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Næstformand
Claus
Schønwandt
Nørlundvej 3
Tlf. 75 10 25 50 /
23 69 16 17
cs@hsug.dk

Kasserer

Henrik Damgård
Tlf.: 42 20 62 79
Landsbyposten
@hotmail.com

Claus Jæger
Stratvej 7
Tlf. 75 17 38 53/
22 78 82 39
cj@hsug.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Bjørn Jepsen
Tlf.: 20 48 61 06
billard@hsug.dk

Jan B. Andersen
Tlf.: 28 49 50 29
Jan.b.andersen@
bbsyd.dk

Mød os på:

www.hsug.dk
www.facebook.com/hsug.dk

Udvalg
BADMINTON
Claus Jæger
Dan Andersen
badminton@hsug.dk

BILLARD/E-sport
Bjørn Jepsen
Tlf. 20 48 61 06
billard@hsug.dk

FODBOLD
Lars Jensen 60 92 30 08
Claus Schønwandt
fodbold@hsug.dk

PETANQUE
Jørgen Aage Hansen 21595640
Erik Madsen 29 70 17 06
Alex Andersen 29 70 28 72
Petanque@hsug.dk

TENNIS
Jan B. Andersen 28 49 50 29
Alex Andersen 29 70 28 72
tennis@hsug.dk

LANDSBYFESTUDVALG
Landsbyfest@hsug.dk

HSUG’S REPRÆSENTANTER I
H.S.I. IDRÆTSSAL

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

20.
januar

GYMNASTIK
Marjanna Skovshoved 23 60 97 44
Mai F. Riddersholm 61 65 51 58
gymnastik@hsug.dk

HJEMMESIDE
www.hsug.dk

Landsbyposten

udgives af H.S.U.G. og omdeles til
samtlige husstande i Hunderup Sogn.
Henrik Damgård
Nørlundvej 7
Tlf. 42 20 62 79

REDAKTION

Lis Andersen

Tlf.: 27 51 33 52

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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HUSKEKALENDEREN
Fre. 29. dec. 19.00

Mellemjul koncert i Hunderup Kirke

Man. 1. jan. 16.30

Nytårsgudstjeneste i Hunderup Kirke

Tor.

4. jan. 17.00

Foredrag om salmedigter Grundtvig i Hunderup Kirke

Søn.

7. jan. 09.00

Indsamling af juletræer

Søn.

7. jan. 11.00

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Tor. 11. jan. 13.30

Foredrag seniorklubben ”Tilbage til livet”

Søn. 14. jan. 09.30

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Fre.

Nytårskur

19. jan. 17.00

Søn. 21. jan. 11.00

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Tor. 25. jan. 13.30

Foredrag seniorklubben med Mariana Thobo-Carlsen

Tir.

30. jan. 19.00

Generalforsamling i Idéforum

Tor.

8. feb. 13.30

Foredrag seniorklubben med Hans Chr. Thoning

Søn. 11. feb. 09.30

Fastelavnsfest

Ons. 21. feb. 19.30

Generalforsamling i Sejstrup Forsamlingshus

Lør. 21. apr.

Forårsmessen 2018

Søn. 28. jan. 17.00

Konfirmandgudstjeneste i Hunderup Kirke

Tor. 31. maj

Landsbyfesten 2018 starter

Søn.

Seniorklubbens sommerferietur til Polen

5. aug.

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
www.Hunderup-Sejstrup.dk
Eller

www.HSUG.dk

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 LOKALRÅDET
Det nye lokalråd har konstitueret sig:
Claus Simonsen, formand og Jeanette Ries, begge valgte medlemmer
Helle Hvitved, kasserer, og Jytte Clausen, udpeget af foreningerne.
Sygdom og travlhed har gjort, at vi kun er 4 medlemmer. Vi mangler 3
medlemmer, gerne fra Sejstrup og fra børnefamilier. Med 4 medlemmer er
vi kun i stand til lige at klare de allermest nødvendige sager, dvs. kontakt
til kommunen og andre lokalråd, foreningsmøde, velkomstpakke og måske oprydningsdag.
Fidusen ved at være 7 medlemmer er, at enkelte medlemmer kan holde
lav profil i perioder, hvor familie eller arbejde er særligt krævende. Alle er
velkomne til at melde sig.
Fredag d. 19. januar kl 17-19 vil lokalrådet sammen med HunderupSejstrups Fremtid give årets påskønnelsespris til Ella og Egon Sørensen.
For nærmere beskrivelse af vores fælles event se andetsteds i bladet. Alle
er velkommen til hele arrangementet, men det er også muligt at nå både
arrangementet i Haven og dilettantforestillingen.
Pr. 1. december nedlægger jeg hvervet som lokalrådsformand. Jeg havde
aldrig forestillet mig, at jeg skulle være formand, men jeg var det eneste
valgte medlem, der fortsatte fra det gamle lokalråd, så det var naturligt, at
jeg fortsatte som formand. Det har været spændende, og jeg har lært en
masse om det politiske spil. Jeg fortsætter i det kommende lokalråd som
menigt medlem i 2 år.

Det afgående lokalråd har udfyldt sin plads med at gøre sig positivt bemærket overfor kommunen. Vi har formået at skabe særlig offentlig opmærksomhed i to sager, nemlig modtagelse af flygtning i 2015 og vores
store børnemøde i 2016.
Helle Hvitved
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INDSAMLING AF JULETRÆER
SØNDAG DEN 7. JANUAR 2018
Der bindes kr. 20,00 fast til træet, og det lægges ud til vejen senest søndag
kl. 9.00.
Vi kører på alle afmærkede veje på kortet.
Der køres desuden:

- Ribevej: fra Hedemarksvej til Grøftevej
- Hele Stratvej
- Puggårdsvej: fra Ribevej til Jernvedvej
- Sejstrupvej til Gørdingvej
- Hele Kragelundvej
- Hele Nørlundvej
- Kjærgårdsvej: fra Ribevej til Gl. Darumvej
- Hele Fruerlundvej

Hvis I har spørgsmål, eller bor udenfor området og gerne vil have hentet
juletræ, kan I kontakte Sigurd på tlf.: 41852300.
Hele overskuddet fra indsamlingen
går til drift af forsamlingshuset.

Mvh, Sejstrup Forsamlingshus.

6

7

NYT FRA SENIORKLUBBEN
Torsdag den 11. januar kl. 13.30 i forsamlingshuset
Duetten ”Pia og Ovin”
Med foredraget ”Tilbage til livet”
Foredraget bliver krydret med sange og tager udgangspunkt i en alvorlig
nedtur for Ovin Klein Olsen i maj 2006. Det hele var gråt, og Ovin kunne
ikke se, hvad der stod på skærmen, da fjernsynet blev tændt dengang.
Nedturen blev fuldendt, da lægerne på sygehuset kunne fortælle, at det
aldrig ville blive bedre, og at Ovin skulle forberede sig på, at det kunne
blive helt mørkt på et tidspunkt.
Senere begyndte Ovin at skrive sange, og det hjalp, når situationen syntes
mest håbløs. Foredraget bindes
sammen af disse sange, som han
fremfører sammen med Pia
Kamp Brincker. Begge bor med
deres respektive ægtefæller i Vejen.
Ovin Klein Olsen er fra Færøerne
og er blevet ramt af en hård sygdom - et liv i evigt mørke uden
mulighed for bedring - uden håb fuld af fortvivlelse - og alligevel
har han rejst sig igen.
Kom og hør ham fortælle om det.

Torsdag den 25. januar kl. 13.30
i forsamlingshuset
Foredrag med Mariana Thobo-Carlsen
”Mit liv i Rumænien under kommunismen”
Mariana Thobo-Carlsen er nydansker,
dansk gift siden 1999, men født og opvokset i Rumænien.
Hun fortæller om sit liv i Rumænien, om
rumænerne og om, hvordan hun ser på Danmark og danskerne
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HJERTESTARTERNE
I HUNDERUP OG SEJSTRUP

TAK for de bidrag til hjertestarterne, som vi har modtaget fra mange af
jer – det er blevet til lige godt 6.000 kr., mange tak for det. Det er dejligt
at der er god opbakning til et så vigtigt initiativ.
Det er som tidligere nævnt en række af Hunderup-Sejstrups foreninger,
Lokalrådet og Menighedsrådet, som står bag dette fælles projekt til hele
sognets bedste. Det giver en tryghed at vide, at en hjertestarter er indenfor
rækkevidde, selvom ingen håber at få brug for den.

Hvis en hjertestarter har været i brug eller bare åbnet skal den kontrolleres. Det er Falck, som skal gøre det. Det er derfor vigtigt at de får besked,
så har du brugt en hjertestarter, så ring til det telefonnr., der står på hjertestarteren, eller til en af de lokale kontaktpersoner, som er Svend Erik Saatterup eller graver Lone Bruun.
Rent praktisk er det Menighedsrådet, der har leasingaftalen med Falck.
Hjertestarterne bliver kontrolleret 1 gang årligt, derudover bliver der sørget for at batterierne skiftes, når der er behov for det. Har du stået i en situation, hvor du har anvendt hjertestarteren, er der mulighed for at få psykisk førstehjælp. Er der et særligt ønske om et kursus i anvendelse af hjertestarteren, vil vi forsøge at imødekomme det.
Kommer du forbi en af hjertestarterne og synes noget ser unormalt ud, så
kontakt: Svend Erik Saatterup, tlf. 75172389 eller kirkens graver Lone
Bruun, tlf. 29824752.
Hjertestarterne er opsat ved hhv. Min Købmand i Hunderup og ved Sejstrup Forsamlingshus.
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”

HAVEN” OVERRÆKKES TIL HUNDERUP/
SEJSTRUPS FREMTID

Det er med stor fornøjelse og glæde, vi kan meddele at Ella og Egon Sørensen har været så venlige at overrække grunden på hjørnet af Kragelundvej og Kjærgaardsvej, udnævnt som ”Haven” til Hunderup Sejstrups fremtid.
Hunderup/Sejstrup Fremtid er i sin tid sat i søen ifm. salg af byggegrunde
i Hunderup og Sejstrup, og forsøger løbende at støtte gode lokale initiativer og tiltag der kan fremme udviklingen i lokalområdet. Foreningen har
de senere år arrangeret Forårsmesse i hallen og herved indsamlet midler
der er anvendt til flere gode formål bl.a. køb af materialer til udskiftning
af taget hos Købmanden, samt andre gode tiltag.
For 5 år siden, udlånte Ella og Egon grunden på hjørnet af Kragelundvej
og Kjærgaardsvej til Lokalrådet på en 5-årig kontrakt. Det var en central
byggegrund der så lidt ”træt” ud. Med stor lokal opbakning, lykkedes det
er få grunden forskønnet som vi kender den i dag omdannet til ”Haven”,
med central beliggenhed lige overfor Hallen. Grunden blev omdannet til
en smuk rododendron-have med tilskud i form af LAG-midler. I år har
Ella og Egon valgt at forære jorden til lokalsamfundet. Lokalrådet kan
ikke eje jord, og hvad er mere naturligt, end at de forærer jorden til Hunderup-Sejstrup Fremtid, som Egon selv var med til at stifte i 1996, for at
fremme udviklingen i området, herunder at lokke tilflyttere til byen.
På foreningens og lokalområdet vegne, er vi meget taknemmelige over
”støtten” fra Ella og Egon, og det er meget påskønnet, at de nu har valgt
at overrække skødet på grunden til Hunderup/Sejstrup Fremtid.

Der er pt. Ikke andre planer end fastholdelse af ”Haven” på jordstykket,
og vi kan dermed glædes over et fortsat dejligt centralt fællesareal, der
pynter i bybilledet.
Ifm. begivenheden, vil der være en officiel overrækkelse fredag den 19.
januar fra kl. 17-19. Arrangementet og overrækkelsen sker som indledning til den årlige Nytårskur der i år er arrangeret i samarbejde med Lokalrådet, og det vil glæde os meget hvis mange vil støtte op omkring arrangementet og være med til at fejre begivenheden. Vi starter med overrækkelsen ved ”Haven” kl. 17 og går i hallen til socialt samvær, hyggesnak med lidt til hals og gane, for dem der måtte have lyst frem til kl. 19
12

hvor arrangementet slutter.
I samarbejde med Lokalrådet vil vi i anledningen af overrækkelsen, ligeledes overrække en ny og særlig anerkendelse til Ella og Egon og i form
af Årets Påskønnelsespris.
Der er ikke bindende tilmelding til arrangementet, men af hensyn til anretningen, vil vi meget gerne om I vil give besked til Ole Wind på tlf.
4138 4357 el. mail ow@kjls.dk vedr. deltagelse – gerne senest den 12.
januar.

Vi glæder os til at se jer til denne festlige sammenkomst, og skulle I være
interesseret i medlemskab af foreningen, kan det også drøftes denne dag.
Program som følger:
- Vi mødes og hilser på hinanden ved hallen kl. 17
- Overrækkelse af årets forskønnelsespris
- Vi får lidt godt til hals og gane
- Vi hygger

På vegne af Hunderup/Sejstrup Fremtid og Lokalrådet.

Tusind tak
for den store opmærksomhed der blev vist os i anledning
af vores guldbryllup den 9. december.
Vi havde en uforglemmelig dag.
Kærlig hilsen

Gerda og Sigfred Bjerrum
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Forårsmesse
i HSI 21. april 2018

Vi holder fast i traditionen med afholdelse af Forårsmesse i hallen.
Har du lyst til at have en stand, eller kender du nogen, som kunne tænke
sig at deltage i messen ?
Har du ideer til firmaer, som det kunne være interessant at få til at deltage
med en stand, så kontakt os og vi sender en af vores stadesælgere på opgaven.
Standene tildeles efter ”Først til mølle” – skynd jer at melde retur.
Som noget nyt tilbyder vi gratis stande i klublokalet til børn, der vil sælge
ting og sager, man skal blot betale entre billet.
Håber I alle vil være med til at gentage succesen med loppemarked, hvor
der igen kan handles med de lokale kræmmere. (dog uden tøj og bøger).
Skulle ovennævnte have din interesse enten i form af en stand eller blot til
at give en hånd med, hører vi gerne fra dig.

Tilmelding af effekter til:
Jørgen Aage Hansen, Hunderup, på tlf. tlf. 21 59 56 40 jahanti@post.tele.dk eller til
Johannes Bondesen, Sejstrup, på tlf. 26 61 32 55
Tilmelding af stande både i hallen og børnestande i klublokalet til:
Anette Bjerrum Jørgensen på tlf. 75 17 35 91
Bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Vi glæder os til at se jer - På gensyn til foråret
Venlig hilsen Hunderup/Sejstrup Fremtid
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JULETURNERING I PETANQUE

HSUG-petanque spiller indendørs hver onsdag kl. 9.30 i hallen med ca.
25 fremmødte hver gang. Det er bare hyggeligt, og så er den indlagte kaffepause bare et kapitel for sig. Kom bare og vær med fra den 3. januar.
Sidste onsdag inden julepause blev der afviklet en juleturnering over 3
runder med makkere og modstandere efter lodtrækning.
De 6 dygtige - eller måske heldige - præmietagere var:
Birgit Thygesen, Erik Madsen, Inger Skov, Grethe Hansen, Ingrid Andersen og Alex Andersen

ER DU LANDSBYPOSTENS NYE REDAKTØR?
Da jeg overtog hvervet som redaktør for 2 år siden, så jeg det som MIN mulighed
for at bidrage med noget frivillighed til vores lokalsamfund. Det har været både
sjovt og spændende at være en medspiller i nyhedsstrømmen gennem Landsby
Posten. Jeg havde dog håbet, at jeg ville lære nogle flere spændende mennesker
at kende gennem dette, men jeg må erkende, at det måske ikke helt er lykkedes af forskellige årsager . Måske først og fremmest fordi tiden ikke altid rækker til
at komme ud og være en del af de spændende aktiviteter, der sker i området. Der
er nogle ildsjæle i området, som i den grad er skyld i, at der alligevel er noget
indhold i bladet. Tak for jer! Skulle du være interesseret i at overtage redaktørtjansen, hører jeg gerne fra dig. Jeg skal nok hjælpe dig/jer i gang, og fortælle
mere om hvad ”jobbet” går ud på. Jeg fortsætter naturligvis indtil én ny redaktør
er fundet, så Landsbyposten udkommer naturligvis som normalt.

Henrik Damgård
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Hunderup-Sejstrup seniorklub
Oversigt over foråret 2018
Torsdag 11. januar kl. 13.30 i forsamlingshuset
Duetten ”Ovin og Pia” med sange og foredrag om ”Tilbage til livet”
Torsdag 25. januar kl. 13.30 i forsamlingshuset
Mariana Thobo-Carlsen om sin opvækst i Rumænien
Torsdag 8. februar kl. 13.30 i forsamlingshuset
Politiker, Hans Christian Thoning om livet på Christiansborg
Torsdag 22. februar kl. 13.30 i forsamlingshuset
Niels Ole Frederiksen med emnet: ”Født i Horsens Tugthus”
Torsdag 8. marts kl. 13.30 i forsamlingshuset
Fhv. brandmand og indsatsleder fortæller om livet som brandmand

Torsdag 22. marts kl. 13.30 i forsamlingshuset
Karen Baunegaard fra Esbjerg fortæller om ”Mit liv fra øst til vest”
Torsdag 5. april kl. 13.30 i forsamlingshuset
Generalforsamling
Niels Hansen om udvalgte emner fra Hunderup-Sejstrups historie
Torsdag 19. april kl. 13.30 i Ribe
Torben Bramming fortæller om ”Tårnborg” i Ribe
Derefter rundvisning og fortælling i Ribe domkirke
Hver anden mandag fra 15. januar
Bowling i Brørup

Kom og vær med. Alle er velkomne.
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Klaus B. Pedersen 20 34 37 15
Udlejning:
Pernille Jacobsen 75 17 24 02
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 40 53 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 51 71 99 58
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
Jette Grøndal Rasmussen
Kjærgårdsvej 27A, Hunderup
40 24 82 48
landsbyscenen@outlook.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

K-34
Formand:
Jeppe Klingsten Sørensen
22 18 31 42
marjanna@live.dk
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

Endnu et lille tilbageblik på året der gik. I 2018 skaber vi i fællesskab flere minder sammen.
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