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Hvor kan du få tarteletter i den størrelse??

Ovenfor er der endnu et
af de flotte drone-fotos,
taget af Søren Sørensen

Svaret herpå kan du læse
på s. 22 om Seniorklubbens kør-selv tur d. 17
september.
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SENIORKLUBBENS SOMMERFERIETUR
Tirsdag den 4. august drager 34 af seniorklubbens medlemmer af sted på årets
sommerferietur, der denne gang går til Nordjylland.
I løbet af 4 dage skal man gennem et spændende program, der omfatter rundtur på Fur med lokal guide, forbi Svinkløv badehotel og videre til Rubjerg
Knude, inden man den første dag når frem til hotellet i Skagen.
Næste dag kører bussen til Frederikshavn, hvorfra der sejles til Læsø, hvor der
er rundtur med lokal guide.
På 3. dagen er der seværdigheder i Skagen og omegn, der skal besigtiges. Det
gælder 3 fyrtårne, køretur med ”Sandormen” til Grenen, besøge Drachmanns
grav eller bunkermuseet samt havnen og auktionshallerne, inden bussen kører
til Gammel Skagen og ”Den tilsandede kirke. Der bliver også tid til at slappe af
på egen hånd.
Hjemtursdagen går til Jyske ÅS med det højeste punkt, Kniben og videre til
Hals og Rebild bakker, inden der serveres kaffe og kage på Hvidsten kro.
Der er hjemkomst først på aftenen, hvor alle forhåbentligt har nydt en tiltrængt
ferie i disse coronatider.
Det er 6. gang i træk, seniorklubben tilbyder en sådan ferietur.
Alex Andersen
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På grund af Covid-19 har vi i børneteateret måtte drøfte hvordan vi kunne
bibeholde vores tilbud om børneteater i denne sæson og er kommet frem
til følgende.
Vi starter børneteateret op for den sidste halve sæson, men vil som udgangspunkt ikke afslutte den med en stor opførsel. Vi vil i stedet bruge
vores tirsdage på teater lege og sang.
Håber der trods ændringer stadig vil være mange børn der har lyst til at
være med.
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NYT FRA LANDSBYSCENEN
Pga. Covid-19 har bestyrelsen besluttet, at suspendere årets generalforsamling
og bestyrelsen har valgt at fortsætte frem til næste år. Laila Søndergaard, Sejstrup, er trådt til som fjerde medlem af bestyrelsen – velkommen til
Også grundet Covid-19 og de mange skiftende restriktioner, forbehold og følger
det har medført, har bestyrelsen desuden valgt, at næste års Revy udskydes til
2022. I stedet for helt at aflyse næste sæson har vi besluttet, at lave 2 alternative
aftener.
Det bliver FREDAG D. 22/1 samt LØRDAG D. 23/1-21.
Begge aftener vil der være sjov og spændende underholdning – forskelligt de
to aftener. Der vil være inkluderet spisning begge aftener og lørdag aften vil der
desuden være dans.
Vi er allerede i fuld gang med at arrangere underholdningen og vi håber at så
mange som muligt har lyst til at bakke op omkring vores arrangementer.
Billetsalget vil starte til efteråret så sæt allerede nu X i kalenderen og hold øje
med opslag fra os, hvor vi selvfølgelig også vil løfte sløret for indholdet både
fredag og lørdag.
Mange hilsner fra
LandsbyScenen

TAK

I forrige nummer bad vi Jer, lokalbefolkningen, om økonomisk hjælp
til at klare den krise vi havde. Det tog I til Jer, og hjalp os på det fornemmeste. Og det er vi DYBT taknemmelig for.
Vi er så småt ved at være igennem, og der bliver åbnet mere og mere
op, og private arrangementer må igen afholdes. Efteråret bliver en
travl en af slagsen, der er godt booket op, både af privat karakter og
fra Husets Venner.
Endnu engang tak for hjælpen, og tak fordi I synes huset stadig skal
bestå.
I ønskes alle en rigtig god sommer.
De største hilsener fra bestyrelsen i
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SÆSON-START I IDEFORUM / Mette Fredslund
Tirsdag, d.1. september kl. 19

i skolen( indgang fra hallens p-plads)
Derefter har vi åbent hver tirsdag aften.
Alle, der har lyst til at lave noget med hænderne, lade sig inspirere til håndarbejde og kunstneriske udfoldelser eller blot har lyst til at komme og snakke
over en kop kaffe, er velkomne.
I løbet af sæsonen laver vi instruktionsaftner, hvor vi underviser hinanden. Har
man lyst, kan man deltage i dem.
Kontingent for de første 4 måneder: 150 kr.

Walk and Talk / Helle Hvitved
I august laver jeg ture torsdag aften:
13/8 Hollænderskoven. Vi mødes ved Kjærgård kl 19.
20/8 Moseturen. Vi mødes ved Asmus Jægers sten kl 19, og samler Sejstrupboere op ca 10 min senere ved Forsamlingshuset.
27/8 Hollænderskoven. Vi mødes ved Kjærgård kl 19.
Fra september flytter vi turene til søndag. Tidspunktet følger i næste Landsbypost.
6/9 irkevej, Puggårdsvej, Stratvej, Stenbrovej, Kirkevej. 5,4 km
Start Trinbrættet kl 10 eller 11
(13/9 er der høstgudstjeneste kl 11
på Kjærgård).
20/9 Kjærgårdsvej, Vandværksskoven, Kragelundvej, Kjærgårdsvej. Ca.
4 km.
Start HSI Hallen kl 10 eller 11
27/9 Banestrækning, Alsbrovej,
Ribevej, Kirkevej. 4,5 km
Start Trinbrættet kl 10 eller 11

SOGNEARKIVET

v/ Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19,30 til 21,30
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er din lokale dagligvarebutik. Vi har alt hvad du skal bruge i den daglige madlavning
samt festlig samvær. Socialt samvær, glade voksne og børn, gør at Min KØBMAND
Hunderup-Sejstrup skaber liv og glæde i vores lokale samfund.

Så er der lige lidt friske tal fra din lokale købmandsbutik
Uge 22 og 23, er ugerne hvor vi normalt har LANDSBYFEST i Hunderup – Sejstrup. En landsbyfest som blev aflyst grundet Corona.
Derfor har vi i år manglet ca. 30.000 kr. i denne periode.
ALLIGEVEL har vi for de 2 uger sammenlagt haft index 106,5 sammenlignet med omsætningen i 2019.
Disse tal er ikke bare gode. DE er FANTASTISKE
Så TUSIND TAK til alle jer kunder for massiv LOKAL opbakning.
Det gør en kæmpe forskel.
OG en STOR TAK til mit fantastiske personale for en flot og engagereret indsats.
Og til de frivillige hjælpere, som gør at vores travle hverdag i butikken bliver nemmere og overskuelig – også en STOR TAK til jer.
Vi er et stærkt hold af medarbejdere,
der er klar til at servicere alle vore kunder
Anna Grethe
Magdalena, Anette, Line, Cecilie, Nicole, Sebastian, Astrid
Amanda, Rikke, Celina, Kamilla, Elias og Teresa
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HS eSport lukker / Bjørn Jepsen

Hej alle sammen.

VIGTIGT INFO

Efter nogle møder intern er vi blevet enig om den tunge beslutning at HS eSport
lukker, det er en hård samt trist beslutning, men efter et lille års tid hvor vi har
haft svært ved at skaffe de frivillige hænder der skal til at drive en klub som
denne har vi set os nødsaget til at lukke.
Det skal selvfølgeligt også nævnes at vores klub samt idrætshal var udsat for
hærværk/indbrud her under Corona ned lukningen, det har været med til at
tage nogle af de sidste kræfter fra vores frivillige træner og tovholder.
Derfor vil vores facebook og vores afsnit på hjemmesiden blive lukke herover
sommerferien, og div. hold i eSport ligaen vil blive lukket desværre.
Men inden. . .
Skal der siges kæmpe tak til alle, lige fra træner til spiller samt en kæmpe tak til
alle forældre for at bakke op og hele tiden være med at komme med nye ideer og
sparring, samt en masse af god energi tak for det.
Vores gode udlejer HSI skal også have en tak, uden et godt samarbejde med jer
have dette ikke været muligt så tak for det.
Hvis nu. . .
Hvis der nu er kommet en ny tovholder til eller der lige sidder nogle og tænker
det må ikke ske er de velkommen til at byde ind enten via mobil eller mail til
HSUG-bestyrelse.
Sidst skal det nævnes at der måske sker noget nyt all eSport i klubben men ener
sikkert så følge med på vores hjemmeside eller facebook HSUG.
Mvh Bjørn Jepsen.
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Repræsentantskabsmøde i HSI / H.C. Jochimsen
Hermed indkaldes til det årlige repræsentantskabsmøde i HSI. Mødet har til
formål at give en orientering om institutionen HSI til repræsentantskabet,
herunder om hvordan året 2019 er gået, samt om vores forventninger og tiltag
for året 2020.
Mødet afholdes:
Mandag den 24. august 2020
Kl. 19.30-21.30
Samlingssalen, HSI
Dagsorden:
1.
Valg af skriftefører og stemmetæller
2.
Valg af ordstyrer
3.
Årsberetning
4.
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 til godkendelse
5.
Fremlæggelse af budget for 2020 til godkendelse
6.
Behandling af indkomne forslag eller forslag fra repræsentantskabet
a.
Lån til Sejstrup Forsamlingshus 150.000 kr.
7.
Valg af formand og næstformand
8.
Valg af yderligere 3 forretningsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant
9.
Valg af revisorer
10.
Eventuelt
Ved repræsentantskabsmødet vil HSI være vært med en øl, vand og brød.
Regnskab 2019, budget 2020 samt vedtægter kan ses andet sted i Landsbyposten.
Forslag til punkter til dagsorden skal fremsendes til repræsentantskabets formand inden 10. august. Af hensyn til forplejningen skal tilmelding til mødet
ske senest 4 dage før mødets afholdelse.
Venlig hilsen
H.C. Jochimsen
Privat mobil: 40 53 23 19
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VEDTÆGTER

§1
Institutionens navn er Den selvejende Institution Hunderup-Sejstrup Idrætssal.
HSI er en selvejende institution med hjemsted i Hunderup i Esbjerg kommune.
§2
Institutionernes formål er at lade opføre og drive en sal indrettet til almene
kulturelle formål – først og fremmest skoleidræt, frivillig sportsudøvelse, opvisning og lignende.
Den skal i overvejende grad være til rådighed for beboerne i Hunderup sogn –
i skoletiden til disposition for skolen.
Institutionen udøver sin virksomhed gennem repræsentantskab og forretningsudvalg.
§3
Den til opførelse af bygningen fornødne kapital tilvejebringes ved støttebeløb
fra institutionerne og egnes beboere, ved brug af frivillig arbejdskraft og leverandørrabatter samt ved belåning af ejendommen.
§4
Institutionen ledes af et repræsentantskab, der sammensættes på følgende
måde:
•
4 repræsentanter fra HSUG
•
1 repræsentant fra menighedsrådet ved Hunderup kirke
•
1 repræsentant fra Landsbyscenen Hunderup-Sejstrup
•
1 repræsentant fra Sejstrup forsamlingshus
•
1 repræsentant fra Lokalrådet i Hunderup-Sejstrup
•
1 repræsentant fra Hunderup-Sejstrup Fremtid
•
1 repræsentant fra seniorklubben i Hunderup-Sejstrup
•
1 repræsentant fra sognearkivet i Hunderup-Sejstrup
•
1 repræsentant fra Hunderup-Sejstrups dagplejere
Overstående repræsentantskab vælges/udpeges af de respektive foreninger/
institutioner. Ved nyvalg til repræsentantskabet skal vedkommende forening/
institution meddele navnene på de nyvalgte repræsentanter til repræsentantskabets formand. Repræsentantskabet kan med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte supplere sig med nye medlemmer.
....fortsættes på side 19....
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Laura Thyssen Pedersens begravelse / Ole Witte Madsen
Begravelse torsdag den 18. juni kl. 13 fra Vilslev Kirke, hvorfra kisten blev kørt til Hunderup kirkegård, hvor den blev sænket ned. Ved begravelsen sang vi følgende salmer: 402:
Den signede dag - 541: Vær du mig nær - 770: Jeg er træt og går til ro + 5. vers - 121: Dejlig
er jorden - 784: Altid frejdig. Som præludium hørte vi Charles Gounods Ave Maria, og som
postludium hørte vi Händels Largo.
Vi er i dag samlet her i Vilslev Kirke for at tage afsked med Laura Thyssen Pedersen. Hun
blev født en sommerdag den 6. juli 1939 og døde som 80-årig den 12. juni på hospice i
Esbjerg efter et længere sygdomsforløb med leukæmi. Man kan roligt sige om Laura, at
hun sov ind i troen på sin frelser. Jeg besøgte Laura på hospice, og indtil det sidste holdt
hun fast ved nadveren og troen på en barmhjertig Gud. Laura var åben om, at hendes
liv gik mod døden, og hun noterede i en bog forskellige ønsker til sin begravelse, bl.a.
salmerne, som vi synger og den smukke orgelmusik, der indrammer begravelsen.
Lauras liv begyndte, da hun blev født og kom til verden lige før Anden Verdenskrig
gik i udbrud og lagde sig som en tung og mørk sky over Danmark. Som barn og ung
oplevede hun derfor et dansk samfund, der var meget anderledes end vores moderne
samfund, og for hende var det nye ikke altid noget godt, for som hun sagde: Sådan var
det jo ikke i gamle dage. Laura var dog ikke bange for teknologien som sådan, men
hun var bekymret for, hvad den moderne verdens teknologiske fremskridt ville betyde
for samvær, nærvær og socialt fællesskab mellem mennesker. Hun bekymrede sig over
samfundets udvikling, men tog også nogle af de moderne hjælpemidler til sig, så hun
kunne være i kontakt med sin familie både i Danmark og USA.
Derhjemme voksede hun op, som man gjorde dengang, og hun gik i skole og kom ud
at tjene. Hjemmefra lærte hun, at man ikke skulle være afhængig af andre og at man
ikke smed mad ud; disse og mange andre værdier fra barndommen i de forsvundne
tider tog hun med sig videre ud i sit liv. Livet gik med raske og jævne skridt, og en dag
fik hun øjnene op for Kjeld, som skulle blive hendes udkårne mand. De blev gift i 1960
i Øster Lindet Kirke, og deres gensidige ”ja” ved alteret dér, blev grundlaget for et langt
ægteskab, der dannede rammen om familielivet på Frøsiggård, hvor der snart kom to
drenge til, nemlig Lars og Jørn. Den lille familie drev landbrug på ejendommen med
kvæg og jordbrug, men lagde efterhånden om til svinehold, da økonomien så bedre ud
på det felt. Alle hjalp hinanden inde som ude, og drengene voksede op i det trygge hjem
med frihed under ansvar. De fik mange timer til at gå på traktoren ud over markerne, og
det modnede dem at få friheden og tilliden til at klare de opgaver, der hørte hjemmets
familiefællesskab til. Hjemmefra lærte de at have samvittigheden med og opføre sig med
respekt og værdighed. Laura og Kjeld så deres drenge blive store og flytte hjemmefra,
og de arbejdede trofast, indtil Kjeld blev ramt af alvorlig sygdom, der gjorde at de måtte
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sælge både dyr og jord fra for at kunne blive boende på Frøsiggård. Det var virkeligt
deres hjemsted, som de ikke kunne forestille sig at skulle fraflytte. Ejendommen har en
central plads i historien om Hunderup sogn, og det mærkede man tydeligt, når man
kom på besøg. Selvom Kjeld døde i 2005, blev Laura i de følgende 15 år boende og passede troligt både haven og det lille stykke skov, for hun brugte havearbejdet som en slags
terapi mod tunge tanker og triste minder.
Også nabofællesskabet i området var en stor glæde for Laura, der altid gav udtryk for
de mange gode og støttende naboer, hun var omgivet og velsignet med. På hver deres
måde støttede de hende trofast i svære tider og opmuntrede hende, når der var brug for
det. En umådelig stor oplevelse var det især, da Anne Marie og Peter tog hende med på
tur til Grønland i 14 dage, og hun oplevede en helt ukendt verden. Den rejse gjorde et
uudsletteligt indtryk på hende. I løbet af Laura og Kjelds ægteskab kom de ikke rigtigt
ud at rejse, men det blev til mange bilture, når der var tid til det. Det nære og personlige
var altid vigtigt for Laura, ligesom også forskellige fællesskaber var det. Hun engagerede
sig i menighedsrådet, sang trofast med i kirkekoret i Vilslev og kom trofast til gudstjeneste i Hunderup, selvom sygdommen satte sine begrænsninger på hendes engagement.
Igennem sit liv var hun bl.a. engageret i kor og sangarbejde, og hun tog midt i 90’erne
en uddannelse i Løgumkloster som kirkesanger, og arbejdede derefter en del år som
kirkesanger i kirkerne heromkring. Hun huskes for sit engagement, og hun vil blive
savnet i fællesskaberne.
Laura var en stille og rolig kvinde, som både havde glimt i øjet og humor, men hun søgte
ikke efter at få opmærksomhed. Hun havde dog sine holdninger og meninger, og hun
havde sin egen stilfærdige måde at få sagt nogle ting på. Man kunne måske tro, at hun
var skrøbelig, men det vil være forkert at tænke om hende. Nok var hun fysisk svækket
de seneste år, men selvom der blev begået indbrud og hærværk mod Frøsiggård, var
hun ikke bange for at bo der eller frygtede at sove alene i det store hus. Hun forstod
bare ikke, hvorfor folk skulle ødelægge hendes vinduer eller stjæle fra hende. Hun var
jo dog vokset op med, at man ikke låste dørene, men at man bare kunne gå ind til hinanden. Nej, samfundet forblev ikke, som det var engang. Men ikke alt nyt var dog skidt,
for Laura oplevede jo også at hendes to sønner blev store og kom i arbejde, flyttede
hjemmefra og stiftede familie og hun oplevede familien vokse med både børnebørn og
oldebørn. Der var ingen tvivl om, at hun var stolt af sin Lars og Jørn, og at hun elskede
familieforøgelsen. Der var perioder, hvor børnebørnene kunne blive passet af hende, og
hun holdt sig altid velorienteret om, hvordan det gik hver enkelt i familien – både her i
landet og i USA, hvor der også er slægtninge, som hun holdt kontakt med og fik besøg
af.
Jo, Lauras liv og virke var sandelig, som man synger i højskolesangen: Et jævnt og muntert virksomt liv på jord. Hun skønnede på de lyse timer og glædede sig over alle dem,
der besøgte hende til en snak og en kop kaffe. På en måde var der altid tid hos Laura på
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Frøsiggård – det er desværre også noget, der er forsvundet fra samfundet, hvor vi alle
har travlt. Især i de senere år havde Laura ikke travlt, men havde tid til at tale om stort
og småt med dem, der lagde vejen forbi, og det gjorde både naboer og andre, som hun
kendte fra forskellige sammenhænge.
Da Laura begyndte at mørke døden trænge sig på, tænkte hun mere og mere over livets
afslutning, og som sagt fandt hun trøst i at modtage nadveren, Fadervor og at synge
salmer. I sin bog havde hun noteret et salmevers, som jeg vil afslutte denne prædiken
med, og som vel siger det, der gav Laura trøst inderst inde. Det er vers 6 fra salmen: At
sige verden ret farvel.
”Kom i den sidste nattevagt
i en af mine kæres dragt,
og sæt dig ved min side,
og tal med mig, som ven med ven,
om, hvor vi snart skal ses igen
og glemme al vor kvide!”
Æret være Lauras minde.
Amen
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er din lokale dagligvarebutik. Vi har alt hvad du skal bruge i den daglige madlavning samt festlig samvær.
Socialt samvær, glade voksne og børn, gør at Min KØBMAND Hunderup-Sejstrup
skaber liv og glæde i vores lokale samfund.

Vi er et stærkt hold af medarbejdere, der er klar til at servicere alle vore kunder
Anna Grethe
Magdalena, Anette, Line, Cecilie, Sebastian, Astrid
Rikke, Celina, Kamilla, Line I., Teresa, Isabella og Thea

Du og din familie inviteres til 8 års fødselsdag

torsdag, den 20. august 2020
kl. 14.00 til 19.00
Vi har masser af overraskelser til jer
følg os på FACEBOOK og i butikken, hvor vi løfter sløret for hvad der sker på dagen.

Købmandens Venner
og
din købmand Anna Grethe
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.....HSI vedtægter fortsat fra side 10....
§5
Repræsentantskabet afholder et ordinært møde om året (vintermøde).
Vintermødet afholdes i marts med følgende dagsorden:
1.
Valg af skriftefører og stemmetæller
2.
Valg af ordstyrer
3.
Årsberetning
4.
Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5.
Fremlæggelse af budget for kommende år til godkendelse
6.
Behandling af indkomne forslag eller forslag fra repræsentantskabet
7.
Valg af formand og næstformand (selvskrevne til forretningsudvalget)
8.
Valg af yderligere 3 forretningsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant
9.
Valg af 2 revisorer
10.
Eventuelt
Repræsentantskabet vælger forretningsudvalg efter prioriteringsmetoden.
Forslag, der ønskes taget til behandling på vintermødet, skal være fremsendt til
repræsentantskabets formand eller forretningsudvalget inden 1. marts.
Til vintermødet skal regnskab og budgetforslag medsendes indbydelsen.
Der kan afholdes ekstraordinære repræsentantskabsmøder.
Formanden eller næstformanden (der ved forfald i enhver henseende træder
i formandens sted) indkalder til møde med udsendelse af dagsorden senest 8
dage før dets afholdelse.
Når mindst 5 medlemmer af repræsentantskabet anmoder formanden derom,
skal denne indkaldes til ekstraordinære repræsentantskabsmøder.
Over repræsentantskabets møder føres en beslutningsprotokol, der efter hvert
møde underskrives af formand og ordstyrer.
Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når halvdelen af medlemmerne er
mødet.
Beslutninger træffes med 2/3 stemmeflertal af de fremmødte – jf. § 11 og § 12.
Hvis et sammentrådt møde ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes der til et nyt
møde senest 2 uger senere, og dette møde er da beslutningsdygtigt uden hensyn til mødets antal.
§6
Forretningsudvalget består af 5 medlemmer og vælges således:
Repræsentantskabets formand og næstformand er selvskrevne. Herudover vælges 3 medlemmer på repræsentantskabsmødet smat en suppleant for disse.
Ved bortrejse eller anden forfald foretages suppleringsvalg ved det første stedLandsbyposten August 2020
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findende vintermøde i repræsentantskabet.
§7
Forretningsudvalget er salens daglige ledelse. Det konstituerer sig med formand, næsteformand, sekretær og kasserer. Der anlægges en beslutningsprotokol, hvori føres alle beslutninger. Protokollen skal underskrives af alle ved
mødet tilstedeværende medlemmer.
Forretningsudvalget kan ansætte og afskedige en evt. opsynsmand.
Forretningsudvalget afholder møde mindst 1 gang i kvartalet.
Formanden eller 3 medlemmer kan forlange ekstraordinære møder afholdt.
Udvalget træffer sine beslutninger ved simpel flertal.
Forretningsudvalget er ansvarlig for, at institutionens ejendom og indretninger
holdes ved lige og altid forefindes i forsvarlig stand.
Det drager endvidere omsorg for tegning af fornødne forsikringer.
Forretningsudvalget er endvidere ansvarlig for føring af institutionens regnskab.
§8
Regnskabsåret er kalenderåret. Årsregnskabet skal indeholde resultatopgørelse
og balance.
Det skal i øvrigt affattes under iagttagelse af den omhu og forsigtighed, der
præger god forretningsskik.
Det daglige grundlag for bogholderiet føres i kassebog, som forretningsudvalgets kasserer har ansvaret for.
§9
Regnskabet revideres af 2 revisorer, der for 2 år ad gangen vælges af repræsentantskabet.
Revisorerne afgår skiftevis og kan genvælges.
§ 10
Ved køb/salg eller pantsætning af ejendom kræves hele forretningsudvalgets
underskrifter og Esbjerg kommunes godkendelse.
Forretningsudvalget fastsætter nærmere regler for fuldmagt for institutionens
bank og girokonto.
§ 11
Ændringer eller tilføjelser til nærværende vedtægter kan ske, når de vedtages
på et repræsentantskabsmøde med 2/3 stemmeflertal af alle repræsentantskabets medlemmer.
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Tvivlsspørgsmål m.h.t. fortolkning af vedtægterne afgøres af repræsentantskabet ved almindelig stemmeflertal.
§ 12
Institutionen kan opløses, når dette vedtages af to på følgende repræsentantskabsmøder med mindst 2 og højst 4 ugers mellemrum, hvor der på hvert
møde afgives 75 % af alle repræsentantskabets stemmer for opløsning.
I tilfælde af ophør overgår institutionens aktiver til lokalt ungdomsarbejde.
§ 13
I tilfælde af optagelse af lån skal Esbjergs kommune spørges.
§ 14
Vedtægtsændringer skal generelt ikke godkendes af Esbjerg kommune. Med
undtagelse af vedtægtsændringer vedrørende punkter omkring køb og lån. Se
§§ 10 og 13.
§ 15
Budget og regnskab skal ikke godkendes af Esbjerg kommune.
Således ændret og vedtaget på repræsentantskabsmødet mandag d. 1. april
2019.

PETANQUE ER I FULD GANG
Hunderup-Sejstrups petanquespillere har lidt en del under coronakrisen,
og der har derfor ikke været den sædvanlige aktivitet. Reglerne var strikse
i starten, men de er nu mere lempelige, og derfor kan man roligt møde op.
Afstandskrav og god hygiejne skal naturligvis stadig overholdes, men der er
kyndig vejledning til alle tirsdage kl. 14.00 samt onsdage og torsdage kl. 9.30.
Kom bare – forhåndstilmelding er ikke nødvendigt.
Nogle vil nok synes, at restsæsonen er lidt kort til at betale fuld kontingent på
kr. 200,-, men der er mulighed for at deltage ved at erlægge kr. 10,-, hver gang
man kommer.
Petanque kan stadig spilles, selv om man ikke har forudgående kendskab til
spillet. Fik jeg med, at der bare er rigtig god hygge hver gang?
Alex Andersen (mobil 29 70 28 72)
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Seniorklubben starter op igen / Alex Andersen
Hunderup-Sejstrup seniorklub starter den nye sæson med den generalforsamling, der måtte flyttes pga. coronakrisen.
Det bliver torsdag den 3. september kl. 13.30 i forsamlingshuset
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Gerda Bjerrum og Knud Hansen er på valg.
Efter generalforsamlingen vil der være foredrag med tidligere uddeler i Kvickly
i Ribe, Otto Olsen, der vil fortælle om den kolossale udvikling, der har været
siden en spæd start i Ribe.
Otto Olsen er kendt som en ihærdig ildsjæl og igangsætter, specielt inden for
håndbold og bridge.
Torsdag den 17. september kl. 8.30 er der udflugt til
Anton Stormlunds kinoorgel i Hornstrup forsamlingshus
og Alrø i Horsens fjord.
Der er kørsel i egne biler med start fra forsamlingshuset kl. 8.30. Første stop er
hos Anton Stormlund i Hornstrup, hvor vi skal se Danmarks eneste kinoorgel samt
en fin udstilling med dampmaskiner og strømforsyning
m.m. Anton Stormlund er en
karismatisk person, man ikke
lige vil glemme. Han modtager
os kl. 10.00.
Efter foredrag og rundvisning
kører vi til Alrø i Horsens fjord, hvor der venter en middag med de meget berømte tarteletter på Cafe Alrø.
Derefter er der lejlighed til at nyde en smuk udsigt på den 8 km² store ø, man
kan komme til via dæmning.
Ønsker man et længere ophold på øen, er der 3 spisesteder, der byder på kaffe
og brød.
Tilmelding nødvendig senest den 7. september til Knud Hansen på tlf. 75 17
37 84 eller mobil 20 40 34 24.
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FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP

Jan B. Andersen, Formand 28 49 50 29, jan.b.andersen@bbsyd.dk
Vicki Hejn, Kasserer, 30 70 86 70, hsugkasser@outlook.dk
Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
Doris Præst, 40 33 42 97, kirketoften9@gmail.com
Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58,
HJEMMESIDE: www.hsug.dk

		

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON: Claus Jæger, 75 17 38 53 / 22 78 82 39. Dan Andersen, badminton@hsug.dk
BILLARD/E-SPORT: Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
FODBOLD: Lars Jensen, 60 92 30 08, Doris Præst, kirketoften9@gmail.com
GYMNASTIK: Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, Karina B. Jensen, 28 49 45 13, gymnastik@hsug.dk
PETANQUE: Erik Madsen, 29 70 17 06, Alex Andersen, 29 70 28 72, petanque@hsug.dk
TENNIS: Jan B. Andersen 28 49 50 29, Eilif Fogh Pedersen, 40 17 28 17, tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com
FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix Jensen, 40 37 77 32. UDLEJNING: Camilla Hejn,
75 17 24 02, sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I IDRÆTSSAL: H.C. Jochimsen, 40 53 23 19. UDLEJNING: Anette B Jørgensen, 		
51 71 99 58, bjerrum-sejstrup@get2net.dk
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: Jørn Boesen Andersen, 29 79 48 41, jande@esbjergkommune.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: Jørn Høeg, 20 34 13 04, 1988hsfb@gmail.com
IDEFORUM: Mette Fredslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com
K-34: Michael Rosendal, 28 15 13 73 / 53 50 07 71, mr@simplehomes.dk
KØBMANDENS VENNER: Dorthe Knudsen, kobmandensvenner@hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Lene Søgaard, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 44 26 26 48, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Lena Randrup, 20 62 30 97, randrupxlassen@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Gerda Bjerrum, 75 17 31 45 / 28 83 08 45, gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
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SOGNEKALENDER
Tirs
Tirs
Tors
Søn

4 aug
4 aug 17
13 aug 19
16 aug 11

Tors
Tors
Man
Tirs
Tirs

20 aug
20 aug
24 aug
25 aug
25 aug

19
14-19
19,30
19
20,30

Tors 27 aug 19
Tirs 1 sep 19
Tors 3 sep 13,30
Søn 6 sep
Man 7 sep
Tir 8 sep

10/11
19

Søn 13 sep 11
Tors 17 sep 8,30
Lør 19 sep 18
Søn 20 sep 10/11
Ons 23 sep 19
Søn
Søn

27 sep 10/11
25 okt 16

Seniorklubbens sommertur (s. 2)
Børneteater starter (s. 3)
Walk & Talk (s. 5)
Gudstjeneste under egene på Hunderup Kirkegård
(evt. Samlingssalen). Kirkekaffe (Juni s. 6)
Walk & Talk (s. 5)
Købmandens fødselsdagfest (s. 18)
Repræsentantmøde i HSI (s. 8)
Møde om solcellepark (s. 11)
Generalforsamling i Hunderup-Sejstrups Fremtid (s.
11)
Walk & Talk (s. 5)
Ideforum starter (s. 5)
Generalforsamling i Seniorklubben og foredrag ved
tidl. uddeler i Ribe Otto Olsen (s. 22)
Walk & Talk (s. 5)
Frist for tilmelding til Seniorklubbens udflugt (s. 22).
Sangaften i Sognehuset, Gredstedbro (Højskolelærer,
visesanger, komponist Kr. la Cour.)
Høstgudstjeneste på Kjærgård m. høstfrokost (Juni s. 6)
Seniorklubbens udflugt til Anton Stormlunds kinoorgel og til øen Alrø (s. 22)
Keld & Hilda m. spisning i Forsamlingshuset (Juni s. 5)
Walk & Talk (s. 5)
Filmaften i Sognehuset, Gredstedbro. ( Filmen ”Onkel”.)
Walk & Talk (s. 5)
Cohen i kirken. Koncert med Carsten Holm & Cohen
Trioen.

Ja! helt rigtigt: Der var alt for få fotos med i dette nummer.
Så husk at bruge dit mobilkamera - og send ind, tak.
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