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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
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
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Juli

GYMNASTIK
Lotte Aarhus Fyhn
Tlf. 40 14 19 11
gymnastik@hsug.dk

HJEMMESIDE
Lejf Bjerrum Jørgensen
redaktion@hunderup-sejstrup.dk
www.hsug.dk
Tlf. 75 17 35 91

Landsbyposten
udgives af H.S.U.G. og omdeles til
samtlige husstande i Hunderup Sogn.
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Henrik Damgård Ole Madsen

Lis Andersen

Nørlundvej 7
Tlf. 42 20 62 79

Tlf.: 27 51 33 52

Tlf.: 75 43 10 59

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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HUSKEKALENDEREN
Tor.

2. jun.

Landsbyfesten starter

Søn.

5. jun.

13.45

Grundlovsmøde Kjærgård Landbrugsskole

Tor.

9. jun.

19.30

Generalforsamling Sejstrup By Beboerforening

Lør.

2. jul.

14.00

Klubaften Billard

Tir.

13. sep.

Opstillingsmøde til menighedsrådet

Søn.

25. sep.

Høstmarked i ”Kratskellet”

GUDSTJENESTER/KIRKEDAGE
Søn.

5. juni

09.30

Søn.

12. juni

Fælles

Søn.

19. juni 09.30

Hunderup Kirke (ved Christina Frøkjær)

Søn.

26. juni

Fælles

Søn.

3. juli

11.00

Hunderup Kirke

Hunderup Kirke (ved Christina Frøkjær)
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LANDSBYPOSTEN OG ”STAFETTEN”
I sidste nummer af Landsbyposten foreslog jeg en ny omgang af ”Stafetten”. Jeg
starter op efter sommerferien og håber på opbakning efterfølgende, så vi kan få
nogle aktuelle fortællinger fra vores lokalsamfund. Ønsker du at komme til orde
efter mig eller har gode forslag til deltagere, så hører jeg meget gerne fra dig/jer
på;
landsbyposten@hotmail.com
Sidst i dette nummer af Landsby-posten kan du læse et historisk indlæg, som i
den grad trækker tråde til noget aktuelt. Mange tak for det, Knud Erik Smidt.
Rigtig god landsbyfest og sommer til jer alle. Landsbyposten vender tilbage til
august. Næste deadline er derfor 20. juli.
Henrik Damgård
landsbyposten@hotmail.com

KONFIRMATION
Konfirmeret i Hunderup kirke søndag d. 1. maj 2016: Emil Lundgaard Andersen - Julia
Holm Ebbesen - Tobias Larsen - Klara Hedevang Malmø - Nicoline Nagstrup - Helena
Margrethe Rosengård Søgaard - Mathias Klitgaard Ravn Sørensen.
Se billedet af de fine konfirmander på bagsiden.

DÅB
Tine Damkjær Lambertsen og Jakob Nordby fik søndag d. 27. marts 2016 døbt deres
datter Freya Nordby Lambertsen i Hunderup kirke.
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GRUNDLOVSMØDE
Søndag d. 5. JUNI KL. 13.45
PÅ KJÆRGÅRD LANDBRUGSSKOLE
Program:
Kl. 13.45

Jørn Jørgen Jyde spiller op

Kl. 14.00

Velkomst og fællessang

Kl. 14.10

Grundlovstale ved Jakob Lose, Kultur- og Fritidsudvalgsformand i
Esbjerg Kommune

Kl. 14.40

Fællessang

Kl. 15.00

Kaffe.mm

Kl. 15:30

Gymnastikopvisning ved Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole

Kl. 16.15

Afslutning

Menighedsrådene og foreningerne i Hunderup og Sejstrup, Kjærgård

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
Eller

www.HSUG.dk
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NYT FRA LOKALRÅDET
En flok energiske sav-førere er i fuld gang med at kreere 6 nye træmænd til Parken. SE
vækstpulje har bevilliget 13.500 kr. til træ til mændene og til borde og bænke. Der skal
lyde en stor tak herfra. I august vil parkudvalget arrangere en indvielse med tilhørende
parkfest, hvor de selvfølgelig inviterer SE og JV mm.
I efteråret planlægger vi et borgermøde, hvor vi inviterer alle fra Hunderup-Sejstrup til
en brainstorm om ønsker for fremtiden. Inden da, en sen eftermiddag i august, vil vi invitere alle børnene i 3. – 8. klasse til et møde i parken, hvor Jørgen og jeg først vil vise
dem småkravl fra søerne og træer i skoven. Bagefter skal de lave små videofilm, hvor de
fortæller om, hvad de kunne ønske sig herude. De får også lidt at spise.
Nærmere detaljer om begge arrangementer kommer i augustnummeret.
Vi har holdt et fællesmøde med alle foreningerne, hvor vi har fortalt om vores arbejde.
Hilsen Helle Hvitved

GENERALFORSAMLING SEJSTRUP BY BEBOERFORENING
Generalforsamling afholdes den 9 juni kl. 19.30
på Kirkevej 74

Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag som ønskes drøftet, på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
8 dage før.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Tommy Ebbesen, Signe Hansen Sigfred Bjerrum, Nele Nielsen og Birgitte Lützen
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SEJSTRUP FORSAMLINGSHUS - ET NØGLEHUS!

Da jeg for et stykke tid siden skulle holde en fest (fødselsdag) i forsamlingshuset, var jeg
lidt spændt på hvordan det skulle fungere, når der ikke er tilknyttet en 'kogekone' mere i
huset.
Og ja det er et 'nøglehus' for man får adgang til en nøgle, så man kan komme med alt
det, der skal til for at holde en fest (drikkevarer, duge, blomster osv.) indenfor den periode man nu har lejet huset.
Udlejer Pernille Jakobsen var rigtig sød og tog sig tid til at mødes med mig i huset og
gennemgå alt det praktiske, og hun formidlede kontakt til Mad & Hjælp i Toftlund v/
Suzanne Hansen, som leverede mad, køkkenhjælp og servering til rimelige priser — det
kan anbefales!
Pernille var også rigtig god til at følge op på de aftaler, der var lavet.
Efter festen skulle vi selv sagt rydde op og feje gulvene, men resten af rengøringen i hele
huset er inkluderet i lejen af huset.
Dette med håb om at der fortsat vil være rigtig mange gode fester i det gamle (nøgle)hus.
Venlig hilsen
Ruth M. Vogt

PS! Det var en rigtig god fest — og Kupmagerne sørgede for at danseskoene blev rørt

Til læserne af Landsbyposten
K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbr ugs-diesel.
Ved køb af minimum 1000 liter er vores priser altid mindst 40 øre/ liter under OK´s
listepris.
Ring og få et godt tilbud og støt vores lokale brændstofsalg og dermed K-34.
Hjælp med at holde liv i sognet.
Ring til Johannes Clausen på 23245489.
På bestyrelsens vegne
Ole Wind 41384357.
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LANDSBYSCENEN
Så har vi i Landsbyscenen fået os konstitueret.
Jette Rasmussen : Formand
AnneBodil Fredriksen: Næstformand
Birthe Birk: Sekretær
Jytte Clausen og Doris Præst : Bestyrelses medlemmer.
Kan fortælle at forberedelserne til vinterens opsætning er i fuld gang. Det vil der komme
mere om i næste nummer af Landsbyposten.
Men glæd jer
På Landsbyscenens vegne
Doris Præst

LANDSBYFEST 2016 - TILMELDING
RUNDBOLD
(torsdag d. 2 og fredag d. 3. juni fra kl. 16.00)
1. Gå ind på Facebook under Hunderup/Sejstrup landsbyfest, der ligger et opslag med
tilmelding til rundbold.
2. Ring til Dan Andersen på 61 72 25 80
Alle hold/gader er velkomne til at deltage, og jo flere hold, jo sjovere stemning på pladsen. Tøv ikke med at melde et hold til, hvert år er der mange der gerne ville have spillet,
men ikke lige fik et hold meldt til.

MOSELØBET
(torsdag d. 2. juni kl. 17.30)
1.

Mød op på selve dagen, der kan købes startnumre i teltet fra kl. 16.30
2.
2. Skriv en mail til Claus Schønwandt til fodbold@hsug.dk med navn, alder og distance.
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HUSK BØRNEDISCO TIL LANDSBYFESTEN

Entré kun 30 kr.
Billetten kan veksles til køb i slikboden
til festen (værdi 20,-)

99
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SÆBEKASSEVÆDDELØB
Så er det tid for forældre/ barn byggeprojekt.

Til årets Landsbyfest 2016 vil der lørdag kl. 15.00 være stor dyst i sæbekassevæddeløb på festpladsens plæne.
Så få pillet hjulene af din gamle barnevogn, ”lån” din søsters dukkevogn og byg
den bedste og hurtigste sæbekassebil, der kan hive trofæet hjem i Hunderup/
Sejstrups store sæbekassevæddeløb..!!
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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 HunderupSejstrup 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
1414

NYT FRA BILLARD
Lørdag d. 2 jul kl. 14.00 er der klubaften for alle medlemmer
Der er også mulighed for at evt. nye medlemmer kan tilmelde sig til denne dag.
Vi starter grillen op grillen og smider lidt pølser på, og der vil selvfølgelig være lidt tilbehør til også. Der vil være en egenbetaling for alle (også for medlemmer) på 80 kr. for
mad og 1 øl eller vand.
Vand og øl kan købes for 5/10 kr.
Alt sammen foregår fra 14.00 - ca. 16.30 ved billiardklubbens lokaler (med indgang fra
siden af hallen)
Den vil stå på hyggeligt samvær, og der vil være en lille hyggeturnering for deltagerne
med en lille præmie (samt prale retten selvfølgelig).
Alt tilmelding forgår telefonisk til tovholder Bjørn Jepsen på 20486106.
SU senest 22. juni.

Obs! Hvis mobilen ikke bliver taget, så vær venlig at lægge en besked med jeres info.

AFLYSNING AF SOMMERMOTION FOR VOKSNE
Tirsdag den 14. juni er sommer motion aflyst på grund af manglende interesse.
De 2 første gange mødte der ingen op, så vi har vurderet, at der ikke er et behov.

På HSUG’s vegne
Doris Præst (4033 4297) og Lejf Jørgensen (2040 3581)

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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KAN DU GODT LIDE AF SYNGE?
Så har vi jo et kor her i sognet — kirkekoret.
Efter at have sunget i Ribe Gospelkor i mange år stoppede jeg sidste år, men jeg manglede at synge i kor og hørte så om Decemberkoret, som øvede nogle gange i december
sidste år.
Jeg er nu fortsat i kirkekoret, hvor vi synger — og lærer nye — salmer og sange under
kyndig ledelse af organist Dorte Grangård, en rigtig sød og dygtig korleder, hun har ledet
koret i næsten 20 år!
Jeg troede at kirkekoret skulle medvirke de fleste søndage til gudstjenester og dermed at
man skulle tidlig op om søndagen (siger et udpræget B-menneske O) men koret medvirker ved
forskellige arrangementer og gudstjenester i Vilslev og Hunderup kirker ca. 5-10 gange
om året, så det er til at overkomme.
Vi øver i Vilslev fra september til april hver anden tirsdag i ulige uger kl. 17.00-18.30,
og man går glad hjem fra hver øveaften — en lille opfordring til at møde op, hvis du har
lyst til at synge i kor.
Kormedlemmerne er næsten lige fordelt på mænd og damer.
Og så er det gratis — det er der vist ikke mange kor, der kan tilbyde!
Med sangglade hilsner
Ruth M. Vogt

VALG TIL MENIGHEDSRÅD
Til efteråret skal der vælges nyt menighedsråd, hvis funktionsperiode starter 1. søndag i
advent. Vi vil allerede nu gøre opmærksom på, at der er opstillingsmøde tirsdag d. 13.
september - alle er velkomne.
Det er vigtigt, at der er kandidater, der er villige til at gå ind i arbejdet, men også vigtigt
at menigheden bakker op om mødet og er med til at opstille den liste, som sikkert kommer til at udgøre det nye menighedsråd.
I landsbysogne er det sjældent, der kommer mere end én liste. I Vilslev og Hunderup har
der endnu aldrig været valg. Når der kun er en liste, skal vi ikke til valgurnerne i november, men allerede på opstillingsmødet den 13. september vælger mødets deltagere, hvem
af kandidaterne på listen, der skal med i det nye menighedsråd.
Menighedsrådets arbejde er spændende og har mange facetter. Det er menighedsrådet,
som bl.a. har ansvaret for det kirkelige liv i sognet, for personalet og for kirke, kirkegård
og præstegård. Det handler også om samarbejde på flere fronter, i særdeleshed med de
andre foreninger i sognet.
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NYT FRA DAGPLEJEN

D

Dagplejen arbejdede i uge 19 med " vis fantasien" hvor vi valgte at arbejde med indianer
emnet.

Vi lavede dragter, hovedbeklædning og tomahavk,
der blev lavet mad over bål og på dagplejens dag
var hele indianerstammen i kirke.
Her hørte vi om kirkens fødselsdag, sang salmer og
indianersangene vi havde øvet hele ugen.

Hilsen
Dagplejen Hunderup/Sejstrup
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NÅR MESTER SIGER; ”HM”...
I forbindelse med at kirken
har fået nyt tag på tårnet,
har Landsbyposten modtaget denne historie, som er
en er et uddrag af en erindring om familien Smidt
skrevet omkring 1985.
I 1907 lagde Jeppe nyt tag på
Hunderup kirke, som han
gjorde det på så mange andre
kirker. Han var også blytækker. Dette tag sidder på tårnet
endnu den dag i dag. Står
man på parkeringspladsen
kan man tydeligt se, at der på
en af blypladerne står:
Jeppe Smidt 1907
Omkring århundredeskiftet
restaurerede Jeppe mange
kirker. Ja, han var meget
optaget af reparation af provstiets kirker. Lærer Hyldtoft
skriver: Jeppe Smidt var i
mange år sammen med stiftsprovsten som sagkyndig
hvert forår på det årlige kirkesyn. Sammen med menighedsrådet drøftede man
istandsættelser og fornyelser
ved provstiets kirker. I folkemunde sagde man, at Jeppe
sidder helst ovenpå kirkerne
og Margrethe inde i dem. "I
arbejdstiden snakkede Jeppe
ikke meget. Når en mur ikke
var sat nøjagtig op efter hans
mål og vaterpas, satte han
ryggen imod og væltede den
og sagde kort og forståeligt:
"HM" - uden diskuteren begyndte svendene forfra med
at sætte en ny og bedre mur
op.

Jeppe Smidt ses her med skægget og den hvide hat.

FAKTA
Af Jeppe Smidts efterkommere bor der i Hunderup hans
barnebarn, Kristoffer Smidt samt oldebørnene Inger
Marie Smidt Andersen og indsender af denne historie,
Knud Erik Smidt.
Tagpladen med Jeppe Smidts signatur er bevaret. og vil
blive monteret på en stolpe inde i tårnet.
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Snedkermester Bjarne Hejn Jensen har stået for tømrerarbejdet i forbindelse med det nye tag .

Dagplejen arbejdede med indianeremne i uge 19
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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 2319
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91
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
Anne-Bodil Frederiksen
Kjærgårdsvej 17, Hunderup
22 61 62 42
Annebodil@live.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
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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

