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

Kasserer

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

Jens Hessellund
Tlf : 25 40 73 77
jh@hsug.dk
kasserer@hsug.dk

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

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

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

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.
REDAKTION

20.
maj

Henrik Damgård Ole Madsen
Nørlundvej 7
Tlf. 42 20 62 79

Tlf.: 75 43 10 59

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
Søn.

7. maj. 10.00

Konfirmation i Hunderup Kirke

Tor. 11. maj. 19.30

Luther, salmesang og varme hveder (St. Bededag)

Fre.

Gudstjeneste ved Jørgen Hanssen

12. maj 09.30

Søn. 14. maj 11.00

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Lør. 20. maj 08.15

Sogneudflugt til Uhre Kirke og Søby Brunkulslejr

Søn. 21. maj 09.30

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Ons. 24. maj 09.30

Kirke for de små

Tor. 25. maj. 14.00

Friluftsgudstjeneste i anlægget ved træmændene

Søn. 28. maj 11.00

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Søn. 28. maj

Petanquetur til Thy

Man. 29. maj 19.30

Ordinær generalforsamling i K-34

Tor.

Landsbyfesten starter

1. jun.

Man. 5. juni 14.00
Tir.

1. aug.

Fre. 25. aug.

Grundlovsmøde på Kjærgård
Sommerferietur med Seniorklubben
Reformationsskuespil på Riber Kjærgård (25.-27. aug.)

Efter generalforsamlingen i HSUG er der ændringer i bestyrelsen. I næste udgave af LandsbyPosten kan du se de opdaterede oplysninger.

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

www.HSUG.dk
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FORÅRSMESSE MED STOR OPBAKNING
Forårsmessen d. 22. april 2017 blev igen en succes.
Med næsten 400 deltagere heraf 40 børn, blev besøgstallet hævet med næsten 20
% flere end sidste år.

Der var også fine præmier på indgangsbilletten og en flot modeopvisning med
Jørn Andersen som speaker. Det trak mange til, og under modeopvisningen blev
der delt hele 12 gavekort ud fra vores lokale butikker i Bramming. En stor tak til
alle sponsorer samt de deltagende butikker fra Bramming. En særlig tak skal lyde til Jens Simonsen fra Din Tøjmand, som har stået for at koordinere modeopvisningen med alle butikkerne.

Der var også særdeles gode præmier, som kunne vindes på indgangsbilletten,
som blev trukket sidst på dagen. Vinderne blev:
Kim Sørensen: 3 billetter til Lintrup zoo
De sidste to billetter gik til en familie i Strat, som vi desværre ikke nåede at få
navnene på.
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Kabeltromlebord fra Tømrermester Lars Jensen gik til Bente Hansen
Kabeltromlesofabord fra Tømrermester Lars Jensen gik til Tove Rasmussen
2 billetter til næste års revy fra Landsbyscenen gik til Inge Margrethe Hollænder
og Lena Randrup
2 dages cruise med Stena Line gik til Hanne Fuglebjerg
Ophold i sommerhus på kr. 3.000,- gik til Tonny Lang.
Stort tillykke til alle vindere.

Mange havde givet gaver til tombola og til loppemarkedet, og også her var der
aktivitet hele dagen.
Det økonomiske resultat er endnu ikke helt opgjort, idet mange betalte med mobilpay, men helt sikkert er det, at det giver et flot overskud, som HunderupSejstrups Fremtid vil glæde sig til at uddele til lokale initiativer.
Vi håber selvfølgelig, at vi komme i nærheden af sidste års resultat på 44.000 kr.
Det vil gavne foreningerne og styrke aktiviteterne i landsbyen.
Jesper Frost fra Esbjerg Byråd nævnte i sin åbningstale, at kommunen lægger
mærke til de landsbyer, der er aktive og hele tiden er i gang.
Flere af standende havde aktiviteter i gang med tegning og konkurrencer både
for børn og voksne, og Bjørn Jepsen havde gang i E-sport spillet, som trak me5

gen opmærksomhed dagen igennem. Mange fik således et indblik i, hvad denne
nye ”sport” i HSUG var for noget.

Stor tak skal lyde til alle jer, som har været med til at få dagen arrangeret
og afviklet – uden alle de mange frivillige hænder kunne det slet ikke lade
sig gøre.
På vegne af Hunderup-Sejstrups Fremtid
Knud Runge og Jette Brix

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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BADMINTON HAR AFSLUTTET VINTERSÆSONEN

Natminton med neonlys og diskostemning.

Vi har rundet vintersæsonen i badminton af, hvor vi har spillet turnering i
u11 og u13, og det er gået super.
Vi har afholdt natminton med overnatning, og så har vi solgt Lions lodsedler, som har givet 1430,- Dem har vi besluttet, at bruge på en tur med
overnatning som opstart på ny vintersæson.

Vi spiller også sommer badminton, og det er torsdag fra 18-19. Hvis der
skulle være nogle nye der vil prøve, så er vi i gang.
Tak for en rigtig super sæson.

Mvh. Stina, Claus og Tommy.
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Desuden har der været afviklet klubmesterskab for børn. Følgende spillere
vandt i deres respektive årgange;
U11 single
Vinder Signe Brix
U11 Double
Vindere Signe Brix og Sommer Kyhnau
U13 single
nr. 1 Jonas Brix
nr. 2 Lars Jensen
U13 Double
nr. 1 Mathias Hessellund og Sofia Larsen
nr. 2 Jonas Brix og Oscar Tanyimboh

Se flere billeder bagerst i bladet
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SPIL TENNIS I SOMMER
Tennisbanerne er klar, og de er begge i fin stand. Der er plads til alle interesserede, så meld dig bare på banen og tag naboen med.
Man kan få en fast ugentlig tid, og derudover må man spille så ofte, der er plads.
Som noget specielt har vi et damehold, hvor der er plads til flere. Ugentlig spilletid for damerne er onsdag og torsdag kl. 19.
Kontingent for hele sæsonen er kr. 500,- for spillere over 25 år, kr. 300,- for 15 –
25 årige og kr. 150,- for børn op til 14 år.
Banerne kan lejes for kr. 30,- pr. person for 2 timer.
Henvendelse til Jan Andersen (28 49 50 29) eller Alex Andersen (29 70 28 72)

SPIL PETANQUE I SOMMER
Så er petanquesæsonen skudt i gang. Seniorgruppen spiller hver onsdag kl. 9.30,
og der trækkes lod om makker og modstander hver gang (husk kaffe).
Onsdag aften kl. 19.00 har vi en yngre gruppe i gang, men du kan frit vælge mellem alle ugens øvrige timer, hvis du vil spille.

Erik Alberg og Johs. Bondesen har lagt ny belægning på banerne, der nu er i super stand, og vi har et virkelig flot anlæg. Efter spillet kan der hygges under
halvtaget eller i klubhuset, der er forsynet med 2 toiletter.
Kontingent for hele sommersæsonen er kr. 200,-, og så kan du spille hver dag,
hvis du har lyst.
Petanquebanerne kan lejes for kr. 10,- pr. person for indtil 3 timer - derefter kr.
20,- pr. person.
Tag nabo og venner med og tilbring nogle hyggelige stunder på petanquebanerne. Petanque kan spilles af alle uden forudgående kendskab.
Henvendelse hos Elva Alberg (41 95 57 93)

10

PETANQUE TIL LANDSBYFESTEN
Der afvikles en petanqueturnering under landsbyfesten fra 1. - 3. juni.
Der spilles indledende kampe torsdag den 1. juni fra kl. 16.00 og igen fredag den 2. juni
fra kl. 16.00. De 2 bedst placerede fra hver af de 2 dage mødes i finalerunden lørdag den
3. juni fra kl. 13.00, hvor de 4 hold spiller alle mod alle.

Som noget nyt spilles der om en vandrepokal til vinderne. Deltagelse er gratis.
Tilmelding til Alex Andersen (29 70 28 72) senest lørdag den 27. maj.

SPIL MED KAFFE PÅ KANDEN
Lørdag den 20. maj kl. 10.00 inviterer petanqueklubben med Jytte og Elva som
frontfigurer til et par hyggetimer på petanquebanerne.
Der kan spilles petanque, krolf og stigegolf, og så byder ovennævnte damer på
kaffe og bolle for den beskedne pris af kr. 10,- pr. person.
Kom og vær med til hyggeligt samvær.
Alex Andersen
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VELKOMSTPAKKEN
Er du/I nytilflytter til Hunderup-Sejstrup tilbyder vi en Velkomstpakke.
Den består af tilbud fra foreninger og erhvervsliv. Det kan være et gavekort, medlemskab til en forening, procenter til et stykke arbejde, der skal
udføres - eller lignende.

Pakken giver desuden et godt overblik over de muligheder, der forefindes
i Hunderup-Sejstrup og omegn.
Du/I kan se Velkomstpakken på www.hunderup-sejstrup.dk. Der kommer
løbende ændringer. Da vi ikke altid ved, hvem der er nytilflyttere er du /I
meget velkommen til at henvende jer til:
Jytte Clausen, mobil nr. 21 22 70 74, mail: jytteclausen54@gmail.com
eller
Hanne Rødgaard Andersen, mobil nr. 29 71 28 72,
mail: roedgaardandersen@gmail.com
Lokalrådet

FLOT FOTO ELLER GOD HISTORIE?
Så modtager redaktionen gerne disse via mail til landsbyposten@hotmail.com. Vi aftaler herefter nærmere, hvordan det indsendte
skal bringes i bladet.
Redaktionen hjælper også gerne med at sætte ord på historien, såfremt
dette ønskes.

Redaktionen
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HURRA
ENDELIG ”RO” I FORSAMLINGSHUSET
På opfordring fra Landsby-scenen har vi fået sponsoreret lydisolering af
Bramming Plast Industri og Bygma Esbjerg.
Vi har også fået en hjælpende hånd af snedkermester Bjarne Hein Jensen.

Bestyrelsen takker på borgernes vegne for det gode resultat.

Her ses den nye lydisolering af loftet i Forsamlingshuset

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I K-34
Mandag den 29. maj 2017 kl. 19.30
afholder K-34 generalforsamling i Samlingssalen i HSI.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
På bestyrelsens vegne.
Jeppe K Sørensen
22183142
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LANDSBYSCENENS GENERALFORSAMLING
d. 21/3-2017.

Tilstede: Pia Bjerrum, Jan B. Andersen, Klaus Schmidt, Jytte Clausen, Johannes
Clausen, Kirsten Grøndal, Lone Ingvartsen, Jette Rasmussen og Birthe Birk.
Valg af ordfører: Pia Bjerrum.

Valg af skriftfører: Birthe Birk.
Beretning ved formanden: Jette Rasmussen
Endnu et spændene år i Landsby Scenen er gået og vi kan med stolthed se tilbage
på et par succeser.
Først havde vi Årets revy, hvor vi havde et fantastisk Instruktørhold på som virkelig havde styr på tingene, og da det samme gjaldt alle folkene bag scenen var
revyen jo i rigtig gode hænder, således at bestyrelsen kunne koncentrerer os om
det praktiske hvilket I gjorde til UG.
Efterfølgende havde vi i år et evalueringsmøde, som der var flot opbakning omkring. Jeg synes vi fik mange gode ind puts, som vi kan bruge fremover.
Den næste succes var vores årlige fastelavnsfest hvor cirka 60 flot udklædte børn
var mødt op, med mindst lige så mange voksne. Der blev slået katten af tønden,
og udnævnt konger og dronninger, og igen i år havde menighedsrådet helt styr
over selve kaffe delen hvilket de styrede super flot. Næste år skal der muligvis
uddeles boller imod en billet, således der er styr over indtaget af boller, dette
drøftes dog først på et møde mellem Landsby Scenen og Menighedsrådet.
Vores næste år vil sikkert bringe mange spændene ting, en af dem er Børneteateret som Anne-Bodil, Lone og Christian vil stå for. Det starter de op i næste uge
og det bliver rigtig spændene at se hvor mange glade deltagere der tropper op vi håber at det bliver en stor succes, som kan give lidt nyt til Landsbyens unge.
Som formand kan jeg kun konkluderer at vi har haft et rigtig godt og spændene
år - og jeg ser spændt frem til det kommende år.
Regnskab ved kasseren:
Johannes gennemgik regnskabet. Årets revy satte rekord med 745 solgte billetter, og en billet-indtægt på 118.650 kr. Foreningens samlede driftsresultat blev et
overskud på 10.291,19. Heraf er der ydet et bidrag til forsamlingshuset på 3000
kr. og et bidrag til Landsbyposten på 3000 kr. Endvidere er der investeret i nyt
scenelys og reparation af foreningens projekter på tilsammen 10.788,60., så årets
samlede likviditet blev på -6.497,41 kr. Foreningens egenkapital faldt hermed fra
131.342,61 kr. til 124.845,20 kr.
Regnskabet blev godkendt.
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Indkomne forslag: Ingen.
Valg af bestyrelse: Doris og Anne Bodil træder ud. Der foreslås Lone Ingvartsen
og Claus Simonsen i stedet.
De er hermed valgt.
Derudover peges på Anne Bodil som 1. suppleant, og Kirsten Grøndal som 2.
suppleant. De har begge indvilget heri.
Valg af Revisor: Jan er på valg, men modtager gerne genvalg. Jan blev genvalgt.
EVT: Børneteater har tidligere haft fællesspisning i forsamlingshuset, Klaus
Schmidt foreslår at man samarbejder herom igen.
Lydisolering er overraskende rigtig godt, og dæmper også lyden. Forsamlingshuset er meget tilfredse. Dog mangles der plads til opbevaring af overskydende
isolering, som skal monteres i lille sal, det aftales at der ryddes op på loftet, så vi
kan få plads til isoleringen.
Der foreslås at vi hjælper hinanden, med at søge fonde og legater til fornyelser i
sognet. Jytte tager det med i lokalrådet.
Det foreslås at spørge Tommy Brodde om at indsamle sponsorer.
Skrevet af Birthe Birk.
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Øverst ses Hunderupbørn til indskrivning til Konfirmation i 2018. De skal gå til præst
sammen med Vilslevbørn (nederste billede) i Vilslev.
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Klubmesterskab i badminton for børn
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Sigurd Schmidt 41 85 23 00
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
51 83 84 26
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

Modeshow til Forårsmessen 2017
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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

