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Gæt selv hvordan det gik for
Old Boys holdet i fodbold
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medføre. Han fik stillingen på plantagen Telok Pandjie, der lå lige under
ækvator.I løbet af et kvart århundrede var de i Danmark tre gange. To gange
med skib, og én gang var de tvunget til at rejse med Den Transsibiriske Jernbane..

En kendt og skattet person i Seniorklubben/Alex Andersen
Torsdag den 2. december kl. 13.30 i forsamlingshuset
Niels Ole Frederiksen om genforeningskongen Christian X
Niels Ole Frederiksen er en humoristisk og vidende foredragsholder, der denne gang vil berige os med historien om Kong Christian X - det er ham med
den hvide hest på genforeningsdagen i 1920 - og så er mere præsentation vist
unødvendig.
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Sæsonen gik i Old Boys fodbold / Mads Boesen
Endnu en sæson, hvor de to hold har det gjort det
rigtig godt i hver deres pulje. For det ene af holdene endte det da med en oprykning til A rækken,
som er den højeste række indenfor Old boys fodbold. Så fra foråret vil HSUG 2 spille i A rækken.
HSUG vil også have et indendørs hold med Old
boys rækken, så forhåbenligt kan det hold også
klare sig rigtig godt.
Billeder fra den forløbne sæson - taget af Mads
Boesen - bringes i dette og senere blade.
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Petanque - et godt socialt spil / Alex Andersen
Under valgkampen blev der skrevet en del om ensomhed som et udbredt problem. Vi har et godt middel i vores lokale petanqueklub.
Der er plads til alle, og der er hver gang en hyggelig, social pause. Der kræves
ingen forudgående kendskab til spillet, og der kræves ingen investeringer. Vi
har det hele. Vi spiller i hallen hele vinteren.
Man kan komme enkeltvis, da vi hver gang trækker lod blandt de fremmødte
om makker og modstander. Du vil derfor spille med 3 andre spillere i ca. 45
minutter, inden der er social pause. Medbring selv kaffe. Efter pausen er der
yderligere 2 runder efter samme koncept.
Det er billigt at spille petanque. Kontingent for hele vinteren for en fast spilledag er kr. 250,-. Det er muligt at spille mandage kl. 14 - 16 eller onsdage kl. 9.30
- 12. Man kan også vælge begge dage, og så er prisen naturligvis det dobbelte.
Det giver en del motion at spille petanque, så den del af fysisk aktivitet bliver
også tilgodeset.
Jeg håber, at dette har givet lyst til at komme og deltage. Du kan få nærmere
informationer på mobil 29 70 28 72.
Alex Andersen
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Torsdag den 16. december kl. 18.00 i forsamlingshuset

Smørrebrød og kaffe med kage
Julesange og fællessang med
”Musikere og sangere fra Øster Lindet”
I år skal vores juleafslutning fejres i selskab med dirigent Ellinor Jensen fra
”De Hylende Hunde” fra Øster Lindet. Vi har haft dem før, og de er bare
gode og underholdende.
De hylende Hunde har haft lidt afgang i medlemsskaren, men dirigenten,
Ellinor Jensen, har lovet at komme med kompetente musikere, der kan give
os en god musikalsk julestemning
Repertoiret er viser, sange og salmer, udenlandske og danske, sønderjyske
toner, lystige viser - der er noget til enhver lejlighed. Det hele bliver krydret
med fortælling og fællessange.
Aftenen starter kl. 18.00 med 3 stk. smørrebrød inklusive 1 vand/øl.
Ca. kl. 19.00 spiller musikerne op til første sæt. I pausen mellem første og
andet sæt bydes der på kaffe og kage og så synges der igen.

Prisen for alt dette er kr. 125,Tilmelding nødvendig hos:
Gerda Bjerrum på tlf. 28 83 08 45 senest 9. december
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Hunderup-Sejstrup Lokalråds ærespris/Claus Simonsen
Hunderup-Sejstrup Lokalråds ærespris
Mandag d. 25. oktober 2021
Landsbyer som Sejstrup og Hunderup er ikke bare en samling huse. Landsbyerne består også af de mennesker der bebor husene nu, samt af de mennesker der
gennem tiderne har beboet huse-ne. Der skal være behagelige, imødekommende mennesker i området, og der skal høre spæn-dende og interessante historier
til byerne og enkelthederne –så får man lyst til at slå sig ned og stifte en familie.
Der er tale om en symbiose: De fysiske rammer fungerer ikke uden menneskene,
og menneskene fungerer ikke uden de ydre rammer. Så det er vigtigt at menneskene i landsbyerne ikke blot er med til at skabe sammenhold – de ydre rammer
skal også holdes ved lige. Vi har sikkert alle op-levet følelsen af at køre igennem
en by hvor de triste og lettere forfaldne huse er i overtal, og hvor det ikke ser ud
til at nogen bekymrer sig om de omkringliggende arealer: Det er byer man kører
hurtigt igennem; for de minder os om at det kræver en indsats at få hverdagen til
at fun-gere for fællesskabet, og hvis denne indsats ikke bliver leveret, smuldrer
helheden.
Årets ærespris …
… går til H.C. Jochimsen, der netop er en person der konstant arbejder for at
forbedre og vedli-geholde vore byer, både på det sociale og det praktiske plan.
Du er en markant og aktiv for-mand i HSI, og du er også repræsenteret i andre
foreninger. Man går ikke forgæves til dig efter hjælp, og du tager også gerne fat
på opgaver der trænger til at blive gjort, uden at du behøver at blive opfordret
til det. Din betydning for byerne illustreres ret godt af en anekdote som Helle
Hvitved fortalte til det lokalrådsmøde hvor vi valgte at tildele dig prisen: Helle
havde besøg af en journalist fra lokalavisen, som skulle lave et interview med
dig. Journalisten var ikke helt klar over hvem du var, men da Helle pegede dig
ud, sagde hun: ”Nåh, ham – ham har jeg set mas-ser af gange når jeg har været
herude. Han går altid i baggrunden og laver et eller andet.”
Det er din arbejdsmetode: Du går i baggrunden og udfører det der kræver at
blive gjort, og du træder sjældent frem i rampelyset – det skulle da lige være når
du deltager i Landsbyscenens dilettantforestillinger. Dér gør du en undtagelse.
Vi er heldige at have en mand som dig i vore landsbyer!
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Årsberetning / Claus Simonsen
Årsberetning for Hunderup-Sejstrup Lokalråd
Mandag d. 25. oktober 2021

Sæsonen 2020-21 var endnu et år præget af corona, nedlukning og aflysninger i hobetal.
Men det var også året hvor der kom realiteter på bordet i lokalrådets samarbejde med
kommunen omkring planerne om en sikker skolevej til busstoppestederne i Hunderup.
Nok er der kommet kød på knoglerne, men skikkelsen har dog skiftet karakter et par
gange i forløbet, og det har væ-ret spændende at være med i. I begyndelsen var opfattelsen i kommunen at vi bad om at få et fortov med kantsten og alt tilbehøret. Dén var
svær at få manet i jorden, og skyggen af fortovet spøgte stadig da vi sidste år fik bevilget
250.000 kr. til etablering af en skolesti. Det første udkast viste at vi for dette beløb kunne
få et fortov fra Kirkevej til købmandsbutikken – i den ene side af vejen kun, naturligvis.
Efterfølgende har vi haft møder med cheferne i Bygge og Anlæg, samt med kommunens
land-skabsarkitekt. Der har dog været udskiftninger på sidstnævnte post, og hver gang
har vi måttet starte forfra; men sådan er spillets regler velsagtens. Det er efterhånden
lykkedes os at få meldt klart ud at vi ikke beder om et fortov, men om en løsning der kan
give os mest mulig sikker sko-levej for det bevilgede beløb. Hvordan denne løsning så
skal se ud, har der været delte meninger om. En løsning med tromlet grus i den ene vejside har været oppe at vende, og det har også væ-ret overvejet om en såkaldt 2-minus-1
vej kunne etableres. Sidstnævnte blev dog afvist med den begrundelse at Kjærgårdsvej
er for smal.
Seneste melding er dog at det alligevel kan lade sig gøre at etablere en 2-minus-1 vej på
stræk-ningen fra Kirkevej til Nørlundvej, og i lokalrådet krydser vi fingre for at denne
seneste melding kan holde i det lange løb, da en sådan vej giver plads til skolebørn, barnevogne og cyklister – og til biler – på den nuværende plads*.
Jægervængets herligheder
Udstykningen på Jægervænget er endt, og salget er i gang. Inden da lavede Sydvestjyske
museer arkæologiske undersøgelser på stedet, og de faldt spor af en forteby, dvs. en
samling gårde pla-ceret omkring et fælles åbent areal, tilbage til i hvert fald 1250. Sammenholdt med de fund der var under Møllevænget får vi billedet af en ganske stor by
vest for kirken i middelalderen.
Lejeboligudvalget
Salget af grunde på Jægervænget er i gang, og Bramming Boligforening afventer salget
af ejer-grunde, inden de vil vælge hvilke grunde de vil sætte sig på. Boligforeningen
har også købt den gamle skole i Hunderup for at omdanne den til ældreboliger. Alt i alt
tegner det til at der kom-mer en del lejeboliger i især Hunderup; men det kommer nok
til at vare et lille stykke tid endnu. Det kunne være dejligt at knytte de ny lejeboliger til
et fjernvarmeprojekt – vi får se om de man-ge tråde kan knyttes sammen.
Alt i alt et lidt stille år, men absolut ikke uden lyspunkter!
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Omtaler / Ole Witte Madsen
Julen fejres i Hunderup Kirke
Der trues igen med restriktioner pga. coronaens utrættelige indhug i vores samvær og livsglæde.
Vi holder dog kirken åben, så længe det er forsvarligt og med de restriktioner,
det kræver.
Juletiden fejrer vi med alle de go’e traditioner, som vi før coronaen holdt i hævd
uden at tænke så meget over det.
Kirkebladet for december, januar og februar lander i postkasserne senest 1. december.
Deri kan man se mange gudstjenester og aktiviteter - også for kirkerne i Vilslev,
Gredstedbro, Hjortlund og Jernved, og alle er velkomne til at deltage i de ting,
man finder interessant.
Bedste hilsener,
Sognepræst Ole Witte Madsen
Mellemjulekoncert i Hunderup
Folk Lovers består af Hanne Nielsen og Niels-Jørgen Hvidberg og er opstået ud
fra et ønske om at spille et blandet repertoire af irske, skotske og egne folk numre.
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Niels-Jørgen har spillet i West Folk i mange år, deres repertoire er det irske og
danske folkmusik som lægger op til fest og sjov. Han er også med i Bodaich
(gælisk for Sure Gamle Mænd) som næsten udelukkende spiller McCalmans
fantastisk smukke melodier tilsat 130% sandfærdige anekdoter og røverhistorier.
I Folk Lovers spiller Hanne fløjter og synger. Niels-Jørgen spiller guitar og synger. I det daglige er der sød musik mellem dem på adressen i Hunderup.
Glæd jer til noget smukt, gribende musik den 29. december.
Tid: Onsdag den 29. december kl. 19
Sted: Hunderup Kirke
Aktivitetetsgudstjeneste
Som noget nyt lancerer vi en såkaldt aktivitetsgudstjeneste. Det er en kort gudstjeneste for familier og børn, hvor vi varmer op ved at synge salmer og høre en
prædiken, bede Fadervor og modtage velsignelsen. Gudstjenesten varer kun ca.
½ time. Bagefter kan man gå i hallen, der er åben et par timer til dem, der gerne
vil til gratis familie-tummel.
Anne og Jens Karkov står for tumlinge-sjov i hallen. Sognepræsten står for gudstjenesten.
Alle er velkomne til gudstjenesten, også selvom man ikke går i hallen bagefter.
Tid: Søndag den 30. januar kl. 9.30
Sted: Hunderup Kirke
Hunderup menighedsråd i samarbejde med Gymnastikudvalget

Tak

for alle telefonopringninger,
mails og gaver
i anledning af min
fødselsdag d. 6-10.
Venlig hilsen
Niels Bertelsen
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”De hjemvendte sønner” på aktivitetsdagen
10 Landsbyposten December 2021

Årsmødereferat / Claus Simonsen
Referat af
Hunderup-Sejstrup Lokalråds Årsmøde mandag den 25. oktober
i Sejstrup forsamlingshus
Jvf. Dagsorden:
1.
Lokalområdets foreninger præsenterede sig.
2.
Valg af dirigent: Ole Wind valgt.
3.
Valg af referent: Johannes Clausen valgt
4.
Formandens beretning:
Skriftlig beretning af ”Årets gang i Lokalrådet” omdelt.
Supplerende kommentarer:
Kommunen har afsat 250.000 kr. til etablering af sikker skolesti ved Kjærgårdsvej.
Byrådet har bevilget grundkapital til 12 boligforeningshus på den nye udstykning ved Jægervænget og evt. Hunderups gamle skolebygning.
Herefter en del spørgsmål og kommentarer til beretningen.
Iver Hansen: Gentog ønsket om en udbedring af gangsti bag om Kirkevej.
Sofie Bertramsen supplerede; En forbedring af denne sti for såvel cyklende
som løbende og gående er meget tiltrængt.
Jørn Andersen: Der er vedtaget en udvidelse ved Hunderup Børnehave med 24
nye vuggestuepladser
Lars Jensen, mente ikke det var nogen god ide, at lave lejligheder i Hunderup
gl. skolebygning.
5.
Fremlæggelse af regnskab ved kasserer, Helle Hvitved.
Året resultat: et overskud på 514,90 kr.
og en Egenkapital pr. 30/9 2021 på 13.931,42 kr.
Regnskabet godkendt
6.
Valg til Lokalråd:
Jytte Clausen stopper som foreningsrepræsentant
Forslag: Lianne Luttikhedde: Valgt
”
Kim Frederiksen : Valgt
”
Claus Simonsen : Genvalgt
11 Landsbyposten December 2021

”
7.

Helle Hvitved

: Fortsætter som kasserer

Valg af revisorer: Knud Runge og Børge Andersen genvalgt

8.
Årets pris blev tildelt H.C. Jochimsen, for sin store indsats og altid store
hjælpsomhed overalt i byen.
9.
Eventuelt:
Aage Fredslund spurgte til samarbejdet med andre lokalråd.
Claus: der afholdes hvert år et fællesmøde med alle gl. Bramming kommunes
lokalråd.
Lars Jensen udbyggede sine udtalelser om alternative muligheder for Hunderup
gl. skolebygning. En fjernelse af den og Degnehaven ville give plads til en flot
central bymidte, hvilket blev støttet af flere.
Som Jørn Andersen udtrykte, efterlyste man fortsat en afklaring af kommunens plan med den gl. skolebygning, som jo ikke er fredet, men har status som
bevaringsværdig.
Johannes Clausen

H.C. Jochimsen modtog lokalrådets ærespris 2021 for sin store
indsats for vore byer. Prismodtageren ses til venstre sammen med
lokalrådsmedlem Helle Hvitved.
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Efter en solid, mangeårig indsats sagde Jytte Clausen farvel til lokalrådet. Det
afgående lokalråd ses her omkring Jytte. Fra venstre: Lianne Luttikhedde, Helle
Hved, Jytte Clausen og Claus Simonsen.

Det ny lokalråd som valgt på årsmødet 2021. Fra venstre: Lianne Luttikhedde,
Helle Hvitved, Kim Frederiksen og Claus Simonsen.
13 Landsbyposten December 2021

Nyt fra Lokalrådet / Claus Simonsen
Efter et vel overstået – og særdeles velbesøgt … tak til alle der kom og deltog!
– årsmøde (se andetsteds i Landsbyposten), konstituerede lokalrådet sig på sit
første efterfølgende møde. Helle Hvitved fortsætter som kasserer (og nu som
regulært medlem), mens Claus Simonsen fortsætter som formand. Lianne
Luttikhedde går fra at være en slags ”observatør” (Lianne kom ind i lokalrådsarbejdet i foråret 2020, og medlemmer vælges ifølge vedtægterne i ulige år), til
at være valgt medlem, og Kim Frederiksen er helt ny i sammenhængen. Vi ser
frem til vores samarbejde i de kommende år.
På årsmødet sagde vi farvel til mangeårigt medlem Jytte Clausen, der har været
utrætteligt aktiv i utallige sæsoner. Ingen har helt styr på hvor mange sæsoner
det drejer sig om, men det løber i hvert fald op i et tocifret tal. Det har været
en fornøjelse at arbejde samme med dig, Jytte! Vi er taknemmelige for det store
arbejde du har lagt i lokalrådet, og vi regner med at vi stadig ses, om ikke andet
hos købmanden!
En københavneravis (Information) havde i efteråret en artikel om landsbyen
Borris uden for Skjern, der har befolkningstilgang og succes med at tiltrække
børnefamilier og erhvervsaktive. Vi lurede om der kunne være ”tricks” vi
kunne plagiere, men det viste sig at stort set alle de i artiklen omtalte tiltag allerede er taget i brug – i nogle tilfælde under andre forklædninger – i vore byer;
så vi gemte mindreværdet væk igen.
Lokalrådet vil presse på for at kommunen ikke ”glemmer” vores skolesti, og
hvis stien bliver udført som en 2-minus-1 vej, vi vil desuden forsøge at få udvidet med en befæstet sti over for Nørlundvej, hvor rabatten er meget blød.
På årsmødet kom en masse forslag på bordet, bl.a. nævntes et gammelt projekt
om en bedre sti i Hollænderskoven og omkring Dammosen, en sti fra Kirkevej
bag om de ”øverste” huse i villakvarteret til Ribevej, generende træer på Kirkevej over for forsamlingshuset, samt flere forslag som vi tager op senere.
Alt i alt virker det som om lokalrådet i den kommende tid får masser at arbejde
med – vi glæder os!

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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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: 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 / december
Tor

2 dec

Tor
Fre
Ons
Tor
Ons
Søn

9 dec
10 dec
15 dec
16 dec
29 dec
30 jan

13,30 Niels Ole Frederiksen fortæller og underholder i Seniorklubben (s.3)
Frist for tilmelding til Seniorklubbens juleafslutning (s.5)
14
Brætspilscafe i Hallen (s. 16)
Deadline for næste Landsbypost
18
Juleafslutning i Seniorklubben (s. 5)
19
Folk Lovers i Hunderup Kirke (s. 8)
9,30 Aktivitetsgudstjeneste i Hunderup Kirke (s. 9)

Brætspilscafe for skolebørn / Lejf Bjerrum Jørgensen
Brætspilscafe for skolebørn
Fredag den 10. december kl. 14-16 i klublokalet i hallen.
Alle børn i skolealderen er velkommen, så mød op hvis I er interesseret i at
mødes og spille nogle spil og hygge jer sammen.
Vi har fået nogle frivillige til at stå for aktiviteten, og afhængig af interessen vil
der være brætspil enten hver 14. dag eller en gang om måneden.
Menighedsrådet som står bag cafeen vil give kage og saftevand.
EFTERLYSNING: Hvis der er borgere der ligger inde med spil, som de ikke
bruger mere, kan de afleveres enten til Mette Fredslund, eller til en af medlemmerne i menighedsrådet.
På menighedsrådets vegne
Lejf Bjerrum Jørgensen
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