LandsbyPosten
HUNDERUP - SEJSTRUP

Nr. 4

April 2008

30. årgang

Gymnastikholdet for bh. - 1. - 2. kl.

Landsbyposten
udgives af H.S.U.G.
og omdeles til
samtlige husstande
i Hunderup Sogn.
REDAKTION

Hunderup Sejstrup
Ungdoms- og
Gymnastikforening
Formand
Lars Søgård
Ribevej 70
Tlf. 75 19 19 86
Næstformand
H.C. Jochimsen
Kirkevej 76
Tlf. 75 10 22 35
Kasserer
Charlotte Jepsen
Puggårdsvej 23
Tlf. 75 10 22 58
charlottejepsenHSUG@hotmail.com

Alex Andersen
Kirketoften 23
Tlf. 75 17 28 72
samt
Henrik Uhrenholt
Tlf. 24 94 84 24
Inger Andresen,
Tlf. 75 17 47 73
Lis Andersen
75 10 18 28

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER
15. APRIL

Sekretær
Gitte Josefsen
Møllevænget 11
Tlf. 59 44 77 51
Bestyrelsesmedlemmer
Kjeld Thomsen
Kjærgårdsvej 50 A
Tlf. 75 10 12 81

BADMINTONUDVALG
Claus Jæger
Dan Andersen
FODBOLDUDVALG
Michel Riddersholm
Kjeld Thomsen
GYMNASTIKUDVALG
Laila Vejrup
Pia Ebbesen
Gitte Knudsen
BØRNEIDRÆTSUDVALG
Birgit Wede
TENNISUDVALG
H.C. Jochimsen
LANDSBYFESTUDVALG
Jan Bjerrum, 75 10 18 29
Pernille Jacobsen, 75 17 99 44
Claus Jæger, 75 17 38 53
HSUG’S REPRÆSENTANT I
SOGNEUDVALGET
H.C. Jochimsen

Laila Vejrup
Ribevej 75
Tlf. 75 17 43 43

HSUG’S REPRÆSENTANTER I
H.S.I. IDRÆTSSAL
Peter Larsen
H.C. Jochimsen
Hanne Østergaard
Lars Søgård

Gitte Knudsen
Møllevænget 6
Tlf. 76 56 00 46

KIOSK I KLUBHUSET
Anna Marie Thomsen
Kirsten Skov

Claus Jæger
Stratvej 7
Tlf. 75 17 38 53

TELEFON I IDRÆTSSAL
75 10 15 28

Pia Ebbesen
Kirkevej 13
Tlf. 75 10 19 04
Michel Riddersholm
Ribevej 74
Tlf. 66 10 00 81
Dan Andersen
Kirkevej 25 Tlf. 75 17 25 80

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet el2
ler sendes pr. e-mail til Landsbyposten@hotmail.com

HUSKEKALENDEREN
Fre. 28. mar. 19.00

Ølaften i forsamlingshuset

Fre. 4. apr. 19.00

Gymnastikopvisning i hallen

Fre. 11. apr. 18.00

Hyggeaften med mad og teater i forsamlingshuset
– billetter i Brugsen

Tor. 17. apr. 13.30

Seniorklubben. Generalforsamling – derefter
”sponsorbørn i Gambia”

Tor. 17. apr.

Hit med salmen. Vilslev kirke.

Fre. 18. april

Torvedag ved BRUGSEN
– bl.a. spanske margueritter

Fre. 21. mar. 11.00

Langfredag i Hunderup kirke

Søn. 20 apr.

Sidste tilmeldingsfrist til petanque-turnering

Tir. 22. apr. 19.30

BRUGSENS generalforsamling i forsamlingshuset

Tor. 24. apr. 13.30

Seniorklubben er inviteret til Jernved seniorklub.
Emnet er: Kan vestjyder også være morsomme?

Lør. 26. apr.

Oprydningsdag på legepladsen i Kirketoften

Tir. 20. maj. 19.30

Koncert med Kim Sjøgren. Vilslev kirke.

Ons. 28. maj. 19.00

Gospelkoncert i kirken

28. – 29. – 30. – 31. maj
Lør. 31. maj. 8.30

Landsbyfesten

Sommerudflugt til Als med menighedsrådet.
Hjem 21.00

Tor. 19. jun. 9.00

Seniorklubbens udflugt til egnen omkring
Ringkøbing

Man. 25. aug. 18.30

Kirkegårdsvandring Hunderup kirkegård
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NYT FRA BRUGSEN APRIL 2008
I april afholder Dagli’brugsen som sædvanlig sin generalforsamling. I år
bliver det den 22. april kl 19.30. Det foregår også i år i forsamlingshuset.
Programmet for aftenen kan ses i de regnskaber, der vil være fremlagt i
Dagli’brugsen i tiden op til generalforsamlingen. Men bl.a. vil Allan gøre
lidt ud af at sammenligne priser i vores lokale butik med priserne fra andre indkøbssteder.
Det er bedst, hvis man melder sig til i brugsen. Men skulle du glemme at
få dig meldt til, så kom alligevel!
Det plejer også at være i april, at der er torvedag ved brugsen. Fredag den
18. april (St. Bededag) vil Dagny og Knud sælge spanske margueriter foran brugsen. Så også i år vil haverne i omegnen kunne blive flotte med de
farverige blomster.
Og hvordan går det så egentlig i brugsen. Tja både og.
Omsætningen er status quo i forhold til sidste år. Og den følger stort set
budgettet. Så vidt så godt. Det er også glædeligt, at brugsen har en stor og
trofast kundeskare. Tallene viser, at den trofaste kundekreds øger dens
omsætning i brugsen. Tallene viser desværre også, at der er en voksende
del af lokal befolkningen, der tilsyneladende vælger at handle andre steder. Og det ses på omsætningen! Det er en advarselslampe, der ikke kan
ignoreres!
I marts nummeret af Landsby posten omtalte Allan en ris og ros kasse,
hvor man kunne komme af med både ris og ros. Det var meningen, at kassen kun skulle være at finde i marts måned. Vi har besluttet at lade den
sidde i april måned også. Det er i håbet om, at nogen af de mennesker, der
har valgt brugsen fra, vil begrunde det ved at lægge en seddel i kassen.
Det er vigtigt, at brugsen ved, hvorfor den vælges fra og evt. kan gøre noget ved det.
Det var alt fra Brugsen i denne omgang.
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PBV
Jens Biltoft.....

Generalforsamlingen i Forsamlingshuset
d. 27.2.2008
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent blev Kjeld Thomsen.
Skriftfører Karina Andersen.
Stemmetællere ikke nødvendig.
Formandens beretning blev godkendt. Læs andetsteds her i bladet.
Fremlæggelse af regnskab og budget. Blev godkendt. Læs andet
steds her i bladet.
6.
Kassekredit forbliver uændret.
7.
Valg til bestyrelsen: Karina Andersen og Erik Alberg ønskede ikke
genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev: Jan Bjerrum og Tom Sørensen
(Lunagård)
8.
Valg af suppleanter. Jette Bendixen ønskede ikke genvalg. Kjeld
Thomsen modtog genvalg og Erik Alberg indgik i stedet for Jette
Bendixen.
9.
Ole Ebbesen modtog genvalg som revisor.
10. Leif Bjerrum modtog genvalg som revisorsuppleant.
Fra bestyrelsen var indkommet forslag til navneforandring til huset
som lød på: Hunderup-Sejstrup Fest & Kulturhus. Blev
ikke vedtaget.
Evt. Normal livlig diskussion.
Bestyrelsen har efterfølgende afholdt konstituering og ser herefter således
ud:
Formand: Karsten Andersen
Næstform: Anna-Marie Thomsen
Sekretær: Tom Sørensen
Koordinator til ”Kammerslusen” : Jan Bjerrum.
Sogneudvalget: Helle Tanyimboh
Kasserer uden for bestyrelsen: Sigfred Bjerrum
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Forsamlingshuset
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Formandsberetning 2008
Sejstrup Forsamlingshus.
Endnu et år er gået for vores Forsamlingshus, og hvad kan vi så berette.
Et af de første og faste tiltag til gavn for huset var jo”Landsbyscenens”
cabarevy. Og som sædvanlig en kæmpesucces ud over alle grænser, som
også smitter positivet og økonomisk af på Forsamlingshusets budget.
Efterfølgende havde vi d. 13 april igen fællesspisning som var så stor en
succes at vi ikke kunne få plads til alle.
Og sædvanen tro en lækker 3-retters menu til kun kr.100,- hvor overskuddet ubeskåret gik til husets drift hvilket blev kr. 12.500,Utrolig flot, og en dejlig opbakning af sognets beboere.
Igen var der sørget for underholdning af ”Landsbyscenens ” børneteater
med opførelsen af Ronja Røverdatter.
Vi kan så oplyse, at der igen i år er fællesspisning d. 11. april. Så hold jer
endelig ikke tilbage.
Vi har som det er de fleste bekendt jo også fået nyt gulv her i lille sal.
Det var Klaus Rasmussen som havde købt gl. Ilsted Møbelfabrik, hvor der
lå 300 m2 bøgeparket som skulle pilles op.
Det fik Forsamlingshuset lov til at gøre, og fik derved gulvet til en meget
favorabel pris.
Vi efterlyste div. steder med opslag, folk til at komme og hjælpe, men
der var stort set ingen som skrev sig på.
Men tak skal i ellers have. Da først der skulle arbejdes, skal jeg love for at
folk kom ud af deres gemmer. Det var helt utroligt og virkelig dejligt at så
mange gav en hånd med, ellers havde vi aldrig klaret det.
Og ”Kammerslusen” gav flæskesteg til alle aktive om søndagen. Mange
tak for det.
At få 300 m2 gulv pillet op, lagt til side, flyttet, gjort nogenlunde rent
og hvad der nu ellers skulle laves ved det, er ikke bare så lige til.
En større proces gik i gang.
Det gamle gulv skulle naturligvis pilles op, og så lå strøerne på den forkerte led, men den klarede Tommy og hans folk meget kvikt.
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Vi fik i denne
forbindelse også samtidig isoleret vand og varmerør, samt
gulvet isoleret nedefra.

Herefter gik det bare stærkt og vi overholdt vores tidsplan og har i dag et
flot gulv som er nemt at holde.
Rigtig mange tak til ALLE som gav en hånd med.
Og så havde vi pludselig ingen strøm i den gamle del af huset.
Ja, vi kan kun være heldige, at det ikke udviklede sig til en større katastrofe.
Det var de gamle ledninger over store sal, der overvejende var skyld i problemet. Det var gl. stofledninger som efterhånden vat blevet rådne,
Og mere el. mindre også bidt igennem af vel nok mus efter hvad elektrikeren sagde.
Der var kun en vej. Helt nyt ledningsnet i den gamle del.
Men heldigvis slap huset da for en økonomisk bet, da vi havde forsikret
mod kortslutningsskader, og forsikringsselskabet dækkede stort set alle
udgifter.
Den 22 november fik vi så en opsigelse fra ”Kammerslusen”, som det
nok er de fleste bekendt. De havde jo udvidet deres aktiviteter med køb at
et par restauranter i Esbjerg, og derfor skulle der ligesom ske en omlægning af den daglige drift, og de valgte derfor at opsige kontrakten med os
pr. 31. maj 2008.
Vi har så selvfølgelig snakket om, hvad vi gør nu. Vi kontaktede et par
Potentielle emner som vi mente måske kunne have interesse i at føre driften videre; men uden resultat.
Jan Bjerrum snakkede efterfølgende med Ricco, og kom frem til, at hvis
man kunne koordinere tingene bedre mellem huset og ”Kammerslusen”,
var der da en mulighed for fortsat drift fra deres side.
Så her i onsdags, d. 20 febr. havde vi et rigtig positivt møde, hvor alt blev
snakket igennem, og Jan for fremtiden er ”koordinator” mellem
Forsamlingshuset og ”Kammerslusen”, så opsigelsen blev forlænget
indtil videre til 31.12.2008. Så det er dejligt.
Og så vore julefrokoster som blev afviklet d. 1 og 8 dec. Vi kan ikke
just påstå at specielt d. 1 dec. var en stor succes. Det gav samlet et
beskedent overskud, som dog lå ca. kr. 10.000,- under sidste år.
Så bestyrelsen er gået i tænkeboks med hensyn til dette års julefro7
kost som indtil videre er d. 6 dec. 2008.
Vi siger 1000 tak til samtlige hjælpere de 2 aftner.

Også en stor tak til Allan fra Brugsen for hans store arbejde med at slæbe
div. drikkevarer m.m.
Også en stor tak til de daglige brugere af huset, som er med til at tilføre
huset lejeindtægter til den daglige drift.
Endvidere en stor tak til de frivillige hjælpere som gennem året har været
flinke til at komme og hjælpe med div. opgaver vi ikke selv har magtet
eller har haft forstand på.
En ekstra stor tak til Karina og Erik som har valgt at udtræde af bestyrelsen.
Vi er kede af at skulle af med jer, men det er jo jeres valg.
Mange tak for det arbejde og de timer som I , og til dels også Keld
og Elva har lagt her i huset. Men I skal ikke tro, at I er fredet fremover. Vi
skal nok spørge hvis det presser på.
En stor tak til den samlede bestyrelse og kasserer for godt samarbejde i
det forgangne år, og velkommen til vore evt. 2 nye medlemmer i bestyrelsen, hvis de da bliver valgt ind, med ønsket om at vi får et godt samarbejde.
Tak til alle fremmødte

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Sejstrup Forsamlingshus - DRIFTSOVERSIGT FOR 2007
Indtægter:
BUDGET
Private fester
Foreninger
Kommunen
Støtteforeninger
Frivillige bidrag
Diverse+Leje Køkken
Indtægter i alt

50.000
28.000
8.000
40.000
0
42.000
168.000

2007
30.000
33.220
6.200
23.720
0
43.016
136.156

10.000
30.000
30.000
10.000

2007
5.532
25.990
26.496
9.259

4.000

5.009

3.000
13.000

8.126
13.278

8.000
3.000

6.464
4.459

10.000
18.000
500
500
140.000

9.911
18.029
1.098
1.098
134.749

Årets resultat

28.000

1.407

Afdrag lån
Resultat

12.000
16.000

Udgifter:
Lys
Varme + gas køkken
Vedligeholdelse
Nyanskaffelser
Rengørings- og toiletartikler
Annoncer, kontorartikler
Forsikringer
Ejendomsskatter, renovation
Vandafgift
Renter og prov. K.K./
girogebyrer
Renter ejendom
Diverse u/ moms
Reception, gaver
Udgifter i alt
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12.028
-10.621

Status pr. 31/12 2007

Ejendomsværdi
Løsører
Udestående ( moms )
Tilgode Sydvest Energi
Aktiver i alt

Aktiver

2007
1.100.000
100.000
7.982
0
1.207.982

Passiver
Kreditforeningen restgæld
Danske Bank K.K. 141633
Hunderup/Sejstrup Fremtid
Egenkapital
Passiver i alt

313.828
131.485
0
762669
1.207.982

TAK
Forsamlingshuset har fået renoveret og
malet loftet i hele store sal.
Arbejdet er udført og sponseret af :

DIN MALER
CARSTEN LIND
FALKEVEJ 6
RIBE
40105422
www.dinmaler.eu
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NYT-NYT-NYT
1 kg. ”gl jern” gi´r 70 øre til Forsamlingshuset

Kom af med din gamle trillebør, plæneklipper,
zinkspand el. balje eller bare noget gammelt metal som ligger og flyder.
FORSAMLINGSHUSET HAR I SAMARBEJDE MED THOMAS SMIDT OPSAT EN
CONTAINER MELLEM HUSET OG BANEN.

SKULLE DU LIGGE INDE MED NOGET AF OVENSTÅENDE ER DU VELKOMMEN TIL AT SMIDE DET I VORES CONTAINER.
NÅR DEN ER FULD BLIVER DET SOLGT, OG PENGENE VIL BLIVE BRUGT TIL
VEDLIGEHOLDELSE M.M. AF FORSAMLINGSHUSET.
VI GØR OPMÆRKSOM PÅ AT DETTE KUN ER ET 1 X- ARRANGEMENT
CONTAINEREN VIL STÅ DER I APRIL-MAJ OG JUNI MÅNED
ELLER BLIVE TØMT NÅR DEN ER FULD.
VED STØRRE MÆNGDER EL. SPØRGSMÅL KONTAKT DA THOMAS SMIDT PÅ
TLF. 23430418.
LIGELEDES VIL ALLE LANDMÆND BLIVE BESØGT AF THOMAS SMIDT

MED VENLIG HILSEN
FORSAMLINGSHUSET
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Glædelig nyt fra Forsamlingshuset
Det er sikkert kommet mange for ørerne at ”Kammerslusen” havde opsagt
deres lejemål pr. 31.5.2008 med Forsamlingshuset.
Dette er for så vidt korrekt.
Men:
Efter at Jan Bjerrum havde en snak med Ricco om opsigelsen, var
”Kammerslusen” villig til at trække opsigelsen midlertidigt så man ligesom kunne få en anden og måske bedre koordinering de to parter
imellem.
Man aftalte derfor et såkaldt koordineringsmøde hvor vi gennemgik hele
problematikken.
Problemerne blev sat på plads, Jan Bjerrum er koordinator parterne imellem og ”Kammerslusen” har forlænget deres opsigelse til d. 31.12.2008.
Så tager vi den derfra når det kommer så vidt.
Der vil desforuden blive yderligere en kok tilknyttet Forsamlingshuset
i.f.m. afholdelse af div. fester.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen far Forsamlingshuset
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TIL SAMTLIGE FORENINGER
OG DEM SOM HAR NØGLER TIL
FORSAMLINGHUSET
Da der gennem tiden er blevet fremstillet nye nøgler p.g.a. bortkomst af
eksisterende nøgler, ser vi os i Forsamlingshuset nødsaget til at få låsene
ved hoved – og køkkendøren omkodet. Dette er sket omkring påske.
Det bevirker at de eksisterende nøgler ikke passer længere og derfor skal
ombyttes.
Nye nøgler hentes hos formanden: Karsten Andersen, Stenbrovej 6, Sejstrup.
Procedure:
Der kvitteres for modtagen nøgler. Eks.: Teaterforeningen skal bruge 3
nøgler.
Hver nøgle har et no. som noteret ned på en seddel, hvorpå modtager
kvitterer
for modtagelsen.
Foreningen for et indbetalingskort med, da vi for fremtiden opkræver kr.
200,- i depositum for hver nøgle. Altså i dette tilfælde lyder indbetalingen på kr. 600,-.
Beløber refunderes igen ved tilbagelevering af nøglerne.
Ved bortkomst af og for fremskaffelse af ny nøgle vil der blive opkrævet
kr. 1000,- pr. nøgle.
Begrundelsen for dette beløb er, at omkodning af låsene er en forholdsvis kostbar affære.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Forsamlingshuset
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Hyggeaften med god mad og
børneteater i Sejstrup Forsamlingshus.
Endnu engang arrangerer 9 mænd og 1 kvinde
fra det lokale madhold en rigtig hyggeaften i Sejstrup Forsamlingshus for hele familien.
Efter spisningen vil LandsbyScenen’s
Børneteater opføre en moderne udgave af
”Snehvide”

Fredag den 11. april 2008 kl. 18.00
Menu:
Tunmousse m/ æg, rejer, tomat, dressing
og brød.
*

Nakkesteg i ”vildsvine-marinade” m/ kartoffeltærte, ovnbagte grøntsager og vildtsauce.
*

Efter forestillingen:
Bagt æblekage m/ ananas.

Pris pr. voksen kr. 100,100,Barn 22-14 år kr. 50,50,Drikkevarer kan købes til særdeles rimelige priser.
Overskuddet går ubeskåret til forbedringer i
Sejstrup Forsamlingshus.

Billetter kan købes i Dagli’ Brugsen
Hunderup
fra14den 14. marts til og med den 8. april
Arrangør: Sogneudvalget

GYMNASTIKOPVISNING I HSUG 2008
Fredag den 4.april 2008 kl. 19.00 i HSI Hallen
Børneidræt og Gymnastik indbyder alle til at
komme og se vores glade gymnastikhold.
5 lokale hold, Juniortræningsholdet og dameholdet
fra Jernved deltager.
Efter opvisningen kan der købes kaffe og kage,
kiosken er åbnet.
Børn har under opsyn af egne voksne mulighed
for at afprøve mini team-trackén ved kaffen.
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen
Børneidræt og Gymnastik
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KLUBMESTERSKAB I BADMINTON
Lørdag den 15. marts blev der afviklet klubmesterskaber i badminton i
hallen. Efter en rigtig hyggelig dag med mange spændende kampe kunne
følgende kåres som klubmestre:
U9

1. Sebastian Schönwandt
2. Matis Stokkehave

U 11

1. Simon Truelsen
2. Rasmus Nørby

U 13

1. Mathias Fabricius
2. Jacob Risager Kristensen

Senior A
Single

1. Claus Jæger
2. Dan Andersen

Double

1. Dan Andersen/Claus Jæger
2. Tommy Ebbesen/Torben Koch

Mix

1. Tommy Ebbesen/Lis Stenger
2. Jari Hansen/Kate Christensen

Senior B
Single

1. Ole Høgh Jensen (Bix)
2. Lars Søgaard

Damedouble

1. Kate Christensen/Hanne Due Frederiksen
2. Lis Stenger/Karin Truelsen

Herredouble

1. Klaus Rasmussen/Ole Høgh Jensen
2. Niels Erik Truelsen/Lars Søgaard
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Mix

1. Niels Erik Truelsen/Karin Truelsen
2. Alex Andersen/Hanne Andersen

Efter de hårde strabadser og præmieoverrækkelse blev der afsluttet under
hyggelige former med smørrebrød og drikkevarer i samlingssalen.
Stor ros til badmintonudvalget for et godt arrangement.
Alex Andersen

SENIORKLUBBEN INFORMERER
Torsdag den 17. april kl. 13.30 er der generalforsamling i
”Seniorklubben”. Efter generalforsamlingen vil Gerda og Sigfred Bjerrum fortælle om ”Sponsorbørn i Gambia”
Torsdag den 24. april kl. 14.00 er ”Seniorklubben” inviteret til Jernvedlund Seniorklub, hvor Chr. Møller Nielsen fra Ringkøbing har et foredrag, der hedder: ”Kan vestjyder også være morsomme”?
Torsdag den 19. juni er der udflugt i ”Seniorklubben”. Turen starter kl.
9.00 fra kirkens parkeringsplads. Turen går til egnen omkring Ringkøbing. Først til ”Hangårds Have”, hvor vi forventer at være ca. 10.30. Der
er rundvisning, og derefter spises den medbragte mad.
Ca. kl. 13.00 besøger vi ”Keramikkens Hus”, hvor der er arbejdende
værksted og virkelig meget keramik at se. Vi opholder os der 1 time.
Derefter køres til Søndervig, hvor der er en international festival med
bygning af sandskulpturer. Her får vi eftermiddagskaffen, og kl. 16.30 er
der afgang mod Stausø, hvor der spises aftensmad ca. kl. 17.30.
Hjemkomst ca. kl. 20.00.
Seniorklubben v/Laura

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
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www.Hunderup-Sejstrup.dk

Irsk cykeltur i ”Seniorklubben”
Torsdag den 21. februar valgte jeg at tilbringe eftermiddagen i seniorklubben. Jeg har længe kigget med interesse på de mange varierende
arrangementer, og da så min gamle fodboldkammerat, Kaj Kristensen
sammen med sin kone Astrid, skulle fortælle om en cykeltur til Irland,
valgte jeg at slå til. Det blev en rigtig god eftermiddag.
Det foregår i forsamlingshusets lille sal. Herrerne sidder i den ene side
af lokalet, og damerne i den anden side, er det første, jeg får at vide. Jeg
tænkte straks på halballer i gamle dage og fornemmer straks, at der fastholdes traditioner i ”Seniorklubben”. Det tidligere navn var for øvrigt
”hyggeklubben”, og det lever man stadig fint op til.
Niels Bertelsen byder velkommen og foreslår eftermiddagen indledt
med 2 sange. Og jeg kan love for, at jeg var kommet i selskab, hvor der
kunne synges. Det lød rigtig godt. Det er så tid at give ordet til de indbudte foredragsholdere, Kaj og Astrid, der gav en spændende og interessant beskrivelse af et par cykelture til Irland. Foredraget må deles i 2
afsnit. Der serveres altid kaffe præcis kl. 14.30, og det må Kaj og Astrid
indrette sig efter. Formedelst kr. 25,- serveres der et fint kaffebord, og så
er der også betalt for foredraget. Bedre og billigere kan det vist ikke gøres.
Efter de sidste lysbilleder og et par irske sange – man fik virkelig lyst til
at tage på cykeltur i Irland – sætter man sig tilrette omkring bordene, og
så spilles der kort. Det er også en fast tradition, og der spilles almindelig
makkerwhist.
Da jeg har lovet at fotografere et gymnastikhold, må jeg forlade den
hyggelige stemning og undlade at deltage i kortspillet, men jeg har bestemt fået lyst til at deltage en anden gang.
Der er fri adgang for alle, og ”Seniorklubben” er altid god til at informere i ”Landsby-Posten”.
Er der et arrangement, der frister, så kig indenfor. Der er virkelig hyggeligt.
Alex Andersen
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Se foto fra kortspil på næste side.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
april.

06. april, 2. søndag e. påske kl. 09.30
13. april, 3. søndag e. påske kl. 11.00
GULDKONFIRMANDER
18. april, Bededag kl. 10.00
20. april, 4. søndag e. påske kl. 11.00
27. april, 5. søndag e. påske ingen
01. maj, Kristi Himmelfartsdag ingen
04. maj, 6. sø. e. påske kl. 10.00
KONFIRMATION
Se mere på:
www.vilslev-hunderup.dk
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Referat af generalforsamling i
Grundejerforeningen Kirketoften d. 25-2-2008
Bestyrelse: Mette Bjergmark, Johannes Klausen, Erik Fugleberg, Inge
Margrethe og Niels Bertelsen
1 Valg af dirigent.
Knud Runge blev valgt til dirigent.
2 Formandens beretning
Mette berettede, at vi har haft vores forårsrengøring den 21. april, hvor:
fliser på rønnesvinget blev rettet
plantet et egetræ på stien mellem Rønnesvinget og Kirketoften
rutsjebanen blev rettet så den holder gældende regler
diverse buske og træer klippet og trimmet
solbær buske blev plantet
bænke ved bålplads blev gravet fri
petanquebanen blev renset for ukrudt
Eva kom med kage og til slut blev der bagt pandekager over bål.
Vi har kontaktet kommunen i samarbejde med beboerne på Rønnesvinget
for få Rønnesvinget optaget som offentlig vej, men kommunen har i første
omgang takket nej, da der er nogle afløbs problemer.
Til Sct. Hans lejede vi Preben Madsens telt, og der blev grillet. Båltalen
holdt Åge Fredslund.
Der har været petanque turnering på runden. Det har givet liv på petanquebanen. Succesen gentages i år.
Bestyrelsen har lagt op til to nye babygynger på runden. Michael Vogt har
tilbudt, at vi kan købe et brugt stativ, som han har liggende.
Til sidst en tak til Johannes og Niels Jørgen for at slå græs.
3 Fremlæggelse
af regnskab
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Kassereren aflagte det reviderede regnskab, som forsamlingen godkendte.
4 Fremlæggelse af budget

Generalforsamlingen godkendte budgettet. Der blev vedtaget at købe en
gyngestativ og gynge(r) til max 7000 kr. Hunderup-Sejstrups Fremtid søges om penge til selve gyngerne.
Kontingentet blev sat til 400 pr. husstand. Der henlægges 4000 til opsparing til plæneklipper.
5 Valg til bestyrelsen.
Johannes, Erik og Niels afgik. Ind kom Kirsten Sommer, Susanne Dybdahl
og Rolf Rechnagel / Marlene Termansen (pt. uafklaret hvem af de to, der
træder ind i bestyrelsen).
6 Valg af suppleant til bestyrelsen
Jimmy Nonbo var på valg og blev genvalgt
7 Valg af revisor
Revisor: Grundejerforeningen har 2 revisorer. Kristoffer Smidt var ikke på
valg - på valg var Jørn Andersen, som blev genvalgt. Åge Fredslund blev
revisor suppleant
8 indkomne forslag fra medlemmer.
Ingen
9 Eventuelt
Blågraner blev drøftet, da de har tabt mange nåle. Vi valgte at se tiden an.
Jytte og Johannes Clausen har en egetræ fra England, som de gerne vil forære til runden.
Det blev vedtaget at købe skraldeposer til området hos kommunen. Jytte
Clausen vil gerne stå for tømning / at sætte poserne til renovationsvognen.
Der skal prøves at få et par nye medlemmer.
Der skal laves fuglekasser på legepladsdagen den 26. April. Mette undersøger muligheden for at få noget overskudstræ hos de lokale erhvervsdrivende. Der er også stemning for pandekager…
Referatet og indbydelse til Sct. Hans skal i Landsbyposten.
Jytte Clausen spredte kun sneglegift ud en gang sidste år. Der er stadig en
god beholdning.
Mulige båltalere til Sct. Hans aften blev drøftet.
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Referent Erik Fugleberg og Mette Bjergmark

STAFETTEN
Tak til Dorte og Ivan for Stafetten.
Jeg vil gerne fortsætte roserne af vores lille samfund og komme med et
par tilføjelser og forslag. Efter endt gymnasietid og et år med arbejde er
det tid til, at jeg skal på Københavns Universitet. Jeg har derfor overvejet,
hvad der kan få mig til at vende tilbage til Hunderup efter endt uddannelse. Det har været en dejlig og tryg by at vokse op i, så med de rette tilbud
at komme tilbage til, er det meget sandsynligt, at jeg vælger at slå mig ned
netop her.
Sammenholdet i Hunderup/Sejstrup har jeg været imponeret over lige så
længe, jeg kan huske. Hold endelig fast i det, det er unikt. Jeg ser det virkelig til arrangementer som Landsbyfesten, hvor alle de unge kommer
hjem for at se familien og hinanden. Andre ting som Landsbyscenens forestillinger er også et trækplaster.
Sammenholdet viste sig klart, da skolen var lukningstruet. Vi fik tilkæmpet os en aftale om, at 0.-3. Klasse kunne fortsætte. Men jeg mener, man
bør være ambitiøs nok til at kæmpe for, at få 4.-6. Klasse tilbage. Der forelå flere forslag til, hvordan der kunne komme flere elever til skolen, og
det er et vigtigt aspekt for at ville have en familie i så lille en by.
Endelig er det vigtigt at støtte op om Brugsen, så byen kan leve videre
med sin egen butik. Gode muligheder for at handle vil betyde noget i det
store regnskab.
Af nye ting kunne det være en ide at arbejde for udvidet offentlig transport i weekenden. Et tog hjem fra Ribe og Esbjerg kl. 2 eller 3 fredag og
lørdag nat ville gøre underværker, når man også gerne vil se venner. Det
ville også være til glæde og gavn for de unge herude, der går på gymnasierne og Handelsskolerne i Ribe og Esbjerg og gerne vil feste i weekenden.
Kunne man evt. tage kontakt til relevante instanser omkring det? Vi er
heldige at have toget så tæt på. En natbus var også en mulighed.
I næste nummer
af Landsbyposten vil Amalie Storkehave stå for Stafetten.
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Katrine Wind, Kjærgårdsvej 26.

Vintermøde den 13. marts 2008 i HSI.
Den 13. marts afholdt vi det årlige vintermøde I Hunderup/Sejstrup Kultur- og Idrætscenter(HSI).
Fra forretningsudvalgets side var vi meget spændte på, hvad den nye storkommune ville betyde for os. Noget af svaret har vi fået med nedlæggelsen af Hunderup Skole. Det vil for 2008 og specielt for 2009 og fremad
betyde en betydelig nedgang i udlejningen af idrætssalen. Musiklokalet
skal flyttes over på skolen, og dermed vil der blive mere plads i klublokalet.
I løbet af 2007 har vi lakeret gulvet i hallen og samlingssalen samt fået
malet spærrerne i hallen lyse – jeg tror til alles tilfredshed.
Udlejningen af samlingssalen går rigtig godt uden at vi reklamerer for det.
Det foregår efter mund til mund metoden.
Regnskabet for 2007 så godt ud, og derfor har vi lavet en stor investering i
nyt musikanlæg i hallen. Dette har specielt for gymnasterne været et længe næret ønske, så vi er spændte på reaktionerne ved gymnastikopvisningen.
Forretningsudvalget håber at I som beboere og brugere vil komme med
nye ideer til aktiviteter i hallen. Det kunne være idræt om dagen, tæppecurling osv. Der vil fremover være flere ledige tider i dagtimerne.
En stor tak skal lyde til Anette og Lejf Jørgensen, som står for udlejningen, regnskabet og rengøringen i weekenden.
Tak til de 3 låsemmænd: Børge Andersen, Niels Jørn Hollænder og Jørgen Kjærgård.
Valg til forretningsudvalget:
Formand – genvalg af Ole Wind.
Næstformand – nyvalg af Peter Larsen, som afløser Kjeld Østergård
Thomsen.
Valg af 3 øvrige medlemmer: Lejf Jørgensen, Hanne Østergård og Christian Jensen.
Med venlig hilsen
Ole Wind
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Petanqueturnering for par i
Hunderup/Sejstrup 2008
Hvem skal være årets mester?
Igen i år er der lejlighed for at spille petanque under hyggelige forhold
på Runden.
Der vil være en række for børn og en for voksne.
Vi starter i maj og spiller hver tirsdag og onsdag frem til slutningen af
juni.
De bedst placerede hold går videre til finalen i august.
Til finalen vil der være ild i grillen samt øvrige aktiviteter for børn.
Spilletider er tirsdag eller onsdag kl. 17.00
Spillested Runden (legepladsen på Kirketoften).
Pris 20 kr./par. Pengene går til afvikling af finalen.
Betaling ved tilmelding.
Tilmelding til Erik Bjergmark, Kirketoften 17, inden 20.april.
klip…klip…klip…klip… klip…klip…klip…klip… klip…klip…klip…
Jeg ____________________ og min makker ____________________
vil gerne deltage i petanqueturnering for par.
Vi kan spille
________ tirsdage.
________
24 onsdage.
Telefon _______________ og/eller e-mail adresse ________________

Konkurrence
Lokalrådet Hunderup-Sejstrup er pt. I gang med udarbejdelse af
en visionsplan, deri bla. indeholdt markedsføring og branding af
området.
Til dette har vi behov for din hjælp til at designe et nyt logo, som
skal kendetegne området og det vi står for !
Det er tanken at vi ønsker en stærkere fælles profil bla. for at
styrke genkendeligheden.
Linierne er fri og kun fantasien sætter grænserne, så fat pen og
papir og deltag i konkurrencen.
Vi skal modtage dit bud inden 30.04.2008. og vinderen offentliggøres til Landsbyfesten 2008.
Der er mulighed for at aflevere dit forslag hos Lejf Jørgensen,
Sejstrupvej 19, Sejstrup eller hos Michael Bertelsen, Kjærgårdsvej
40, Hunderup.
Lokalrådet vil i den mellemliggende vurdere de indkomne forslag.
Der er naturligvis en ”lille hilsen til alle deltagere i konkurrencen.
Lokalrådet Hunderup-Sejstrup
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Foto fra sidste års petanque turnering.

HUSK
X i kalenderen

Landsbyfesten
2008
28.28.-29.29.-30.30.-31. maj
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Egon Sørensen
Kirkevej 15, 75 17 35 82

BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Palle Ebbesen
Kirkevej 36, 75 17 22 48

BRUGSEN
Jens Biltoft
75 17 38 14
BØRNEHAVEN
Inge Nagstrup
Nørlundvej 6, 75 10 16 09
FORSAMLINGSHUSET
Karsten Andersen
Stenbrovej 6, 75 10 18 28
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Ole Wind, 75 17 27 80
Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sb@kvartal.dk
LANDSBYRÅD
Formand, Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 77 43 43

SKOLEBESTYRELSE
Claus Schønwandt
Nørlundvej 3, 75 10 25 50
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
SOGNEUDVALG
Lejf Knudsen
Puggårdsvej 6
VENSTREFORENING
Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 17 43 43

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Niels Bertelsen
Rønnesvinget 1, 75 17 38 03

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

Grill pølser (af let krydret kalvefars) .....................60,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kalvefars ................................................................50,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................50,00 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
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Fra Frk. Nitouche i forsamlingshuset.
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Forældre/barn holdet i gymnastik. Klubmesterskab for badmintonungdom

