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22 78 82 39
cj@hsug.dk

Kasserer

Claus
Schønwandt
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Mød os på:
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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

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
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udgives af H.S.U.G. og omdeles til
samtlige husstande i Hunderup Sogn.
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20.
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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
Tor.

1. dec. 13.30 Arr. i Seniorklubben (Flugten fra Afghanistan…)

Søn.

4. dec. 11.00 Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Søn.

4. dec. 14.00 Juletræsfest i Sejstrup Forsamlingshus

Søn.

4. dec. 19.30 Koncert med Skærbækkoret i Vilslev Kirke

Søn. 11. dec. 15.30 Gudstjeneste i Hunderup Kirke (Lucia-optog)
Tor. 15. dec. 19.00 Arr. i Seniorklubben (Søskendekoret Olesen)
Lør. 24. dec. 14.30 Gudstjeneste i Hunderup Kirke (Juleaften)
Søn. 25. dec. 11.00 Gudstjeneste i Hunderup Kirke (Juledag)
Man. 26. dec. 09.30 Gudstjeneste i Hunderup Kirke (Anden Juledag)
Tor. 29. dec. 19.30 Mellemjulekoncert i Hunderup Kirke

Søn.

1. jan.

16.30 Gudstjeneste (Nytårsdag)

Søn.

8. jan.

Indsamling af juletræer

Søn.

8. jan.

09.30 Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
Eller

www.HSUG.dk
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STOR INTERESSE FOR HSUG E-SPORT
Mange - både unge og forældre - var mødt op til informationsmøde omkring esport i kælderen under hallen den 7. november.

E-sport er en forkortelse af ”elektronisk sport”, og mange er måske af den opfattelse, at computerspil er forbeholdt nørder og unge drenge med bumser, som sidder gemt væk på værelset og spiller hele dagen og natten. Den opfattelse vil blive
udfordret i de kommende år. E-sporten er under kraftig vækst i hele verden, og
ved de største turneringer oplever man præmieudbetalinger i millionklassen. Her
er Danmark ofte med helt fremme, hvor det tidligere er blevet til både guld-, sølv
- og bronzemedaljer til VM og OL i e-sport. Flere danskere har allerede gjort esporten til deres fuldtidsbeskæftigelse.

Ifølge Bjørn Jepsen, der har taget initiativet til e-sporten i HSUG, er det ikke kun
de helt unge som spiller. Der er rigtig mange på 30+, som er hoppet med på vognen. Det sociale aspekt er desuden vigtigt, påpeger Bjørn Jepsen. Man spiller i
hold af 5, som sammen har til opgave at nedkæmpe modstanderen. Det kræver
derfor træning, før man bliver rigtig gode og får styr på holdtaktikken.
Der spilles blandt andet Counter Strike og League og Legends, men andre spil er
ligeledes velkomne. Det kræver bare, at der er en tovholder til de enkelte spil og
spillere nok til et hold. Man håber samtidig, at det blandt andet gennem sponsorater bliver muligt at spille FIFA på spillekonsol i lokalet.
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Der er åbnet for tilmelding til e-sporten i HSUG gennem HSUG.dk, og allerede
nu er det muligt, at komme ned i klublokalet og spille. Prisen er kun 100 kr. for
et medlemskab. Flere forældre efterspurgte muligheden for en støtteordning eller
passivt medlemskab. Det koster 50 kr. og klares ligeledes via hjemmesiden.
Kender man nogle venner, kan man sagtens samle et hold på 5 selv, men det vil
også være muligt at finde nye holdkammerater gennem klubben og spillets tovholder. Har man som hold mod på det, er der mulighed for at møde hold fra andre klubber i en DGI-liga. Senere er det planen at der skal afholdes LAN-party,
hvor hele hallen inddrages.
Rent praktisk er det nødvendigt at medbringe sit eget computerudstyr til træning,
og man skal være minimum 8 år. Træningstidspunkterne er meget fleksible, men
er også afhængige af, at der er en voksen til stede. Bjørn Jepsen påpegede, at det
ikke er en ungdomsklub med ”fri leg”, men en klub for alle med lyst til e-sporten
og det sociale samvær. Der vil samtidig være fokus på sundhed og bevægelse i
klubben. Har man som forælder lyst til at byde ind med lidt hjælp, er det meget
velkommen og udvider åbningstiden betydeligt.

Har man spørgsmål til HSUG e-sport er man meget velkommen til at kontakte
Bjørn Jepsen 20486106.

/Henrik Damgård
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INDVIELSEN (MARKERINGEN) AF SISKAS
HULE OG TRÆMANDEN: LILLE JENS
Lokale beboere har længe ønsket at gøre Hollænderskoven mere spændende og
attraktiv, så flere og flere vælger en gå eller løbetur gennem skoven. Det giver
motion og kunne samtidig give en oplevelse. Vi var nogle, der arbejdede med at
lave et udkigstårn i skoven i 2013, men vi løb ind i problemer med sikkerheden
og økonomien.
Derefter holdt vi et møde mellem H/S Fremtid, Lokalrådene i H/S og Darum +
kratskellets og skovens styrelser. Her kom mange forslag på bordet f.eks.:

Bedre sti rundt om Dammosen, Et fugletårn, Borde bænke, Bedre stier inde i
skoven og endelig opførelse af Siskas hule. Det gik vi så i gang med. Resultatet
ser I her:

En markering af stedet og en træmand ved siden af. Siska sagde, at det både var
hendes vagtmand og hendes søn Jens. Manden er ikke så bearbejdet, som træmændene i Hunderup, men han ligner meget Siskas træmand, som vi har et billede af. Der var en del snak om, hvor hulen skulle placeres. Den har nok ligget
forskellige steder her ved diget mellem Hunderup - og Darum sogne. Vi valgte
stedet her – også af praktiske grunde. Vi kender beliggenheden af det sidste hus,
som hun boede i. Det var uden for skoven nærmere Kratskellet. Vi håber, at stedet vil blive besøgt af både lokale og folk udefra.
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Flere ældre kan stadig huske Siska, og kan fortælle frække og mærkelige historier om den meget originale dame: Dana Kirstine Franziska Handberg, som ligger
begravet på Darum Kirkegård. På standeren ved siden af hulen, kan man læse en
kort tekst og se et par billeder af Siska. Senere vil der blive lagt tekster om Siska
og Hollænderskoven på Darum og H/S. hjemmesider.
Vi har haft et meget fint samarbejde med kommunen om projektet. Gælder både
chefen for skoven og naturvejlederne, som har gjort Kratskellet og Hollænderskoven til en perle. Det praktiske arbejde på stedet bygger på frivillig arbejdskraft fra Darum og Hunderup, men det er svært at nævne navne.
Helle Hvitved afslører nu hulen og træmanden lille Jens. Derefter spiller Jørgen
Jørn Jyde sangen om Siska. (sagt ved afsløringen)
PS. Afsløringen var en del af Høstmarkedet d 25. sep. 2016
Jørgen Jørn jydes sang om Siska fik en ekstra dimension, da den blev spillet på
stedet.
Hollænderskoven er herlig at gå i, men jeg tror, at der ville komme flere til området, hvis stierne blev forbedret. Ofte er stierne i skoven og omkring Dammosen
smattede og ikke egnet til kondisko. Det blev også nævnt på det første møde, så
det burde der arbejdes videre med.
Knud Runge

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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NYT FRA LOKALRÅDET
Den 27. oktober var der borgermøde og et afkortet årsmøde. Der var ca. 25 deltagere. Årsmødet bestod af regnskabet, der blev godkendt med et overskud på
1093 kr., og uddeling af Årets Forskønnelsespris til Karen og Ole Jæger for deres
smukke hvide hus Puggårdsvej 9. Med prisen fulgte en indgraveret metalplade
og en gavekurv fra købmanden.

Karen og Ole Jæger får overrakt Årets Forskønnelsespris.

Borgermødet startede med en brainstorm om diskussionsemner og derpå gruppesnak og opsamling. Hunderup Sejstrup Fremtid havde et forslag om, at lave Den
Gamle Skole om til 2 lejligheder, der kunne få lidt af parkeringspladsen som forhave. Der var diskussion, om der overhovedet er nogen, der vil bo der så tæt på
børnehaven. Ideerne blev sendt tilbage til HSF, der laver et udvalg.
Så snakkede vi om børnenes forslag. HSUG og HSI vil gerne arbejde med ungdomsklub. Her vil menighedsrådet gerne tilbyde nogle aktiviteter. HSUG er åben
overfor nogle af idrætsønskerne, men her er problemet at skaffe nogle voksne,
der vil lede aktiviteten – udstyr og penge er det mindste problem. Gitte mente, at
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vi skal lave aktiviteter, der trækker børn og deres kammerater herud.
Oldekolle – der er vi nok for lille et område. Men vi kunne godt bruge nogle
lejligheder uden have til ældre, der gerne vil flytte fra deres hus.
Landsbyklynger blev nævnt – det skal lokalrådet arbejde videre med. Det samme gælder hjemmesiden og nye medlemmer til lokalrådet. Jeg har meddelt, at
jeg ikke stiller op til lokalrådsvalget i 2017.
Efterfølgende har vi fået to nye yngre medlemmer af lokalrådet: Merete Grandelag, Sejstrupvej og Anne Lodskov Sørensen, Møllevænget.
Til sidste lokalrådsmøde havde vi besøg af Esbjerg kommunes fundraiser, Jesper
Larsen. Han har lovet at tale med kommunen om grundene på Møllevænget. Der
har kommunen lavet en jordbundsanalyse, der viser, at jordbunden er god, men
det hjælper jo ikke noget, hvis der lægger sig en sø ovenpå den gode lerjord.
Jesper sagde, at vi er heldige, at vi overhovedet har ledige grunde her (vi har 3
kommunale og 4 private grunde).
Jesper gjorde opmærksom på følgende steder, som Esbjerg kommune har lavet:
http://lokalsamfund.esbjergkommune.dk/. Se f.eks. under Aktuelt -> Fundraiser.
Derudover er der en app: Esbjerg Live – Inspiration til din fritid. Prøv at gå ind
på dem.
Karina Nordgård har frabedt sig at lave et Power Point show til vores hjemmeside. Vi har så besluttet at undersøge, hvad det vil koste at få lavet en professionel video, som vi så vil søge penge til. I mellemtiden har jeg lavet et enkelt PP
show, som hurtigt kan komme på hjemmesiden. Vi har gemt listen over billedforslag, som kom på Facebook, da Karina skrev om projektet, og det vil indgå i
det videre arbejde.
Helle Hvitved

Til læserne af Landsbyposten
K-34 kan stadig lever e fyr ingsolie 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 23 24 54 89.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Aage Hansen tlf.: 21 59 56 40
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NYT TANKANLÆG I HUNDERUP
Det er med stor glæde vi kan oplyse om at fredag d. 20.01.2017 åbner et helt nyt
tankanlæg ved købmanden i Hunderup. Vi har gennem længere tid været i forhandling med forskellige leverandører og valget er faldet på GO-ON som passer
perfekt ind til vores ønsker og krav til en fremtidig leverandør af brændstof.
GO-ON begynder inden længe at etablere et nyt anlæg så de derved sikrer at når
snoren klippes til et nyt anlæg med meget konkurrence dygtige priser, så er det
klar og top trimmet.
Vi håber I vil tage godt imod " vores" nye anlæg som vil gavne hele området i
fremtiden.
Vi vil vende tilbage med information om d.20.01.2017 ...
Glæder jul til jer alle fra K-34

JULETRÆER SÆLGES
I december måned vil K34 sælge juletræer ved
Din Købmand i Hunder up.
Træerne er Normansgran og prisen vil være
mellem 100 - 150 kr.
Nærmere dato for salget vil fremgå af
opslag ved Din Købmand.
Støt lokalt - Køb lokalt.
Mvh. K34
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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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IDEER TIL ARRANGEMENTER SØGES
Vi vil gerne have, at i kommer i jeres hus, og hvorfor tage andre steder hen for
at møde naboen…….
Kom med jeres ideer til arrangementer i kunne tænke jer i Sejstrup Forsamlingshus - tænk ud af boxen - skriv jeres ide ned og smid den i den opstillede
’postkasse’ hos Min Købmand. Skriv gerne navn og tlf.nr (ikke et krav). Forsamlingshusets bestyrelse, vil gøre alt hvad vi kan for at omsætte ideer til arrangementer.
Tak for jeres hjælp.
Med venlig hilsen
Sejstrup Forsamlingshus

Iflg. Menighedsrådsloven
skal vi offentliggøre, hvordan vi har konstitueret os. Det nye Menighedsråd
starter sit arbejde ved kirkeårets begyndelse,
1. søndag i advent.
Formand : Lena Randrup
Næstformand: Mette Fredslund
Kirkeværge : Jan Skovsgård Christensen
Kasserer : Hans Jørgen Kristensen
Sekretær : Ole Madsen

Kontaktperson ; Inga Jensen og Jan Skovsgård Christensen
Bygningskyndig : arkitekt Anker Ravn Knudsen, Rødding
PR : Ole Madsen og Mette Fredslund
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Der bliver arbejdet på de mange detaljer til Landsbyscenens cABBArevy.
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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
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

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

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

Der bliver øvet til Landsbyscenens cABBArevy, hvor der allerede er fuld gang i billetsalget .
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