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Hunderup Sejstrup
Ungdoms- og
Gymnastikforening
Formand
H.C. Jochimsen
Kirkevej 76
Tlf. 75 10 22 35
Næstformand
Kjeld Thomsen
Kjærgårdsvej 50 A
Tlf. 75 10 12 81
Kasserer
Charlotte Jepsen
Puggårdsvej 23
Tlf. 75 10 22 58
charlottejepsenHSUG@hotmail.com

Alex Andersen
Kirketoften 23
Tlf. 75 17 28 72
samt
Henrik Uhrenholt
Tlf. 24 94 84 24
Inger Andresen,
Tlf. 75 17 47 73
Lis Andersen
75 10 18 28

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER
15. FEBRUAR

Sekretær
Gitte Josefsen
Møllevænget 11
Tlf. 59 44 77 51
Bestyrelsesmedlemmer
Carsten Tønder
Engparken 26
Tlf. 75 17 33 06
Laila Vejrup
Ribevej 75
Tlf. 75 17 43 43
Gitte Knudsen
Møllevænget 6
Tlf. 76 56 00 46
Tine Nielsen
Ribevej 67
Tlf. 75 10 16 75
Birgit Wede
Alsbrovej 5 A
Tlf. 75 10 29 55
Lars Søgård
Ribevej 70
Tlf. 75 19 19 86

BADMINTONUDVALG
Lars Søgård
Dan Andersen
FODBOLDUDVALG
Karsten Tønder
Kjeld Thomsen
GYMNASTIKUDVALG
Laila Vejrup
Birgit Wede
MÅLRETTET TRÆNING
Gitte Knudsen
Tine Nielsen
BØRNEIDRÆTSUDVALG
Birgit Wede
TENNISUDVALG
H.C. Jochimsen
MUSIKUDVALG
Susanne Hvitved
H.C. Jochimsen
LANDSBYFESTUDVALG
Jan Bjerrum, 75 10 18 29
Pernille Jacobsen, 75 17 99 44
HSUG’S REPRÆSENTANT I
SOGNEUDVALGET
H.C. Jochimsen
HSUG’S REPRÆSENTANTER I
H.S.I. IDRÆTSSAL
Keld Thomsen,
H.C. Jochimsen,
Charlotte Jepsen
Lars Søgård
KIOSK I KLUBHUSET
Anna Marie Thomsen
Kirsten Skov
TELEFON I IDRÆTSSAL
75 10 15 28

Dan Andersen
Kirkevej 25 Tlf. 75 17 25 80

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet el2
ler sendes pr. e-mail til Landsbyposten@hotmail.com

HUSKEKALENDEREN
Tir. 29. jan. 19.30
Fre. 1. feb. 18.00
Lør. 2. feb. 18.00
Søn. 3. feb. 14.00
Søn. 3. feb.
Man. 4. feb. 19.00
Tor. 7. feb 13.30
Lør. 9. feb. 14.00
Tor. 21. feb. 13.30
Ons. 27. feb. 19.30
Tor. 28. feb. 19.30
Tir. 4. mar.
Tor. 6. mar. 13.30
Lør. 15. mar. 10.00
Lør. 15. mar. 13.00
17. apr.
22. maj.
31. maj.

Frk. Nitouche i forsamlingshuset
Frk. Nitouche i forsamlingshuset
Frk. Nitouche i forsamlingshuset
Fastelavnsfest
Fastelavnsgudstjeneste
HSUG generalforsamling i samlingssalen
Seniorklubben. Sang og fortælletime.
Seniorfodbold starter udendørs
Seniorklubben. Irland rundt på cykel
Forsamlingshusets generalforsamling
Musikaften, Hunderup kirke. Orgelmusik, kor og
fællessang.
Damekomsammen, Vilslev præstegård.
Seniorklubben. Ung pige i huset som 68 årig i Au
stralien
Klubmesterskaber i badminton for børn
Klubmesterskaber i badminton for voksne
Hit med salmen. Vilslev kirke.
Koncert med Kim Sjøgren. Vilslev kirke.
Sogneudflugt.

HSUG GENERALFORSAMLING
Mandag den 4. februar kl. 19.00 i samlingssalen
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Hunderup-Sejstrup Sogns Forsamlingshus
indkalder til ordinær generalforsamling i Forsamlingshuset
Onsdag d. 27. febr. 2008 Kl 19.30
Dagsorden i.flg. vedtægterne:
Valg af dirigent
Valg af skriftfører
Valg af stemmetæller (Kun hvis nødvendig)
Formandens beretning
Regnskab forelægges
Fastsættelse af kassekredit
Valg til bestyrelsen:
På valg er: Karina Andersen og Erik Alberg. De modtager ikke genvalg.
Valg af suppleanter. Jette Bendixen, Kjeld Thomsen.
Jette Bendixen modtager ikke genvalg.
Valg af revisor: På valg er Ole Ebbesen. Modtager genvalg.
Valg af revisorsuppleant. På valg er Leif Bjerrum. Modtager genvalg.
Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest d.13.2.2008)
Evt.
Forsamlingshuset er denne aften vært ved kaffe m/tilbehør.
Mødt talstærkt op. Det er også dit hus.
Forsamlingshuset
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Forsamlingshuset behøver din hjælp!!
Forsamlingshuset har fået et lille, (for forsamlingshuset et stort) problem.
Vi står og mangler penge til en ny lille fryser, da den gamle stod af
i.f.m. strømproblemer i huset.
Strømproblemet har bevirket at der måtte laves nye installationer i den gamle bygningsdel. ( Forsikringsselskabet har til dels dækket denne udgift)
Samtidig blev det nye gulv i lille sal dyrere end beregnet, og derfor
står vi og mangler penge til en ny fryser.
Derfor har vi i dette nummer indlagt et indbetalingskort her i
”Landsbyposten” og takker på forhånd for enhver frivillig indbetaling. Stor eller lille.
Bestyrelsen for Forsamlingshuset

FODBOLD
Udendørs fodbold herre senior S.3 og S.5 starter træning lørdag d. 9/2-08
(uge 6) kl. 14.00.
Herefter træning hver Tirsdag og Torsdag fra 19.00 - 21.30 det vil igen i
år være Frank Hansen og Alan Thomsen der står for træning.
Klubben vil være vært med pølser samt en øl eller vand efter den første
træning.
Fodboldudvalget
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Fastelavn er

mit navn…
Fastelavnsfesten starter i år med en gudstjeneste
med fastelavnsoptog i Hunderup Kirke Søndag den 3.
februar 2008 kl. 14.00 – vi håber rigtig mange udklædte børn vil deltage.
Herefter fortsætter vi frem til kl. ca. 16.30 i Forsamlingshuset, hvor der vil være tøndeslagning.
Pris: Barn 30,- / Voksen 30,-

Arrangører:
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Menighedsrådet

En hjælp til travle småbørns-familier.
Mon ikke det kun er i Hunderup/Sejstrup,
travle småbørns-familier kan gøre brug af
følgende ordning :
En gang om ugen tilbydes musikalsk legestue for
hhv.”begyndere” ( 3-4 årige ) og for de 4-5 årige.
En pædagog går med børnene i musiklokalet og
deltager som en ekstra hånd for Susanne.
Pædagogen får samtidig ideer til, hvad der kan
arbejdes videre med og lejlighed til at iagttage
de enkelte børn, mens de bliver undervist.
Hver torsdag afhentes de 3-4-5 årige børn, der
gerne vil gå til gymnastik. Det er fem friske
skolepiger, Anni, Rikke, Tina, Christina og Johanne
( fra 7. og 8. klasse), der dels afhenter børnene
i børnehaven, dels hjælper dem til rette i
gymnastiktimen som hjælpetrænere.
Jeg synes, de implicerede i disse tiltag fortjener stor ros. Det kan man da kalde service !

SENIORKLUBBEN
Torsdag den 7. februar kl. 13.30 bydes der på sang og fortælling ved pastor Pernille Troldborg fra Gørding.
Torsdag den 21. februar kl. 13.30 kommer Astrid og Kaj Kristensen fra
Esbjerg og fortæller om en cykeltur Irland rundt.
Hvis man vil høre om, hvordan det er at være ”ung pige i huset” 7som 68årig i Australien, er det torsdag den 6. marts kl. 13.30.

Klubmesterskab i Badminton.
Klubmesterskab for Børn/Unge – Senior og Motion

Lørdag d. 15 marts 2008
Der spilles i både single og double indenfor alle rækker.
Opstart for Børn/Unge
Kl. 10:00
Opstart for Senior/Motion Kl. 13:00
Pris pr. række 40 Kr.
Der vil i år blive mulighed for at bestille smørrebrød til om aftenen
hvor der vil blive solgt øl og vand til lave priser, mere om det senere.
Tilmelding sker på seddel i hallen eller ved henvendelse til badmintonudvalget.
Tilmeldingsfrist 28 februar 2008.
Vel mødt til en forhåbentlig god dag.
Mvh
Badmintonudvalget.
Lars
Dan
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Kirkekoncert i Hunderup
torsdag d. 28.februar kl. 19.30
Orglet og kirkekoret spiller og synger nyere musik - et par numre af
J.S.Bach har dog sneget sig ind undervejs.
Der vil også være nogle fællessalmer, så alle får lejlighed til at synge
med.
Koncerten er gratis.
Følg også med på hjemmesiden:
www.vilslev-hunderup.dk

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
februar.
03. februar, Fastelavnssøndag
Familiegudstjeneste m. fastelavnsoptog kl. 14.00
10. februar, 1. søndag i fasten. Forklaringsgudstjeneste med
konfirmander. kl. 11.00
17. februar, 2. søndag i fasten. kl. 10.00
24. februar, 3. søndag i fasten. kl. 11.00

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
Børge Christian Jensen f. 090921 død 261207 begravet 040108 i Hunderup kirke, gravlagt på Hunderup kirkegård.
Børge Jensen blev 86 år. Blandt sognets ældste blev han omtalt som
Brugsuddeleren.
Ikke underligt, når vi hører hans historie.
Børge døde 2. juledags aften med sin nærmeste familie, 4 generationer: 4
børnebørn og 2 oldebørn, samlet omkring sig, sådan som det bør være,
men desværre ikke altid er.
Børge blev født i Tofthøj ved Gadbjerg, Jelling.
Der er sagt meget om livet bl.a. at det er som en svingdør. Og det er jo
sandt nok, at vi går ind og vi går ud, vi mødes og skilles. Og når vi bliver
gamle, forekommer det os, at det hele gik så hurtigt som et fingerknips.
Vi kommer til verden og vi forlader den igen. Undervejs har vi givet og
taget og forhåbentlig sat os fodspor og måske været medvirkende til at
gøre en forskel. Det vil vi i hvert fald gerne tro og bestræbe os på.
Det forlyder, at dengang Stoffer Smidt blev ansat som graver ved Hunderup kirke, da sagde Børge: ”Meget har jeg ventet mig af dig, men jeg havde ikke regnet med at du skulle kaste jord på mig.” Det var ikke fordi
Børge var overgiven af natur, men humor kan man ikke frikende ham for,
det havde han. Og et glimt i øjet, det havde han også. Var der fest i byen
kunne man være sikker på at træffe Børge i centrum af begivenhederne til
de sidste gik hjem.
For kort tid siden kom den nye nye brugsuddeler til Hunderup og han er
blevet taget godt imod, for han brænder for Brugsen og lægger sin sjæl i
at udkonkurrere BILKA, og konceptet bygger på det gamle klassiske,
nemlig at der er kvalitet i nærhed. Havde Børge været ved sine fulde fem,
og ikke dement, som han jo desværre var de sidste år, ville det have glædet ham. For han betragtede Brugsen som sit livsværk, nogle siger endda
at Brugsen var hans hjerte. Han passede den som var den hans egen og
vogtede med
10 nidkærhed over at indtægterne var større end udgifterne. Og
i det regnskab var hans hustru Ene også inkluderet. Hun var hans faste
medarbejder og støtte igennem 40 år.

Hunderup Brugs blev grundlagt i 1946. Børge var med til at få det hele op at
stå, det var kort efter han og Ene havde fejret bryllup. Det er nu 61 år siden.
De flyttede ind i Brugslejligheden og der blev de boende indtil Kirketoften
var indtegnet på landkortet. Så var der ikke så langt til arbejde. Og arbejdet
greb om sig. Dengang man indførte mejetærskeren, suppleredes dagligvarehandelen med grovvarer, som optog halvdelen af butikken. Dynger af korn
blev tørret i Brugsen og der blev bygget en stålsilo bag butikken. Men 60erne og 70-erne blev alt for arbejdskrævende, derfor besluttedes det at overføre grovvarehandelen til andre hænder.
Børge nød stor respekt, men han sled sig selv op i de år. Ved siden af det
daglige arbejde samt regnskabsføringen var der jo også oplæring af lærlinge
og kommiser og i de sidste år af hans virketid damer i den modne alder, alle
fra byen.
Det var meget svært for Børge at gå på pension. Der gik lang tid før han kunne sætte sine ben i Brugsen efter han var ophørt. Han satte pris på et spil kort,
lidt billard og en god hold snak, men arbejdet var nu nummer et. Så blev han
havemand her og der, på en egen stilfærdig måde, og havde det godt med det.
Ved Børges 40-års jubilæum skillingede byen sammen til et stort bornholmerur, for her var en mand der forstod at udnytte alle døgnets timer og med
til det hører, at han ikke nogensinde holdt ferie, en lørdag-søndag i ny og næ
i sommerhuset på Fanø, det var alt nok for ham. Men så havde han også
regnskaberne med. Det var ikke noget offer for ham, for Børge brød sig hverken om rejser eller restauranter. ”Enes mad smager bedst”, sagde han. Hvorfor skulle man så gå ud og spise? Børge var stolt af sin kone, han kunne ikke
have ønsket sig en bedre.
Børge Jensen var et myreflittigt menneske og utrolig pligtopfyldende, fintfølende og ærekær, han ville ikke ligge andre til last og så var han en god økonom både hjemme og på arbejdet. Derfor var han lige manden der egnede sig
til at indkræve kontingent til HSUG. Det forlyder, at synet af Børge på dørtærskelen gjorde selv dårlige betalere rundhåndede. Så hård han var ved sig
selv, så blød og eftergivende var han i forholdet til børnebørnene. De måtte
det hele, tilmed lege drabelige lege på Brugsens lange gange. Deraf kan man
se, at livet – ifølge Børge - ikke bare er en svingdør eller alvor og pligt, der
skal også være plads til sjov. Børge Jensen efterlader sig hustru, to døtre, 4
børnebørn og 2 oldebørn. Æret være hans minde.
11
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STAFETTEN
Hunderup 10-01-2008
Tak for Stafetten til Heidi og Kenneth.
Vi har boet i Hunderup siden 1987, og er meget glade for at bo her på
kirkevej 19.
Så er der atter gået et år, vel et af de mere turbulente år. Med fare for skolelukning, Så lykkedes det trods alt at bevare den op til 3. klasse. Vi har
haft 3 børn på skolen, Med stor tilfredshed både for børnene og os. Men
skolen er jo ikke sikret i al fremtid, så der vil altid være brug for stærke
kræfter til at kæmpe for dens bevarelse.
Brugsen var også en tur i vridemaskinen, men ved hårdt arbejde fra bestyrelsen og andre, ser den jo ud til at være kommet helskindet igennem en
svær tid, men også her er kampen ikke slut, vi må alle støtte dens eksistens.
Sådan er det vel også med foreningslivet. Man kan selvfølgelig ikke tvinge folk til noget, men hvis ikke der er nok deltagere og nogle til at lede de
forskellige ting, så eksisterer tingene ikke. Vi er jo kun os selv til at holde
det i gang. Lige for tiden arbejdes der f.eks. på højtryk i forsamlingshuset
med dilettant, til mange tilskueres fornøjelse sidst i januar og først i februar, og jeg er ret sikker på at aktørerne også har det sjovt.
I december åbnede der så en ny butik i Sejstrup, i den gamle Uldjyden,
efter en flot renovering.
Det er dejligt at der er nogen som tilfører noget nyt i sognet og tror på
fremtiden.
Så derfor godt nytår til alle. Held og lykke med fremtiden Hunderup/
Sejstrup.
Med Venlig Hilsen
Hanne og Keld Østergaard, Kirkevej 19 Hunderup
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Stafetten gives videre til Dorthe og Ivan Andersen Sejstrup

Information fra Lokalrådet……
Vi har fra mange modtaget ønsker om at undersøge mulighederne for
etablering af flere sti systemer i området for at tilgodese alle de som motionere på den ene eller anden måde !
Da vi nu har erfaret at der er blevet etableret en ny sti i området og samtidig har fået accept fra lodsejeren om mangfoldiggørelsen, vil vi gerne orientere herom !
Det er nu mulig at komme en tur i Hollænderskoven via Fruelundvej, dette skal betragtes som en
gå/løbe/natur sti og der er ikke mulighed for parkering af biler eller andre
motorkøretøjer ved stien på Fruelundvej, Kjærgårdsmark
Samtidig er der etableret en sti bag de nye storparceller på Nørlundvej,
som færdiggøres i løbet af 2008, stien starter bag andelsboligerne på Nørlundvej og ender på Fruelundvej,
Vi håber en masse vil få glæde af stierne - og husk - en go` sti er en slidt
sti ……
Med venlig hilsen
Lokalrådet

HUNDECENTER ÅBNET I SEJSTRUP
Der sker stadig nye tiltag i vores sogn. På adressen Puggårdsvej 17 har
Charlotte startet et hundecenter.
Her er adfærdsbehandling, undervisning, fysisk butik åbent hver lørdag kl.
11 – 14 og internetforretning, der findes på www.dogcity.dk.
Nye hold starter i slutningen af februar, og inden længe kan der tilbydes
hundemassage.
Den fysiske butik tilbyder alt til hunden inklusive foder.
Alex Andersen
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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

Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

SENIOR-KLUBBEN
Niels Bertelsen
Rønnesvinget 1, 75 17 38 03

BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

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

SKOLEBESTYRELSE
Claus Schønwandt
Nørlundvej 3, 75 10 25 50

BRUGSEN
Jens Biltoft
75 17 38 14
BØRNEHAVEN
Inge Nagstrup
Nørlundvej 6, 75 10 16 09

FORSAMLINGSHUSET
Karsten Andersen
Stenbrovej 6, 75 10 18 28
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Ole Wind, 75 17 27 80

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Palle Ebbesen
Kirkevej 36, 75 17 22 48
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

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
SOGNEUDVALG
Lejf Knudsen
Puggårdsvej 6
VENSTREFORENING
Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 17 43 43

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

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

Grill pølser (af let krydret kalvefars) .....................60,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kalvefars ................................................................50,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................50,00 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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Børn fra børnehaven.
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Krybbespil i Hunderup kirke.

