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HUSKEKALENDEREN
Tor. 31. maj

Landsbyfest med moseløb m.m. + lagkagekonkurrence
Fre. 1. jun.
Landsbyfest – cykelsponsorløb 17.00
Fre. 1. juni 22.00
Teltfest med ”Vestjyderne”
Lør. 2. jun. 9.30 – 17 Konkurrence på tyren
Lør. 2. juni 12.00
Musikfestival
Lør. 2. jun. 21.00
Landsbyfest med optræden af ”TØRFISK”
Tir. 5. juni 13.45
Grundlovsmøde på Riber Kjærgård
Tor. 7. juni 19.30
Generalforsamling Sejstrup By Beboerforening
Fre. 8. juni 15.00
Reception i ”Kollektivet” Hunderup
Lør. 16. juni 8.00
Sogneudflugt til Århus
Tor. 28. juni 9.00
Seniorklubbens udflugt til Haderslev
Lør. 25. aug. 18.30
Børnedisco i forsamlingshuset
Lør. 1. sep. 9.45
Yogakursus i HSI
Lør. 27. okt.
Oktoberfest i forsamlingshuset
Tirsdage og torsdage Cykelmotion kl. 18.00
Søndage kl. 9.30
Cykelmotion

NYE PETANQUEBANER VED HSI
På det årlige repræsentantskabsmøde i HSI blev det besluttet at fjerne den gamle
springgrav, der blev anvendt til skolens atletikaktiviteter. I håb om atter at skabe
liv på området omkring HSI, blev der så truffet beslutning om at bygge en dobbelt petanquebane. Med en formidabel arbejdsindsats af Erik Alberg, Dan Rødgaard Andersen, Knud Runge, H.C. Jochimsen og undertegnede gik starten torsdag den 17. maj, og lørdag middag den 19. maj var banerne klar.
Det er så op til jer borgere at fornøje jer med det spændende petanquespil. I skal
påregne en blød bane i starten, men den bliver hurtigt bedre ved at blive spillet
på. Jeg vil lægge et eksemplar af reglerne på bordet ved tennishuset, mens I selv
skal medbringe kugler og målestok.
I dagene med landsbyfesten vil jeg forsøge at få gang i banerne og vil stå til rådighed med assistance.
Held og lykke med mange gode kampe på de nye baner, men pas på! Man bliver
nemt afhængig af det.
Alex Andersen
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RODODENDRON – HAVEN
Nu er det en realitet. Lokalrådet har etableret rododendron haven i Hunderup.
Flere frivillige har forvandlet hjørnegrunden Kjærgaardsvej/Kragelundvej
til en flot anlagt have med udlægning af græs og beplantet med 45 rododendronplanter.
Med tilskud fra LAG har det været muligt at realisere planerne, som er
udsprunget i Landsbyplanen, der blev udarbejdet af landskabsarkitekt Helene Plet for et par år siden. I planen var der et helhedsforslag til forskønnelse af Hunderup/Sejstrup, heri indgik en delplan for en have beplantet
med rododendronbuske.
Grunden er stillet til rådighed af Ella og Egon Sørensen i en årrække
fremover og haven kan benyttes af alle borgere.
På Lokalrådets vegne
Alice Høy
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Generalforsamling i
Sejstrup By Beboerforening
Torsdag den 7. juni 2012 kl. 19.30

på Kirkevej 74 i Sejstrup.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag som ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før.

Venlig hilsen bestyrelsen
Sigfred Bjerrum, Signe Hansen,
Birgitte Lützen,
Tommy Ebbesen og Pia Bjerrum
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SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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MINDEORD: Aage Schmidt f. 21.09.36, død 18.04.12 begravelse
24.04.12 Sct. Ansgar, Bramming
Aage blev født i Årre som den yngste i en søskendeflok på 5. Han var den
sidst overlevende. Han var alle dage glad for musik. Han var uddannet
murer men huskes vel især for at spille både trommer og harmonika så
ofte der var lejlighed til det. Ja, i en del år tog han ud med et lille band og
spillede til suppe, steg og is fester.
Han kom i 1958 til Bramming, hvor han traf Gurli Westergaard. De blev
viet i Ansgar kirke den 1. november 1959 og fik deres ældste søn der.
Det rummelige rødstenshus på Kirkevej 72, der nu er til salg, er bygget af
Aage. De flyttede ind i 1968 og fik søn nr. to i 1971.
Aage gik på efterløn i 1998.
Fra 1979 til 1991 var han og Gurli bestyrerpar i Sejstrup Forsamlingshus.
Aage var et festmenneske, bedst til pas, når der skete noget og han elskede
at fortælle historier i festligt lag, men også at høre andre fortælle. Både
han og Gurli var tilfredse med tilværelsen i Sejstrup, men de ville også
gerne ud og opleve noget. De har været på utallige busture.
Det foretrukne rejsemål var Østrig, og det var ikke mindst tyrolermusikken der trak.
De sidste 14 år har det været haven og huset der beskæftigede Aage. Der
var rigeligt at se til.
Aage var i gang med at vaske taget, da han trådte forkert og faldt ned. Det
var den 17. oktober sidste år. Han var så uheldig at brække 8 ribben, han
kunne ikke få vejret og skønt han fik den fornødne pleje og omsorg, så
kom han aldrig rigtigt over de skader han havde pådraget sig. Han havde
svært ved at få vejret. Alligevel holdt humoren og livsmodet.
Men Aage indså, at nu var tiden inde til at sælge huset og flytte til noget
mere overkommeligt i Bramming.
Aage kom på Sygehuset den 21. marts p.g.a. luftmangel. Han lå i respirator i 8 dage, blev overflyttet til Vejle i 14 dage og blev så kørt tilbage til
sygehuset i Esbjerg.
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13 timer efter døde han p.g.a. hjertestop. Det kom helt uventet.
Gurli gik fra ham den 17. april kl. 21.
I den sidste tid kunne Aage ikke tale p.g.a. respiratorbehandlingen. Han
skrev i stedet og var fuldstændig klar i hovedet. Det sidste Gurli sagde til
ham var: Vi ses i morgen!
Men kl. 1 om morgenen den 18. april ringede de fra hospitalet og sagde, at
Aage var død.
Så står man der og føler sig så uendelig forladt. Mere end 50 års samliv
efterlader et væld af minder.
Når Aage optrådte med bandet, enten de var 4 eller blot 2 mand, så sluttede de altid af med at spille det spanske nummer: Vaya con dios – Gå med
Gud eller Gud være med dig! Det kom Gurli til at tænke på. Hvad kunne
være mere passende end at lade denne ørehænger fylde rummet inden udbæringen af Aages kiste?
Begravelsen fandt sted i Sct. Ansgar kirke i Bramming, hvor Aage også er
begravet. Knud Erik leverede musikken og Janni sang. På den måde genopstod stemningen fra de mange gange Aage sluttede af og Gurli syntes at
hun fik sagt farvel på den helt rigtige måde.
Aage efterlader sig foruden Gurli og børnene, syv børnebørn og to oldebørn.
Æret være hans minde.
Arendse Dyssel

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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SOGNEUDFLUGT til ÅRHUS
Lørdag, den 16. juni.
Kl.8.00
afgår bussen fra Hunderup Kirke
Kl.8.10
fra Vilslev kirke.
Kaffepause ved Jellingestenen.
Kl. 11.30 Torvemarked ved St. Lukas Kirke
Besøg i kirken og menighedsrådet byder på frokost.
Kl. 13.15 Kunstmuseet ARoS med bl.a. Olafur Eliassons
værk: ”Your Rainbow Panorama.”
Kl. 18
spises en solid middag på Hovborg Kro.
Kl. 20
hjemme igen.
Pris for deltagelse : 175 kr.
Se nærmere beskrivelse af programmet i Kirkebladet.
Tilmelding til formændene ugen inden.
Holger B. Lauridsen tlf. 75431105
Lena Randrup tlf. 75173097.

De nye petanquebaner ved hallen
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Velkomstpakke
Er du flyttet til Hunderup/Sejstrup efter 1. januar 2007, kan du modtage en Velkomstpakke til en værdi af ca. 15.000,- kr. fra lokale erhvervsdrivende og foreninger.
Henvendelse til: Michael Bertelsen, Kjærgårdsvej 40,
mobil 26 19 31 94 eller 76 56 11 22
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
juni og juli
03. juni, Trinitatis søndag kl. 11.00
10. juni, 1. søndag efter trinitatis kl 09.30
17. juni, 2. søndag efter trinitatis kl.11.00
24. juni, 3. søndag efter trinitatis ingen
01. juli, 4. søndag efter trin. LUKKET KIRKE
08. juli, 5. søndag efter trinitatis kl. 17.00
15. juli, 6. søndag efter trinitatis kl. 11.00
22. juli, 7. søndag efter trinitatis kl. 09.30
29. juli, 8. søndag efter trinitatis kl. 11.00

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Hunderup sogn søger 2 menighedsrådsmedlemmer.
Om stillingerne
Menighedsrådet leder arbejdet i sognet og er ansvarlig for personale,
bygninger,
kirkegård og aktiviteter, som støtter menighedens liv og vækst.
Arbejdet består i at deltage i 10 årlige Menighedsrådsmøder samt et ubegrænset
antal møder og arrangementer.
Personlige kvalifikationer :
Du er i besiddelse af normal opfattelsesevne.
Stillingen aflønnes med :
•
indflydelse
•
fællesskab
•
anerkendelse
•
arbejdsglæde
•
kaffe og usundt brød ad libitum.

INDSAMLING – LANDSBYPOSTEN
”Reminder”
Hermed følger den årlige opfordring til at give et bidrag til ”LandsbyPosten”, der udgives og finansieres af HSUG. Omkostningerne drejer
sig udelukkende om udgifter til trykning og distribution. Al arbejde er
frivilligt og ulønnet. Jo flere sider, jo dyrere blad.
Udgifter til trykning har ikke ændret sig de sidste 15 – 20 år, så derfor
kan de årlige omkostninger holdes på ca. kr. 25.000,-. Der udgives 425
eksemplarer 11 gange om året, og hvis samtlige husstande giver ca.
100,- er udgivelsen udgiftsneutral for HSUG.
Bidrag kan indbetales på vedlagte girokort, ved overførsel med netbank
til konto 46300450012394 eller kontant hos Alex Andersen eller købmanden.
På forhånd tak.
HSUG
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Lagkagekonkurrence
Har du lyst til at være med i konkurrencen om at lave den flotteste og
bedste lagkage?
Så deltag i konkurrencen
Torsdag d. 31 maj kl. 20.15

Tilmeld dig v. Stine Klingsten på 28306047 senest d. 28 maj
Lagkagen skal være afleveret i hallens køkken senest kl. 19.00
Kagen vil efter vurdering blive solgt på auktion i teltet.
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SPIL TENNIS – GRATIS PRØVETID
Så viste vejret sig fra sin bedste side, og nu bliver det endnu bedre at dyrke en dejlig udendørs sport – nemlig tennis.
Der har været en pæn tilgang af nye medlemmer, men der er plads til endnu flere. Er du i tvivl. om du skal i gang, tilbyder vi naturligvis gratis prøvetid. Prøv et par gange uden omkostninger. Ønsker du hjælp eller instruktion, så henvend dig til tennisudvalget. Har du dagtimer til rådighed,
er der næsten ubegrænsede spillemuligheder.
Og til alle jer, der er tilmeldt – kom bare endnu mere i gang. Tag gerne
tilskuere med – de kan spille petanque imens.
På gensyn på tennisbanen.
Mette Nørby tlf. 75 17 28 17 eller 40 11 28 17
Alex Andersen 75 17 28 72 eller 29 70 28 72
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LANDSBYFEST 2012
Fredag d.1 juni
Vi gentager succesen fra sidste år med Dæk aftenens flotteste/sjoveste
bord, kun fantasien sætter grænser.
I år vil der være både 1., 2. og 3. plads til deltagerne.
Vi tænder op i grillen igen i år, så pak madkurven.
Glæd jer, Vestjyderne spiller op til dans fra kl. 10-02
Tørfisk lørdag d. 2 juni
I år har landsbyfestudvalget arrangeret Tørfisk lørdag aften.
Der vil være mulighed for at købe 3 slags billetter.
Combi med Tørfisk og menu: 250,00
Kun mad: 130,00
Tørfisk: 150,00
Børn til og med 14 år 65,00
Billetter kan købes i Kwik Spar i Hunderup fra d.7. april 2012
Så sæt kryds i kalenderen og vær hurtig,
det er efter først til mølle princip!

Vi glæder og til en brag af en fest
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LANDSBYFEST 2012
TØRFISK KOMMER TIL
HUNDERUP-SEJSTRUP
På ”TØRFISK”s hjemmeside ”torfisk.dk” kan man under kommende arrangementer finde dette link
02-06-2012 | Hunderup
Tid: Kl. 21:00 | Sted: Telt ved Hunderup skole, Kjærgårdvej 9B, 6740
Hunderup
Information: Koncert
Varighed: 2x45 min. | Arrangør: HSUG - Hunderup Sejstrup gymnastik og ungdomsforening | HSUG tlf. 76560505
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LANDSBYFEST 2012
Siden 1981 har TØRFISK leveret soundtracket til Vestjylland. Thyborøngruppen TØRFISK hører til blandt de allerbedste i Danmark til at forene
Irsk-inspireret folkemusik med egne kompositioner og personlige tekster.
De synger, spiller og underholder, så det er en fryd - med typisk vestjysk
charme som ikke er til at
stå for - og er en stensikker succes med deres lytteværdige, morsomme og
exceptionelle repertoire.
Samtidig er TØRFISK drengene dygtige musikere, som forstår at udnytte
musikken sammen med deres helt stærke side: de karakteristiske, vestjyske, forblæste mande-stemmer.
TØRFISK’s skæve, finurlige og vedkommende tekster afslører masser af
fin sans for tilværelsens
sjove sider, kombineret med friske melodier og udadvendt optræden er
underholdningen på topplan.
Naturlig charme, humor og ægthed er TØRFISK i en nøddeskal.
Med en masse erfaring fra den danske musikscene, og med 16 CD’er og 2
DVD udgivelser i ”nettet” har TØRFISK stadig stor energi, spilleglæde og
et gevaldigt glimt i øjet og vel at mærke med den samme besætning, som
da det hele startede med TØRFISK i 1981.
Trods (eller på grund af) de 30 år på bagen, er TØRFISK:
• Anker Hviid (201061): bouzouki, fløjte, harmonika, sang, 4 børn, 1 kone og 2 kolde fodboldben.
• Bent Kirk (241258): bas, sang, 4 børn (mindst), 1 kone og 1 gammel
biograf.
• Egon Kirk (100462): adskillige banjoer (alt for mange), mandolin, sang,
3 børn, 1 kone, 1 lille
og en stor folkevogn.
• Bent Bro (010961): guitar, frugt, sang, 3 børn, 1 kone (endnu) og 1
brugt føntørrer.
”TØRFISK” afslutter ”Landsbyfesten” lørdag den 2. juni kl. 21.00
Landsbyfestudvalget
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LANDSBYFEST 2012
Vest-Jyderne

Til landsbyfesten fredag aften er der fest i teltet
i Hunderup/Sejstrup
Vest-Jyderne spiller op til dans fra 22.00 - 02.00

Der er fart over feltet, når Vest-Jyderne indtager scenen. De spiller alt
fra country til pop og rock, og der vil helt sikkert være sange til at skråle
og danse til. Vest-Jyderne har flere års erfaring med, at spille for fest
glade folk og de spiller sange fra flere årtier, så alle kan være med.
Til landsbyfesten i Hunderup/Sejstrup er de på hjemmebane med bandets tre lokale musikere (Stine, Mads & Jakob) og tilflytteren Gabriel.
Derfor regner de med at festen kan høres helt til Bramming.
Kom og vær med til en kæmpe fest i teltet fredag aften og giv den gas
sammen med Vest-Jyderne.
Tobias Andreassen – Trommer
Jakob Biltoft – Bas
Stine Klingsten Sørensen – Lead vokal
Mads Christensen – Lead Guitar
Gabriel Uth Nielsen – Guitar + Vokal
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SENIORUDFLUGT TIL HADERSLEV
Den årlige seniorudflugt i Hunderup-Sejstrup seniorklub er berammet til
torsdag den 28. juni.
Turen går til Haderslev og vil starte med en guidet tur i Haderslev by.
Derefter følger sejltur kl. 12.00 ud gennem Haderslev fjord med spisning
ombord. Sejlturen går via Årø tilbage til fastlandet ved Årøsund, hvor
bussen bringer deltagerne til Haderslev domkirke.
Som afslutning findes et hyggeligt sted at indtage den medbragte kaffe/te
(foreningen sørger for brød),
inden snuden vendes hjemover med forventet hjemkomst kl. 17 – 18.
Der er afgang kl. 9.00 fra Ppladsen ved kirken, og prisen
for udflugten er fastsat til kr.
250,- pr. deltager.
Tilmelding hos Gerda Bjerrum på tlf. 75 17 31 45 senest
den 14. juni.

GENERALFORSAMLINGEN
Seniorklubben holdt sin årlige generalforsamling torsdag den 3. maj, og
det var hurtig overstået. Der var genvalg af Gerda Bjerrum og Knud Hansen til bestyrelsen, der desuden består af Tage Jensen, Dagny Runge og
Alex Andersen.
Regnskabet gav som forventet et underskud på kr. 15.190,50 på grund af
udgifter til jubilæum og udflugtsbus. Der er stadig en solid beholdning på
kr. 35.961,47, hvoraf 13 – 14.000 dog skal henlægges til lokaleleje.
Der var ros og tak til bestyrelsen for et godt program, til Knud Hansen for
bowling samt de 4 kaffedamer, Grethe Hansen, Hilda Hansen, Gerda
Madsen og Anna Andersen for et særdeles veldækket kaffebord til vore
arrangementer.
Efter kaffen underholdt ”Fløjlsgruppen” med velkendte evergreens. 3 af
vore egne medlemmer, Laura Pedersen, Martin Thygesen og Folmer
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Hansen var med til at levere de velklingende toner, og der blev da også tid til et
par vittigheder, inden seniorklubben afsluttede sæsonen i forsamlingshuset med
kortspil.
Den nye sæson starter torsdag den 6.
september kl. 13.30 i forsamlingshuset,
mens bowling i Brørup lægger kegler til
første gang mandag den 10. september
kl. 14.00.
Alex Andersen

PETANQUE I SENIORKLUBBEN
I det koldeste forårsklima i flere år har seniorklubben afviklet årets første
petanqueturnering. De 9 deltagende hold havde det som sædvanligt utrolig hyggeligt, selv om vejret drillede. Flere gange gav Elva og Erik Alberg
husly til det afsluttende kaffebord. Tak for det.
Resultaterne var bemærkelsesværdige ved, at et par vandt samtlige
kampe, mens et andet par tabte
alt. Der måtte omspil til mellem 3
hold, inden finaledeltagerne var
klar. I slutspillet deltog Grethe og
Hans Kristian Hansen, Elva og
Erik Alberg samt Hanne og Alex
Andersen. Her lykkedes det Hanne og Alex Andersen at hive den
endelige sejr i land ved at vinde
begge kampe.
Der er allerede gang i en ny turnering med en rekordtilmelding på 15
hold, der er inddelt i 2 puljer. I hver pulje spiller man dobbeltturnering,
inden der afsluttes med semifinaler og finale fredag den 29. juni kl. 10.00
på banen i Sejstrup. Den kommende tid spilles der kampe de fleste hverdage kl. 14 på banerne på Kirkevej i Sejstrup og Kirketoften i Hunderup.
Kom og kig på, så får du også lyst til at være med.
Der arrangeres en ny turnering til august, og tilmelding kan ske til Erik
Madsen på tlf. 75 10 17 06.
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen
BØRNEHAVEN
Gitte Nørregaard Knudsen
30 22 35 95
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
7517 2402, Kirkevej 80
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Aage Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup,
tlf. 7517 4032,
mail: aagef@hotmail.com
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04
LANDSBY SCENEN
Lis Stenger
Kirkevej 5, Sejstrup
tlf. 75 10 14 19
lisstenger@mail.dk

LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand H.C. Jochimsen 75 10 22 35 Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Udlejning: Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

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

Kalvefars ................................................................52,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................55,00 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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Eksempler på ”Ideforums” produktion udstillet ved købmanden

De lokale var klar til at tage imod gæster til "Åben landsby”
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