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Dameholdet har haft en sæson med såvel kampe som hygge
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Løst og fast
Bestyrelsen i HSUG har oplyst, at en helsides erhvervsannonce i Landsby
Posten skal koste kr. 400,Samtlige numre og årgange af Landsby Posten siden 1979 ligger nu frit tilgængeligt på Hunderup-Sejstrup.dk.
Klik ind på hjemmesiden. Hold musen hen over fanen A ktuelt, og vælg underfanen Landsby Posten. God læselyst!
December-nummeret af Landsby Posten redigeres af Eilif.
Et tyndt blad?
Dette nummer af Landsby Posten er et usædvanlig tyndt blad. Er den nye
deadline endnu ikke helt indarbejdet? Eller er der bare ikke så meget at fortælle om i november?
Jeg er ikke profet, men jeg tror, at december-nummeret bliver vældig meget
mere omfangsrig. På redaktionen besluttede vi for noget tid siden, at vi skulle prøve at holde antallet af sider på 24. Derved ville økonomien bedre kunne løbe rundt, men vi ønsker heller ikke at afskrække nogen fra at sende indlæg og billeder med mere. Bladet er jo til for sognets skyld og skal rumme
alt det, som sognets borgere ønsker.
Ole Witte Madsen

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

Landsby Posten tr ykkes i 360 eksemplar er ,
udgives af H.S.U.G., og omdeles til
samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.
REDAKTION

10.
november

Ole Witte Madsen Lis Andersen

Eilif Pedersen

Tlf. 2589 4190

Tlf. 4017 2817

Tlf.: 2751 3352

Indlæg til Landsby Posten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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Spil billard og pool
Kunne du tænke dig at spille billard eller
pool, når det passer dig, og har du evt. en
god makker, som du vil hygge dig med

så se her!

Vi råder over nogle gode lokaler i Hunderup Hallen, hvor du kan spille billard/pool. Der er næsten frit slag for, hvornår så der er mulighed for at spille
næsten alle døgnets timer.
Vi råder over 2 opvarmede billardborde
samt et næsten nyt poolbord.
For mere info om priser se HSUG.dk
eller kontakt Bjørn Jepsen via
Mobil: 20 48 61 06 (efter kl 15:00)
læg gerne en besked på telefonsvaren
Mail: 2008april@live.dk

Alex Andersen fortæller om Landsby Postens 40-årige historie
Foto: Lene Fabricius

SOGNEARKIVET

v. Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Finaler i DGI-petanque
Lørdag d. 21. september blev der afholdt finalestævne for puljevindere i petanque i Tjæreborg.
Vejret var særdeles flot, og det var et fint tilrettelagt stævne, hvor
der i C-rækken var kvalificeret 3 par fra HSUG.
Finaleresultatet blev følgende:
1. plads og guld: Ingrid og Kirsten fra Fåborg
2. plads og sølv: Gerda og Iver, HSUG
3. plads og bronze: Mona og Johannes, HSUG
4. plads: Birgit og Svend Erik, HSUG
Iver Hansen
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Børn i kirken

Småbørnsgudstjeneste
Børn fra 0-5 år med forældre inviteres til denne ½-times gudstjeneste.
Vi skal høre og synge om de hemmelige fisk i kirken.

Tid: torsdag 14. november kl. 16.30
Sted: Hunderup Kirke

Dåbsgudstjeneste
Som man kan læse i kirkebladet
forsøger vi os med gudstjeneste en
lørdag, hvor der er fokus på dåben.
Alle, som ønsker dåb den lørdag er
velkomne til at kontakte præsten.
Tid: Lørdag den 2. november kl. 11
Sted: Hunderup Kirke
Kontakt: Ole, præst, tlf. 2589 4180

Kirke for de små
Vi fortsætter gladeligt med de hyggelige gudstjenester for børn hos
dagplejere og børnehave samt
hjemmegående forældre, og naturligvis er børnenes familier velkomne. Gudstjenesterne varer ½ time,
og vi synger salmer og børnesange
og leger og lytter.
Tid: onsdag 4. december kl. 9.30
Sted: Hunderup Kirke

Gudstjeneste med
undertekster
Det kan nogle gange være svært
at høre alt, hvad der bliver sagt,
og selv på danske film kan det
være rart med undertekster.
Denne søndag sætter vi undertekster på gudstjenesten.
Sognepræst Ole Witte Madsen
står for gudstjenesten. Søren
Skov Johansen prædiker og alt
kommer op på en storskærm i
kirken.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på gratis frokost i Samlingssalen.
Efter frokosten er der foredrag v.
Peter Hansen fra Din Hørespecialist, som bl.a. tilbyder høretest
af 1 minuts varighed og fortæller
om de nyste høreapparater. Foredraget bliver tekstet på skærme
rundt på bordene.
Tilmeld dig gerne til Ole, præst,
på om@km.dk - 25 89 41 90.
Tid:
Søndag den 17. november kl. 11
Sted: Hunder up Kir ke
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Søndags Walk & Talk i
Hunderup/Sejstrup
Alle ved, at det er godt for krop og
sind at gå en tur. Det kan dog være
lidt svært at komme afsted, især i
vinterhalvåret.
Nu bliver der mulighed for at deltage i fælles gåture om søndagen. Turene bliver på ca. 5 km, det vil sige
ca. en times gang i almindeligt gåtempo. Ud over den friske luft og
motionen, er det også tanken, at
man kan få sig en god snak med de
andre deltagere. Måske kan man
endda få nye bekendtskaber.
1. tur: søndag den 20. oktober kl.
11 med start fra hallen i Hunderup.
Rute: Kjærgårdsvej, Stenbrovej,
banestrækning, Kirkevej
2. tur: søndag den 27. oktober kl.
11 med start fra trinbrættet i Sejstrup.
Rute: banestrækning, Alsbrovej,
Ribevej, Kirkevej
Hvis der er opbakning til de første
to ture, er det planen at forsætte resten af vinterhalvåret.
Alle er velkomne – mænd, kvinder,
ung som gammel. Der er ingen tilmelding, betaling eller andet – bare
mød op i et par solide sko.
Venlig hilsen
Inge Nagstrup og Helle Hvitved

Tak
Tusind tak for opmærksomheden ved vores guldbryllup.
Vi havde en uforglemmelig
dag.
Tak for pyntning hjemme og
ved forsamlingshuset.
Tak for morgensang, indslagene, sange, gaver og telegrammer.
Tak til gæsterne, kokken og
personale i Sejstrup Forsamlingshus for en vellykket fest.
Hilsen Elva og Erik Alberg

Mellemjulekoncert
I år holdes mellemjulekoncerten
mandag den 30. december kl. 19 i
Hunderup Kirke.
Vi skal bl.a. synge sange af Benny
Andersen og musikken bliver leveret af Den Blå Bogs Orkester.
Vi glæder os til en hyggelig aften
med sang og musik og livsglæde.
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Menighedsrådet
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Juletræsfest
den 8. december 2019
i
Sejstrup Forsamlingshus
kl. 10.00 – 12.00
Entre: 30 kr. pr. person

Gymnastik udvalget
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Decemberkor
Har du lyst til at være med i Decemberkoret i julemåneden og synge gode
gamle og nye julesalmer i vores smukke kirker i Hunderup og Vilslev - så
grib chancen og mød op til øveaften i konfirmandstuen i Vilslev præstegård.
Første gang er tirsdag d. 3. december kl. 19 – 21
Vi øver følgende 3 tirsdage: 3/12 – 10/12 – 17/12
Kaffe og brød/juleknas til pausen medbringer man selv.
Søndag d. 22/12 medvirker Decemberkoret ved de stemningsfulde ”9 læsninger” kl. 9.30 i Hunderup og kl. 11 i Vilslev
Traditionen med ”De 9 læsninger” stammer fra England, hvor den første
blev holdt i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.
Bibelteksterne som læses spænder fra Skabelsen over Syndefaldet til profetier om Frelseren som skal komme og Jesu fødsel.
Teksterne læses af menigheden og ind i mellem læsningerne er der salmer
eller musik.
Organist, Dorte Grangård Olesen
dortegrangaard@mail.dk
Tlf. 21 74 30 10
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Det var så den sæson!
For oldboys vedkommende bød den sidste kamp, på en vaske ægte oprykningskamp mod Bække SF, som de desværre tabte 2-0.
Dameholdet har haft en god sæson, har vundet alle 3 halvlege, med hygge,
kage og socialt samvær, som for dette hold er en vigtig ting. Der er også
røget point på kontoen. (Se fotos på forsiden og bagsiden)
En stor tak til
Keld Thomsen, som hele sæsonen har kridtet banerne op.
Lars Jensen, som har kæmpet brav kamp for at få lyset i orden.
Inge Nagstrup som har trænet damerne.
Michael Kristensen og Michael Møller som har trænet Oldboys.
På fodboldudvalgets vegne,
Doris Præst

Nyt fra seniorklubben
Hunderup-Sejstrup seniorklub er
nu nået op på 130 medlemmer.
Mens dette blad er i produktion,
har der torsdag den 17. oktober været foredrag med Helle Hvitved om
landsbylægen i 50’erne.
Torsdag den 31. oktober kl. 13.30
er der arrangeret tur til forbrændingsværket i Esbjerg, og interessen har været så stor, at der ikke er
flere ledige pladser.
Torsdag den 14. november kl.
13.30 i forsamlingshuset kommer
Ejvind Nielsen fra Århus og fortæller om humor og livsglæde.
Ejvind Nielsen har været fagkonsulent ved Århus skolevæsen, sogne-

præst ved Ravnsbjergkirken i Århus og er nu maler,
skulptør og foredragsholder.

Dette foredrag handler om humor
og livsglæde som fundament og
gennemslagskraft i tilværelsen.
Overvejelser over livet, og hvad der
har betydning for, at livsglæden og
det livsbekræftende får plads i hverdagen. Samtidig er det (med mange
eksempler) et muntert opgør med
magelighed, selvoptagethed, brokkeri og pessimisme.
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Vil du blive klogere og samtidig få
løsnet lattermusklerne, så mød
frem.

der udstationeringen. Alle tre børn
var meget åbenhjertige i deres breve
til os.

Torsdag den 28. november kl.
13.30 skulle vi have haft besøg af
vores borgmester, Jesper Frost Rasmussen, men han er desværre blevet forhindret.

De var gode til at sætte ord på deres
tanker og følelser. Brevene indeholder knivskarpe iagttagelser, dybe
følelser og gode refleksioner over
deres dramatiske oplevelser.

I stedet kommer lægeparret, Merete og Mogens Brix Christensen
fra Varde og fortæller om arbejdet som ”Læger uden Grænser”.
I forbindelse med deres arbejde har
de udgivet en bog, der hedder ”Tre
søskende”

Der er dog også humoristiske og
direkte morsomme beskrivelser,
som vi har forsøgt at gengive.
Som forældre har vi både grinet og
grædt sammen med vore børn.”
Alex Andersen

Suttetræ?
Rundt om i landet kan man finde
træer, hvor der hænger i massevis af
narresutter. Det har for mange været
en pædagogisk god måde at vænne
barnet af med sutten på.
"Bogen omhandler vore tre børns
oplevelser som udsendte nødhjælpsarbejdere for Læger uden
Grænser. Den er baseret på breve
og mundtlige beretninger til os,
mens de var udsendte.
De dramatiske historier, der både
danner forlæg for Susanne Biers
prisbelønnede film: Hævnen, og for
karakteren Jacob Sommer i TV drama serien Sommer, er lånt fra vore
børns dagbøger, der er skrevet un-

Måske kunne man også i HunderupSejstrup oprette et suttetræ?
Tænker man videre, kunne der oprettes en dag om året, hvor træet
besøges, og man synger børnesange
og har børnelege og snakker med
børnene om det med at blive større ligesom et træ, der vokser og bærer
mange sutter og minder.
Blot en tanke.
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Ole Witte Madsen

Nyt om petanque

Nyt fra Købmanden

Hunderup-Sejstrup petanque har i
sommer haft 50 medlemmer. I efteråret er der spillet en intern turnering med 11 deltagende par, og det
blev den mest spændende afslutning i mands minde. Før sidste spilledag havde hele 6 par chancen for
at blive turneringsvindere. Fire par
sluttede med hver 7 sejre, så det
hele måtte afgøres på pointscoren.
Vinderne blev Gerda og Erik Madsen foran Gerda og Sigfred Bjerrum, Elva og Erik Alberg samt Gerda og Iver Hansen.

Halloween hos Min Købmand
Kom til en uhyggelig aften hos Min
Købmand torsdag den 31.oktober
2019, kl. 18.30-21.30.
Hold øje med opslag i butikken og
på Facebook for nærmere info om
aftenen.

Fire par fra HSUG har deltaget i
DGI’s turnering i C-rækken. Det
gik over al forventning, idet det
lykkedes de 3 af holdene at kvalificere til det afsluttende finalestævne.
Fra onsdag den 16. oktober er petanquespillerne rykket indendørs,
og der spilles hele vinteren hver
onsdag kl. 9.30 - 12.00 med en indlagt kaffepause ca. 10.15 (medbragt
kaffe). Der spilles med specielle
kugler, og alle kan deltage uden
forudgående kendskab til spillet.
Kontingent for hele vintersæsonen
er kr. 250,-, der indbetales via
HSUG’s hjemmeside: hsug.dk.
Man kan også deltage enkelte dage
for en betaling på kr. 15,- pr. gang.
Alex Andersen

J-dag hos Min Købmand
Vi markerer igen i år J-dag hos købmanden. Kig forbi og smag årets
første julebryg fra Tuborg fredag
den 1. november 2019,
kl. 20.50-21.50
”Tuborg Julebryg er
Danmarks eneste øl
med sin helt egen tradition: Den første fredag i november er det
J-dag i hele landet, og
julen sættes i gang
med et brag.” (https://
tuborg.dk/ol/julebryg/ )
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SOGNEKALENDER
Hver onsdag

Kl. 9.30

Petanque i hallen (s. 12)

Søn

20. okt

Kl. 11

Walk and talk - gåture i sognet (s. 6)

Søn

27. okt

Kl. 11

Walk and talk - gåture i sognet (s. 6)

Tor

31. okt

Kl. 18.30 Halloween hos Købmanden (s. 12)

Tor

31. okt

Kl. 19

Fre

1. nov

Kl. 20.50 J-dag (s. 12)

Lør

2. nov

Kl. 11

Dåbsgudstjeneste i Hunderup Kirke (s. 5)

Søn

3. nov

Kl. 11

Allehelgensgudstjeneste i Hunderup Kirke

Man 4. nov

Kl. 19

Sangaften i konfirmandstuen (se kirkebladet)

Tor

14. nov

Kl. 13.30 Humor og livsglæde (s. 10)

Tors 14. nov

Kl. 16.30 Småbørnsgudstjeneste (s. 5)

Lør

16. nov

Kl. 18

Julefrokost i Sejstrup Forsamlingshus (s. 13)

Søn

17. nov

Kl. 11

Gudstjeneste med undertekster + frokost (s. 5)

Tor

28. nov

Kl. 13.30 Foredrag om Læger uden grænser (s. 11)

Søn

1. dec

Kl. 9.30

Gudstjeneste med fredslyset

Man 2. dec

Kl. 19

Sangaften i Vilslev konfirmandstue

Tir

Kl. 19

Decemberkoret øver i konfirmandstuen (s. 9)

Ons 4. dec

Kl. 9.30

Kirke for de små (s. 5)

Søn

8. dec

Kl.10-12 Juletræsfest i Sejstrup Forsamlingshus (s. 8)

Søn

22. dec

Kl. 9.30

De 9 læsninger med konfirmander i Hunderup Kirke

Tir

24. dec

Kl. 16

Gudstjeneste juleaften

Ons 25. dec

Kl. 11

Gudstjeneste juledag

Søn

29. dec

Kl. 11

Gudstjeneste julesøndag

Man 30. dec

Kl. 19

Mellemjulekoncert (s. 6)

Ons 1. jan

Kl. 16.30 Gudstjeneste med champagne og kransekage

Fred 24. jan

Kl. 18

3. dec

Reformationsgudstjeneste i Hunderup Kirke

Sæt aldrig din kone på spil i poker (s. 7)
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Hunderup-Sejstrup
Ungdoms- og Gymnastikforening
Claus Jæger, formand

22 78 82 39 clausjaeger@stenhedegard.dk

Jan B. Andersen, næstformand

28 49 50 29 jan.b.andersen@bbsyd.dk

Vicki Hejn, kasserer

30 70 86 70 hsugkasserer@outlook.dk

Bjørn Jepsen

20 48 61 06 2008april@live.dk

Doris Præst

40 33 42 97 kirketoften9@gmail.com

BADMINTON: Dan Ander sen, Claus J æger , badminton@hsug.dk
BILLIARD/E-SPORT: Bjør n J epsen, 2048 6106, 2008apr il@live.dk
FODBOLD: Lar s J ensen, 6092 3008, Dor is Pr æst, kir ketoften9@gmail.com
GYMNASTIK: Mai Riddersholm, 61655158, Karina Jensen, 28494513, gymnastik@hsug.dk
PETANQUE: Er ik Madsen 2970 1706, Alex Ander sen 2970 2872, petanque@hsug.dk

TENNIS: Jan B. Ander sen 28495029, Eilif Peder sen, 4017 2817, tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com

Hjemmeside: hsug.dk

Facebook.com/hsug.dk

FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix J ensen, 40 37 77 32
- UDLEJNING: Camilla Hejn, 75 17 24 02, sejstr up-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSHAL: H.C. J ochimsen, 40 53 23 19
- UDLEJNING: Anette B J ør gensen, bjer r um-sejstrup@get2net.dk, 51 71 99 58
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: J esper Br ix, 61 62 61 90, jesper br ix1@gmail.com
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: J ør n Høeg, 2034 1304, 1988hsfb@gmail.com
IDÉFORUM: Mette Fr edslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com
K-34: J eppe Klingsten Sør ensen, 22 18 31 42, mar janna@live.dk
KØBMANDENS VENNER: Dor the Knudsen, kobmandensvenner @hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Lene Søgaar d, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 44 26 26 48, lokalr aad@hunder up-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅDET: Lena Randr up, 75 17 30 97, randrupxlassen@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Ger da Bjer r um, 28 83 08 45, ger da_bjer r um@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
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Kampklædte Oldboys

Et par stemningsbilleder fra Landsby Postens 40-års jubilæum

