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HUSKEKALENDEREN
Lør. 31. aug. 8.00
Søndag 1. sep.
Tir. 3. sep. 19.00
Tor. 5. sep. 18.30
Tor. 5. sep. 17.45
Tor. 5. sep. 19.30
Man. 9. sep. 14.00
Man. 9. sep.
Ons. 11. sep. 9.00
Ons. 11. sep. 19.00
Tor. 12. sep. 18.30
Man. 16. sep. 17.00
Tir. 17. sep. 16.00
Tir. 17. sep. 17.00
Ons. 18. sep. 16.30
Ons. 18. sep. 18.30
Tor. 19. sep. 13.30
Tor. 19. sep. 17.00
Tor. 19. sep. 19.00
Fre. 27. sep. 18.00
Lørdag 28. sep.
Lør. 28. sep. 17.30
Ons. 2. okt. 9.30
Ons. 2. okt. 19.30
Tor. 3. okt. 13.30
Lør. 9. nov. 14.00
Tir. 19. nov.
Hver tirsdag 14.00
Hver tirsdag 18.30

Sogneudflugt til Gråsten, Dybbøl og Gram
Seneste indsendelse af kandidater til forskønnelsespris/
initiativpris
Ide-Forum starter på skolen
Badmintonstart for ungdom
Seniorklubben besøger TV SYD. Fællesstart fra kirkens P
-plads
Badmintonstart for seniorer
Seniorklubbens bowling starter
Seneste tilmelding til ”Landsby-Scenen”
Seniorer til petanquestævne i Føvling
Tennismøde for tennisspillerne
Badmintonstart for de yngste børn
Gymnastik for børn fra 5 år til 0. klasse
Gymnastik for 3 – 4 årige
Dans/funk for børn 0. – 1. klasse
Mor/far/barn gymnastik
Gymnastiktræning for herrer
Seniorklubben. Foredrag om redningshelikopter i Grønland
Dans/funk for børn 2. – 6. klasse
Line-dance i samlingssalen
Fælesspisning i forsamlingshuset
Billedkunstner Anni Juhl Jørgensen underviser i ideforum
Jan Andersen fejrer 50 års fødselsdag
Seniorklubben starter indendørs petanque i hallen
Årsmøde i Hunderup-Sejstrup lokalråd i forsamlingshuset
Seniorklubben. Politiker Jørgen Elsted Hansen fortæller
om tiden ”Fra bonde til borgmester” i forsamlingshuset
Ideforum udstiller på Bramming egnsmuseum
Valg til lokalrådet
Bogbussen holder ved kirken kl. 14.00 – 14.45
Crossfit
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Fundraising
Lokalrådet har i sommer haft et møde med Fundraiser Signe Aaskov Kold
og Bosætningskoordinator Pia Enemark, hvor vi blandt andet fik oplyst
hvilke opgaver fundraiseren fremadrettet kunne være behjælpelig med.
Fundraiseren kan rådgive om relevante fonde og puljer, give feedback og
inspiration til opbygning af ansøgninger m.m.
Vi snakkede om, at Hunderup-Sejstrup Lokalråd ikke på nuværende tidspunkt har projekter i gang, hvor der kan søges fondsmidler. Lokalrådet har
en række projekter, som de kunne forestille sig, at de i fremtiden gerne
ville søge fonde til. Det kunne være projekter som købmandsgården, skolebygningen, forsamlingshuset, udendørs fitness m.m. Det blev aftalt, at
Lokalrådet tager kontakt til fundraiser Signe Kold efter behov.
Lokalrådet har efterfølgende modtaget en liste over potentielle fonde med
gode råd til fundraising. Ved kommende projekter vil Signe Kold gerne
med i dialogen om hvilke fonde m.m. der kan være relevante. Signe vil
kunne være behjælpelig med at udarbejde projektbeskrivelser og søge fonde, når tilbud og godkendelse er indhentet.
Bosætningskoordinatoren Pia Enemark udarbejder en tilflytterfolder om
Hunderup-Sejstrup. Folderen vil også kunne ses på Esbjerg Kommunes
hjemmeside og med link til Hunderup-Sejstrups hjemmeside.
Er der spørgsmål vedrørende fundraising vil vi forsøge, at svare på
spørgsmålene på Årsmødet den 2. oktober.
Med venlig hilsen
Lokalrådet.

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben starter vintersæsonen op med en spændende tur til TVSYD i Kolding. Der køres i egne biler, men der er fælles afgang fra kirkens P-plads kl. 18.45, hvor bilerne fyldes op.
Vi følger prøven på aftenens udsendelse, hvorefter kaffen indtages under
den direkte udsendelse. Der er 1 times rundvisning, inden vi kører hjem
kl. 21.15.
Tilmelding til Gerda Bjerrum på tlf. 75 17 31 45 eller 28 83 08 45. Det
koster kr. 50,- for medlemmer og kr. 75,- for ikke-medlemmer.
Mandag den 9. september kl. 14.00 starter bowling i Brørup og derefter
alle mandage i ulige uger. Husk tilmelding hos Knud Hansen på tlf. 75 17
37 84 eller 20 40 34 24. Det koster kr. 35,- hver gang, man deltager.
Onsdag den 11. september kl. 9.00 er seniorerne inviteret til petanquestævne i Føvling.
Torsdag den 19. september kl. 13.30 startes der op i forsamlingshuset,
hvor Svend Rabøl Jørgensen vil fortælle om ”Med redningshelikopter i
Grønland – en arbejdsplads i provinsen”.
Onsdag den 2. oktober kl. 9.30 bliver første gang med indendørs petanque. Sidste år nåede vi op på 23 deltagere. Der er indkøbt flere kugler, så i
år er der plads til endnu flere. Man betaler kr. 10,- hver gang, man deltager. Medbring kaffe hver onsdag kl. 9.30.
Torsdag den 3. oktober kommer politiker og tidligere borgmester i Ribe,
Jørgen Elsted Hansen, og fortæller under titlen ”Fra bonde til borgmester”.
Det foregår i forsamlingshuset og som sædvanlig er prisen kr. 35,- for foredrag og kaffebord.

NÆSTE PETANQUETURNERING I SPANIEN
Den igangværende petanqueturnering er lige så uforudsigelig og spændende som de tidligere turneringer. Der kæmpes på livet løs for at blive
blandt de 4 finaledeltagere, der skal dyste om efterårstitlen ved det afsluttende stævne tirsdag den 10. september kl. 10.00 ved hallen. Der afsluttes
traditionelt med fælles spisning blandt samtlige deltagende spillere.
Næste petanqueturnering i seniorregi bliver i Spanien fra 11. til 18. marts.
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Der har meldt sig 17 deltagere til turen, og da Irene og Jens i forvejen bor
i Spanien i vinterhalvåret, får turneringen deltagelse af 19 spillere. Jens
har stort kørekort og vil leje en bus, så vi kan komme på nogle udflugter
omkring Malaga.
Alex Andersen

TENNISNYT
En rigtig god tennissæson er langt fra slut endnu. Så længe det gode vejr
holder, kan der spilles på banerne, og man kan sagtens spille i september
og oktober.
Der har netop været afviklet 2 instruktionsaftener, hvor de fremmødte
spillere på en dygtig og behagelig måde har lært en hel masse af instruktør, Henning Pedersen, fra Ribe.
Søndag den 8. september kl. 9.00 indbydes der til ”Smørrebrødsturnering”
i Ribe. Der startes med morgenbord og fælles drøftelse af den forgangne
sæson, hvorefter der spilles med skiftende makkere kl. 10 – 14, dog med
tid til lidt smørrebrød. Jeg vil opfordre tennisspillerne til at deltage.
TENNISMØDE ONSDAG DEN 11. SEP. KL. 19.00
Der indkaldes til tennismøde blandt spillerne for at drøfte den forgangne
sæson samt give hinanden nye impulser til næste års sæson.
Tennisafdelingen har igen i år oplevet en lille fremgang, men der er plads
til endnu flere.
På mødet skal der vælges et udvalg på 3 personer til at varetage arbejdsopgaver i tennisafdelingen. Der er tale om afgrænsede, overkommelige
arbejdsopgaver.
Jeg er selv villig til fortsat at udføre arbejde for tennis. Man må gerne
kontakte mig, hvis man er interesseret i at være med i tennisudvalget.
Mødet foregår i tennishuset, og deltagelse honoreres med øl/vand.
Alex Andersen
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Benzintanken i Hunderup
Ja nu er der gået et år, at vi Niels Bertelsen
& Jørgen Aage Hansen har holdt priserne opdateret
hver dag, i forhold til dagens listepris,
fulgt forbruget dag for dag, nogle dage ikke ret meget,
andre dage noget mere, ellers ser det rimeligt ud.
Men vi kunne tænke at vi blev brugt noget mere.
Det vil styrke vores aktivitet og det kunne være,
det kunne udløse nogle bonus dage ( dagens tilbud )
Kære kunder vel mødt
Hilsen Niels & Jørgen
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BADMINTON
Så starter badminton sæsonen igen. Der er træning torsdage kl. 18.3019.30 for børn og kl. 19.30-22.30 for voksne. Alle er velkomne. Bare
mød op. Første træning er torsdag den 5. September. Det er også muligt
at leje en bane på timebasis. Det sker ved at ringe til Claus Jæger på
75173853 /22788239 eller sende en mail til badminton@hsug.dk
Badmintonudvalget.
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FODBOLD
HSUG s kvindefodbold var så heldige at blive inviteret til at spille træningskampe mod det danske hjemløselandshold,
som lå i træningslejr i Vejen forud for VM i Polen.
For at spille på hjemløselandsholdet, skal man inden for det sidste år have
levet som hjemløs, typisk har de fleste også haft en eller anden form for
misbrug.

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Status over præstesituationen
I Vilslev-Hunderup Pastorat.
Arendse Dyssel er nu gået på pension og har forladt præstegården.
Ansøgningsfristen til præsteembedet er d. 26.aug.
I skrivende stund (20.aug.) er seks interesserede blevet vist rundt og orienteret om embedet af de to menighedsrådsformænd.
Det bliver rigtig spændende for de to MR at skulle
høre tre udvalgte prøveprædike.
Forventet ansættelse 1. nov.
Indtil da vikarierer sognepræsten i Jernved, Ulrik Mårup Iversen.
Vi glæder os til at kunne byde en ny præst velkommen.
Mette Fredslund.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
september.
Søndag den 8. september
11.00
Søndag den 22. september 11.00
(høstgudstjeneste med frokost)
Søndag 6. oktober
9.30
Gudstjenesten forrettes af Ulrik Mårup Iversen
Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Landsbyscenen
Så er tiden ved at nærme sig hvor vi skal i gang med at øve årets dilettantstykke. Valget er i år faldet på et stykke af Jesper Ågård med titlen "Hjælp
jeg skal giftes". Stykket foregår på gården ”Clarasminde”, og der er lagt
op til forviklinger, sjov og ballade, så går du rundt med en skuespiller i
maven, eller kunne du tænke dig at prøve kræfter med at instruere, så er
det nu du har chancen! Landsbyscenen Hunderup-Sejstrup glæder sig til at
byde alle - nye som gamle aktører velkommen til endnu en sjov sæson.
Øvedagene vil blive enten tirsdag eller torsdag (her har du som aktør indflydelse da øvedagen ikke er endeligt fastlagt).
Ønsker du at høre mere, eller er du klar til at melde dig til, så kontakt Dorthe Christensen på tlf 61331230. Alle tilmeldinger skal være foreningen i
hænde senest mandag d. 9/9-13
Mvh
Landsbyscenen Hunderup-Sejstrup
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Ideforum
Husk at Ideforum er for alle interesserede.
Ideforum starter igen tirsdag d. 3. september kl. 19.00 til 22.00
på Hunderup skole.
Ideforum er et sted hvor man mødes og giver hinanden ideer
og inspiration. Det kan være mange forskellige aktiviteter, lige
fra kurser, udflugter, og undervisning af forskellig art.
Eksempler på aktiviteter:
Strikke cafe
Mosaikarbejder
Smykkeværksted
Pilefletning
Patchwork på snor
Drivtømmerkunst
Glasarbejder
Fletning af kaffeposer
Dekorationer af forskellige materialer
Vi hjælper hinanden, bytter opskrifter, samler et lille lager af
forskellige materialer, som er i lokalet, og let tilgængelige.
Vi hygger os med kaffe, te og en god snak, så kom og vær med.
Lørdag d. 28. september kommer billedkunstner Anni Juhl Jørgensen fra Middelfart, og underviser i hvordan hun bruger
akrylfarver på lærred. Der er allerede 10, der har meldt sig til,
så der er ikke flere pladser tilbage.
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Vi er blevet inviteret til at udstille de ting vi laver på Bramming Egnsmuseum Pederstræde 4 6740 Bramming.
Udstillingen starter med en fernisering d. 9/11 kl. 14.00, og
slutter først d. 15/12, under navnet:
Ideforum, Hunderup - kunst, håndarbejde og hobby.
Har du lyst til at have nogen af dine hjemmelavede ting med på
udstillingen, så er du velkommen til at henvende dig til Ideforum.
Venlig hilsen Dagny Runge dagnyknud@mail.dk
Mette Fredslund mettepf@hotmail.com

KØR GRØNT
Vi er en gruppe, der gerne vil samle nogle hold på 10 – 12 personer til at
lære at køre ”grønt”.
Det foregår sidst i september – først i oktober hos kørelærer Kim Jacobsen i Varde, der kan træffes på mail Kimj@live.dk eller tlf. 23 95 41 13.
Prisen er kr. 999,- dog kun kr. 399,- for pensionister, som der kan være 2
– 3 af på hvert hold. Der er mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 640,(spørg nærmere).
Programmet for ”Kør grønt + glatbane” afvikles på ca. 7½ timer efter følgende plan:
Teori – glatbane
Teori – kør grønt – 2 x 20 min.
Køre grønt ca. 14 dage før glatbane
Med venlig hilsen
Bjarne Hein:
75 17 27 19
Børge Andersen 30 74 65 03
Keld Østergaard 81 61 79 16
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Efterlysning af billeder af
Franciska Handbergs jordhule
Hunderup Sejstrup Fremtid arbejder i øjeblikket med at lave nogle spændende ting i Hollænderskoven.
Vi kunne godt tænke os at genopføre Franziskas hus (jordhule). Vi har
enkelte billeder af boligen, men det er svært at se ret meget på dem. Derfor vil vi gerne spørge alle i Hunderup og Sejstrup, om der er nogen, der
har gamle billeder liggende af hytten eller andet om Franciska. Vi har en
del om Franziska og hendes far, hvad de lavede og hvordan de så ud, men
vi mangler noget om, hvordan hytten så ud, så vi kunne lave en tegning at
gå efter. Vi vil også spørge sognearkivet i Hunderup og Darum efter billeder eller tegninger.
Vi er også ved at undersøge mulighederne for at lave et udsigtstårn i Hollænderskoven, så man kan se ud over Nationalpark Vadehavet + andre
ting, men det er et større projekt og der er meget, der skal undersøges inden. Bestyrelsen har været på besøg i Hundsbæk plantage ved Læborg,
hvor de har et meget flot udkigstårn på”Mettes bjerg”.
Ideen med de 2 ting er at lave noget i Hunderup/Sejstrup, som både lokale
og folk udefra kunne få lyst til at se. Hollænderskoven har nogle fine stier,
som er egnede til både cykel (mountainbike) – og vandreture.
Hvis man har noget om Fransziska, så kan man henvende sig til èn i bestyrelsen: Niels Bertelsen, Jørn Andersen, Sv. Aage Nissen, Michael
Knudsen eller undertegnede.
På bestyrelsens vegne Knud Runge
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

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
Knud Runge
Kirkevej 37 , Hunderup,
tlf. 7517 3982,
mail: dagnyknud@mail.dk

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.

LANDSBY SCENEN
Dorthe Christensen
Kjærgårdsvej 34B, Hunderup
61 33 12 30
Landsbyscenen@gmail.com
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

Kartoffel og grøntsags boden, på Sejstrupvej 12, Sejstrup.
Som en lille hobby opdrætter vi også tyrekalve til slagtning

Kalvefars ................................................................52,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................55,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kartoffel bod på Kjærgårdsvej 22, Hunderup.
Søren Karlo Tækker
75 17 42 25 / 20 87 73 78
Bedst efter kl. 18.00
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Husk gymnastikstart i september

Landsbyscenen søger aktører til vinterens forestilling
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