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Seniorklubben har besøg af direktør, Kr. Lund
Jepsen, der fortæller om pressen på godt og ondt
Guldkonfirmander i Hunderup kirke
Cykelturene starter igen fra Rytterhuset
Seniorklubbens generalforsamling
Forårsrengøring Sejstrup legeplads
Tilmelding til petanque-turnering
Forslag om vandværksbygningen
Konfirmationsgudtjeneste i kirken
Sidste tilmelding til sommerspil
”Hit med salmen”
Cykeltur til Gørding
Landsbyfesten åbner med Skala-koret i Hunderup Kirke.
Seniorklubbens udflugt til Husum
Spillemandsmesse i Vilslev Kirke.
Sognets årlige udflugt ( Sydfyn ).
Ta’ med til Varde sommerspil 2009
Cykeltræning fra ”Rytterhuset”

Nyfødte
William født 10/3-09 3700g og 51cm Søn af
Lars og Kristina Ribevej 70

Husk Landsby Festen 2009
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27. - 28. - 29. - 30. maj

Sejstrup Forsamlingshus
2008 i Sejstrup forsamlingshus var et rigtigt positivt år.
Sædvanen tro indledte ”landsbyscenen” med at ligge beslag på
huset de første uger i januar måned. De opførte Frk. Nitousch,
og sædvanlig trak de jo fulde huse.
Det kan måske se underligt ud at de nævnes i beretningen, da det jo ikke
er en aktivitet som Forsamlingshuset har, men årsagen er den, da vi hjælper de aftner med spisning og dans, får vi del i overskuddet.
I marts arrangerede vi i samarbejde med Brugsen og Allan ølsmagning.
Allan havde allieret sig med en repræsentant fra Danske Ølentusiaster
som fortalte om ølfremstilling, oprindelse m.m.
En rigtig god og fornøjelig aften hvor man prøvesmagte 12 forskellige
øltyper, lige fra små 5% til 27% alkohol og lige fra de mest lækre til det
værste !!!!
Nå ja, smag og behag er jo heldigvis forskellige.
Efterfølgende blev der serveret pålægsbord med mulighed for at købe en
af de populære øl til.
Der var en flot opbakning til dette arrangement. Flest mænd men også enkelte piger havde lyst til at smage på de gyldne dråber.
Et arrangement som godt kan tåle en gentagelse.
Tak for den fine opbakning, som også trak andre end kun beboere fra sognet. Arrangementet gav et lille pænt overskud på 3800,00 til Huset.
Og så har vi jo madholdet, som i april igen gav deres bidrag ved at præsentere en flot og lækker 3 retters menu, som sognets beboere atter fik fornøjelsen at sætte tænderne i.
Som kulturelt indslag opførte børneteatret en moderne udgave af Snehvide. En stor tak til børneteatret for deres indslag.
Denne aften havde vi igen en utrolig flot opbakning fra sognets beboere,
som endte med et resultat på bundlinien på ca. kr. 10.250,- til huset. En
stor tak til alle som støttede dette arrangement.
Fællesspisningen
vil blive gentaget endnu engang, og det er d. 27. marts.
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Som de fleste er klar over har vi i Hunderup-Sejstrup 2 flaskecontainere.
Den her ved Huset var tidligere tilknyttet
Foreningen til en svømmehal i Bramming.
Den har vi opsagt, for vi kan lige så godt selv få glæde af de penge, selv
om det ikke er noget vi bliver rige af.
Ligeledes har HSUG overdraget containeren v/Brugsen til
Forsamlingshuset. Tak til HSUG for det.
Efter et forslag fra Thomas Schmidt syntes han at vi skulle prøve at indsamle gl. skrot, for det skulle der være penge i.
Vi gik med på ideen, og har så hen over sommeren haft en container stående her bag ved huset, som folk virkelig har været flinke til at benytte,
men vi må så også sige at der var nogle som
syntes at vi ikke havde brug for det hele, så de tog noget ud igen.
Dette medførte så en politianmeldelse efter tips fra forbipasserende som
kunne fortælle hvad de havde set. Så blev der sat en stopper for det.
Men som bekendt vokser træerne ikke ind i himlen, for så fik vi jo som
bekendt finanskrise, og så var det slut med at samle skrot.
Nu ville skrotfirmaet ligefrem til at have penge for at hente det.
Men Thomas´s ide gav trods alt den nette sum af ca. kr. 40.000,til husets drift.
Mange tak til Thomas for den ide, og som måske vil blive gentaget når der
igen er penge i skrot.
Den 25 sept. skulle vi så prøve noget nyt.
Vi arrangerede en ”Sensommeraften med Lasse & Mathilde”
hvor de sang sange fra deres ny CD med spor af Piet Hein.
En utrolig hyggelig aften hvor Lasse & Mathilde ud over at spille og synge også fortalte lidt om deres livsforløb.
Dog var tilslutningen til denne aften lige i underkanten, og gav desværre
et lille underskud på 3450,00, men det har vi ikke mistet modet af, men
har blot måtte konstatere at tidspunketet måske ikke var det helt rigtige
Men vi tør godt prøve et lignende arrangement igen, når lejligheden byder
sig og det er den rigtige solist.
5 en efI oktober havde vi så i samarbejde med Sydvestjyske Gårdbutikker
terårsmesse, som trak rigtig mange besøgende til.

Gårdbutikkerne lavede udstillingen, og Forsamligshuset stod for
”Restauranten” hvor der til middag blev lavet en menu med råvarer fra
udstillerne. Her var Jan Bjerrum den drivende kraft
med fremstilling af en rigtig lækker platte som fik rigtig megen ros. Der
blev langet ca. 100 platter over disken.
Efter at udgifterne til div. varer m.m. var afregnet gav det alligevel et pænt
overskud på ca. kr. 4000,00, så det tør vi godt prøve igen.
Så har vi vore tilbagevendende julefrokoster, som vi har indskrænket til
kun at være 1. Den blev afviklet d. 6.dec.
Men hvilken en. Vel nok den julefrokostaften som til dato har givet det
største overskud. Godt og vel kr.20.000,00.
Maden blev som de andre år leveret af ”Kammerslusen” og tilberedt i
køkkenet af Jan Bjerrum. Så det var rigtigt lækkert.
I den forbindelse vil vi gerne sige 1000 tak til alle de som frivilligt gav en
hjælpende hånd med den aften.
Flot klaret.
Som det måske er bemærket er samtlige toiletter i huset blevet udskiftet til
de nye modeller med både lille og stor skyl, samt fået nyt og mere effektivt grovskylleamatur i køkkenet i.f.m. opvasken.
Dem har Forsamlingshuset ikke betalt 1 kr. for.
Derimod har der været en flink og anonym giver som har foræret dem til
Forsamlingshuset.
Forsamlingshuset har takket den anonyme giver på behørig vis.
Ja. Så har vi ”Restaurant Kammerslusen”.
Den nye aftale som vi indgik med dem ved udgangen af 2007, med Jan
som koordinator, kom alligevel ikke til at fungere helt som VI havde forventet, og resulterede i at vi, i fuld enighed med
”Kammerslusen”, pr. 31.12.2008 stoppede vores samarbejde.
Forsamlingshuset vil nu fremover køre som nøglehus.
En af de positive ting i det nye tiltag er at vi så ikke længere er
under kontrol af fødevaremyndighederne. Nu er vi ligegyldige.
Så må vi 6bare håbe at det nye koncept kommer til at fungere.
Det er vi nu ikke i tvivl om at det vil.

Det kan allerede nu ses op bookingen.
I.f.m. ”Kammeslusens ” farvel, var det så nødvendigt at investere i en ny
fryser, da den gamle var brændt sammen og den anden vi havde var
”Kammerslusens”.
På det tidspunkt havde Forsamlingshuset ikke for mange penge, så vi lagde et indbetalingskort i ”Landsbyposten” hvor vi bad om
støtte fra beboerne. Det gik over al forventning, og vi fik et dejligt stort
beløb ind som rigeligt dækkede til en ny fryser.
Rigtig mange tak til alle indbetalerne.
Så har vi også fået et nyt klaver. Det er skænket Huset af
Helle Hvitved som ikke havde brug for det ved indflytningen sammen
med Jørgen, og det skulle bare lige stemmes.
Og da det gamle hverken spillede for godt eller så for godt ud
syntes hun at det var det rigtige sted at placere det, så det siger vi rigtig
mange tak for.

Forsamlingshuset vil gerne give en stor tak til de daglige brugere af huset,
som er med til at tilføre huset lejeindtægter til den daglige drift.
Også en stor tak til de frivillige hjælpere, som gennem året har været så
flinke at give en hjælpende hånd med div. opgaver, når der har været brug
for dette.
Dette var så min sidste beretning som formand og takker hermed af efter 8
gode år.
Derfor vil jeg gerne takke den gamle bestyrelse og kassereren for rigtig
mange dejlige timer sammen og tak for rigtig godt samarbejde gennem
årene. Jeg vil samtidig ønske de nye medlemmer af bestyrelsen, hvis de
bliver valgt og det gør de nu sikkert, held og lykke fremover og håber at
det vil gå rigtig godt for Forsamlingshuset med det nye nøglekoncept.
Tak til alle fremmødte.
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Forsamlingshuset orienterer
Udvalgte poster fra Forsamlingshusets regnskab 2008:
Årets overskud
Heraf salg af jern

77.704,00 kr.
38.564,00 kr.

Værdier:
Bygning (ejendomsværdi)
Inventar

1.100.000,00 kr.
100.000,00 kr.

Gæld:
Kreditforeningen
Kassekredit
Skyldig moms

301.297,00 kr.
48.714,00 kr.
9.613,00 kr.

Den nye bestyrelse består af:
Jan Lautrup Bjerrum (formand)
Anna-Marie Thomsen (næstformand)
Birthe Holm (sekretær)
Sigurd Smidt
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John
Schmidt

Sidste beretning fra bestyrelsen
i Hunderup Brugs
Siden brugsen lukkede d. 28/12-08, har der været lidt blandede opgaver
for bestyrelsen.
Advokat Verner Holm har taget sig af aftaler og økonomi, og bestyrelsen har været til stede i brugsen, hvor der har været fremvisning for
ejendomsmægler, K 34 og andre, og vi har været til stede ved nedtagning af teknik. Derudover var der almindelig oprydning efter Allan havde fået solgt ud i varerne.
Bygningen er pr. 1/3 overtaget af K 34 Aps.
Vi vil gerne takke Allan og Anja, for det store arbejde I har lagt i Brugsen, vi ved, det er rigtig mange arbejdstimer I har tilbragt der. Vi ønsker
jer held og lykke i fremtiden.
Hermed takker bestyrelsen for Hunderup Brug af, og vi ønsker held og
lykke til K 34 Aps med opstart af Købmandsgården, og håber befolkningen vil støtte op herom.
Med venlig hilsen
Anne-Bodil, Keld, Brian, Ole og Dorthe

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.
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Henvendelse til: Bente Nonbo, Rønnesvinget 2, tlf. 7517 2167
eller Aage Fredslund, Kirketoften 11, tlf. 7517 4032

Forårsklargøring
af legepladsen på Kirkevej
i Sejstrup
Så skal vi igen have gjort
legepladsen klar til en ny sæson.
Det foregår i år:

Lørdag den 18. april kl. 10.00
Vi håber der som sædvanlig er
mange, der har lyst til at møde op
for at hjælpe et par timer.

Hilsen bestyrelsen
i
Sejstrup By
Beboerforening
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Vandværksbygningen – Til hvad ??
Har du et forslag til hvad Vandværksbygningen kan anvendes til ??
Så er det nu
Lokalrådet har møde med Økonomiudvalget i Esbjerg kommune i maj.
Og her skal vi bl.a. fremlægge en plan for, hvad vi vil med Vandværksbygningen.
I sidste nr. af Landsbyposten orienterede vi om Vandværksbygningen,
og bad om forslag.
De foreløbige forslag til anvendelse af bygningerne er:
- Spillested
- Splatterbane
- Skaterbane
- Udlejning til håndværk
- Naturskole for Hunderup skole
Forslag skal helst være fremsendt til Lokalrådet senest 1. maj.
Bente Nonbo 75172167 mail: bjnonbo@email.dk
Aage Fredslund 75174032 mail: aagef@hotmail.com
PS: Er der ønske om at se bygningen indvendig – så ring

Sommeraktivitet.
Så lanceres der et nyt og spændende tiltag. Trænger dine børn til at
komme ud at røre sig i sommerperioden hvor der ikke lige er gymnastik
så er der nu mulighed for at komme med på sommeraktiviten. Der kan
spilles fodbold, badminton, frisbee, bages snobrød og meget mere. Der
er frit slag for ideer. Vi mangler også forældre til at hjælpe så der er forslag til en løsning. Man som forældre er der 1-3 gange i perioden man
står så selv for ideen den dag man har det sammen med 1-2 andre Forældre. Der regnes med det er fra min 3år og op. Har dette fanget interessen kontakt da HSUG. Jo flere jo Bedre.
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På HSUG’s Vegne

Lars Søgaard

STAFETTEN
Kære Landsbybeboer…
Pludselig er den her, den meget vellidte og omtalte stafet. Vi har tit og
ofte sat med månedens eksemplar og søger altid først efter netop denne
sjove, interessante og lærerige klumme i bladet – tusind tak til alle indslagene. Som tilflytter til et lille område som Hunderup/Sejstrup, betyder
Landsbyposten fantastiske muligheder for, at blive en del af samfundet
herude, hvis man vel og mærket ønsker det.
Vi kan her på Ribevej 84 være mange dybt taknemmelige for deres varme
velkomst og stadigt voksende interessere for vores lille familie. Det, at
folk har været så ”nysgerrige”, betænksomme og interesserede i det vi
kalder for ”projekt – casa del Sejstrup”, har givet os gå på mod i hårde
tider, hvor murbrokker og byggestøv har været ved at kvæle os, så igen
tusind tak til jer alle.
Det er dejligt at vores slid kan glæde så mange, da vi købte huset var det
helt klart for egen vindings skyld, det er det ikke altid mere, nu er der ting
der bliver overvejet nøje til glæde for alle andre herude – blandt andet er
vi i færd med at planlægge de ydre rammer for øjeblikket. Hvor en del af
planerne går på, at få den flotte tilkendegivelse som I har tildelt os i 2007
op at hænge, så den bliver synlig for alle. ”Forskønnelsesprisen” skulle
gerne kunne ses udefra – hvilken gavn gør den inde i huset?? Måske vækker den opsigt udenfor, så andre små landsby samfund også kunne få ideen til tiltaget, den er i hvert fald med til at bringe folk nærmere.
Når man vælger at købe et hus som vores, sætter man også alt på en hård
prøve, ingen tvivl om det. Men der er dog stadig masser af overskud til, at
se frem til de længe ventede oplevelser som foråret og sommeren byder
på. Vi glæder os rigtig meget til den kommende Landsbyfest, som allerede
er meget omtalt – specielt vil vi da lige sige tak for sidste års kampe i
Hockey ;o) Vi stiller gerne op igen i år, med holdet fra ”Ribevej”! Derudover er det oplagt, at komme omkring et så fantastisk emne som den nye
cykelsti. Er det da ikke bare vidunderligt?? Sognets børn kan trygt komme
frem og tilbage
på denne meget befærdede vej. Al for ofte har vi gisnet,
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når vi har set børn og voksne cykle, løbe og gå herude ! Vi kan ikke være
mere begejstrede for den cykelsti, den betyder frihed, tryghed og hygge.

Før var der mange der kom forbi herude, men aldrig så mange som nu – vi
gik fra at bo ude på landet, til at bo inde midt i landsbyen. Cykelstien har
bragt jer alle det nærmere, og det er da bare skønt for sådanne gamle byboer som os, der har været vant til larm og bevægelse hele tiden.
Tilslut skal stafetten jo traditionen tro kastes videre, denne gang går den
måske utraditionelt?? Til en gruppe fra samfundet, som i den grad kan appellere til alle herude, de kender i hvert fald til den nye kommende generation i Hunderup/Sejstrup. Så lad os høre hvad Dagplejerne kan bidrage
med på børnenes vegne ;o)
Mange forårshilsner
Ribevej 84, Miki, Susan & Daniel.

SÅ GÆLDER DET –
HUNDERUP-SEJSTRUP
Midt i april åbner købmandsbutikken i Hunderup-Sejstrup. Halvdelen af husstandene har bakket op omkring etableringen – det er en flot tilslutning. Hvis
vi hver især finder en at følges med til købmanden, så er der 100 % opbakning.
Det vil jeg opfordre til.
Der tales meget om ”udviklingen”. Men hvad er ”udviklingen” egentlig for en
størrelse. Er det ikke bare at få os til at tro, at vi skal gøre som alle andre. Vi
styres næsten udelukkende af EU, vi har fået storkommuner osv., MEN vi har
da også lov at tænke selv.
Lad os vise, at vi kan gå mod ”udviklingen” eller tidens trend. Alle ved, at det
er en stor udfordring at drive en dagligvarebutik i en landsby. Lad os vise, at vi
kan. Prøv nu at være realistisk omkring priser. Find selv frem til de 20 – 30
varer, du oftest køber og sammenlign priserne. Husk at tænke på transportudgifter og den forbrugte tid samt ikke mindst impulskøb. Er det ikke også dejligt at møde de øvrige sognebeboere i hyggelige omgivelser. Huspriserne lader
sig også påvirke af en velfungerende dagligvarebutik.
Sammenhold har ofte været nøgleordet i Hunderup-Sejstrup. Det er kun os
selv, der bestemmer, hvordan det skal gå vores nye butik.
Til evt. skeptikere. Giv butikken mindst 1 eller 2 chancer.

På gensyn hos købmanden.
Alex Andersen
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PRÆSENTATION AF VORES NYE KØBMAND
Efter et ihærdigt arbejde er der nu truffet aftale med den 41-årige Michael
Henriksen fra Kolding om at åbne ”KWIK – SPAR” fredag den 17. April. I
skrivende stund mangler der enkelte aftaler, der evt. kan rykke datoen nogle
dage.
For Michael Henriksen er jobbet som selvstændig en ønskestilling, der længe
har luret i baghovedet. Michael har haft sin opvækst i Kolding, og er efter
nogle år i København vendt tilbage til hovedlandet. Vejen til selvstændig er
gået gennem ejerskabet af en lille kiosk, bestyrer af en kiosk- og sandwichbar
på Østerbro i København, førstemand i Super 1/Spar og filialleder i Aldi.
Da jeg er på besøg, er de første flyttekasser på plads, og Michael regner med
at være indflyttet senest 1. April. Arealmæssigt betyder det en fordobling fra
den nuværende bolig i Kolding.
Det er besluttet, at fredag den 17. April skal være en festdag i forbindelse
med åbningen. Sammen med bestyrelsen vil Michael finde en række gode
åbningstilbud. Det forventes, at åbningstiderne bliver 8 – 18 de første 5 dage,
8 – 16 om lørdagen og 8 – 12 om søndagen.
Hovedparten af vareleverancerne vil komme fra ”Supergros” og omfatte ca.
3.500 varenumre – det er nogenlunde på niveau med ”Netto” og ”Fakta”. Der
vil være en stor grad af handlefrihed mht. til vareindkøb, og Michael vil gerne i dialog med kunderne om deres ønsker – så sig endelig til.
Michael nævner ikke konkrete tiltag i starten. Måske vil der etableres vareudbringning, men ellers er det planen at lade tingene udvikle sig og lytte til kundernes ønsker.
Der bliver stor travlhed, specielt i opstartsfasen, men skulle der blive lidt fritid, vil Michael gerne bruge den på badminton, hvor han har spillet på rimelig
højt niveau samt lidt tennis.
Hjertelig velkommen til Hunderup-Sejstrup.
Alex Andersen

JOBS I KØBMANDSBUTIKKEN
Der vil være ledige jobs i den nye købmandsbutik. Det drejer om et
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fuldtidsarbejde
samt deltidsstillinger, herunder også ungarbejde.
Henvendelse til Michael Johansen på tlf. 28 10 07 91

Blooming Buds Playschool i Goa
Nu nærmer tiden sig, hvor vi rejser til Goa for at aflevere
det indsamlede beløb fra en god irsk aften i oktober 2008,
med den irskfødte musiker, Dennis McLaughlin.
Vi havde en rigtig vellykket koncert, hvor publikum var i
hopla fra første tone, og den gode samklang mellem musikere og tilhørere med ”sing-along songs” gav en herlig oplevelse for alle.
Velviljen har været stor under og efter indsamlingen.
Der er et overskud på kr. 20.566,00. Vi kan forsikre alle,
at hver en krone bliver overbragt til den indiske skoleleder, til gavn for børnenes skolegang.
Vi rejser til Goa først i april 2009 med pengene.
Det bliver en meget speciel rejse denne gang takket være
alle jer, der har støttet vores indsamling. Tusind tak for
det.
Hermed lidt historie om Blooming Buds Playscool fra start
til nu:
The Blooming Buds Play School bliver nu kaldt Blooming
Buds Primary School, fordi den er blevet større.
Skolen startede i 2002 med 27 elever i alderen 2 til 5 år.
I dag er der 133 elever. Nogle forældre betaler skolepenge, men mange andre har ikke penge til at betale for skolegangen.
Skolen har opnået et meget flot omdømme i hele Calangute by.
Der er elever fra 2 til 9 år.
Skolen har pt. 6 klasser og til næste skoleår startes
15 der 1
klasse mere op.
Skolen består af:

Vuggestue børnene (Play group children) på 2 år.
Børnehave børnene (Nursery class) på 3 år.
De yngste klassers elever (Junior Kindergarden) på 4 år.
Over klasse elverne (Upper kindergarden) på 5 år.
1. klasses elever (Class I students) på 6 år.
2. klasses elever (Class II) på 7 år.
I juni 2009 forventer skolen, at starte en 3. klasse op. Lige så
snart de har fået tilladelsen fra Goas regering til at starte op.

•
•
•
•
•
•

Skolens areal er kun på 144 m² og de er derfor nødt til at lave
undervisning i to hold. Vuggestue, børnehave og underskolen
undervises om morgenen og grundskolen, 1. og 2. klasse om
eftermiddagen.
Hver klasse har en klasselærer. Skolen har også en musiklærer,
to western dance lærer, en traditional Bharatnatyam dance lærer (lokal dans) og to hjælpelærer.
Der er startet en klasse op med faget regning (mental arithmetics classes) hver lørdag til gavn for elevernes fremtid.
Skolen har nogle ønsker:
De har endnu ikke en skolebus. De har hårdt brug for en, da
flere af eleverne kommer fra forskellige landsbyer i oplandet. De
har svært ved at komme ind til skolen.
Skolen har også hårdt brug for en lille lejlighed/bygning mere,
så de kan have alle klasserne samlet til undervisning på en
gang.
Jeg skal hilse fra skolelederen og sige at alle elever og lærer har
det godt i Goa og de glæder sig til vores besøg på skolen.
Skulle flere have lyst til at støtte skolen i Indien, kan der stadig
indbetales penge på regnr. 4630 kontonr. 4630030013.
Med venlig hilsen
Bente Nonbo
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Billeder fra skolen i Goa kan ses nederst på næste side.

KLUBMESTRE I BADMINTON
Senior A single: 1. Jean Christensen
2. Claus Jæger
Senior A double: 1. Jean Christensen/Henrik Schmidt
2. Dan Andersen/Claus Jæger
Senior B single:

1. Lars Søgaard
2. Bix

Senior B double: 1. Henrik Uhrenholt/Lars Søgaard
2. Karsten Thygesen/Niels Erik Truelsen
Senior C single: 1. Karsten Thygesen
2. Niels Erik Truelsen
Damedouble:

1. Hanne Due/Inge Nagstrup
2. Mette Nørby/Hanne Rødgaard

Mixdouble:

1. Hanne Rødgaard/Tommy Ebbesen
2. Mette Nørby/Henrik Schmidt

U 15 single:

1. Mathias Fabricius
2. Jesper Jensen

U 13 single:

1. Simon Truelsen
2. Rasmus Nørby Pedersen
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Fuld aktivitet i

Cykelstien på Kjærgårdsvej tager form

Vandledningsarbejd
Nybyggeri på Nørlundvej
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Søren Damkjærs indgangsparti skal laves om

”Ideforum”: Pileflet med

Hunderup-Sejstrup

Nyt personalehus ved kirken

de fra Hunderup til Sejstrup

d Birgit, Inger og Annette

Nyt anlæg til fodboldspillernes støvler
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Jubel over ny gadebelysning i Sejstrup

Nyt fra Bjælkehytten
Her følger lidt nyt fra den lokale ungdomsklub ”Bjælkehytten”. Det er
ikke så tit man hører fra os i medierne, så vi syntes det var på plads med
en lille opdatering. Bjælkehytten er en aktiv lille ungdomsklub for børn
og unge fra 6. til 9. klassetrin. Vi har åbent en dag ugentligt, nemlig tirsdag, hvor ca. 15 unge hver uge mødes og slapper af, spiller forskellige
spil og dyrker motion i form af fodbold i hallen. Grunden til at vi har
taget os den frihed at optage plads i netop denne udgave af landsbyposten er, at vi den 10. marts havde et lille arrangement i ungdomsklubben.
Vi var så heldige, at den lokale kickboksninginstruktør, Daniel, tog sig
tid til at bruge sin tirsdag aften på at instruere klubbens unge til kampsporten. Daniel mødte op med masser af træningsudstyr og godt humør,
og så var der ellers dømt motion til den store guldmedalje. Efter en
grundig opvarmning, som fik sveden til at pible frem på både drenge- og
pigepander, begyndte instruktionen. I løbet af aftenen blev de unge præsenteret for både cirkelspark, sidespark, frontspark samt forskellige slagserier. Instruktionerne blev fulgt med stor interesse, og de fleste unge
fandt det både sjovt og interessant at lære om sporten. Generelt var det
et meget vellykket arrangement, og der skal lyde en stor tak for hjælpen
til Daniel.
Denne sæson i ungdomsklubben slutter
den 15. maj, men inden
da, har vi minimum
endnu et arrangement
på tapetet. Nemlig en
gokarttur. Vi håber, at
der fortsat vil være opbakning til ungdomsklubben, og at I har fundet det interessant at
høre om, hvad der foregår i Bjælkehytten.
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Mvh. Bjælkehyttens ledere, Nikolaj Sommer og Mikael Madsen.

HSUG drenge til jyske mesterskaber i indefodbold.
HSUG’s U15 drenge har i vintersæsonen 2008/2009 spillet sig frem til
en flot placering i DGI’s turnering i indefodbold.
Holdet var oprindelig tilmeldt i DGI´s B-række, som drengene gik ubesejret igennem.
Efter jul skulle de derfor spille i A-rækken, hvor modstanderne af gode
grunde var noget bedre.
1. pladsen i A-rækken gik til landsmesterskaber, og 2. og 3. pladsen til
jyske mesterskaber.
Efter nogle spændende og jævnbyrdige kampe opnåede holdet en flot 3.
plads, som kvalificerede drengene til at repræsentere DGI sydvest ved
de jyske mesterskaber i Støvring.
Drengene og mange forældre tog den lange køretur til Nordjylland, hvor
holdet også her gjorde en god figur, mod de i alt 6 kvalificerede hold fra
Jylland. Men træerne gror som bekendt ikke ind i himlen, og de måtte
efter nogle spændende kampe nøjes med en enkelt sejr og en samlet 5.
plads.
Et ganske flot resultat af et HSUG hold bestående af lokale spillere, som
er opnået på en herlig kombination af teknisk godt samspil, kampvilje,
godt kammeratskab, godt humør og god appetit.
Billedet viser holdet udenfor Arena Himmerland i Støvring og består af:
Joachim Jakobsen-Peter Jepsen-Jonas Andersen-Nicolaj ChristensenMichael Smidt-Mads Kjelstrup.
Jan Andersen
Holdleder
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Hygge cykelklubben
Sund og rask
Landsbyens vigtigste vedligehold
hver tirsdag, kl. 18.30
Lokalrådets aktivitetsudvalg har i samarbejde med Rytterhuset planlagt trilleturen. Trilleturen er for alle, der vil være med til at cykle en
hyggelig aftentur.
Det eneste du skal medbringe er en almindelig cykel (cykelkurv er
ingen hindring).
Vi kører fra Rytterhuset hver tirsdag kl. 18.30 frem til 1. oktober.
Første gang den 7. april. Trilleturene foregår i et almindeligt tempo.
Vi kører i ca. 1 time.
Der ligger cykelruter i Rytterhuset, som vi kan tage udgangspunkt i.
Vi ses ved Rytterhuset hver tirsdag kl. 18.30.
Mange hilsner fra
22
Mette Fredslund
og Bente Nonbo

VINTERMØDE HSI
Efter valg af Christian Jensen til skriftfører, Knud Runge til stemmetæller
og H. C. Jochimsen til ordstyrer, kunne Ole Wind fremlægge sin formandsberetning.
Lejf Jørgensen fremlagde et regnskab, der viste et underskud på kr.
18.813,-, bl.a. pga nyt musikanlæg i hallen. Restgælden til HSUG på kr.
15.000,- betales ud i 2009.
Det blev besluttet at investere kr. 125.000,- i brugsbygningen. Argumenterne var, at beløbet sammen med de øvrige andele ligger inden for den
faktuelle salgspris på bygningsdelen.
Ole Wind ønskede at fratræde som formand og blev på denne post afløst
af Peter Larsen. H.C. Jochimsen er ny næstformand. Der var genvalg af
Hanne Østergaard og Lejf Jørgensen til bestyrelsen, mens Christian Jensen ikke ønskede genvalg. Som nyt medlem valgtes Jannik Knudsen.
Christian Jensen er nu suppleant.
Der var genvalg af Åge Fredslund og Børge Andersen som revisorer, og
Knud Runge som revisorsuppleant
Ole Wind vil forsat være behjælpelig med udlevering af nøgler til hallen
Jannik Knudsen kunne informere om at der vil ske en ændring af vandtilførslen til hallen og hovedledningen der pt. løber på nordsiden af hallen.
Lars Søgård henviste til at dobbeltporten i hallen bør repareres da åbne/
lukkefunktionen er dårlig.
Bente Hansen - Bommene i hallen -- ophæng til kroge repareres.
Lejf Jørgensen takkede de afgående medlemmer for arbejdet i forretningsudvalget.
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CYKELTUR DEN 13. MAJ
Ligesom sidste år, arrangerer vi også i år cykeltur ud i vores skønne natur. Vi starter på
H.S.I.´s P-plads onsdag den 13. maj kl. 18.30
Vi cykler med Kjærgårdsvej, Ribevej, Hedemarksvej over Høe til Hessellundvej, ved Gørding, turen hertil tager nok ca. 3 kvarter. Vi
cykler ikke hurtigere end at alle kan følge med,
også børn. Her gør vi holdt ved en ”vinbonde”.
Vi har fået lov at sidde på hans grund og nyde
udsigten, samt vores medbragte kaffe, eller
hvad man nu har fundet på at tage med. Denne
”vinbonde” vil fortælle lidt om hans erfaring
med at være ”vinbonde” i Danmark.
Herefter cykler vi over Ilsted hjem. Hvis der
skulle være nogen der ikke har en cykel, eller
syntes at det er lige langt nok på cykel, kan man
sagtens deltage i bil.
Ingen tilmelding, bare mød op.
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Venlig hilsen Aktivitetsudvalget
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ÅRETS KONFIRMANDER
Som traditionen byder, er der konfirmationsgudstjeneste i Hunderup
kirke den første søndag i maj, altså den 3. maj i år.
Årets konfirmander er:
Mathias Fabricius
Jeppe Uldbæk Iversen
Simon Bihl Bloch Jensen
Anders Risager Kristensen
Jacob Risager Kristensen
Jesper Jensen
Corrina Præst
Caroline Præst

Kjærgårdsvej 15
Møllevænget 2
Ribevej 7
Nørlundvej 9
Nørlundvej 9
Kirkevej 52
Kirketoften 9
Kirketoften 9

GULDKONFIRMATION
Søndag den 5. april er der arrangeret guldkonfirmation med start i Hunderup kirke. Det er lykkedes at skaffe fuld opbakning. Efter gudstjenesten
køres til Gredstedbro hotel, hvor der er middagsmad og hyggesnak. Kaffen og endnu mere hyggesnak er henlagt til Puggårdsvej hos Lis og Tage
Jensen
Navnene på konfirmanderne anno 1959 er som følger:
Børge Rasmussen, Sejstrup,
Knud Klit Jensen, Kragelund
Erik Frohm, Hunderup
Osvald Nielsen, Sejstrup
Frede Søren Sørensen , Sejstrup
Birgit Vestergaard Jensen, Sejstrup
Hanna Jensen, Sejstrup
Lis Høeg Pedersen, Sejstrup

Britta Pedersen Kjærgård mark
Aase Margrethe Hansen, Sejstrup
Ellen Marie Dam,Sejstrup
Birta Margrethe Hansen, Hunderup
Grethe Johanne Tækker, Sejstrup
Kirstine Pedersen, Sejstrup
Ethel Hillerup Jensen, Hunderup
mrk.

Vi forventer at bringe et foto i næste nummer
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Venlig hilsen Lis og Tage.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
april.

05. april. Palmesøndag : Guldkonfirmander.Kl.11.00
09. april. Skærtorsdag kl. 9.30
10. april . Langfredag. Kirkekor kl.11.00
12. april. Påskedag. Kl.9.30
13. april. 2.påskedag. kl.17.00
19. april. 1.sø. e. påske. Kl. 10.00
26. april. 2. Sø.e. påske. Ingen.
Den 7. maj,kl. 19.00, Bededagsaften, er der ”Hit med salmen”
i Vilslev Kirke. Denne aften vil 4 lokale Vilslev-borgere og 4
lokale Hunderup-Sejstrup-borgere hver fortælle om en salme,
som betyder noget særligt for dem. Derefter er der kaffe
og varme hveder i konfirmandstuen.
Der henvises til Vilslev Kirke.

Se mere på:
www.vilslev-hunderup.dk

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
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Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30

Aktivitetsudvalget arrangerer
Ta’ med til Varde Sommerspil 2009
Søndag den 28. juni 2009, kl. 15.00
Disneys ”Skønheden og Udyret” er en moderne
udgave af et gammelt folkeeventyr fra Frankrig.
Det er et højt elsket eventyr, som er dybt forbundet med fransk kultur, hvor ømheden fremhæves
som bærende element i kærligheden.
En smuk prins afslår en uvejrsnat at huse en
gammel kone, som vil betale for husly med en
rød rose. Den gamle kone, som i virkeligheden
er en troldkvinde, forvandler prinsen til et uhyre, og han skal forblive
således afskyvækkende indtil en ung smuk, uskyldsren kvinde
”Skønheden” forelsker sig i ham og indvilger i at gifte sig med ham.
En del af forbandelsen består i at Prinsens, Udyrets, tjenerskab er under
forvandling til brugsgenstande som for eksempel en kommode, en lampe
og en kande. Forvandlingen skal være fuldbragt, når den røde rose, som
den gamle kone bringer ind i historien, har mistet sit sidste kronblad, så
der er ikke noget at sige til, at disse delvist forvandlede mennesker har
travlt med at skubbe på foreningen af Skønheden og Udyret. For yderligere at komplicere situationen for Udyret og forelskelsen indskriver Disney versionen en landsbyhelt, Gaston, som ligeledes bejler til
”Skønheden”.
Handlingen foregår i to verdener. Den ene er slottets eventyrverden med
Udyret og de omvandrende brugsgenstande, den anden i landsbyens mere jordnære miljø.
7-kanten - er både det første amatørteater og den første friluftsscene i
hele verden, der har fået tilladelse til at opføre Disneys "Skønheden og
Udyret". Det er 7-kantens største satsning nogensinde.
Tilmelding senest den 04.05.2009 til:
Jette Bendiksen, tlf. nr. 22 82 65 90, mail: torbjoern@privat.dk eller
Bente Nonbo, tlf. nr. 23 26 74 63, mail: bjnonbo@email.dk
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Betaling skal ske ved tilmelding. Billetprisen i prisgrp. 2 er:
voksne kr. 185,00. Folkepens. og børn kr. 165,00.

Der vil blive samkørsel fra forsamlingshuset kl. 13.30, hvor vi fylder nogle biler og kører til friluftsscenen i Varde.
Pak en kaffe/madkurv, så kan kaffen nydes før forestillingen. Forestillingen begynder kl. 15.00.

GRUNDEJERFORENINGEN KIRKETOFTEN
I Kirketoftens grundejerforening har man holdt den årlige generalforsamling med fint fremmøde. Traditionen tro har man afviklet den store
rengøringsdag i april samt en velbesøgt Sct. Hansfest. Der er kommet 2
nye husstande til som medlemmer.
Der er plantet træer på stien til Rønnesvinget. Et nyt gyngestativ er sat
op (med tilskud fra Hunderup-Sejstrups Fremtid), og så har Niels Frederik Bjergmark skruet en masse fuglekasser sammen – begge projekter
med flot opbakning af tømrermester, Michael Vogt. Man vil forespørge
Vej og Park om beskæring af græskanter.
Petanque-turneringen har medført megen liv og aktivitetet i området og
vil blive gentaget i år. Der var en del drøftelse af en evt. kommende bålhyttes placering, men det tages op igen senere. Græsslåningen er på suveræn vis blevet varetaget af Johannes Clausen og Nils Jørn Hollænder.
Også i år der planlagt rengøringsdag og Sct. Hansfest, der i øvrigt er
åben for alle. Mette Bjergmark og Inger Margrethe Hollænder blev i bestyrelsen afløst af Alex Andersen og Marlene/Michael.
Alex Andersen
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Petanqueturnering for par i
Hunderup/Sejstrup 2009
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 slutningen af juni.
Til finalen vil der være ild i grillen samt øvrige aktiviteter for børn.
Spilletider er tirsdag eller onsdag kl. 17.00 for børn og kl. 18.00 for
voksne.
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.
________
32 onsdage.
Telefon _______________ og/eller e-mail adresse ________________

SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Den sidste tid i seniorklubben har stået i humorens tegn. Senest fik vi besøg af den snart 70-årige Mogens Aastrup fra Daugård ved Vejle. Han
krydrede en interessant beretning om sit eget liv med anekdoter fra humorens verden. Titlen var: Uden humor går det ikke.
Et par eksempler.
Den lærde mand fra landsbyen havde været på højskole i 2 uger. Med stor
begejstring kom han hjem og berettede for sin nabo. Vi har hørt om
Grundtvig, som har betydet meget for vort land. Desværre kendte naboen
ikke Grundtvig. Vi har også hørt om Kristian Kold, som også har betydet
meget for vort land. Naboen tyggede lidt på navnet Kold og tænkte, det
kunne have noget med køleskabe at gøre, men ellers kendte han ikke
Kold.
Da naboen længe havde lyttet til den store begejstring, kunne han ikke dy
sig for at spørge den lærde mand, om han kendte smedens nabo inde i byen. Det gjorde den lærde mand ikke. Det er en skam, sagde naboen, for
han har ellers betydet meget for din kone, mens du har været væk.
Der var historier fra Vendsyssel, hvor vendelboerne har ry for at være meget påholdende, ja ligefrem nærige. Ja, det siges, at skotter er udvandrede
vendelboer, der var blevet lidt for ødsle.
De mange vittigheder udløste stor aktivitet på vore lattermuskler, og vi
kunne opstemte vende hjem.
2 uger forinden blev humoren leveret af vore lokale musikere ”Jørn, Jørgen Jyde”, der underholdt med anekdoter og et udpluk af deres velkendte
numre fra de seneste 15 år.
I april er der 2 arrangementer. Torsdag den 2. april kl. 13.30 kommer direktør, Kr. Lund Jepsen og fortæller om pressen på godt og ondt.
Torsdag den 16. april er der generalforsamling. Niels Bertelsen vil fortælle om Salomon Frifeldt og Tobiasen Kragelund. Derefter kaffe. Efter generalforsamlingen vises landsbyfilmen, hvor Kjeld fortæller lidt om tiden,
hvor filmen er optaget.
ALLE ER VELKOMNE.
Sæsonens arrangementer i seniorklubben afsluttes med den årlige udflugt
den 28. Maj. I år går turen til Husum.
Alex Andersen/Laura Pedersen
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KØB – SALG – BYTTE
Landsby-Postens ”Blå Avis”
Til vores store glæde har vi denne gang fået indlæg til rubrikken. Det
må gerne brede sig.

Siemens opvaskemaskine sælges til kr. 500,Henvendelse til Erik Alberg på tlf. 75 17 32 68

DRIVHUS
Godt drivhus kan fås ved henvendelse til
Kjærgårdsvej 25, tlf. 75 17 35 12

Bærbuske
Hvis du er træt af dine bærbuske, så vil jeg gerne have dem i min have.
Jeg kan selv grave buskene op.
Ring 75174343 og vi kan aftale nærmere omkring buskene.
Vi snakkes ved, hilsen Laila Vejrup.

MOSELØB NUMMER 25
Torsdag den 28. Maj afvikles det 25. Moseløb i Hunderup-Sejstrup. I
næste nummer vil vi præsentere en løber, der har deltaget i samtlige 24
løb hidtil.

Tennis.
Tiden er ved at være der for tennis igen. Der startes op på banerne efter
Påske. Så kom forbi og book en tid.

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

FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510

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

SKOLEBESTYRELSE
Claus Schønwandt
Nørlundvej 3, 75 10 25 50

BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06

BØRNEHAVEN
Allan Lohals
Kirkevej 10, 31 37 02 65

FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
Kirkevej 9, 75 10 18 29
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
MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

SOGNEUDVALG
Lejf Knudsen
Puggårdsvej 6
VENSTREFORENING
Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 17 43 43

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

Kalvefars ................................................................50,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................52,00 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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Gymnastikholdet: Mor, far og barn holdet

36
Gymnastikholdet: Spring 3. - 4. - 5. klasse

