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Jørn B. Andersen underholdt på bedste vis i Seniorklubben.
Det blev fortælling og revysange af de bedste fra Jørns arbejde og fritid, og salen var godt med hele tiden med latter og klapsalver. Her ses
han sammen med sit nye Boy-Band bestående af Folmer Hansen og
Martin Thygesen. (Foto:Landsbyposten
Iver Hansen)April 2020 1

Forældre / barn holdet
Fotos fra gymnastikopvisningen. - Der er flere billeder sidst i bladet. Billeder
taget af Mai Riddersholm
DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER
10.
APRIL

Landsbyposten trykkes af Hans Thiim, Bramming
i 350 eksemplarer, udgives af H.S.U.G., og omdeles
til samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.
Kommercielle annoncer: 400 kr/side.
Redaktion
Ole Witte Madsen Lis Andersen
Eilif Pedersen
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Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
Landsbyposten April 2020

2

Snapsetur / Inge Nagstrup
Hunderup-Sejstrup Snapselaug inviterer til en sanketur lørdag den 4.
april kl. 13.00 i Hollænderskoven/Dammosen. Her vil vi særligt gå efter
porse-knopper og egeknopper. Erfarne medlemmer fra snapselauget vil
fortælle om, hvad man skal gøre for at knopperne kan blive til en god
kryddersnaps. Alle er velkomne!
Mødested: P-pladsen v. Dammosen.
Medbring gummistøvler (der er vådt!) og evt. kaffe.
/ Inge Nagstrup 21 64 44 01
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Om Menighedsrådet / Mette Fredslund
Hvad laver man i Menighedsrådet ?
En sognekirke bliver ledet af et Menighedsråd sammensat af frivillige.
Menighedsrådet skal sammen med præsten skabe gode rammer om kirkens liv
og vækst.
Menighedsrådet har ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for personalegruppen (undtagen præsten ).
I et Menighedsråd kan man være med til at bestemme retningen for kirkens
arbejde.
Kirken er et gammelt hus, men den må gerne tilbyde det moderne menneske
noget, man ikke kan få andre steder.
Et Menighedsråd kan sammenlignes med en bestyrelse i en forening.
Vores Menighedsråd arbejder netop gerne sammen med andre foreninger i
sognet, fordi vi gerne vil være synlige i lokalsamfundet. (F.eks. med Landsbyscenen om Fastelavn, med Lokalrådet om Grundlovsfest, medvirker ved
Forårsmessen o.s.v.).
Man kan som MR medlem lægge sin energi på de områder, hvor ens evner og
interesser ligger : økonomi, det bygningsmæssige, personaleledelse ,det gudstjenestelige, kulturelle arrangementer o.s.v.
For mig har det givet glæde og livsindhold at lære kirke og mennesker omkring
den at kende- både dem, jeg har arbejdet sammen med om vores kirke og dem,
jeg har lært at kende i pastoratets andre kirker i Vilslev, Jernved- Gredstedbro
og Hjortlund.
Det er ved at involvere sig, at man får glæde af fællesskaber, og fællesskaber har
vi alle brug for.
Til september er der valg til Menighedsrådet. Der bliver et par ledige pladser.
Kunne du tænke dig at være med til at få indflydelse, så henvend dig endelig!
Vi er i gang med at danne en frivilliggruppe til at aflaste det nye MR i praktiske
opgaver omkring
kirken, så arbejdsbyrden ikke skal
føles for stor.
Har du lyst til at
være med i det
fællesskab, der
ikke kræver så stor
arbejdsindsats, så
henvend dig endelig !
			
Mette Fredslund.
Menighedsrådet
Landsbyposten April 2020
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Kl. 10.00		
Messen åbnes ved Jørn Boesen Andersen og 		
			Borgmester Jesper Frost
Kl. 10:30 – 12:30
Børnelopper på scenen
Kl. 11:00 		
Veteran knallert træf
Kl. 12:00
Udtræk af præmier på indgangsbilletten
Kl. 11:00 – 14:00
Mulighed for køb af burgere fra Vilslev Kokken
Kl. 14:00
Morten Fillipsen spiller
Kl. 16:00 		
Auktion og udtrækninger af præmier på 		
			indgangsbilletten
Kl. 16:30		
Messen lukker
Hejs gerne flaget på dagen

Støt vores udstillere – de støtter os
Reserver stand til Børnelopper: Lene Søgaard 28 49 50 28 eller Helle
Hvitved 61 33 14 92
Hvis vejret tillader: der bliver mulighed for at købe et
dronebillede af egen egendom.
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Forbedringer ved benzintanken
og købmanden

Vi har et flot benzinanlæg ved købmanden, som er med til at markere både
tanken og købmandsbutikken i bybilledet.
Tanken bliver nu forbedret med flere ting. Det gælder både udskrivning af
kvitteringer, tydeligere tekst ved kortindlæsning og luftpumpen, som vil blive
fornyet i nærmeste fremtid.
Når K34 får bedre økonomi, som de gør i øjeblikket, kan de bedre få råd til at
vedligeholde bygningen, det faste inventar i butikken og andre ting. F.eks. har
K34 netop besluttet at forny asfalten foran butikken. Det er godt for både leverandører til købmanden, for kunderne og for udseendet.
Der er jo en synergieffekt mellem benzintanken og købmandsbutikken. Flere
kunder det ene sted giver også flere det andet sted.
Når private og firmaer køber benzin og diesel ved vores lokale tank får K34
mere i leje af benzinselskabet. Gó on giver et fast beløb i leje om året, men beløbet bliver større, hvis vi sælger mere brændstof.
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Ved at handle lokalt, øger vi udsigten til at bevare butikken og tanken. Det
koster ikke ekstra, da der er gode priser både i butikken og ved benzintanken.
Købmanden har gode ugentlige tilbud og Go òn er med, når der er benzin-krig.
I dag d. 1. marts er prisen under 10 kr.
Gó on har lempet på kravene til tankkort, så har du ikke bestilt et til din virksomhed eller privat endnu? Så kan du nemt gøre det på www.goon.nu
De fleste af K34´s bestyrelse er travle børnefamilier. K34 søger derfor en ”pedel” til de små lette opgaver i hverdagen. Som f.eks.at tømme skraldespand,
feje, fylde op med handsker osv.
Er du interesseret kan du ringe til formand, Michael Rosendal på 53500771.
Vi håber, at vi kan bevare både købmanden, benzintanken og en levende bymidte, hvor folk mødes.
Knud Runge og Michael Rosendal

Tennisstart / Jan B Andersen
Så kom foråret, og tennisanlæggets 2 baner bliver snart klargjort til brug.
I hvert fald er det planen at banerne klargøres søndag 5. April hvis vejret tillader det.
Tennisfaciliteterne i HSUG er meget fine, med 2 gode grusbaner, hyggeligt tennishus, og et velfungerende vandings og lysanlæg.
Som medlem kan man få udleveret en nøgle (depositum 50 kr.) og spille på faste
tider, og/eller skrive sig på reservationsskema, og spille på ledige tidspunkter,
når man har tid og lyst.
Sommerkontingentet er 500.- kr. for seniorer over 25 år. For unge mellem 15 og
25 år er kontingentet 300.- kr. og for børn under 15 år koster det 150.- kr.
Vi håber selvfølgelig at gense vores ”gamle” tennisspillere i den nye sæson. Nye
spillere er også meget velkommen, så kontakt endelig én af os fra tennisudvalget,
for en gratis prøvetime eller to, hvor vi også vil være behjælpelig med udlån af
ketchere.
Kontakt os også, hvis du evt. mangler makkere/modspillere. Så vil vi forsøge at
koordinere nogle prøvetimer, hvor man kan prøve sporten af mod jævnbyrdige
med- og modspillere.
Så find ketscheren frem, og benyt dig af det fine og hyggelige tennisområde i
HSUG.
Er der tilmeldinger, spørgsmål, eller ønsker og gode ideer, så kontakt én af os fra
tennisudvalget.
Vel mødt til en ny tennissæson...
Eilif Pedersen e-mail: eilif@bihus.dk mobil 40172817
Jan Andersen e-mail: jan.b.andersen@bbsyd.dk mobil 28495029
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HSUG - Beretning / Claus Jæger
Generalforsamling 2020 HSUG Formandensberetning

Så er der igen gået et år, og tiden går hurtigt, men når det går stærkt, så siges det
at tiden går godt.
Jeg syntes at det går godt for HSUG, vi er kommet ud af 2019 med stigende medlemstal, og et godt økonomisk resultat.
Vi er jo en paraply forening med mange grene, og jeg vil følgende lige sige et par
ord omkring hver enkelt, som jeg har modtaget fra udvalgene.

Petanque:

Petanque er inde i en god og stabil gænge. Vi spiller fast hver onsdag kl. 9.30
hele året rundt med 30 - 35 deltagere. Hertil skal lægges et hold onsdag aften,
så vi ligger på ca. 50 udendørs medlemmer. Holdet onsdag aften spiller ikke om
vinteren. Vi har haft 4 hold med i DGI-turnering i C-rækken, og det lykkedes 3
af holdene at kvalificere sig til den afsluttende finalerunde. Vi har afviklet et Sct.
Hans stævne, hvor også andre foreninger deltog, samt landsbyfestturnering og 2
interne turneringer.
Stemningen og det sociale samvær er helt i top hver gang, og derfor kunne vi
også mønstre 30 deltagere til vores årlige petanqueferie, der i år gik til Assens.
Den største udfordring sidste år var udvidelsen af vort baneanlæg med 50 %. Det
var en hård arbejdsopgave med bl.a. flytning af 2 skure, men resultater er blevet
utrolig flot, og der er nu blevet mere ”albuerum”.
Der er en god og solid arbejdsstyrke til at passe klubhus, baneanlæg og tilrettelæggelse af turneringer, så petanque står godt rustet til den fortsatte aktivitet.

Tennis:

Opstart sommer tennis i 2919 var start april.
Baner klargjort med fælles hjælp fra frivillige blandt tennis medlemmerne.
Det var 36 spillere på medlemslisten i udendørs.
Fine baner og forhold sæsonen igennem.
Udenoms arealer ved tennis og petanque området klaret af viceværterne Erik
Alberg og Johannes Bondesen.
Indendørs er der spillet softtennis af 12 spillere, (på badmintonbaner).
Desuden er der søndag formiddag 2 der spiller på hel tennisbane i hallen.
Opstart udendørs tennis start april igen i år.

Fodbold:

Vi har haft et oldboys hold, som har klaret sig ganske fint, oprykningen til C
rækken glippede i sidste kamp. Oldboys holdet spiller under DGI.
Landsbyposten April 2020 8

Så har vi haft et dame 7mands hold under JBU, der har været mange jævnbyrdige
kampe. 3 halvleg er næsten hver gang vundet med hygge og kage.
Indendørs har damerne også deltaget.
Lysanlægget er af noget ældre dato, kommunen forsøger at holde det kørende,
har brugt noget tid på det, nu skulle det være forsvarligt og med lys i lygterne.

Gymnastik:

Igen i denne sæson 2019/2020 har det været en udfordring at finde trænere/
hjælpetrænere til holdene samt finde tider, som passede både trænere og hjælpetrænere, men trods dette lykkedes det at få det hele til at gå op i en højere enhed.
Flere af holdene har fået 2 trænere, men for at kunne dække alle holdene, har det
ene medlem af gymnastik udvalget taget 2 hold. Vi har 9 trænere og 9
hjælpetrænere, som er fordelt ud over 6 hold: Forældre/Barn, de 3 – 4 årige, de
5 – 6 årige, spring 0. kl. – 2. kl., spring 3. kl. og op efter samt dame/herrer holdet
- i alt 68 gymnaster i alderen fra 10 mdr. til 80 år.
Det glæder os i udvalget, at vores medlemmer har vist en rigtig god vilje til at få
betalt kontingenterne, og udvalget har derfor kun sendt en høflig reminder ud
til få personer pr. hold.
Flere af vores trænere og hjælpetrænere har gennem sæsonen også været på kursus, hvor de har fået masser af gode idéer med hjem, og flere af idéerne er også
blevet afprøvet.
I øjeblikket arbejder holdene på højtryk for at blive klar til gymnastik opvisningen, som ligger søndag den 8. marts 2020. Til opvisningen vil 5 af holdene være
repræsenteret, samt besøg af måske 2 gæstehold. Og ud fra de rygter, der er sivet
ud til os i udvalget, lyder det til at blive en fantastisk opvisning med masser af
god musik, spændende serier og gode redskabsbaner.
Til den kommende sæson skal udvalget have kigget på, om der evt. er redskaber
som skal udskiftes eller om trænerne har ønsker til andre redskaber eller tilbehør.

Badminton:

Badminton i HSUG, er inde i en god udvikling. Vi har i flere år desværre set at
udlejning af baner til motion og antallet af turneringsspillere er dalet. Men den
udvikling har vi fået vendt i 2019, med fremgang på alle fronter, vi kunne faktisk
godt leje flere baner ud, men det begynder at knibe med pladsen i hallen.
På børnesiden har kan der også måles fremgang, vi har fået en del nye spillere i
gang, specielt de helt små fra 8-9 års alderen. Der er en god stemning til træning,
og vi har fået næsten alle ud og spille holdkampe eller stævner, og som det kan
ses i marts nummeret af landsbyposten, så er de gode til at få medaljer med hjem.
Landsbyposten April 2020
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Antallet af medlemmer i badminton var i 2019 på 127 stk. fordelt på 38 børn og
89 voksne.

E-sport:

2019 har været et godt men udfordrene år for esporten, især de små klubber,
som vores grundet placering og mangel på frivillige kræfter.
Vi er i HS eSport gået fra at være 3 frivillige trænere, til at være nede på 1, og det
er ikke nok.
Bjørn har været ude og lede siden starten af december 2019, lokalt og online i de
DGI grupper der er for frivillige eSport trænere/hjælpere, og i nærmeste fremtid
med opslag i nærbutikker, haller, skoler mv., dog pt uden den store respons.
Udover dette, er der en positiv stemning i klubben, og medlemmer imellem, og
der skal lyde en stor ros til forældrene bag, de bakker godt op om alt.
Vi er kommet med i DGI Esport ligaen igen efter en kort pause, og har næsten
vundet alle vores kampe. Det er gået super godt, og forhåbentlig står vi til at
rykke op når spillerunden er færdig.

Billard:

Billard har været lidt af et smertebarn i flere år, det har knebet med at få nogen til
at tage sig af det, samt at en del af de spillere som har været i klubben i mange år
er stoppet. Men i 2019 har vi gjort en større indsats for at få sparket gang i billard
igen, og det lader til at det så småt begynder at lysne.
Der er kommet nye spillere til, i 2019 var der 9 medlemmer, og jeg tror tallet
bliver højere i 2020.

Landsbyposten:

Landsbyposten blev jo, som de fleste ved, 40 år i 2019, det blev fejret med en
rigtig fin reception i samlingsalen, med flere af de ”gamle” redaktører som deltagere.
I 2019 er der også fra HSUG side blevet lavet et større arbejde med at sikre den
fremtidige økonomi i landsbyposten, der er som sagt ikke gratis at udgive et
blad. Men der har heldigvis været stor opbakning fra næsten alle foreninger i
Hunderup/Sejstrup, der er indgået faste aftaler om bidrag, således at HSUG ikke
alene hænger på udgiften. For landsbyposten er jo efterhånden ikke et
klubblad for HSUG, men snarere et sogneblad for hele Hunderup/Sejstrup.

Landsbyfest:

Igen i 2019 må landsbyfesten betegnes som en succes, det var 3 dage med mange
gæster og højt humør.
Lige fra moseløb til fodboldkampe med superliga dommer, gratis sildebord,
rundstykker lørdag morgen, og fuldt hus lødag aften med spisning og gallashow,
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samt sponsorløb og musik. Der er en masse som jeg ikke har nævnt, men de fleste har jo selv været med til festen, og jeg ser frem til året landsbyfest, med håb
om at det holder op med at regne inden.
Som formand vil jeg meget gerne sige en stor tak til alle dem som gør en indsats
for foreningen, at sidde i bestyrelsen og som formand er faktisk det letteste job
at dem alle. Det er ude i udvalgene arbejdet bliver gjort, og uden alle vores frivillige, ville HSUG ikke være det den er i dag. Derfor har vi også indført en hyldest
til de frivillige dag i HSUG, hvor vi samler dem alle, for at sige tak for
deres indsats.
Vi vil gerne fra bestyrelsen og mine vegne sige tak for et godt 2019, og et håb og
tro på at 2020 bliver lige så godt.
Formanden.

SOGNEARKIVET

v/ Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19,30 til 21,30

Landsbyposten April 2020
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Kaffe med Karina og Kim / Eilif Fogh Pedersen
De fleste har nok opdaget, at der sker noget på Kjærgårdsvej 50 B i Hunderup.
Nyligt ”indflyttet” her er Karina Dyg og Kim Frederiksen, som kommer fra et
hus i Bramming. ”Indflyttet” vil sige at de bor i en beboelsevogn på 25 m2, og
de fleste ejendele er i depot, mens den røde trelængede gård er under kraftig
ombygning og renouvering: Mure og gulve forbliver, dog er der blevet lagt 4
skifter musten ovenpå, mens det gamle tag måtte kasseres. På den måde bliver
der plads til at udnytte første salen.

Da Karina og Kim så annoncen for gården, var de ikke længe om at slå til. De
to piger, Anna på 14 og Mille på 7, var også straks med på ideen, bl.a. fordi de
alle tidligere var kommet en del i området - til familie, diletant, landsbyfest
m.m. De så også fordelen ved, at der var skolebus, lokal købmand og togstation.
Gården blev købt, og så måtte de se, om huset i Bramming kunne sælges! - Det
Landsbyposten April 2020
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kunne det, før end de fik set sig om (3 mdr), hvilket så betød, at de måtte have
en midlertidig bolig på de 25 m2. - ”Hvordan går det at bo 4 på så lille plads,”
spørger jeg. ”Fint,” svarer Karina og Kim, - ”man skal bare sørge for at rydde
op hele tiden, og så er vi jo meget af tiden beskæftiget med renouveringsarbejdet på gården - eller på arbejde” (Karina arbejder i farve/tapet forretningen i
Bramming, og Kim arbejder som paramediciner hos Falck). ”Så laver pigerne
mad!?”, spørger jeg med et skævt smil, og de gengælder med et nik!
Karina og Kim har valgt håndværkere til det udvendige, og så selv lave det
meste af det indvendige. Kim har lidt erfaring med tømrerarbejdet. Han har
lange vagter hos Falck, men så også tilsvarende længe fri imellem vagterne,
hvilket er mere effektivt i forhold til et 8-16 arbejde. På det gamle loft har de
fundet forskellige gamle og spændende ting: På en bjælke kan de se, at gården
stammer tilbage fra 1885, mens der på en anden bjælke står skrevet - ret så
historisk: Ned med Estrup! (Svært at se på billedet) (Wikipedia: Jacob Brønnum
Scavenius Estrup (16. april 1825 i Sorø – 24. december 1913 på Kongsdal) var en
dansk godsejer og konservativ politiker, der var Danmarks 14. konseilspræsident
(svarende til statsminister) fra 1875 til 1894. Han er
dermed Danmarks længst siddende regeringsleder.
Estrup var modstander af almindelig valgret og af
parlamentarismen. Han havde i perioden som regeringsleder fra 1875 til 1894 ikke flertal i Folketinget
men regerede via provisorier (midlertidige finanslove) udstedt af Landstinget.)
Til gården hører der nu blot 1 ha, men de er bl.a.
udnyttet til at grave slanger ned til jordvarme. Lige
nu (5/3) skal man ikke gå derud, for man synker
langt ned i mudderet!
Sidelængerne er projekt 2! - men vi kan godt tænke
os at indrette det til ”leg”, fx værksted, ølbrygning
og lignende, siger Karina og Kim.
Som det så ofte sker, når man kaster sig ud i et
større projekt, så griber det om sig, og Karina og
Kim må da også erkende, at der undervejs med
istandsættelsen dukker flere ”vi skal også lige
lave...” op. Så da kaffen er drukket op, og det uundgåelige spørgsmål kommer - hvornår flytter I så
rigtigt ind? - ja, så kommer der et valent svar: Vi
håber, det bliver inden sommer!
Landsbyposten April 2020 13

Fællesspisning i Sejstrup Forsamlingshus med
musik af lokale Stine Klingsten og venner.

Tirsdag d.21. april kl.1800 har vi på menuen, en forårsbuffet med
farsspyd, kyllingespyd, oksefilet, svinemørbrad med bacon, små nye
persillekartofler med skysauce, 2 årstidens salater med dressing og
+ det løse. Incl. Kaffe & kage.
250,- for voksne og 100,- for børn under 12 år
Billetter købes hos
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Landsbyfesten 2020 / Lone Arge-Kristensen
Torsdag d. 28. maj
16:00 		
Teltet åbner - Salg af øl, vand, pølser, mv. Hoppepuder & 		
		Petanque
16:00-17:00 Bålhygge for de mindre børn
17:30-17:55 Tilmelding til Moseløb i teltet
17:30 		
Vi mødes på græsset ved teltet til fælles opvarmning
18:00 		
Afgang Moseløb 10 og 4,5 km
19:00-19:45 Sildebord 19:40 Åbningstale fra Landsbyfestudvalget
19:45 		
Præmieoverrækkelse for Moseløb – alle kategorier
20:00 		
Landsbykagedysten, vi kåre den flotteste kage og bedste smag
		
Tilmelding kan ske til Lone tlf. 60138201
21:00-21:45 Bramming Mandskor underholder i teltet
23:00 		
Teltet lukker

Fredag d. 29. maj
16:00 		
Teltet åbner - Salg af øl, vand, pølser, mv. Hoppepuder & 		
		Petanque
16:00-17:00 Bålhygge for de mindre børn
16:00-21:00 Mulighed for Ølbowling
17:00 		
Fodboldkamp på stadion – De hjemvendte drenge og piger vs.
		
Oldboys/dameholdet. Muligt at tipse før kampstart
17:30 		
I halvlegen, gymnastik opvisning fra DGI Sydvest Ung på 		
		banen
17:50 		
2. halvleg
19:00 		
Grillen tændes op
19:30 		
Fællesspisning, der tændes op i grillen 21:00 Stemningsmusik
		
– Michael Ulv
22:0-01:30
Hygge-Notterne spiller op til dans i teltet
02:00 		
Teltet lukker
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Lørdag d. 30. maj
09:30 		
		
9:30-10:30
10:00-11:30
11:00 		
12:30-14:00
15:00-16:00
18:00 		
19:30-21:00
21:00-22:59
23:00 		

Teltet åbner til Familiedag - Salg af øl, vand, pølser, mv. Hoppepuder & Petanque
Gratis rundstykker
Ansigtsmaling til de små i teltet
Finale i Petanque
Sponsorstafetløb
Familiebanko m. præmier
Fællesspisning
Lokal underholdning og konkurrence
Musik og hygge i teltet (playliste)
Teltet lukker

Søndag d. 31. maj
09:00 		

Oprydning af pladsen – kom og giv en hjælpende hånd

HUSK AT FINDE
FACEBOOK SIDEN
HUNDERUP/SEJSTRUP
LANDSBYFEST
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Foredrag med Stig Rossen i

tirsdag d.16. juni kl.19.00, dørene åbner kl.18.00.
Billetpris 250,Billetter købes hos Min Købmand, Hunderup eller på
Billetten.dk (+ gebyr)
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Keld & Hilda i
lørdag d.19.-09.
Spisning kl.18.00 og koncert kl.20.00.
Keld & Hilda fortæller om deres lange karriere, og blander
det med masser af hits.
En aften med spisning, kaffe og kage samt musik.
450,Billetter købes på Billetten.dk (+ gebyr)
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Hunderup – Sejstrup 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 HunderupSejstrup skaber liv og glæde i vores lokalsamfund.
Vi skriver 1. marts 2020 - og vi mangler 51.362 i omsætning i forhold til vores
budget for 2020.
Og det skal vi DA have ændret.
Kan din lokale købmandsbutik overleve, når Anna Grethe giver dig 15% rabat
på dine indkøb?
OMSÆTNINGEN altså beløbet du køber
JA, det kan jeg – for det er
for, der gør, at din lokale købmandsbutik overlever.

Så jo FLERE der handler LOKALT
og jo MERE du handler LOKALT

jo større muligheder er der for, at vi også har en lokal købmandsbutik om 5 år
Vi har et stærkt hold af medarbejdere,
der er klar til at give dig den bedste service
Din købmand Anna Grethe
Magdalena, Inger Marie, Anette, Line, Cecilie, Nicole, Sebastian, Astrid
Amanda, Rikke, Celina, Kamilla, Mia, Elias og Teresa

Generalforsamling i K 34 / Michael Rosendahl
Indkaldelse til generalforsamling i K34 torsdag den 23/42020 kl. 19.30 i hallen.

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
3.
Forelæggelse af regnskab
4.
Anvendelse af overskud/underskud
5.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Michael Rosendal – modtager genvalg
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6.
7.
8.

Hans Christian Jochimsen – modtager genvalg
Mikkel Jensen – modtager genvalg
Allan Nielsen – modtager genvalg
Valg af sidste bestyrelse medlem
John Søgård (kasserer) – modtager ikke genvalg
Valg af revisor
Fondsmidler status og planer for det igangværende år
Eventuelt

Info omkring K34 til alle nye tilflyttere. K34 er selskabet som ejer købmandsbutikkens bygninger. Kom forbi vores generalforsamling og hør om der evt.
er noget du vil kunne bidrage med. Så vi sammen kan skabe de mest optimale
rammer for vores købmand, så vi stadig har den om 3, 5, og 10 år. ALLE er
velkomne.

Samtalesalon om FOLKESTEMNING /
HOLDNINGER

Mandag den 20. april kl. 19 til 21 i Idé Forums lokaler i
Hunderup – NB bemærk ny dato!

Af og til fyldes vi af folkestemninger: Sorg efter 11. september, sejrsrus efter EMsejren i 1992, frygt for COVID-19. Hvad er en folkestemning? Hvilke folkestemninger lader du dig gribe af? Og hvilke folkestemninger ville du helst være foruden?
Holdninger påvirker og i varierende grad styrer vore opfattelser og overbevisninger, hvorfor de udgør en del af grundlaget for forklaringen på vores adfærd
og til forudsigelse af fremtidig adfærd. Hvad påvirker vores holdninger? Hvad
skal der til for at vi ændrer mening om noget?
Det handler samtalesalon om FOLKESTEMNINGER / HOLDNINGER om.
Der er ingen rigtige svar - bare nysgerrigheden efter at tale med andre og måske også blive lidt inspireret af hinanden.
Spred meget gerne budskabet. Alle er velkomne, og du behøver ikke at finde
nogen af følges med – og det koster ingenting at deltage, og vi skal nok sørge for,
at du får nogen at snakke med. Det kræver ingen forberedelse, særlig viden eller
forhåndstilmelding. Bare kom, hvis det passer. Der er kaffe, te og kage undervejs.
Vi glæder os til at se dig.
Menighedsrådet Hunderup-Sejstrup og Mette Bjergmark
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Nyt fra Lokalrådet / Claus Simonsen
Lokalrådet er siden årsmødet i oktober nede på at bestå af tre personer. Vi ønsker stadig at der bliver arbejdet videre på nogle af de spændende projekter der
er blevet foreslået – men vi må se i øjnene at vi selv ikke magter at levere hele
arbejdsindsatsen.
Projektgrupper
Lokalrådet foreslår oprettelsen af nogle underudvalg – i stil med de allerede
etablerede udvalg der arbej-der med hhv. lejeboliger og Hollænderskoven. Der
er blevet udtrykt ønske om følgende emner:
•
Et forslag om at der etableres shelters ved Vandværksskoven til glæde
for dem der ad Drivvejen kommer igennem vort område
•
Et projekt der går ud på at etablere attraktive parkeringsmuligheder for
gæster i autocampere. Foreløbige forslag til placering: P-pladsen ved
købmanden eller P-pladsen over for kirken
•
Et projekt der går ud på at etablere en belyst og godt farbar sti fra Kir
kevej bag om Kirkevej 52 og 54 til Ribevej i Sejstrup.
Lokalrådet vil koordinere og være med til at starte udvalgene op, vi vil sørge
for den nødvendige kontakt til kommunen, og vi vil i den udstrækning det er
muligt, følge udvalgenes arbejde og eventuelt deltage i en del af møderne, hvis
det er ønsket.
Hvis du er interesseret, kan du henvende sig til lokalrådet på mailadressen
lokalraad@hunderup-sejstrup.dk, og så vil vi sætte jer i forbindelse med hinanden. Vi havde et lignende opslag i Landsbypostens januarnummer, men der
kom desværre ingen tilbagemeldinger. Vi forsøger alligevel endnu en gang …
Møde med Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune
Vi er blevet indkaldt til et møde med dette udvalg ude hos os i løbet af året, og
lokalrådet vil gerne have input til hvad vi kan tale med udvalget om. Udvalget
beskæftiger sig med mange ting, men af størst inte-resse for os i HunderupSejstrup er nok underafdelingerne
•
Plan. Har til opgave at skabe de bedst mulige rammer for udvikling og
bevaring i byerne og det åbne land
•
Drift & Anlæg. Arbejder med kirkegårde, parker, grønne områder, 		
skove, veje og kollektiv trafik.
•
Miljø. Håndterer miljøsager mm., varetager spildevandsområdet og
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står for planlægning og administration i forhold til grundvand og natur,
herunder vandløb.
Hvis der er læsere af Landsbyposten der har emner inden for disse områder
som man gerne vil have at vi tager op med udvalget, kan man sende en mail til
lokalraad@hunderup-sejstrup.dk. Af hensyn til vores tilbagemelding til kommunen vil vi gerne bede om at modtage input senest 30. april. På forhånd tak.
Øvrigt nyt fra lokalrådet
Vi har modtaget besked om at bogbussen bliver indstillet pr. 1. april, og at der
i stedet bliver oprettet en række ”biblioteksspots” rundt om i kommunen, hvor
man kan aflevere bøger og hente bøger som man har bestilt på nettet. I planlægningen indgår spots i bl.a. Darum, Vilslev, Jernved, Gredstedbro og Gørding. Bramming Bibliotek bliver bibeholdt.
Naturvejlederne på Kratskellet er blevet sparet væk. Lokalrådet i Darum har
haft et møde med kommu-nens Økonomiudvalg, og vi har støttet dem i deres
protest. I første omgang betyder ændringen at årets høstmarked er blevet aflyst.
Lokalrådsmedlemmer
Slutteligt vil vi opfordre til at foreninger og privatpersoner overvejer om arbejdet i Lokalrådet skulle have interesse. Du får som lokalrådsmedlem mulighed
for at få indsigt i de mekanikker der ligger bag kommu-nens beslutninger, du
kommer til at møde spændende, aktive mennesker fra andre landsbysamfund,
og du får mulighed for at have lidt indflydelse på hvad der kan ske i vore to
byer. Vi mødes ca. ni-ti gange om året, deltager i de møder med kommunen
som vi kan overkomme, og får jævnligt tilbud om at deltage i konferencer
eller andre arrangementer af interesse for mennesker i småbyer som vores.
Det koster slet ikke noget at være med … Skriv gerne til os på lokalraad@
hunderup-sejstrup.dk
Husk i øvrigt at lokalområdets foreninger jfr. lokalrådets vedtægter har krav på
at lade sig repræsentere med op til tre medlemmer i lokalrådet.
Claus Simonsen

Udendørs petanque starter / Alex Andersen

Så er vi tæt på sæsonstarten udendørs i petanque. Man starter lige efter påske,
således at onsdagsholdene begynder den 15. april.
Det vil være muligt at spille alle dage hele ugen. Lav selv et petanquehold med
naboerne, familien eller andre og få en fast tid. Der er superbaner og et dejligt
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klubhus med gode toiletforhold, og vi har petanquekugler til jer.
Kontingent for hele sommeren er kr. 200,-, og så må man spille så ofte, man har
lyst.
Der er forårsturnering for alle interesserede, petanque til landsbyfesten, Sct.
Hansstævne med udenbys gæster samt den årlige petanquetur, der går til Silkeborgområdet den 2. – 4. Juni.
Seniorgruppen spiller onsdage kl. 9.30 og har indlagt en social kaffepause efter
første runde. Man trækker altid lod om makker og modstandere og spiller 3
runder. ALLE kan være med.
Ved landsbyfesten den 28. – 30 maj vil der blive tilbudt en række for medlemmer af petanque og en anden række for ikke-medlemmer. Tilmelding er gratis
og skal ske hos Alex Andersen (mobil 29 70 28 72) senest den 24. maj.
Information om petanquetur fås også hos Alex.
Man kan leje petanquebanerne med tilhørende klubhus til hygge-komsammen
med familie eller naboer til en pris på kr. 10,- pr. person. Varer arrangementet
over 3 timer, er prisen kr. 20,-.
Der SKAL spilles petanque, og man reserverer hos Elva Alberg på mobil 41 59
57 93.

Nyt fra seniorgruppen/ Alex Andersen
Torsdag den 2. april kl. 13.30 i forsamlingshuset
Krigsveteran, Michael Lauenhagen, Tjæreborg
”At leve som krigsveteran med PTSD”
Efter flere udsendelser i forsvaret blev 40-årige Michael Quist
Leuenhagen ramt af fortiden. Han blev sygemeldt med Post
Traumatisk Stress Syndrom. En sygdom han har kæmpet
med siden 2006.
For efter endt værnepligt var den nu 40-årige veteran professionel soldat i en årrække. Først var han udsendt i 2000 til
Bosnien, i 2003 til Kosovo og igen i 2005 var han i Irak. Her
kom han hjem fra i 2006, og karrieren i forsvaret var slut. Michael Leuenhagen
ville begynde på civil uddannelse. Han startede på en bachelor i folkesundhedsvidenskab. Men inden han blev færdig med uddannelsen, blev han ramt af
fortidens minder fra krigene.
Jeg fik det pludselig skidt, og siden blev jeg diagnostiseret med PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion ). Jeg var rastløs, blev svimmel og irriteret. Jeg
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var fraværende, og det var en generel forandring af min personlighed. Jeg var
slet ikke den samme, som jeg var før. Men det er nok lettere for andre at beskrive, hvordan sygdommen kom til udtryk, fortæller Michael Leuenhagen, som
fik forsvarets medalje, fordi han fik konstateret PTSD.
Torsdag den 16. april kl. 13.30
Besøg hos ”TOYOTA” i Ribe

Denne dag bliver der mulighed for
at opleve, hvad der sker bag kulisserne hos bilfirmaet ”Toyota” i Ribe.
Vi får en rundvisning i udstillinger,
værksteder og dækhotel m.v.
Herefter samles vi i kantinen, hvor
indehaver, Louis Lund, vil fortælle
lidt om firmaet og bilsalget, og hvordan du finansierer din nye bil. Der bliver også fortalt om fremtidens biler, hvor der
venter udfordringer med at gøre dem miljøvenlige.
Louis Lund og Toyota vil traktere os med kaffe og kage og vil derfor gerne vide, hvor
mange vi kommer.
Tilmelding er derfor nødvendig til Alex Andersen (mobil 29 70 28 72) senest den 9. april.
Afgang fra forsamlingshuset kl. 13.00, hvor vi fylder bilerne op.
Torsdag den 30. april kl. 13.30 i forsamlingshuset
Generalforsamling og foredrag
Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne.
Derefter er der foredrag med
Tidligere uddeler i Kvickly i Ribe, Otto Olsen

Otto Olsen er en kendt og anerkendt person i Ribe.
Han har arbejdet og arbejder stadig utrætteligt for
sine ideer.
Som brugsuddeler havde Otto Olsen for godt 50 år
siden en god andel i opstarten af ”Kvickly” i Ribe.
Der blev tænkt nye tanker, og nye ideer falder ikke
altid i god jord.
Inden for sportens verden har Otto Olsen især gjort
sig bemærket med sit arbejde for håndbolden i Ribe, hvilket har udmøntet sig i
Sydbank og Jydske Vestkystens skulderklap.
Også i bridge har han påtaget sig lederjobs, men kom selv og hør resten. Det
bliver garanteret et spændende foredrag.
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Menighedsrådsvalg / Ole Witte Madsen

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg
Vil du være med til at præge det lokale kirkeliv?

Der bliver et par ledige pladser i menighedsrådet, når der er valg i efteråret. I
menighedsrådet arbejder frivillige med at skabe samspil mellem kirkeliv og det
lokale liv i Hunderup-Sejstrup. Vi vil meget gerne arbejde sammen med andre
foreninger, og vi har f.eks. et glimrende samarbejde med LandsbyScenen om
fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning. Sådanne samarbejder vil vi gerne have
mere af.
I menighedsrådet kommer man ind i maskinrummet og får mulighed for at få
medansvar og indflydelse på kirkelivet i sognet i trygt samarbejde og jævn dialog
med personale og præst.
Ved orienteringsmødet kan du høre meget mere om menighedsrådets forskellige arbejder og gøremål. Denne aften kan man bare møde op og lytte uden at
forpligte sig på noget.
P.t. består menighedsrådet af Lena Randrup (formand), Mette Fredslund (næstformand), Inga Jensen (kontaktperson), Hans Jørgen Kristensen (kasserer) og
Jan Skovsgaard Christensen (kirkeværge).
Tid: Onsdag den 13. maj kl. 19
Sted: Klublokalet

de 3-4 årige
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Sogneudflugt / Ole Witte Madsen
Sogneudflugt til Kongernes Jelling og Fjordenhus
Tag med på rejse til Danmarks helte i fortiden og nutidens prægtige arkitektur
Du inviteres hermed på den årlige sogneudflugt. Denne gang skal vi østpå til
Kongernes Jelling, hvor Danmarks dåbsattest står i form af Jelling-stenen (som
desuden er det første danske monument, der blev optaget på UNESCO’s verdensarvsliste). Vi skal også til Fjordenhus i Vejle, der byder på overdådig bygningskunst designet af den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson.
Formiddagskaffen medbringer man selv hver især, og den nyder vi på vej i bussen.
Middagen indtager vi på Hopballe Mølle, der ligger naturskønt ved Grejsdal Å.
Eftermiddagskaffen får vi et sted i Vejle, inden vi mætte af social samvær, god
mad, frisk forårsluft og dansk historie drager med vest, så vi er hjemme inden
aftensmad.
Tid: lørdag den 16. maj kl. 9
Bussen samler op ved Vilslev Kirke og Hunderup Kirke. Nærmere info kommer
til de tilmeldte.
Pris: 200 kr. (kontant betaling i bussen)
Tilmelding: Lisbet Knudsen, tlf. 30 32 36 08, lisbet_knudsen@hotmail.com

Spring fra 3. kl og opefter
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De 5-6 årige

spring fra 0. kl - 2. kl
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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
Lør
Søn
Tors
Tors
Lør
Søn
Ons
Tors
Fre
Man
Ons
Tors
Lør
Man
Tirs
Tirs
Tors
Tors

28 mar
29
2 apr
2 apr
4 apr
5 apr
8 apr
9 apr
10 apr
13 apr
15 apr
16 apr
18 apr
20 apr
21 apr
21 apr
23 apr
30 apr

17,30
11
13,30
17
13
9

Kun for kvinder (s. 24 i februarnummeret)
Walk and Talk (s. 9 i martsnummeret)
Krigsveteran i senioklubben (s. 26)
Konfirmandskuespil i Vilslev Kirke
Snapsetur (s. 3)
Klargøring af tennisbaner (s. 7)
Fællesspisning i Forsamlingshuset
17
Gudstjeneste i Hunderup Kirke m kor og påskemåltid
Deadline for næste nummer af Landsbyposten
16
Musikgudstjeneste i Vilslev Kirke m Ribes Drengekor
9,30 Udendørs petanque starter (s. 25)
13,30 Seniorklubben på besøg hos Toyota Ribe. (s. 27)
10
Forårsmesse i Hallen (s. 5)
19
Samtalesalon (s. 23)
17
Børneteater (s. 3)
18
Fællesspisning m musik i Forsamlingshuset (s. 14)
19,30 Generalforsamling i K-34 (s. 22)
13,30 Generalforsamling og Kvickly-uddeler i Seniorklubben
(s. 27)
Man 4 maj 10
Søren Damkjær holder åbent hus (s. 11)
Tors 7 maj 19
Bededagsaften m varme hveder i Vilslev Kirke
Ons 13 maj 19
Orientering om menighedsrådsvalg (s. 28)
Sogneudflugt til Kongernes Jelling og Fjordenhus.(s. 29)
Lør 16 maj 9
To- 28-31
Landsbyfesten (s. 15-19)
Sø
maj
Fre 5 jun 13,45 Grundlovsmøde på Riber Kjærgård
Tirs 16 jun 19
Stig Rossen i Forsamlingshuset (s. 20)
Ti- 4-7
Seniorklubbens sommerferietur (s. 28 i martsnr.)
Fr
aug
Lør 19 sep 18
Keld og Hilda + spisning i Forsamlingshuset (s. 21)
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