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HUSKEKALENDEREN
Man. 3. aug. 19.00
Tor. 6. aug. 14.00
Tor. 6. aug. 19.00
Lør. 15. aug. 11.00
Ons. 19. aug. 19.00
Tir. 25. aug. 17.00
Ons. 28. aug. 19.00
Tor. 3. sep. 10.00

Damefodbold starter igen
Tilmeldingsfrist til petanqueturnering
Landsbytur i Hunderup
International gudstjeneste i Vilslev
Borgermøde i forsamlingshuset
Kirkekoret starter
Fodboldfitness
Seniorklubbens tur til Ribe Jernstøberi og Jernved
mejeri
Tir. 8. sep. 19.00
Ide-forum starter
Fre. 11. sep. – 12. sep. Juniorkonfirmandaften i idrætssalen
Tor. 17. sep. 13.30
Seniorklubben. Foredrag om pirateri ved Somalia
Lør. 19. sep. 18.00
Børnedisco i forsamlingshuset
Ons. 23. sep. 19.00
Filmaften i Kongeåpastoratets sognehus
Søn. 27. sep. 10.00
Høstmarked ved ”Kratskellet” i Hollænderskoven
Tor. 8. okt. 19.30
Foredrag om at tilhøre 2 religioner i Kongeåpastoratets sognehus i Gredstedbro
Fre. 23. oktober
Fællesspisning i forsamlingshuset
Tor. 7. apr. 18.00
Sangaften med spisning i forsamlingshuset

GUDSTJENESTER
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

2. august
9. august
16. august
23. august
30. august
6. september

11.00
9.30
11.00
9.30
11.00
9.30
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Hunderup kirke
Hunderup kirke (kirkekaffe)
Hunderup kirke
Hunderup kirke
Hunderup kirke
Hunderup kirke (kirkekaffe)

Høstmarked på Kratskellet ved Hollænderskoven
Repræsentanter fra Darum Lokalråd, Hunderup-Sejstrup lokalråd og de
to naturvejledere Per og Jan fra Kratskellet vil gerne lave et høstmarked.

Søndag den 27. september fra kl. 10-15.
Det bliver for alle aldersklasser.
Vi er endnu ikke kommet langt med planlægningen, men vil gerne have,
at I allerede nu sætter et kryds i kalenderen.
Vi forestiller os, at det er gamle aktiviteter, der skal foregå. Har du forslag, er du velkommen til at kontakte Helle Hvitved, Yvonne Hansen eller
Hanne Rødgaard Andersen. Ting, som skal sælges, skal være hjemmelavede.
I hører nærmere i næste nummer af Landsbyposten.

På udvalgets vegne
Hanne Rødgaard Andersen mobil nr. (29712872).

Nyt fra lokalrådet
Vi var til møde med økonomiudvalget sammen med Sneum-Tjæreborg,
Darum og Bramming. Vores indlæg var dels den gamle skole og dels nyudstykninger. Kommunen har ikke længere den gamle skole på salgslisten. Vi vil gerne have kommunen til at planlægge kommende udstykninger - gerne i Sejstrup og gerne storparceller. Vi har plads til storparceller
herude, så det skal vi udnytte.
Vi har fået 5 flygtninge i Degnehaven. Ole Madsen og jeg var velkomstkomite, og om lørdagen holdt vi en velkomstmiddag i Haven. Der var fint
fremmøde, selv om det var sommerferie. Det var ikke muligt, at få invitationer ud til alle, så vi nøjedes med Facebook og opslag hos købmanden.
Vi havde en hyggelig aften og mange fik talt med vores nye beboere. Tag
vel imod dem og snak gerne lidt med dem, hvis I møder dem. De starter
snart sprogskole, så de skal træne dansk.
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Borgermøde - Hvordan tager vi bedst imod flygtningene?
Onsdag d. 19. august kl. 19:00 i Sejstrup forsamlingshus. Oplæg ved Lis
Damkjær fra Dansk Flygtninge Hjælp og medlemmer af Frivilliggruppen
fra Ribe. Desuden vil vi fortælle lidt fra de møder, vi har deltaget i i Ribe.
Dernæst kaffe og diskussion. Beboere fra Bramming er velkommen til
første del af mødet, så I må gerne nævne det til brammingboere, I kender.
Helle Hvitved / Lokalrådet

NYT FRA IDE – FORUM.
Lørdag d.6. juni tog en lille gruppe af medlemmer fra Ide – Forum på udflugt til Fanø.
Vejret var ikke annonceret til at blive særlig godt, men vi fik en helt perfekt tur – også vejrmæssigt.
Vi startede med en hyggelig og afslappet gåtur gennem Nordby. Mange
butikker og små gallerier blev besøgt, inden vi mødtes ved Fanø Bryghus
til madpakke – spisning og øl – smagning.
Bussen kørte os til Skovlegepladsen. Den var det egentlige mål med turen. På skovstien ned til legepladsen findes udskårne træ – skulpturer forestillende forskellige dyr. Disse dyr er opsat i den rækkefølge der viser
hvilke dyr, der kan løbe hvor langt på x antal minutter.
Stiller man sig ved startstregen og løber, kan man se, hvor langt man som
menneske kan nå, og hvilke dyr man kan overhale.
Vores ide er at prøve at lave noget lignende i Vandværksskoven, hvor
der også er en lang lige skovsti. Vi vil prøve at lave nogle af dyrene. De
vil blive fremstillet i et materiale, der vil passe pænt ind i skovmiljøet.
Måske vil det blive lidt mere interessant med et besøg i vores lille fine
skov, når børnene kan ”løbe om kap med dyrene”.
Kaffen blev drukket på den flotte legeplads og bussen kørte os til færgen.
Tak til deltagerne for en rigtig dejlig tur og for hyggeligt samvær.
P.B.V.
Alice Høy, Kirketoften 15, Hunderup.
P.s. Ny sæson i Ide – Forum starter Tirsdag d. 8. september. Alle er velkomne, nye som gamle deltagere.
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SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 20 43 30 67
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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7-mands damefodbold
Så er vi efter en vellykket forårssæson klar til at gå i gang
med damefodbolden igen i HSUG. Vi starter træning mandag den 3. august kl. 19.00.
Alle er velkomne, nye som gamle spillere. Vi stiller igen
med to 7-mands hold, som i foråret.
Sammen med fodbold vægter vi kammeratskab og hygge
højt.
Hilsen Doris Præst (40 33 42 97) og Inge Nagstrup (21 64
44 01)

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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PETANQUE
Efterårsturnering i petanque starter mandag den 10. august kl. 14.00, og
derefter spilles der fortrinsvis om mandagen. Dog kan kampe flyttes til
andre dage og tider. Der tages hensyn til alle ønsker.
Tilmelding til Erik Madsen på tlf. 75 10 17 06 eller 29 70 17 06 senest
torsdag den 6. august. Det koster kr. 20,- pr. person for deltagelse.

LEJE AF PETANQUEBANER
Husk det er muligt at leje petanquebanerne til familiesammenkomster,
firmaarrangementer eller lignende. Der forefindes alt nødvendigt udstyr,
og det koster kun kr. 10,- pr. person.
Afslut petanquespillet med hyggeligt samvær under halvtaget eller i vores
fine klubhus.
Reservation hos Elva Alberg på tlf. 75 17 32 68 eller 41 59 57 93.
Alex Andersen

SENIORKLUBBEN
Hunderup-Sejstrup seniorklub har nu programmet klar for den kommende
sæson.
Der lægges ud torsdag den 3. september kl. 10.00 med et besøg og rundvisning hos Ribe Jernstøberi.
Her indtages kaffen og en sandwich, inden turen går videre til Jernved
mejeri, hvor der er rundvisning kl. 13.00.
Det koster kr. 50,- at deltage, og tilmelding er nødvendig hos Gerda Bjerrum på tlf. 75 17 31 45 eller 28 83 08 45 senest torsdag den 27. august.
Fælles afgang fra kirkens P-plads kl. 9.30, hvor bilerne fyldes op.
Torsdag den 17. september kl. 13.30 er der foredrag om pirateri ved Somalia med Ulrik Pilemand fra Skals.
Efterfølgende er der disse emner:
Frederiksens tivoli i Bramming
Et liv som vagabond
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Kalashafolket i Hindusbjergene i Pakistan
Beretning fra Østfronten under 1. verdenskrig
Musik og sang med ”Syng dig glad” koret fra Esbjerg
Julearrangement med sang og banko

BLIV MEDLEM AF SENIORKLUBBEN
Hunderup-Sejstrup seniorklub har rødder tilbage til 1971, hvor man startede som ”hyggeklubben”. I 1999 blev det en selvstændig forening og har
en medlemsskare på 120 personer.
Du kan også blive medlem. Det koster kr. 50,- om året. Henvendelse til
Gerda Bjerrum (75173145), Knud Hansen (75173784), Tage Jensen
(75173831), Erik Alberg (75173268) eller Alex Andersen (29702872).
Vores torsdagsarrangementer omfatter foredrag, underholdning eller lign.
samt et fint kaffebord med hjemmebagt brød. Prisen for alt dette er så beskeden som kr. 35,- hver gang.
Der afsluttes altid med kortspil.
Alex Andersen

Til læserne af Landsbyposten.
K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbrugs-diesel.
Ved køb af minimum 1000 liter er vores priser altid mindst 40
øre/ liter under OK´s listepris.
Ring og få et godt tilbud og støt vores lokale brændstofsalg og
dermed K-34.
Hjælp med at holde liv i sognet.
Ring til Johannes Clausen på 23245489.
På bestyrelsens vegne
Ole Wind 41384357.
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Filmaftener.
Vi har længe gerne villet tilbyde sognets beboere at se en god film sammen og derefter diskutere , hvad der har optaget os mest ved den. Nu kan
det lade sig gøre !
Vi har indgået et samarbejde med pastoratet ved Kongeåen (Jernved,
Gredstedbro, Hjortlund). De har et Sognehus (lige ved siden af Brugsen i
Gredstedbro) med et perfekt filmfremvisningsudstyr.
Sognene skiftes til at finde en god film frem og komme med et lille oplæg.
Vi ser filmen sammen, og bagefter er der så samtale og meningsudveksling om filmen.
Arrangementet er gratis.
Første filmaften 23.sept. kl. 19.
Anden filmaften 14. januar.
Nærmere oplysninger i august. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Menighedsrådet.

Salmemaraton
Salmemaraton går ud på, at man møder op i en kirke kl. 17.00, synger 10 salmer (der kort præsenteres) og drikker en kop kaffe kl. 17.45. En hyggelig og
god måde at lære nye salmer på. Onsdag d. 5. august kl. 17: Ribe Domkirke

Kirkekor
Kunne du tænke dig at synge med i Kirkekoret i den nye sæson, så er der
stadig ledige pladser!
Vi øver hver anden tirsdag i ulige uger fra kl. 17.00 – 18.30 i Vilslev Præstegårds konfirmandstue (adressen er: Vilslevvej 67, Vilslev, 6771 Gredstedbro).
Første øvedag efter sommerferien er tirsdag d. 25. august kl. 17.00.
Hør nærmere eller tilmeld dig hos organist og korleder
Dorte Grangård Olesen på tlf. 21 74 30 10, mail: dortegrangaard@mail.dk
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Barnedåb
Dåb i Hunderup d. 5. juli 2015
Berit Prahl Larsen & Michael Ølgaard Rosendal ->
Silje Prahl Rosendal (se billedet)

Dåb i Hunderup d. 19. juli 2015
Rikke Galler & Kenneth Rune Galler -> Kristoffer Rune Galler

International gudstjeneste lørdag d. 15. august kl. 11 i Vilslev kirke.
Alt foregår på engelsk, såvel salmesang, prædiken og altergang.

Hjertelig tak
for venlig deltagelse ved
Paula Reinhold Sørensens
begravelse
tak for blomster og kranse.
På familens vegne
Poul Sørensen
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Landsbypedelordningen udvides nu med
IT kyndig seniorjobber
I forbindelse med udarbejdelse af Landdistriktspolitikken og evaluering af nuværende landsbypedelordning har der flere gange været nævnt, at der er et ønske
om en person, der også kan hjælpe med at løse diverse IT relaterede opgaver.
Den person er vi nu så heldig at kunne tilknytte landsbypedelteamet.
Der er tale om Finn Thomsen, der de seneste ca. 5 år har arbejdet med IT relaterede opgaver henholdsvis i Esbjerg Kommunes IT-afdeling, UC Syd, Kultur og
Fritidshuset i Esbjerg og senest som IT underviser ved AOF og LOF, hvor Finn
har undervist begyndere og let øvede i IT og brug af I-pad.
Finn Thomsen tilbyder nu sin hjælp, og derfor vil jeg bede til, at I nu byder ind
med arbejdsopgaver Finn kan gå i gang med.
Landsbypedelteamet kan gøre brug af Finn fra nu og frem til 1. januar 2016.
Mulige arbejdsopgaver
Der kan være borgere, der ønsker en generel introduktion og samtidigt få opgraderet sine IT kompetencer.
Der kan være borgere, der ønsker at få styr på den digitale post og hjælp til andre
offentlige selvbetjeningsløsninger.
Der kan være behov for en ugentlig IT café, hvor borgere kan aftale tid og få
hjælp til at bruge internettet, hjælp til informationssøgning, hjælp til brug af mobiltelefon, I-pad eller andet.
Der kan også være foreninger, der ønsker at gøre brug af muligheden for hjælp
til hjemmesider, Facebook o.a.
Men ellers er det dig/jer, der bedst ved, hvad der kunne være behov for.
Selvfølgelig kan der være opgaver Finn ikke kan hjælpe med, men det vil komme an på en konkret vurdering.
Hvad gør du/I?
Formulér dit/jeres ønsker og send til mig snarest muligt. Derefter vil du/I blive
kontaktet for en nærmere aftale.
For landsbypedelordningen gælder, at opgaverne ikke må være i konkurrence
med private udbydere. De opgaver der kan løses er derfor opgaver, der i dag løses udelukkende på frivillig basis eller som slet ikke løses.
Det er muligt at gøre brug af en landsbypedel overalt i Esbjerg Kommune.
Jesper H. Larsen (LAG) - Tlf. 51166712 - Mail: jhla@esbjergkommune.dk
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Jan Lautrup Bjerrum 2360 9904
Udlejning:
Pernille Jacobsen 7517 2402
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 4053 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 6162 6190,
mail: jb@bpi.dk

HUNDERUP-SEJSTRUP
LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04
LANDSBY SCENEN
Anne-Bodil Frederiksen
Kjærgårdsvej 17, Hunderup
22 61 62 42
Annebodil@live.dk
LOKALRÅDET
Formand:
Helle Hvitved
Kjærgårdsvej 48, Hunderup
75172417, 61331492
helle@hvitved.com

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75173145, 28830845
mail gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67

De 3 bedst placerede par i petanqueklubbens forårsturnering (Hilda og Knud Hansen,
Gerda og Iver Hansen (vinderne) og Jytte og Johannes Bondesen).
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Bedsteforældredag i Børnehaven.
Fællesspisning og velkomst til de syriske flygtninge.
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