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HUSKEKALENDEREN
Ons. 10. aug. 10.15

Ideforums udflugt til Skærbæk

Søn.

Parkfest og afsløring af de nye træmænd

14. aug. 14.00

Ons. 17. aug. 15.30

Børnemøde

Lør.

20. aug.

Fødselsdagsfest hos Min Købmand

Tor.

8. sep.

Tir.

13. sep.

Opstillingsmøde til menighedsrådet

Lør.

17. sep. 18.00

Børnedisco i Sejstrup Forsamlingshus

Tir.

20. sep. 09.30

Højskoledag

Søn.

25. sep.

Høstmarked i ”Kratskellet”

Tor.

27. okt. 19.00

Borgermøde

09.00

Udflugt med Seniorklubben

GUDSTJENESTER/KIRKEDAGE
Søn.

7. aug. 09.30

Søn.

14. aug. Fælles Vilslev Kirke

Søn.

21. aug. 09.30

Hunderup Kirke

Søn.

28.aug. 19.00

Hunderup Kirke

Søn.

4. sep.

Hunderup Kirke

09.30

Hunderup Kirke

Døbt i Hunderup Kirke:

Esben Bent Frederiksen sammen med sine
forældre og søstre

Frederik Roald Drescher Bjerrum sammen
med sine forældre.
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LANDSBYFEST EVALUERING
Landsbyfesten i år var en blandet oplevelse. Vejret kunne ikke være bedre. Og
tak til alle dem som kom og støttede op om vores fælles fest. Torsdag og fredag
var en succes. Lørdag blev der solgt under 100 billetter, og mange blev købt i
sidste øjeblik eller efter deadline.
Opbakningen i 2015 var ikke den største, men vi gav vejret skylden, da det var
meget koldt og regnede. Men vi savnede også lidt opbakning igen i år, hvor det i
hvert fald ikke var vejrets skyld. Vi vil gerne takke alle sponsorer;

Murerfirmaet Egon Sørensen eftf.
Tømrermester Lars Jensen Sejstrup
Holm Træbyg
HTH
BPI
Fun World
Caspers Køreskole
Storgaard Biler
CB Auto
Mosegaards Autolakering
Mr. Ribe
Skjern Bank
XL Byg
Gørding Bageri
Kloakmester Georg Pedersen
Snedkermester BHJ
Min Købmand Hunderup
SuperBrugsen Bramming
Jernved Mejeri

Forslag og idéer til at fremme landsbyfesten fremadrettet kan sendes til landsbyfest@hsug.dk
/Landsbyfestudvalget
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Kirkegårdsvandring
Vi ser på gravsten på Vilslev Kirkegård mandag d. 29. august kl. 19, og fortsætter i konfirmandstuen, hvor vi hygger om kaffen og hører fortællinger om sognets forfædre. Vel mødt!

Kirkekor
Kirkekoret starter igen efter sommerferien tirsdag d. 30. august kl. 17.
I kirkekoret deltager vi ved nogle enkelte gudstjenester i løbet af året:
- Høstgudstjeneste d. 25. september
- Allehelgen første søndag i november
- De 9 Læsninger (4. søndag i advent)
- Kyndelmisse d. 2. februar ( kun den ene af kirkerne – det går på skift )
- Langfredag
- Store Bededagsaften (kun i Vilslev kirke)

Vi øver hver anden tirsdag i ulige uger kl. 17.00 – 18.30 i Vilslev Præstegårds konfirmandstue.
Kunne du tænke dig at være med i koret, er du velkommen til at møde op eller
høre nærmere hos organist og korleder Dorte Grangård Olesen på tlf. 21 74 30 10
eller dortegrangaard@mail.dk

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
Eller

www.HSUG.dk
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TILMELDING TIL MOTIONSBADMINTON VINTER 2016/17
Så er det ved at være tid til at tilmelde sig motionsbadminton for vinteren 2016-17. Sæsonen starter d. 1 september og slutter d. 31 marts 2017.
Vi har de samme tider i år som sidste sæson, og ønsker man at spille på samme tidspunkt
som sidste år, skal jeg have det at vide senest d. 15 august, herefter bliver alle baner besat
efter først til mølle princippet.
Tilmelding kan ske på følgende måder:
På mail til cj@hsug.dk
På tlf: 22 78 82 39 (Claus Jæger)
Betaling sker via www.hsug.dk og skal være sket senest d. 1 oktober 2016.
Mvh
Badmintonudvalget

INTRODUKTION AF
SOFTTENNIS
Tennisudvalget indbyder til 2 introduktionsdage af SOFTTENNIS. Det bliver i
hallen
MANDAG DEN 29. AUGUST KL. 17.00 og
TIRSDAG DEN 30. AUGUST KL. 19.00
Og hvad er så softtennis?
Det er en god erstatning/supplement til tennis og badminton med masser af motion – også til folk højt oppe i alderen.
Der spilles på badmintonbane som single eller double. Badmintonnettet sænkes
ned til ca. 80 cm højde, og der spilles med skumgummibolde og tennisketsjere
(kan lånes).

Skumgummibolden får en fart, som alle kan følge med til, og derfor kan der blive lange dueller og dermed sved på panden.
Kom og prøv. Det er gratis.
Hanne Rødgaard, Eilif og Alex
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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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NYT FRA LANDSBY SCENEN
Forberedelserne til Landsby Scenens 7. udgave af en cabarevy er i fuld gang.
Ide og instruktørgruppen har henover foråret og sommeren arbejdet med ideer til
en forestilling med premiere 21. januar 2017 i Sejstrup Forsamlingshus.
Idegruppen består af Lis Stenger,
Pia Bjerrum, Michael Bertelsen,
Jan Andersen og Gunnar Husted
(kapelmester).
Da der samtidig er lavet aftale
med ”Kupmagerne” om den musikalske opbakning til forestillingerne, har vi på orkester og instruktørsiden den samme besætning, som også stod bag
”Vimmersvej” i 2015.
Idégruppen på overarbejde

Fra idegruppen lyder det, at titlen på den kommende ”cABBArevy” er tilsat et
extra B. Baggrunden er, at der sigtes på en musikalsk forestilling, der baserer sig
på nogle af de mange velkendte melodier som ABBA producerede.
Dog bliver teksten på ABBA’s melodier omskrevet, så de passer ind i vores udgave af ”cABBArevyen”. Alt i alt skulle vi gerne ende ud i en forestilling med
en masse sang og musik tilsat en tilpas blanding af sketcher og egne tekster fra
lokalområdet.
Arbejdet med at skabe repertoire med tekster og indhold er i gang i samarbejde
med lokale og ”eksterne” forfattere.
Hold øje med næste nummer af ”Landsbyposten” hvor vi vil kunne informere
mere om bl.a. medvirkende aktører/sangere, og yderligere info om de 6 planlagte forestillinger med premiere 21. januar 2017.
Med venlig hilsen
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DE GAMLE TRÆMÆND
Træmændene blev skabt af lokale ”motorsav-førere” under vejledning af kunstneren Henrik Wagner ved et træsymposium støttet af Bramming Kommune den
22. – 29. august 1998. De blev indviet den 30. august af daværende borgmester
Egon Lorenzen.

Jens Hansen, Kurt Fugleberg og Martin Thygesen

De forestiller et tingsted, som det måske kunne have set ud. Det rigtige tingsted
(Hunderup Birketing) lå der, hvor Tinghuset (Kjærgårdsvej 27A) nu ligger.
Området, hvor træmændene står har siden udskiftningen i 1777 været fællesjord,
hvor alle fra Hunderup frit kunne grave rødler til f.eks. soltørrede mursten. Hunderup By og Ejerlav blev oprettet Mikkelsdag den 22. nov. 1935, og de sørgede
for beplantning af området og gadebelysning i byen.
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NYT FRA LOKALRÅDET
Vi har været til møde med kommunens økonomiudvalg. Kommunen ønsker ikke
at udstykke flere grunde, før de gamle er solgt, og før der viser sig et behov. Vi
har også anmodet om, at regelsættet for nybyggeri laves om. Det er utidssvarende at kræve, at ”husene skal være kalket eller opført i røde teglsten, tage skal være stråtag, røde teglsten, skiffer eller bølgeeternit”. Det kunne måske spare nybyggerne og kommunen en del tid, hvis listen kunne udvides. Men det fik vi afslag på.
Johnny Søttrup tog til gengæld en hurtig beslutning og gav os lov til selv at fjerne hegnet omkring flygtningene, hvis de selv var interesserede. Det er blevet rigtig pænt nu, og den sidste rest af hegn skaber lidt privatliv. Jeg har hørt, at hegnet
er blevet hundegård i Darum hos Jan Bjerrum. Jan har gjort et stort arbejde her i
Hunderup, så det skal være ham vel ondt.
Lokalrådet inviterer børnene til BØRNEMØDE, fordi vi gerne direkte og på en
spændende måde vil spørge børnene om, hvordan Hunderup Sejstrup vil kunne
blive et endnu federe sted at bo og lege, i stedet for - som vi plejer - at lade det
være en snak mellem voksne. Vi håber, at forældrene vil støtte op om projektet.
De voksne bliver til gengæld inviteret til BORGERMØDE torsdag den 27. oktober kl. 19.

Lokalrådet inviterer til alle børn fra 2. til 8. klasse i Hunderup og Sejstrup til
BØRNEMØDE
Onsdag d. 17. august kl. 15:30 – 17:30.

Program:
* Vi ser, hvad vi kan finde af dyr og planter i sø og skov med Jørgen som biologilærer.
* I laver små videoer i grupper, hvor I fortæller om, hvordan Hunderup og Sejstrup vil kunne blive et endnu federe sted at bo og lege. Videoerne bliver lagt på
hjemmesiden og på Hunderup-Sejstrup – i fællesskab.
* Vi laver snobrød (hvis vejret tillader) og spiser pølsebrød og pitabrød med
saft / sodavand til.
Vi håber, at flere af børnene medbringer mobil eller tablet til videoen.
Tilmelding er ikke nødvendig, men det er nok rart, at vi ved, hvem af de yngre
børn, der kommer. Helle Hvitved: 61 33 14 92, helle@hvitved.com
Eller brug Hunderup-Sejstrup – i fællesskab.
11

NYT FRA FORSAMLINGSHUSET
Der har været godt booket ud i huset i årets første 6 måneder, og det glæder os.
Vi har stadig ledige weekender efter sommerferien, så giv os endelig et opkald
hvis i har en fest der skal holdes.
En del af jer mødte vores samarbejdspartner Suzanne Hansen fra Mad & Hjælp
til forårsmessen i Hunderup, og hun får løbende lidt aftaler i bogen hos os, så vi
glæder os til, at hun rigtig får lov at vise hvad hun kan med levering af mad, opdækninger, servering o.lign.
Du kan læse mere om Suzanne på www.madoghjælp.dk.

FÆLLESSPISNING
Der var som altid en dejlig stemning til fællesspisning som løb af stablen fredag
den 20/5 (se billede nedenfor samt bagerst i bladet). Vi fik en skøn forårsbuffet,
og der kunne købes lækre kager til kaffen.
Niels-Jørgen Hvidberg fra Hunderup kom med sin guitar og en stak syng-medark, og så var der gang i både dansk, irsk og skotsk folkemusik.
Tusind tak til alle der har deltaget i, og støttet, arrangementet.

BØRNEDISCO
Afholdes lørdag d. 17/9. Se mere info andet sted i bladet.
Med venlig hilsen
Sejstrup Forsamlingshus
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SENIORKLUBBEN STARTER OP
Så er seniorklubben klar med næste sæsons program. I august får alle nuværende
medlemmer besøg af en bestyrelsesrepræsentant for at tegne medlemskab. Øvrige interesserede kan henvende sig til Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72. Medlemskab koster kr. 50,- for en sæson.
Seniorklubben byder på arrangementer i forsamlingshuset hver anden torsdag,
bowling hver anden mandag samt udflugter.
Bowling starter mandag den 12. september kl. 14.00 i Brørup. Tilmelding hos
Knud Hansen på tlf. 75 17 37 84. Det koster kr. 35,- pr. gang.
Seniorklubben lægger ud med en udflugt til Sommerstedområdet i Sønderjylland
torsdag den 8. september (se andetsteds i bladet).
Tirsdag den 20. september er der højskoledag i samarbejde med seniorklubben i
Vilslev og menighedsrådet (se andetsteds i bladet).
Efterfølgende byder seniorklubben på følgende arrangementer:
Torsdag den 22. sep. Kl. 13.30 i forsamlingshuset:
Sang og musik med ”To fra Lysbro”.
Torsdag den 6. oktober kl. 13.30 i forsamlingshuset:
Aage Holst fra Gørding fortæller om sit liv med bl.a. sejlads på langfart.

Torsdag den 20. okt. Kl. 13.30 i forsamlingshuset:
Lars Rand Jensen fra Odense fortæller om sine år som politibetjent.
Torsdag den 3. november kl. 13.30 i forsamlingshuset:
Bedemand, Niels Peter Holm fra Kerteminde fortæller om sit liv, bl.a. som plejehjemsleder og om sine møder med mange originaler.
Torsdag den 17. november kl. 13.30 i forsamlingshuset:
Anne Grethe Østergaard fra Esbjerg fortæller om en tur til Tyrkiet: ”Fra Istanbuls harem
til underjordiske byer”.
Torsdag den 1. december kl. 13.30 kl. 13.30
Nasi Habibi fortæller om sin flugt fra Afghanistan.
Torsdag den 15. december kl. 19.00 (Bemærk tidspunktet):
”Søskendekoret Olesen” kommer med en blanding af julesange samt andre kendte sange. Der bydes på gløgg og klejner samt det sædvanlige kaffebord.

Det koster kr. 35,- (inkl. kaffebord) at deltage om torsdagen. Dog er prisen kr.
50,- for julearrangementet den 15. december.
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NYE SPILLEDRAGTER

HSUGs to damefodboldhold har fået nye flotte spilledragter.

Som trøjerne afslører har lokale sponsorer været med
til at gøre dette muligt - nemlig Michael Vogt og Sten
og Gert’s VVS.
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LANDSBYFESTEN 2016

Se flere billeder i næste nummer
af Landsby Posten
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NYT OM PETANQUE
I petanque er der afviklet 3 turneringer siden sidst. Turneringen under landsbyfesten havde 11 deltagende par, der spillede i 2 puljer. De 2 bedst placerede fra
hver pulje gik videre til lørdagens
afsluttende finalerunde, hvor alle
spillede mod alle.
Det blev uhyre spændende. 3 par
vandt hver 2 kampe, således at
scoren blev afgørende. Vindere
blev Ingrid og Folmer foran Gerda og Iver samt Irene og Jens.
Ellen og Jørgen Aage måtte tage
til takke med 4. pladsen.
Det årlige Sct. Hans stævne den
Finalisterne ved Landsbyfestens petanqueturnering
21. juni havde 13 deltagende
par. Efter de indledende kampe
om formiddagen havde 4 hold kvalificeret sig til finalerunden. Her viste Dorthe
og Aksel fra Føvling sig som de stærkeste med 3 sejre. 2. pladsen gik til Gerda
og Erik med 2 sejre foran Gerda og Iver samt Gerda og Sigfred. Toernes pulje
blev vundet af Birgit og Martin med 3 sejre, mens Asger og Otto fra Føvling
vandt den sidste pulje.
Forårsturneringen havde 15 deltagende par, der måtte gennem 105 kampe, inden
alle havde mødt hinanden. Vindere blev Elva og Erik Alberg med 11 sejre foran
Hilda og Knud Hansen med 10 sejre, mens Gerda og Sigfred Bjerrum på 3. pladsen fik 9 sejre.

NYE TURNERINGER (alle kan deltage)
Der spilles en efterårsturnering hver mandag kl. 14.30 med start mandag den 8.
august. Deltagergebyr er kr. 20,- pr. spiller til præmier. Ikke-medlemmer skal
derudover bidrage med en rabatpris på kr. 50,- for at deltage. Medlemmer har jo
betalt via kontingentet. Man spiller 2 kampe hver gang.
Vi har fået gang i et aftenhold hver onsdag, så vi indbyder også til en aftenturnering for alle interesserede. Der vil blive spillet på aftener, hvor de tilmeldte hold
har tid, og man skal regne med 2 kampe hver gang.
Deltagelse er gratis for medlemmer, mens øvrige spillere bidrager med kr. 10,pr. spilleaften, dog maksimalt kr. 50,I begge turneringer er der præmier til de bedst placerede.
Tilmelding hos Alex Andersen på tlf. 2970 2872 (gerne SMS).
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HVAD GØR VI MED BENZINTANKEN I HUNDERUP?

Mange har spurgt, om vi skal sælge benzintanken
til et andet benzinselskab.
Men det er svært.
Vi skal selv vise, at vi vil have
en benzintank i Hunderup.
Med 120.000 liter benzin & diesel om året,
er det ikke bevis nok til at de vil gå ind
og overtage driften af benzintanken.
Men kunne vi selv komme i nærheden af,
200.000 liter benzin & diesel om året,
kunne det kun være sjovere,
for os K34, som driver benzintanken.
K34
FLOT FOTO ELLER GOD HISTORIE?
Så modtager redaktionen gerne disse via mail til landsbyposten@hotmail.com.
Vi aftaler herefter nærmere, hvordan det indsendte skal bringes i bladet.
Redaktionen hjælper også gerne med at
sætte ord på historien, såfremt dette ønskes.

/Redaktionen
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HØJSKOLEDAG
I bredt samarbejde mellem Seniorklub og Menighedsråd i Hunderup-Sejstrup og Vilslev
inviteres til
Højskoledag i Hunderup-Sejstrup

TIRSDAG, d 20.sept. kl. 9.30 – ca. 15.30.
Kl. 9.30: Vi mødes til kaffe, rundstykker og fællessang i
Sejstrup Forsamlingshus. Kirkevej.

Kl.11:

I Hunder up Kirke for tæller sognepr æst Ole Madsen og viceforstander Ole
Wind om kirken og Kjærgård og deres indflydelse på hinanden.
( Man kan gå eller køre fra forsamlingshus til kirke ).

Kl.12 : Middag i forsamlingshuset.
Kl.13.30: Foredrag ved Ingelise Wenzel, sogne- og socialpræst ved Jerne Kirke. Kendt
for i mange år at have kæmpet for at give hjemløse og udsatte et bedre liv.
”Jesus, pengene og livet”. Om Gretelises Holms erindringsbog.
Hun fortæller om sin families baggrund og om sin opvækst som nomadebarn i jyske
landsogne, hvor hun havde 10 forskellige barndomshjem og gik i 6 forskellige skoler.
Hun fortæller om nogle af de mørke skygger, som retsopgøret efter krigen kastede ind
over hendes familie, om at vokse op med bøn og bank og om at leve i udkanten- både
socialt og geografisk. Hun fortæller også om, hvordan hendes liv tog ny retning, da hun
som 17- årig kom i lære som journalist og 2 år senere fik arbejde på Christiansborg.

Kl. 15 : Kaffe og afslutning.
PRISEN ER 150 KR. OG ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE
Tilmelding til Gerda Bjerrum 23929645 eller Mette Fredslund 30132372
eller mettepf@hotmail.com inden d. 12.-9.
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VELKOMSTPAKKEN
Er du/I nytilflytter til Hunderup-Sejstrup tilbyder vi en Velkomstpakke.
Den består af tilbud fra foreninger og erhvervsliv. Det kan være et gavekort, medlemskab til en forening, procenter til et stykke arbejde, der skal udføres - eller lignende.
Pakken giver desuden et godt overblik over de muligheder, der forefindes i HunderupSejstrup og omegn.
Du/I kan se Velkomstpakken på www.hunderup-sejstrup.dk. Der kommer løbende ændringer. Da vi ikke altid ved, hvem der er nytilflyttere er du /I meget velkommen til at
henvende jer til:
Jytte Clausen, mobil nr. 21 22 70 74, mail: jytteclausen54@gmail.com
eller
Hanne Rødgaard Andersen, mobil nr. 29 71 28 72,
mail: roedgaardandersen@gmail.com
Lokalrådet
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Til læserne af Landsbyposten
K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbr ugs-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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Der var en god stemning til fællesspisning i forsamlingshuset fredag den 20. maj
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Sigurd Schmidt 41 85 23 00
Udlejning:
Pernille Jacobsen 75 17 24 02
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 40 53 2319
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 61 62 61 90,
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
75 17 24 17, 61 33 14 92
helle@hvitved.com
MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

Rundboldturnering til årets Landsbyfest

32

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75 17 31 45, 28 83 08 45
mail gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67
IDEFORUM
Formand:
Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
75 17 40 32, 30 13 23 72

