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FODBOLDUDVALG
Lars Jensen 60 92 30 08
Claus Schønwandt

fodbold@hsug.dk

cj@hsug.dk

Kasserer

BADMINTONUDVALG
Claus Jæger
Dan Andersen

Jens Hessellund
Tlf : 25407377

jh@hsug.dk
kasserer@hsug.dk

Jette Brix
Tlf: 41775772

jbb@hsug.dk

20. FEBRUAR

gymnastik@hsug.dk

TENNISUDVALG
Jan B. Andersen 28495029
Alex Andersen 29702872
tennis@hsug.dk

Bestyrelsesmedlemmer

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

GYMNASTIKUDVALG
Lotte Aarhus Fyhn 40141911

Claus Schønwandt
Nørlundvej 3
Tlf. 75 10 25 50 /
23 69 16 17

cs@hsug.dk

badminton@hsug.dk
PETANQUE
Jørgen Aage Hansen 21595640
Erik Madsen 29701706
Alex Andersen 29702872
Petanque@hsug.dk
HSUG’S REPRÆSENTANTER I
H.S.I. IDRÆTSSAL
Lars Søgård
LANDSBYFESTUDVALG
Landsbyfest@hsug.dk
KIOSK I KLUBHUSET
Pia Ebbesen 23256510
Kiosk@hsug.dk
Hunderup-Sejstrups hjemmeside
www.hsug.dk
Lejf Bjerrum Jørgensen
redaktion@hunderup-sejstrup.dk
75 17 35 91

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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HUSKEKALENDEREN
Tir. 2. feb. 19.00
Lør. 6. feb.
Søn. 7. feb. 9.30
Tor. 11. feb. 13.30
Tir. 16. feb. 19.30
Tor. 25. feb. 13.30
Man. 29. feb. 20.00
Ons. 9. mar. 14.00
Lør. 12. mar. 18.00
Søn 13. mar.
Søn. 3. apr. 10.00
Tor. 7. apr. 18.00
Lør. 9. apr.
Tor. 21. apr. 19.30
Søn. 1. maj
Man. 16. maj 14.00
Fre. 20. maj
Lør. 21. maj
Tor. 2. jun.
Søn. 25. sep.

Generalforsamling i ”Ideforum”
Badmintonstævne for begyndere
Fastelavnsgudstjeneste + fastelavnsfest
Foredrag i seniorklubben v./Kjeld Nielsen
Forsamlingshusets generalforsamling
Foredrag i seniorklubben v./Peter Jørgensen
HSUG generalforsamling
”Fra Montenegro til Mols” i konfirmandstuen
Børne-disco i forsamlingshuset
Menighedsmøde efter gudstjenesten (samlingssal)
Gymnastikopvisning
Sangaften med spisning i forsamlingshuset
Forårsmesse i hallen
Salmesangsaften m/ Iben Krogsdal i Vilslev Kirke
Konfirmation
Friluftsgudstjeneste i Jernved Præstegårdshave
Fællesspisning i forsamlingshuset
Sogneudflugt til Christiansfeld
Landsbyfesten starter
Høstmarked i ”Kratskellet”

Hver søndag 15.00
Hver onsdag 19.00

Søndagscafe med flygtningene på skolen
Fodboldfitness i hallen

GUDSTJENESTER

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

7. februar 9.30 Hunderup kirke (Børne/familiegudstjeneste)
14. februar 9.30 Hunderup kirke
21. februar 11.00 Hunderup kirke
6. marts 9.30
Hunderup kirke
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HENRIK OG ALEX TAKKER AF
Efter 9 år og 100 numre med ”Landsby-Posten” har Henrik og jeg besluttet, at det er på tide med nye kræfter.
Det har været et spændende og inspirerende arbejde at udgive de månedlige numre af ”Landsby-Posten”, og vi har modtaget megen ros undervejs. Tak for det.
Ny mand på posten er Henrik Damgård, men han kan ikke klare det alene. En redaktion skal forsynes med informationer og fotos.
Gør det til en vane at indsende informationer om arrangementer til bladet, og lad de forskellige skriftførere indsende referat og omtale efter begivenhederne, så vi også fremover kan bevare vort lokale nyhedsorgan.
Alex Andersen

Til læserne af Landsbyposten.
K-34 kan stadig levere fyr ingsolie og Landbr ugs-diesel.
Ved køb af minimum 1000 liter er vores priser altid mindst 40
øre/ liter under OK´s listepr is.

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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NY PÅ POSTEN
Da Alex for anden gang skrev, at han stadig manglede en afløser til
Landsby-Posten, vurderede jeg, det var tid til min frivillige indsats til
lokalområdet skulle begynde. Det er med respekt og ydmyghed, jeg sætter mig i stolen, da Alex Andersen – og i de senere år Henrik - har leveret
en kæmpe indsats for Landsby-Posten. Det skal I have en stor tak for.
I disse digitale tider med Facebook, Instagram og Twitter og hvad de ellers hedder, mener jeg stadig, Landsby-Posten har sin berettigelse. Jeg
ser derfor frem til at være tovholder for vores fælles samlingspunkt, og
være med til at udvikle bladet i de kommende år.
Indholdet til bladet komBLÅ BOG
mer desværre ikke af sig
selv, så jeg har brug for

Flyttede til Nørlundvej i oktober 2014
jeres hjælp. Jeg holder me- 
Folkeskolelærer
get af at læse personlige

Er gift med Lene, der arbejder som sygeplejerog historiske beretninger,
ske på Solgården, Bramming
men hvor er der dog man- 
Sammen har vi 3 børn. Emilie (12 år), Mathias
(9 år) og Anders (5 år)
ge af disse, der desværre

Spiller fodbold sammen med de andre ”gamle
aldrig kommer ned på padrenge” på HSUGs Old Boys hold
pir. Her vil jeg rigtig gerne
hjælpe, og indbyder derfor
til at I tager kontakt til mig, så vi i fællesskab kan få fortalt disse historier
– små som store. I det omfang mit arbejde tillader det, vil jeg også gerne
være med til at dække aktiviteter og arrangementer. Så et hint om at der
sker noget er meget velkommen.
Og husk – billeder af arrangementer mv. kan vi ikke få for mange af.
Men det kræver, at de bliver taget og indsendt til bladet.

Henrik Damgård
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Generalforsamlingen i HSUG
Afholdes
29. februar 2016 kl. 20.00
Klublokalet ved hallen
1. Valg af ordstyrer
2. Formandsberetning
3. Beretning fra udvalg
4. Regnskab
5. Forslag til kontingenter
6. Ændringer af vedtægter
7. Valg til bestyrelse. På valg er Lars Søgaard og Jette Brix
8. Valg af Suppleanter
9. Valg af revisorer. På valg er
10.Evt forslag

FOREDRAG OM OVERSVØMMELSER OG ”MIDTGAARD”
Seniorklubben har 2 foredrag på tapetet i februar. Torsdag den 11. februar kl. 13.30
kommer Fanøs tidligere borgmester, Kjeld Nielsen, og fortæller om sine oplevelser med
oversvømmelser i Indonesien.
Kjeld Nielsen har som ”Røde Kors” udsending oplevet begivenhederne på nærmeste
hold.
Torsdag den 25. februar kl. 13.30 kommer Peter Jørgensen fra ”Midtgård” på Ribevej
og fortæller om, hvad der rører sig i dagligdagen bag ”Midtgård”s mure.
Foredraget har titlen ”Et tilbud til mennesker i misbrug”.
Mange har fremsat ønske om at høre noget om behandlingsstedet. Nu er chancen der.
Arrangementerne foregår i forsamlingshuset, og alle er velkomne. Der er kaffebord ca.
14.30, og det er muligt at være med til det afsluttende kortspil.
Entreprisen er kr. 35,- inkl. Kaffe/brød.
Alex Andersen
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Foredrag og kaffe
I Konfirmandstuen i Vilslev Præstegård
FRA MONTENEGRO TIL MOLS
Onsdag, d. 9. marts kl. 14.
Mila Pajovic for tæller på sin humor istiske måde om at vokse op i fattige

Montenegro til et liv som jordemoder og mor i Danmark.
Foredraget deles i to med kaffebord i pausen.
Tidligere kaldte vi arrangementet en 60+ eftermiddag.
Men ALLE er velkomne.
Se yderligere omtale i Kirkebladet.
Menighedsrådet.
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Mellemjulekoncert. 4.juledag
Traditionen tro vendte en ung musiker, der har været barn i HunderupSejstrup, tilbage til Hunderup Kirke for at give koncert.
I år hørte vi Maria Malmø, der bor i Aarhus og lever af sin musik. Og
hvilke musikalske evner ! Maria skriver selv sine sange – ord og musikog synger på helt sin egen måde med en sprød stemme med nærvær og
nerve. Endog til tider flerstemmigt med sig selv. Akkompagnementet leverer Maria også selv : en spinkel instrumentering som modpol til stemmen på instrumenter fundet på rejse til bl.a. Indien !
Jo, Maria er helt sin egen.
Hvor spændende, at de unge mennesker, der optræder for os i deres juleferie, har valgt så forskellige genrer.
Næste år skal vi igen over i en helt anden boldgade !

Tak fordi I mødte talstærkt op i kirken, så musikerne også får en god oplevelse.
På gensyn til Mellemjulekoncert næste år.
Mette Fredslund.

PETANQUE HVER ONSDAG KL. 9.30
Husk at pentanqueklubben spiller petanque i hallen hver onsdag kl. 9.30.
Der kræves ingen forudgående kendskab til spillet for at deltage, men
”Pas på” – du bliver nemt afhængig af det.
Der spilles med læderkugler og deltagelse koster kr. 10,-. Husk kaffe.
Alex Andersen
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HSI afholder vintermøde
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl.19.30 i samlingsalen/HSI
HSI er vært med en bid brød. Vel mødt.
Mvh.
Formand
HC Jochimsen
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Nyt fra lokalrådet
Lokalrådet vil gerne ønske alle et godt nytår. Vi ser frem til et nyt år, hvor
vi bl.a. skal se på nye udstykninger. Velkommen til alle de nye selvbyggere og andre tilflyttere. Vi har aldrig uddelt så mange velkomstpakker som
det sidste halve år.
Vi skal være vært for et fællesmøde med de andre lokalråd fra det gamle
Bramming kommune. Her udveksler vi synspunkter og koordinerer vores
ønsker til kommunens forskellige udvalg.
Søndagscafeen kører videre hver søndag kl. 15 - 16:30 på skolen. Her efter jul har lidt flere taget sig tid til at stikke næsen indenfor, og det er vældig hyggeligt. Vi skærer måske ned til hverandre søndag senere.
Velkomstpakken er en samling af tilbud og rabatter fra lokale håndværker
og handlende samt foreninger. Tilbuddene gælder i et år fra indflytningsdatoen. Vi prøver at holde styr på, hvem der flytter ind, men I er alle velkommen til at hjælpe os med at spotte dem. I kan ringe til mig eller nævne
det hos købmanden.
Helle Hvitved

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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♫ ♪ Fastelavn er mit navn…
Fastelavnsfesten starter igen år med gudstjeneste i
Hunderup Kirke Søndag den 7. februar 2016 kl. 9.30
–vi håber rigtig mange udklædte
børn vil deltage.
Efter gudstjenesten følges vi til Forsamlingshuset, hvor der vil være tøndeslagning for børnene, og
kaffe og fastelavnsboller til
de voksne.
Pris: Barn 35,- / Voksen 35,-

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
Eller

www.HSUG.dk
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Jan Lautrup Bjerrum 2360 9904
Udlejning:
Pernille Jacobsen 7517 2402
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com

H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 4053 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 6162 6190,
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
75172417, 61331492
helle@hvitved.com
BILLARD
Bjørn Jepsen
Sejstrupvej 8,
tlf. 20 48 61 06.
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MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75173145, 28830845
mail gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67
IDEFORUM
Formand:
Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
75174032, 30132372.

Vinteren lod vente på sig. Her er Hunderup i vinterklæder.
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