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Grundlovsmøde på Kjærgård / Lianne Luttikhedde
Grundlovsmøde på Kjærgård

Grundlovstaler i år: Lone Andersen

Lone Andersen er viceformand i landbrug og fødevarer, og blev i 2019
udnævnt til ny formand for økologisektionen i Copa og Cogeca, som
er EU`s største landbrugsorganisation, og et af de stærkeste talerør for
landbruget i Bruxelles. I 2013 blev hun formand for økologisk familielandbrug i Midtjylland.
Lone Andersen bor på Højbogården i Tarm hvor hun sammen med sin
mand siden 1981 har drevet gården med 75 malkekøer.
-Entre: 50 kr. (inklusiv kaffe og kage)
-Tid: lørdag d. 5. juni kl. 13.00 på Kjærgård landbrugsskole
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Generalforsamling Landsbyscenen/Lene Skou Søgaard

Generalforsamling onsdag d. 14. april 2021 kl. 19.30, online.
Referat
1)
Valg af dirigent: Lene Søgaard
2)
Valg af stemmeoptæller: Minna Bang / pr. mail
3)
Valg af skriftfører: Minna Bang
4)
Årsberetning ved formanden. Lene Søgaard, berettede at der ikke i det
forgangene år har været megen aktivitet, idet vi blev ramt af Corona restriktioner. Efter generalforsamling sidste gang var der 4 bestyrelsesmedlemmer, efter
et ½ år trådte et bestyrelsesmedlem ud, derefter var der 3 bestyrelsesmedlemmer. Man har valgt at kun at være disse 3, indtil denne generalforsamling, idet
der ikke har været nogen aktiviteter. Landsby Scenen har givet stafetten vedr.
sildebord ved Landsbyfesten videre.
Ingen kommentar til beretningen.
5)
Fremlæggelse af regnskab ved kasserer. Regnskabet udviser et underskud på 14.000 kr., der har ikke været nogen indtægter.
Der vil derfor ikke blive givet ekstra tilskud til forsamlingshuset i år. I stedet
har vi valgt at give Husets Venner/forsamlingshuset musikken til en støttefest
d. 11. september. Overskuddet går til forsamlingshuset.
Ingen kommentar til regnskabet.
6)
Ændring af vedtægter: Efter små ændringer, blev vedtægtsændringerne
vedtaget.
7)
Valg af bestyrelsen: Britta Stenger, Laila Søndergaard og Cecillie Laugesen blev valgt.
8)
Valg af suppleanter: 1. suppleant Karina Lillelund Madsen, 2. suppleant
Jan Andersen.
9)
Valg af revisorer: Jan Andersen blev genvalgt.
10)
Evt. Herunder Landsbyscenens fremtid.
Jan Andersen foreslog, at Landsby Scenen vil indgå med en forestilling/ indslag
til Landbyfesten. Dette undersøges.
Dette år (2022) vil der blive Revy / kabaret / med ny musik.
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Lidt fra kirkegården / Lone og Anne
Skovkirkegård til urnegravsteder.
Oppe i det nordvestlige hjørne af kirkegården i forlængelse af de fredede gravsteder, ønsker vi at etablere et område til urner med ”skov”.
Alle de store træer samt den ydre del af hækken bliver bevaret. Der vil blive
tilføjet en rød eg, og der vil blive plantet spirea, vinget benved, anemoner og
martsviol i hele området, som kan ses når man går på den nye sti.
Langs stien plantes kæmpe stenbræk, geranium og hosta. Der vil blive opstillet
sokkelsten hvor man kan hvile sig undervejs.
Så tanken er at området over tid vil ændres
fra almindelige kistepladser til urnepladser.
Og hvis planen bliver
godkendt at provstiet,
vil området fremadrettet blive til legatområde.
Kom endelig en tur på
kirkegården, hvor graveren gerne viser og
fortæller om området.
Blomstereng under egetræerne.
Som nogle måske har lagt mærke til, er der bar jord i cirkler rundt om egetræerne. Det er fordi der er sået blomster. Blandt andet en bi-blanding, morgenfruer,
kornblomster og aftenstjerner. Vi håber det skaber et farverigt område til stor
glæde for kirkegårdens besøgene – både mennesker og dyr.
Med venlig hilsen
Graveren Lone og kirkeværge Anne.
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Begravelsestale for Annie Løhde / Ole Witte Madsen
Begravelse af Annie Løhde, fredag den 23. april 2021 kl. 10 på Hunderup
kirkegård.
Salmer: 290: I al sin glans - 787: Du som har tændt millioner af stjerner - 754:
Se, nu stiger solen - 121: Dejlig er jorden. Læsning fra Rom 6,3-11
Vi er i dag samlet herude på Hunderup kirkegård for at mindes, ære og tage en
højtidelig, værdig og ikke mindst kærlig afsked med Annie Løhde. Herude må
vi nemlig samles en god flok, og vi må synge sammen, hvilket var vigtigt for
Annie. Salmerne til i dag valgte hun selv, da jeg for en måneds tid siden besøgte
hende og holdt nadver sammen med hende. Disse salmer betød noget særligt
for hende, og derfor er det glædeligt, at vi i dag kan synge dem sammen.
Annie blev født en forårsdag den 25. maj 1935 og sov stille ind i sit hjem mandag den 19. april. Så kort bliver menneskelivet opridset på de gravsten, vi ser
rundt omkring, men mellem de to datoer ligger der jo et langt og levet liv fyldt
med tanker, minder, oplevelser, følelser. Der er en grund til at kirken ligger her
på kirkegården; for med tårnet at pege op mod himlen og med kirkerummet
at rumme os, uanset om vi kommer derind i glæde eller sorg. Ved døbefonten
podes vi ind på det livstræ, der med Jesus fæstede sin rod dybt i graven, og ved
knæfaldet bekræfter vi troen ved vores konfirmation; ved samme knæfald vier
vi os til hinanden som ægtefæller, og dér nyder vi også nadverens brød og vin;
Jesu Kristi legeme og blod; på bænkene synger vi de gamle og elskede salmer
og i kirkedøren mødes vi og snakker med hinanden. Jo, kirken er til som et hus
for os levende mennesker, der med hver vores rygsæk kommer med både glæde
og sorg, tvivl og tro – og vi mødes af store ord om tilgivelse, fred og velsignelse.
Kirkens rum er dog større end det, de tykke murer indrammer, og derfor er vi
også herude på kirkegården stadig i Guds katedral - omkranset af kirkegårdsdiget og med livets realiteter for øje.
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Annies liv begyndte, da hun blev født som efternøler. Familien boede i Odense,
hvor hendes mor var hjemmegående og hendes far var maler. Barndomshjemmet var trygt og godt på trods af Anden Verdenskrig, der ellers jog som et
skrækkeligt mørke hen over Danmark. Da Annie voksede til og blev ung pige,
kom hun først på Odense Realskole og drømte om at blive lærerinde. Senere
kom hun i lære på regnfrakkefabrikken Norden og drog videre til Støvring
Højskole, hvor hun arbejdede i køkkenet for at tjene penge til de studier, der
kunne åbne lærergerningens vej for hende. Sådan skulle det dog ikke gå, for
som vi ved, kan kærlighed sende os ud på andre spor, end dem vi selv planlægger. Hun havde nemlig fået et godt øje til Hans. Snart blev vielsesringene
smedet af varme følelser, og den 7. juli 1957 lovede de i Sankt Knuds Kirke hinanden troskab og følgeskab i medgang og modgang. Med Hans fik Annie ikke
blot en trofast ægtemand og ven for livet, men hun giftede sig også ind i en stor
landfamilie og fik en svigermor, som hun så op til; en rigtig gæv kone.
Drømmen om at blive lærerinde blev efterhånden erstattet af drømmen om
at være husmor, for snart kom der lyd af et spædbarn i hjemmet; Niels kom
til verden, og den lille familie måtte finde sine ben i en ny hverdag med andre
pligter. Tiden gik godt med arbejde, familie, opgaver inde som ude, og så kom
også Grethe til og endelig Jørgen, så de blev en hel familie. I en periode var
Annie hjemmegående og kunne dagligt yde stor omsorg for sine børn i form
af passende mængder leverpostejsmadder samt kærlige pust og plastre på de
små sår, der kom på hænder og knæ. Hun opdrog sine børn med ordentlige
værdier især med vægt på retfærdighed, som de også har taget med sig videre
ind i deres voksendom. Med tiden blev familien udvidet med både svigerbørn
og børnebørn, og i sommers blev Annie også velsignet med et oldebarn; det
var noget helt særligt. Annie tog åbenhjertigt imod alle i familien, og viste helt
naturligt sin ubetingede og store kærlighed til store som små; og hvis det var
nødvendigt, samlede hun også dem op, der havde brug for det. Hun var god
til at lytte og interesserede sig for sine medmennesker. På den måde blev hun
igennem sine 85 leveår meget for mange – ikke blot i familien som hustru, mor,
svigermor, bedstemor og oldemor – men også som veninde, nabo, kollega. Annie og Hans var et godt ægtepar og makkerpar og fulgtes ad, efterhånden som
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de flyttede rundt, indtil de i 1979 landede i Sejstrup, og det er betegnende for
dem, at da de byggede sommerhus i Jegum Ferieland, gik de en runde til naboerne for at hilse på; sådan et socialt overskud finder man ikke mange steder.
Hans var en trofast del af Annies liv, så da han blev syg, passede hun ham indtil
det sidste, hvilket var hårdt og opslidende. Hans død i april 2017 kom hun nok
aldrig rigtig over, hvilket er forståeligt; for igennem mange år havde de været
hinandens fortrolige livsvenner og var i det hele taget meget sammen i livet og
hverdagen om de små og store medgange og modgange. Efter hans død satte
hun sig dog ikke hen, men begyndte at tage mere på rejser og udflugter i tiden
derefter.
Siden sin ungdom har Annie altid været i fuld vigør og med godt humør, og
hun skulle på et tidspunkt naturligvis også have kørekort, selvom det tog et par
timer mere, end kørelærere er vant til. Hun var dog ihærdig og vedholdende,
og det lykkedes til sidst. Hænderne var som regel beskæftiget med håndarbejde, og så var hun yderst aktiv i foreningsarbejde og diverse sociale sammenhænge og tog også gerne initiativ hvor og når, der var behov. Mødestedet
i Bramming fik også tit Annies besøg, ligesom hun var trofast kirkegænger,
indtil coronaen ødelagde mange muligheder for hende, da meget lukkede ned
og blev ramt af restriktionerne. Det sociale betød meget for hende, men det
blev mærkbart vanskeligere at være social på afstand og bag mundbind.
Nu er vi så her, samlet omkring hendes kiste, hver af os med de minder, som
Annies liv og tilværelse har givet os om hende. Med savn og sorg over, at hun,
der altid har været der, pludseligt ikke længere er iblandt os. Arven fra hende
og Hans skal nu løftes, æres og bæres af deres børn. Vi lægger Annie ved siden
af Hans og beder for deres fred indtil den dag kommer, da alle dage ender
og Guds rige evighed begynder. Når solen den dag står op en sidste gang og
sender sine stråler ind over land og by, da kommer Jesu igen og rejser os alle fra
gravens skød. Med håb om gensynsglæde og fred i sjælen tager vi afsked i dag.
Må Gud skænke sin trøst, fred og glæde over os alle, som er her til stede. Guds
fred være med Annie, Guds fred være med os alle. Amen.
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Nyt fra Ideforum / Mette Fredslund
Til august starter Ideforum igen og alle, der har lyst til at lave noget
med deres hænder eller bare vil ha en kop kaffe og snakke er velkomne !
Vi mødes tirsdage kl. 19 i vores lokaler i skolebygningen
(Adgang fra hallens P-plads)
Til tider danner vi særlige interessegrupper på tværs. For tiden har
vi en malergruppe ( onsdage kl 14) og en vævegruppe (mandage kl
13)
Der er plads til flere,fordi vi nu har to lokaler, og vi er også åbne
for nye ideer.
Vi har tradition for at de, der kan noget, gerne inspirerer eller underviser andre, der f.eks. gerne vil lære at strikke, hækle, brodere,
lave smykker, cementfigurer, af genbrugstræ, stof, papir…..eller
noget helt andet.
I september kan vi lære at flette af naturmaterialer.(Irene Andersen)
Er du interesseret, men vil gerne høre mere, så kontakt
Alice Høy 840155702 eller Mette Fredslund 30132372.

T
S
Y
L
AF
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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i kalenderen.

FAM I LI EN ,
VEN T EDE

fadøl, grillpølser og

I FOR SAM LI NGSHUSET , som

voksne over 18 år kan købe billet til. (mere om billetsalget senere). Forsamlingshuset og Husets

Senere på aftenen fortsætter FE S T EN

slik/sodavand til børnene. Aktiviteterne forventes tidsrummet kl. 10.00-16.00.

aktiviteterne, sørger for at der kan købes de LÆNGE

på arealet omkring hallen og boldbanerne. Vi har en aftale om godt vejr, hvor vi udover

I løbet af dagen vil landsbyfestudvalget arrangere aktiviteter for H ELE

L Ø R D A G D. 1 1 S E P T E M B E R 2 0 2 1

landsbyfest. Så sæt et stort

Forsamlingshuset, Landsby Scenen, Husets Venner og Landsbyfestudvalget under HSUG, har
fundet sammen i et samarbejde om en skøn aktivitetsdag for hele familien, og et brag af en

AKTIVITETSDAG &
LANDSBYFEST 2021
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I FOR SAM LI NGSHUSET , som

Vi håber jo alle, at der ovenpå et langt år med corona
restriktioner, igen bliver åbnet op for den her slags
arrangementer hen over sommeren. Men det er klart, at
vi til enhver tid må rette dagen ind efter de restriktioner
der eventuel stadig er gældende 11. september. Vi håber
og tror dog på at det normaliserer sig. Vi ser i de
involverede foreninger frem til en aktivitesdag på tværs
af alle aldre og en god fest i forsamlingshuset, som vi vist
alle efterhånden trænger til. Vi kommer tilbage med et
udførligt program senere i august nummeret af
Landsbyposten, ligesom vi også slår information op på
facebook. (Hunderup-Sejstrup – i fællesskab)

VENLIG HILSEN

FORSAMLINGHUSET.

underholdende indslag af lokale kræfter. Overskuddet på aften arrangementet går ubeskåret til

VI L SLEVKOKKEN. Landsby Scenen har lavet aftale med 4-mands orkesteret
OU T OF WOR DS som spiller op til DANS. Der arbejdes også på et par

voksne over 18 år kan købe billet til. (mere om billetsalget senere). Forsamlingshuset og Husets
Venner sørger for de hyggelige rammer, og maden serveres i samarbejde med

Senere på aftenen fortsætter FE S T EN

slik/sodavand til børnene. Aktiviteterne forventes tidsrummet kl. 10.00-16.00.

HUSK BORGERMØDET

ER

15. juni 2021
Kl. 19:00
i HSI, Kjærgaardsvej 9, i Hunderup.

Tilmelding senest 7. juni på denne mailadresse:
sommerboesen@gmail.com

D

Aftenens program:

Velkomst og status om solcelleparken samt orientering om nye tiltag
siden sidste borgermøde ved Jørn Boesen Andersen.

Kl. 19:15

Borgmester Jesper Frost Rasmussen fortæller om hvorfor kommunen
ønsker at indgå i vores grønne projekt.

Kl. 19:30
Kl. 20:00

Præsentation af model for kollektiv varmeforsyning. (fjernvarme) ved
Din Forsyning.
Projektets betydning for lokalområdet og vigtigheden af en sammenhængende grøn energiforsyning i Hunderup Sejstrup ved Jesper Brix.
Kaffe med mulighed for spørgsmål til de 4 indlæg herunder
tilkendegivelser af interesse for kollektiv varmeforsyning.

M

Kl. 20:20

IN

Kl. 19:00

Kl. 21:00

Orientering om økonomien, kapacitet samt placering af Solcelleparken.
Orienteringen vil tage udgangspunkt i:
· Formål og Ide med Solceller
· Solcellernes kapacitet og leverandør.
· Solcellernes placering.
· Juridisk enhed
· Økonomi, fondsansøgninger, bank tilsagn.

RE

æg

Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS

Kl. 21:30

Mulighed for tegning af anparter i Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS.

Vi har udarbejdet et tegningsprospekt til solcelleanlægget, der tilsendes ved tilmelding til
borgermødet.
I kan også deltage i mødet uden forberedelse og lytte til oplæggene. Efterfølgende får I så
14 dage til at beslutte jer for, om I vil købe anparter i solcelleprojektet. Hver anpart er sat til
15.000 kr.
Venlig hilsen
Svend Aage Nissen, Jesper Brix og Jørn Boesen Andersen
HUNDERUP SEJSTRUPS FREMTID
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Solcelleanlæg-fjernvarme / Jesper Brix
Kære alle medborgere i Hunderup og Sejstrup
Ifm. kortlægningen af varmeforsyningen i alle husstande herude, vil vi gerne
takke alle for at deltage aktiv og interesseret og for at tage jer tid til at tale med
os, når vi har henvendt os. Vi har haft en god dialog med alle, når vi har haft
ringet rundt inden for de seneste 2-3 uger.
Vi er blevet opmærksom på, at flere har haft opfattelsen af, at de 2 projekter hører sammen og flere måske også haft indtryk af, at køb af anparter gælder både
for solceller og for varmeforsyningen. Vi beklager det ikke har fremgået tydeligt nok i det materiale, som vi har udleveret og orienteret om i Landsbyposten.
Vi har arbejdet meget intenst med projektet de seneste 3 måneder og er derfor
nok lidt tilbøjelige til at kommunikere ud fra den viden, som vi selv sidder inde
med, og kan derfor godt komme til at ”glemme” nogle detaljer i orienteringen,
hvilket vi beklager og hermed forsøger at tydeliggøre.
Overordnet set, er det fortsat et rigtig godt og spændende projekt, der vil være
godt for vores landsby og med et enormt perspektiv ift. Bæredygtighed. Det vil
give os en unik mulighed for at bryste os af, at være en klimabevidst landsby og
dermed være attraktiv for nye tilflyttere i fremtiden.
Ifm. projektet, har kommunen også vist stor interesse for at deltage som aktiv
partner og det betyder, at vi nu har indgået en vigtig klima partnerskabsaftale
med Esbjerg Kommune. Aftalen har gjort at vi sammen med Esbjerg Kommune har vurderet på hvordan vi herude kunne gøre endnu mere for at gøre området mere attraktivt som bosætning for flere i alle aldersgrupper samt komme
på landkortet, som en aktiv energilandsby, der gør en indsats for fællesskabet
og bidrager med gode løsninger til klimaudfordringerne og til nedbringelse af
CO2 udledningen.
Hermed kort opsamling på hhv. solcelleanlægget og lokal varmeforsyning:
13
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Solcelleparken:
Dette er det primære projekt, som har været drøftet igennem flere år, hvor vi
nu endelige er så langt, at vi kan sætte projektet i gang på den anden side af
sommerferien. Økonomien er fortsat baseret på en konservativ lav sat afregningspris, der i dag ligger på kr. 0,25/kWh holdt op imod kr. 1,45/kWh, hvilket
var markedsprisen, da vi startede med at kigge på mulighederne – blot for at
synliggøre hvor stor en udvikling der er sket over de få år, vi har arbejdet med
projektet. Solcelleparken vil have en kapacitet på 400 kW (svarende til ca. 70
husstandes samlede strømforbrug). Anlægget vil kræve ca. ½ ha jordareal. Af
hensyn til både plads, sol/skyggegener, adgang til transformerstation, placering
ved indfaldsvej etc., har vi besluttet os for den valgte/planlagte placering på
grunden på hjørnet af Nørlundvej og Fruerlundvej. Der er sket en stor udvikling på kvalitet og kapacitet af paneler og inverter over de senere år, derfor er
prisen på et bedre anlæg end det vi startede med at kigge på, også halveret,
men dog desværre ikke nok til at kompensere for den lave afregningspris.
Afskrivningsperioden er derfor nu baseret på 25 år, hvor vi tidligere havde en
ambition om, at det skulle være 10 år. Der er produktions- og ydelsesgaranti
på 10 år fra producenten og vi tegner en tillægsforsikring på yderligere 15 år,
så der skulle være styr på driften af anlægget de første 25 år. I forbindelse med
installationen, vil der være en del at spare ved at udføre montagearbejdet selv
– her håber vi, at vi kan samle nogle arbejdshold og finde nogle weekender,
hvor vi fælles kan hjælpe hinanden og samtidig få lidt snak på kryds og tværs.
Vi håber at kunne samle både nye unge mennesker og de ”gamle” indfødte og
håber, I alle vil støtte op og byde ind med lidt timer til projektet.
For at styrke økonomien, har vi løbende kigget på forskellige alternative løsninger, der kunne øge prisen, som vi kan få for den producerede strøm, herunder
ladestandere til el-biler, mobile batterier, salg af grøn strøm til lokale virksomheder. Alt sammen for at styrke deres grønne profil. Solcelleanlægget vil koste
lige knap 2 mio. som samlet investering inkl. opsætning og tilslutning. Der er
lavet aftale med banken omkring finansieringen – 1,2 mio. som direkte bankfinansiering, 300t fra fonde og 450t fra salg af anparter. Vedr. anparter, er det her
I kommer ind i billedet, vi håber alle vil overveje at støtte projektet, både med
14 Landsbyposten Juni 2021

hjertet, fordi det er godt for vores område, men også med fornuften, fordi det er
bedre end at betale negative renter i banken og kan blive en god investering jo
flere vi er med. Prisen pr. anpart er kr. 15t – og man er velkommen til at købe
flere hvis der er interesse for det
Oprindeligt var et af de bærende elementer, at den enkelte husstand kunne
modregne eget forbrug og dermed undgå at alle begyndte at montere solceller
på tagflader. Det mest effektive og pæne for området er alt andet lige et større
fællesanlæg, hvilket fortsat er den primære drivkraft for os i projektgruppen. I
en lang periode, har lovgivningen gjort det umuligt at modregne, derfor har vi
præsenteret køb af anparter som en ren investering i anlægget. Fra politisk side,
har vi hørt at der muligvis vil blive lukket op for en ny ordning med mulighed
for modregning. Der er lige udkommet en ny bekendtgørelse, som vi er ved at
sætte os ind i. Det drejer sig om Borgerenergifællesskaber, i bedste fald betyder
det, at vi kan gøre det endnu mere attraktivt at købe anparter – det skulle vi
gerne kunne give mere info omkring til Borgermødet den 15. juni.
Lokal varmeforsyning:
Dette er et nyt tiltag der er kommet på banen efter indgåelse af klima partnerskabsaftalen med Esbjerg Kommune. Drevet af snakken omkring solcelleanlægget og udfordringer med afregningspriser, har vi fået en god kontakt og
samarbejde med DIN Forsyning. DIN Forsyning har vist interesse i at etablere
et lokalt varmeforsynings anlæg, populært sagt et form for ”mini fjernvarmeanlæg”, men baseret på kombineret jordvarme og varmepumpe teknologi. Fordelen herude er, at mange husstande har et ældre olie-, gas- eller pillefyr, som står
for en udskiftning. En gennemsnits husstand som kunne være interesseret i en
ny varmeforsyning, ligger typisk på en investering på ca. 80-100t. Det lokale
varmeværk vil kunne være et godt alternativ, hvor den enkelte husstand slipper
for al bøvlet med en ny installation, drift og vedligehold samt en forholdsvis
stor investering. Oplægget fra DIN Forsyning har været en tilslutningspris på
ca. 30-35t og herefter en driftsafregning, der vil være konkurrencedygtig med et
individuelt anlæg (eksempelvis en varmepumpeløsning luft>luft el. luft>vand).
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Der er i skrivende stund ikke taget endelig stilling til om området kan bære
omkostningen, som der vil være til rørlægning ud til alle huse der ligger i nær/
rimelig afstand til ”centrum”. Det har været afgørende for projektet, at vi kunne
få de store energiforbrugere med (kirken, hallen, børnehaven, Midtgaard, Kollektivet, Landbrugsskolen og Købmanden).
Det er vigtigt for os at gøre opmærksom på, at de 2 projekter i princippet skal
betragtes som uafhængige løsninger, dvs. I kan fint beslutte jer for at købe anparter i solcelleparken uden at I dermed har tilkendegivet interesse i det lokale
varmeforsyningsanlæg. Omvendt er der også mulighed for at bekræfte interesse
i tilslutning til varmeanlægget uden man har købt anparter i solcelleanlægget. I
Hunderup/Sejstrup Fremtid, er det primære projekt og det vi selv er ansvarlige
for fortsat solcelleanlægget. Etablering samt drift og vedligehold af varmeværket, vil i givet fald ligge 100% under DIN Forsyning. Det unikke ift. at koble de
2 projekter er, at vi dermed vil kunne ”sælge” strømmen til selskabet, der driver
varmeforsyningsanlægget og på den måde opnå en højere afregningspris end
den vi ellers kan få. Dermed bedre totaløkonomi for solcelleanlægget.
Håber vi med denne oplysning har kunne bidrage til en bedre tydeliggørelse af
begge projekter og synliggøre, at det er 2 uafhængige projekter, men med god
økonomisk synergieffekt ved at kunne kombinere de 2 løsninger.
Skulle der være spørgsmål el. andet I ønsker at drøfte, er I altid meget velkommen til at kontakte Jørn el. Jesper på mail el. telefon – vi ser frem til at høre fra
jer og glæder os til at kunne uddybe endnu mere til Borgermødet den 15. juni
– håber vi ses her.
Jørn Andersen – 29794841 - sommerboesen@gmail.com
Jesper Brix -61626190 – jesperbrix1@gmail.com

På vegne af Styregruppen for etablering af Solcelleparken Hunderup/Sejstrup,
Svend Aage Nissen, Jørn Andersen og Jesper Brix
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Nyt fra petanque / Alex Andersen
Petanque har været i gang udendørs siden 1. marts, og nu hvor vejret er
lunere og mange har været gennem coronavaccinationer, er der al mulig
grund til at troppe op og nyde det dejlige spil samt det gode sociale samvær.
Den kommende tid spilles der intern turnering hver mandag kl. 14.00.
Tilmeldingsfristen er overskredet, men der er frit slag til at spille hver tirsdag og torsdag kl. 14.00 samt hver onsdag kl. 9.30. Mød bare op - der er
ingen forhåndstilmelding. Husk kaffe.
Det er billigt at spille petanque. Kontingent for hele sommerperioden er
kr. 200,-, der indbetales på HSUG’s hjemmeside: hsug.dk.
Du behøver ikke egne petanquekugler for at starte - vi har rigeligt i petanqueskuret, og du kan også starte uden forudgående kendskab til spillet.
ALLE kan være med.
Der planlægges en sommertur til Nordfyn med 2 overnatninger, og med
tid til oplevelser og afslappende hygge. Det er en mangeårig tradition i
petanque, og det plejer at være meget vellykket og hyggeligt. Det er Eilif
Pedersen, der er primus motor i dette arrangement, der tænkes afholdt i
august/september. Nye medlemmer samt de, der påtænker at melde sig
ind, kan også deltage i turen. Henvendelse til Eilif på 40 17 28 17.
Så hyggeligt er der til petanque (se vedhæftet foto) Foto fortsat på side 20
Alex Andersen (mobil 29 70 28 72)
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Arrangementer i Forsamlingshuset /Ole Bix
Arrangementer i Sejstrup Forsamlingshus 2021.
Lørdag d.11. September – Fest arrangeret af Landsbyscenen, Landsbyfesten og Husets Venner.
Lørdag d.25 September – The Consolation, dansk band som spiller
country.
Lørdag d 09. Oktober – Kun For Mænd, ølsmagning med Carsten Berthelsen, kendt fra P3 og Natholdets Julekalender. Mad fra Vilslevkokken.
Onsdag d.27. Oktober – Knæk Cancer arrangement, I samarbejde med
Tupperware, Vilslevkokken, Sejstrup Forsamlingshus og Husets Venner.
ALT overskud går ubeskåret til Knæk Cancer.
Lørdag d.30. Oktober – Keld og Hilda, 100 års jubilæumstour, de akkompagneres af Mickey Pless, fra Nykøbing Falster Revyen. Mad fra
Vilslevkokken
Lørdag d.20. November – Årets julefrokost hvor Hygge-Notterne 2.0,
spiller op til dans. Menuen leveres af Vilslevkokken.
Lørdag d.11. December – Koncert med Stine Klingsten, Ingeline og
Rasmus Nelausen.
Søndag d.12. December – Julebanko.
Der tages forbehol for eventuelle restriktioner, der måtte være på den
pågældende dato.
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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,
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, Karina B. Jensen, 28 49 45 13, gymnastik@hsug.dk
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: Anette B 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 / juni
Søn
Lør
Man
Tir
Tor
Lør

30 maj 10
5 juni 13
7 juni
15 juni 19
15 juli
11 sep

Walk & Talk. Start Fruerlundvej/Kjærgårdsvej
Grundlovsmøde på Kjærgaard
Frist for tilmelding til møde om solceller (s. 12)
Borgermøde om solceller (s. 12)
Deadline for næste blad (inget blad i juli)
Aktivitetsdag og landsbyfest (s. 10)

Foto fortsat fra side 17:
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