydelse på hvad der skal ske, er du velkommen til at kontakte een af os.
Med venlig hilsen
Landsbyfest udvalget: Cecilie, Lone, Søren, Heino, Jan.
Rundt om i bladet er der fotos fra dagen (foto: Jan B Andersen)
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Efterårs-gå-ture/gåmaraton / John Lücking
Lions Klub Bramming har i samarbejde med DGI lavet et gå maratonarrangement.
Det er fire ture af ca. 10 km. eller fire ture af ca 5 km. som samlet svarer
til en hel eller en halv maraton.
Vi går turene i det gamle Bramming Kommune.
Bramming søndag d. 31 oktober med start kl 10:00 ved Idrætscentret.
Fra Vejrup idrætscenter søndag d. 07 november kl. 10:00
Fra Gørding idrætscenter søndag d. 14 november kl 10:00
Fra Darum idrætscenter søndag d. 21 november kl. 10:00.
Der vil være turguider på turene. For 10 km. ruterne vil der være et
stykke frugt halvvejs og for 5 km. et stykke frugt ved målet. Der vil også
være et diplom for gennemført halv eller hel maraton.
Man kan også vælge kun at gå enkelte
dage/ fritvalg.
Tilmelding og betaling på linket:
http://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202111062010. Der vil senere komme en artikel i uge avisen hvor linket
til DGI også vil være og der vil blive sat
plakater op hos købmanden og i hallen.
Man kan også gå DGIs hjemmeside
Pris: 100 kr. hvis man vil gå 4 ture og 75
kr. hvis man vil gå færre ture.
Vi håber at vi har lavet nogle interessante
ture i de fire byer, så alle kan få en god
oplevelse.
Lions Klub Bramming
Søren Damkjær Sørensen tlf:26169048
Laurids Schack tlf. 29414239
John Lücking tlf. 40365799
Gerda og Iver Hansen
vandt i petanque
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I Sejstrup Forsamlingshus lørdag d.30-10 kl.1800.
Koncert incl buﬀet 450,- + gebyr
Billeer købes på Billeen.dk
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Lørdag d. 9 oktober kl. 18,00 i Forsamlingshuset

Kun for mænd

Med øl smagning, 7 stk, leveret af Carsten Berthelsen, kendt fra radio
og Natholdets Julekalender på TV2 Zulu.

Men først skal vi have noget at spise fra Vilslevkokken, som er:
I år skal vi have store burgere, bestående af en dejlig stor brioche bolle
med krydder mayo, en bøf på 300g, rødbeder, bløde løg, syltede rødløg,
ketchup, remoulade, forårsløg, ristet løg, spejlæg og skysovs. Derl store
grove pommefrites og bernaise sauce.
Billetpris er 385,- + gebyr på Billeen.dk
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FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP

Jan B. Andersen, Formand 28 49 50 29, jan.b.andersen@bbsyd.dk
Vicki Hejn, Kasserer, 30 70 86 70, hsugkasser@outlook.dk
Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
Doris Præst, 40 33 42 97, kirketoften9@gmail.com
Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, mai.riddersholm@gmail.com
HJEMMESIDE: www.hsug.dk

		

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON: Claus Jæger, 75 17 38 53 / 22 78 82 39. Dan Andersen, badminton@hsug.dk
BILLARD/E-SPORT: Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
FODBOLD: Lars Jensen, 60 92 30 08, Doris Præst, kirketoften9@gmail.com
GYMNASTIK: Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, Lone Arge-Kristensen, 60 13 82 01,
Tanja B. L. Jensen, 22 56 22 79
PETANQUE: Erik Madsen, 29 70 17 06, Alex Andersen, 29 70 28 72, petanque@hsug.dk
TENNIS: Jan B. Andersen 28 49 50 29, Eilif Fogh Pedersen, 40 17 28 17, tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com
FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix Jensen, 40 37 77 32.
UDLEJNING: Camilla Hejn, 75 17 24 02, sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I IDRÆTSSAL: H.C. Jochimsen, 40 53 23 19.
UDLEJNING: Lejf Bjerrum Jørgensen, 51 71 99 58, bjerrum-sejstrup@get2net.dk
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: Jørn Boesen Andersen, 29 79 48 41, jande@esbjergkommune.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: Jørn Høeg, 20 34 13 04, 1988hsfb@gmail.com
IDEFORUM: Mette Fredslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com
K-34: Michael Rosendal, 28 15 13 73 / 53 50 07 71, mr@simplehomes.dk
KØBMANDENS VENNER: Dorthe Knudsen, kobmandensvenner@hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Lene Søgaard, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 42 48 19 55, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Jan Skovsgaard Christensen, 40 14 79 68, ljsc58@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Gerda Bjerrum, 75 17 31 45 / 28 83 08 45, gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
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Sognekalender / oktober
Ons
Tor
Tor
Tor
Lør
Ons
Tor

29 sep
30 sep
7 okt
7 okt
9 okt
20 okt
21 okt

19
16,15
13,30
13,30
18

Filmen ”Onkel” (s. 8 i sept-nummeret)
Walk & Talk (s. 21 i sept-nummeret)
Generalforsamling i Seniorklubben (s. 6)
Bent Sommer fortæller om sine rejser (s. 6)
Kun for mænd (s. 18)
Deadline for næste blad
13,30 Bernhard Brunsgaard på motorcykel i Seniorklubben
(s. 7)
Man 25 okt 19,30 Årsmøde i Lokalrådet (s. 13)
Lør 30 okt 18
Keld & Hilda i Forsamlingshuset (s. 17)

Tilskuerrekord til fodbold??
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