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HUSKEKALENDEREN
Man. 2. Feb. 19.30 HSUG generalforsamling i samlingssalen i HSI
Tor. 5. Feb. 13.30

Pastor Wenzel fortæller om Storm P.s liv i seniorklubben

Tor. 19. Feb. 13.30 Jørn Jørgen Jyde spiller i forsamlingshuset. Alle er velkomne
Søn. 22 feb. 14.00

Fastalavnsoptog, -gudstjeneste og tøndeslagning. Sejstrup forsamlingshus.

Tor. 26. Feb. 19.30 Forsamlingshusets generalforsamling
Tor. 5. Mar. 13.30

Seniorklubben arrangerer ”Uden humor går det ikke” ved Mogens
Astrup fra Daugård

Lør. 21. Mar.

Klubmesterskaber i badminton

Fre. 27. Mar. 18.00 Fællesspisning i forsamlingshuset
Lør. 28.mar. 13.00 Gymnastikopvisning i hallen
Torsdage i ulige uger i februar og marts: Ideforum på Hunderup skole
Hver tirsdag

Cykeltræning fra ”Rytterhuset”

KLUBMESTERSKABER I BADMINTON
LØRDAG DEN 21. MARTS
Så kan ALLE badmintonspillere godt reservere lørdag den 21. marts til
de årlige klubmesterskaber i badminton. Som det har været kotume de
senere år, lægges der vægt på social samvær og jævnbyrdige kampe.
Stævneudvalget forsøger efter bedste evne at sammensætte et program,
der tilgodeser alle spillere på alle niveauer.
Der er altså ingen grund til at holde sig tilbage. Lad det myldre af aktivitet den 21. marts, så vi kan præsentere en levende badmintonafdeling.
På badmintonudvalgets vegne
Dan Andersen
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ET PLETSKUD FRA CABAREVYEN
Tradition og fornyelse er 2 gode ingredienser at kæde sammen. Til årets
revy skulle en nyindkøbt projektor – indkøbt af midler fra LAG – tages i
brug. Et klik på en computer gjorde det muligt at foretage et kulisseskift på
et splitsekund. Denne nye mulighed blev taget i anvendelse på fornem vis.
Tekster, melodier og sangvalg var publikumvenlige og var fyldt med bid,
humor og aktuelle emner med stor lokal præg. Læg hertil skuespilpræstationer, musikere og teknik af høj karat, og vi fik en cabarevy til mange stjerner.
De 26 numre blev leveret med stor professionalisme. De 7 skuespillere og 3
dansepiger fungerede som et sammentømret team, hvor der også var plads
til individuelle præstationer. Alle kom til orde, og det vil ikke være retfærdigt at fremhæve enkelte. Selv dansepigerne fik med egne numre lejlighed
til at komme frem i projektørlyset.
Der var et dejligt ”flow” over revyen. Latteren og klapsalverne havde næppe lagt sig, før næste nummer var i gang. Det var indøvet til mindste detalje, og alt fungerede uden slinger i valsen. Hvis man gav sig tid til en bemærkning til sidemanden, kunne man let gå glip af noget på scenen - så
godt var tempoet. Selv præsentationen af musikerne indgik på humoristisk
vis i revyen.
Det er en kendt sag, at vi har mange dygtige talenter i sognet. Landsbyscenen formåede endnu en gang at få de bedste kvaliteter frem i de medvirkende. Flotte sangstemmer og skuespillerevner blev udnyttet til ypperlige
præstationer. Jeg vil driste mig til den påstand, at det næppe gøres bedre
andre steder. Skulle TV-Syd mangle emner til deres programmer, vil jeg
anbefale dem at køre sendevognen til Sejstrup forsamlingshus.
Bag kulisserne blev arbejdet med lys, lyd, påklædning, sminke m.m. udført,
så man stod med indtrykket af en helstøbt holdindsats. Publikum udtrykte
det med højlydte latteranfald og stående klapsalver. Flere har efterfølgende
udtrykt over for mig, at revyen er noget af det bedste, de har været med til.
Læg dertil den øvrige del af aftenen. Madholdet og opvartningen betjente
os på bedste vis, og de sidste 3 timer blev der spillet så dansevenlige numre, at dansegulvet var fyldt til afslutningen kl. 02.00. Efter en forrygende
aften kunne et tilfreds publikum vende trætte hjem til de ventende dyner.
Og tænk. For kun kr. 225,-.
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Alex Andersen

BADMINTON U-15
Vore unge talenter på U-15 holdet i badminton har, med ihærdig hjælp fra
Flemming Jensen, skaffet sponsorer til en flot spilledragt. Holdet trænes
af Mette Nørby og Hanne Rødgaard Andersen om torsdagen, og mon ikke
de spiller bedre med den nye beklædning.
Tøjet er sponsoreret af KHR Smede- og Maskinfabrik, tømrermester Michael Vogt, Torben Bøgh i Gørding og Skjern Bank i Bramming.
Overtrækstrøjerne er en foræring fra ”Sportmaster” i Bramming.
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U-15 holdet bestående af: Jacob Kristensen, Mathias Fabricius, Anders
Kristensen og Jesper Jensen.
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Er det Kirketugt, der skal til ?
Selvfølgelig ikke ! ” Kirkens disciplinære foranstaltninger
over for medlemmernes vildfarelse og forseelser” er reelt
afskaffet i Folkekirken !! Den sidste rest af kirketugt i Folkekirken
var den borgerlige pligt til at lade børn døbe , og dåbstvangen
blev ophævet i 1857 .
Vi må heldigvis selv bestemme, om vi vil deltage i gudstjenester,
lade vore børn døbe o.s.v.
Men vi skal også vide, at det ikke er en selvfølge, at vores
smukke 800 år gamle landsbykirke fortsat virker som hidtil.
Man har kig på de små landsogne. Her kan spares penge.
Akkurat som ved skolelukninger.
Vore børn skifter skole - og dermed måske også kammeraterallerede efter 3 klasse nu. I år er de kommende konfirmander spredt
for alle vinde ( 4 forskellige skoler). Ønsker de unge (og deres forældre)
fortsat at blive konfirmeret i vores egen sognekirke ? Eller er vi på vej til
at miste den traditionsrige 1.søndag i maj med vajende flag i landsbyen ?
Måske skal vi trække på skuldrene og sige : Sådan er udviklingen.
Det er vigtigt, at vi er bevidste om udfordringen, ellers vil vi bebrejde os
selv, at vi ikke gjorde noget i tide.
Iflg. Jyske Vestkysten steg antallet af kirkegængere betydeligt i Hostrup
Kirke (ved Varde), da man gjorde opmærksom på ,at der kunne blive tale
om evt. lukning af kirken eller at gøre den til lejlighedskirke, d.v.s. kun
åbne den ved specielle lejligheder, hvor folk ville bruge den. Det sidste er
i øvrigt sket for Hjerting Kirke ved Rødding.
I Hostrup gjorde man opmærksom på, at nu begyndte man at tælle kirkegængerne ved gudstjenesterne. Det satte tallet op !
Måske vil det hjælpe, at vi nu ved det ?
Mette Fredslund.
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Seniorklubben startede det nye år op med et spændende foredrag om en
jordomrejse over 100 dage. Knud Lykke Christensen – pensioneret lærer –
havde i 2003 bestilt 18 flyafgange til den nette pris af kr. 21.000,-. Med
flybilletterne i hånden og rygsækken på skulderen gik turen herefter til
Kina, Vietnam, Burma, Japan, Bali, Australien, New Zealand, Fijiøerne,
Hawaii for at slutte tværs gennem USA inden hjemrejsen. Turen indeholdt
mange spændende højdepunkter, der nok kunne give en lyst til at rejse ud.
Det kommende program byder på foredrag om StormP.’s liv torsdag den
5. februar kl. 13.30. Det er pastor I. L. Wenzel, der fortæller.
Torsdag den 19. februar kl. 13.30 er der lokal islæt, når de kendte ”Jørn –
Jørgen Jyde” synger og spiller. For god ordens skyld må vi hellere nævne,
at det er Jørn Andersen og Jørgen Hvitved, der gemmer sig bag kunstnernavnet. De har sikkert stadig armene hævet efter den flotte revy, så mon
ikke der venter en humørfyldt eftermiddag.
For at blive ved det muntre kommer Mogens Astrup fra Daugård torsdag
den 5. marts kl. 13.30 og optræder med emnet: Uden humor går det ikke.
ALLE er velkomne.
Alex Andersen

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 og8foreninger.
Henvendelse til: Bente Nonbo, Rønnesvinget 2, tlf. 7517 2167
eller Aage Fredslund, Kirketoften 11, tlf. 7517 4032

Hunderup-Sejstrup Sogns Forsamlingshus
ordinær generalforsamling i forsamlingshuset
torsdag d. 26. februar kl. 19.30
Dagsorden i.flg. vedtægterne:
Valg af dirigent
Valg af skriftfører
Valg af stemmetæller (hvis nødvendigt)
Formandens beretning
Regnskab forelægges og godkendes
Fastsættelse af kassekredit
Valg af betsyrelsen
Indkomne forslag (Skal være formanden i hænde senest d.18.2.2009)
Eventuelt
Forsamlingshuset er denne aften vært ved en kop kaffe m.m.
Bestyrelsen

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

♪ Fastelavn er mit navn…
Der afholdes Fastelavnsfest
Søndag den 22. februar 2009 kl. 14.00
I Sejstrup Forsamlingshus

Vi starter med en gudstjeneste med fastelavnsoptog (Gudstjenesten foregår i år

i Sejstrup Forsamlingshus pga. renovering i
Hunderup Kirke).
Herefter fortsætter vi frem til kl. ca. 16.30
med tøndeslagning og hyggeligt samvær.
Pris: Barn 30,- / Voksen 30,Arrangører:
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&
Menighedsrådet

Udlejning af Sejstrup Forsamlingshus
gældende fra 1. januar 2009

Lille sal (max. 60 pers.):
Hele huset (med undtagelse af store sal), al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.
Pris inkl. slutrengøring
kr. 1450,Store og lille sal (max. 150 pers.):
Hele huset med al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og
toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.
Pris inkl. slutrengøring
kr. 2500,Lille sal v/ begravelse:
Hele huset (med undtagelse af store sal), al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.
Pris inkl. slutrengøring
kr. 800,Store og lille sal v/ begravelse:
Hele huset med al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og
toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.
Pris inkl. slutrengøring
kr. 1200,Forsamlingshuset forestår slutrengøringen, som er obligatorisk og indregnet i
lejeprisen.
Lejer medbringer selv køkken- og serveringshjælp, mad og drikkevarer duge,
pynt m.m. Man vælger selv hvor man vil have maden fra, og køkkenet står til
fri afbenyttelse.
Forsamlingshuset’s bestyrelse kan evt. henvise til kompetent
køkken- og serveringspersonale, som man selv afregner med.

Leje af forsamlingshuset foregår via mail til

sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
eller pr. tlf. på nr. 7517 2402
– her kan der lægges en besked på telefonsvareren, og man vil blive ringet op
hurtigst muligt herefter.
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NY SEKRETÆR I LANDSBYFESTUDVALGET
Pernille Jacobsen er stoppet som sekretær. Anette Knudsen, Kirkevej 17,
Hunderup overtager arbejdet.

Billig (gratis) ferie
i København/Virum i uge 7.
Villa 15 minutter fra Rådhuspladsen udlånes i uge 7. Tæt ved
bus og S-tog.
Pris: Sørge for, at huset ser beboet ud, og skovle sne på fortovet, hvis der bliver noget.
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Henvendelse
– ”først til mølle”: 75 17 28 17 (Mette og Eilif).

UGEAVISER OG REKLAMER
Hej
Hvis man en dag ikke har modtaget ugeaviser og reklamer bedes man selv ringe til
Distribution Syd i Esbjerg på tlf. 75 13 34 33.
Jeg får konstant for lidt ugeaviser og reklamer til omdeling, også selvom min familie og jeg gentagne gange har
optalt ruten og rykket for at få flere.
Har man fravalgt reklamer, da husk lige at sætte et skilt
på postkassen, så jeg kan se det.
Med venlig hilsen
Jeppe Skovsgaard Christensen
Skovtægten 8, Hunderup
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
februar.

Da kirken skal have sat nyt varmeanlæg op, er der ingen
Gudstjeneste i Hunderup Kirke i februar.
Kirken genåbnes søndag den 15. marts.
Der henvises til Vilslev Kirke.
MEN Fastelavnssøndag, den 22. Februar kl. 14
er der fastelavnsoptog og gudstjeneste i Forsamlingshuset
efterfulgt af tøndeslagning.
Kirkens børnekor medvirker.

Se mere på:
www.vilslev-hunderup.dk

UNGDOMSKLUBBEN ”BJÆLKEHYTTEN”
Vores lokale ungdomsklub, der holder til i kælderen i klubhuset i HSI,
har åbent hver tirsdag kl. 19.00 til 22.00.
Lederne i klubben er Mikael Madsen (61657556) og Nikolaj Sommer
(41410004).
Nye såvel som gamle medlemmer er velkomne

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
Dorthe Juul Thomsen
nan@post11.tele.dk
BØRNEHAVEN
Allan Lohals
Kirkevej 10, 31 37 02 65

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

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37
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

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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Situationen før Brugsens lukning den 28. december.
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Dansepigerne til årets Cabarevy: Ane, Sissel og Nanna.

