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Tak for rigtig god opbakning til vores lokale gymnastikopvisning søndag 11.
marts. Der var ca. 200 gæster.
Tak alle trænere og hjælpere uden jer var det ikke muligt.
Hilsen gymnastikudvalget

Hunderup Sejstrup
Ungdoms- og
Gymnastikforening
Formand

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

Henrik Damgård
Tlf.: 42 20 62 79
Henrikdahldamgaard
@gmail.com

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

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

Mød os på: www.hsug.dk
Jan B. Andersen
Tlf.: 28 49 50 29
Jan.b.andersen@
bbsyd.dk

facebook.com/hsug.dk

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

GYMNASTIK
Marjanna Skovshoved 23 60 97 44
Mai F. Riddersholm 61 65 51 58
gymnastik@hsug.dk

LANDSBYFESTUDVALG
Landsbyfest@hsug.dk

HSUG’s REPRÆSENTANTER i
H.S.I. IDRÆTSSAL

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

20.
maj

HJEMMESIDE
www.hsug.dk

Landsbyposten tr ykkes i 380 eksemplar er ,
udgives af H.S.U.G., og omdeles til
samtlige husstande i Hunderup sogn.
REDAKTION
Ole Witte Madsen
Lis Andersen
Vilslevvej 67, 6771 Gredstedbro Tlf.: 27 51 33 52
Tlf. 25 89 41 90

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

Hver

Kl. 19

Petanque (s. 5)

Ons

Hver

Kl. 9.30

Petanque (s. 5)

Ons

Hver

Kl. 19

Petanque (s. 5)

Søn

6. maj

Kl. 10

Konfirmation i Hunderup kirke (se navne i kirkebladet)

Ons

9. maj

Kl. 19.30 Kor fra Iowa gi’r koncert i Vilslev kirke

Søn

13. maj Kl. 9.30

Gudstjeneste i Hunderup kirke med kirkekaffe

Man

14. maj

Petanque-udflugt (se april-udgaven af LandsbyPosten)

Ons

16. maj Kl. 19.30 Generalforsamling i K34 (s. 21)

Søn

20. maj Kl. 11

Gudstjeneste i Hunderup kirke

Man

21. maj Kl. 14

Friluftsgudstjeneste i Hjortlund (se kirkebladet)

Søn

27. maj Kl. 9.30

Gudstjeneste i Hunderup kirke

Tor

31. maj Kl. 16

Landsbyfesten begynder (se fuldt program fra side 10)

Fre

1. juni

Landsbyfesten (se fuldt program fra side 10)

Lør

2. juni

Landsbyfesten (se fuldt program fra side 10)

Tir

5. juni

Kl. 13.45 Grundlovsmøde på Kjærgård (s. 19)
Kommende arrangementer

Tir

18. sept Kl. 19

Filmaften i Sognehuset, Gredstedbro

Søn

18. nov Kl. 16

Koncert med Beat-salmer i Hunderup kirke

Tor

29. nov Kl. 19.30 Koncert med Camena-koret i Vilslev kirke

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

SOGNEARKIVET

v. Niels Hansen, 20 43 30 67
Åben første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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fra Hunderup kirke

Hvad blev der af dem?

En dag i 2015 blev en håndfuld
flygtninge placeret i den tidligere
skole i Hunderup, men pludselig var
de ikke mere i sognet. Hvad blev
der af dem? Jeg fandt frem til én.

Her bringes korte omtaler, da man
kan læse meget mere i kirkebladet.

Konfirmation

Søndag d. 6. maj kl. 10

Muhsin skriver:
”Det går rigtig fin. Jeg bor stadig
væk i Thisted byen. Min familie er
kommet i december måned 2016.
Og jeg har fået en pige, hun hedder
Eline. Jeg blev færdig i sprogskole,
og jeg går i 9. klasse på VUC ThyMors. Jeg har fået disse danske og
kurdiske venner her i Thisted og i
andre steder. Jeg er meget glad for
at bo Danmark. Thisted er et roligt
område, og ikke så mange mennesker bor i, og det kan jeg godt lide
det.”

Uanset om der er konflikt eller
lockout, så er præsten på arbejde,
og derfor bliver de unge også i år
konfirmeret. Hejs gerne dit flag på
denne festlige dag.

Koncert med kor fra Iowa

Onsdag 9. maj kl. 19.30 i Vilslev kirke

kan du komme til en gratis og unik

koncert i verdensklasse, idet et kor
med musikere kommer fra delstaten
Iowa for at turnere i Europa.

Er der noget, du gerne vil sige til
folk i Hunderup?

Friluftsgudstjeneste

”Ja selvfølgelig. Jeg vil gerne takke
dem mange gang. Jeg havde faktisk
nogle fantastiske dage sammen med
dem. Jeg husker dem tit. Folk i
Hunderup er rigtig meget søde og
rare. "Tak for sidst, for jer alle :-)"
Og jeg håber at alle har godt. Og
god påske til alle sammen.”

I år samles vi til en fælles gudstjeneste i det fri ved plænen foran
Hjortlund kirke. Præsterne Kevin
Asmussen og Ole Witte Madsen
står for gudstjenesten, og traditionen tro hygger vi med medbragt
kaffe efter gudstjenesten.

Søndag 21. maj kl. 14

Grundlovsmøde

Tirsdag 5. juni kl. 13.35
på Kjærgård
Taler: Flemming Just
Se detaljeret program i aprilnummeret af LandsbyPosten
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der torsdag og fredag, og de 2 bedst
placerede de 2 dage går videre til en
finalerunde lørdag med 4 deltagende hold.

PETANQUE ER STARTET
En ideel familieaktivitet
Så kom sommerens petanque i gang
med 33 fremmødte deltagere den
første dag (se foto på bagsiden).

Det er gratis at deltage, og tilmelding skal ske til Alex Andersen på
tlf. 29 70 28 72 senest tirsdag den
29. maj.

Der spilles hver onsdag kl. 9.30,
hvor der trækkes lod om med- og
modspillere. Husk at medbringe
kaffe. Alle er velkomne

Der kræves ingen forudgående
kendskab til petanque for at spille.
Vi står gerne til rådighed med rådgivning, så kom bare i gang.

Der er også gang i petanque hver
onsdag kl. 19.00, og så vil der også
være mulighed for at spille hver
tirsdag kl. 19.00.

Alex Andersen

Du kan også selv lave et familieeller nabohold og få din egen spilletid.
Petanque er ideel som familieaktivitet. Børn, forældre og bedsteforældre kan have stor glæde af at spille
sammen.

Kontingent for hele sæsonen er beskedne kr. 200,Banerne kan også lejes til enkeltstående petanque arrangementer til en
pris på kr. 10,- pr. person. Henv. til
Elva Alberg på tlf. 41 59 57 93.

Tusind tak for alle hilsner og gaver til min 70 års fødselsdag og
tak til mine gæster. I gav mig 2
dejlige dage både herhjemme
og på Kjærgård Landbrugsskole.

PETANQUE
TIL LANDSBYFESTEN

Mange forårshilsner fra Hanne
Fugleberg.

Der arrangeres en petanqueturnering til landsbyfesten den 31. maj til
2. juni. Der spilles indledende run5

Referat fra repræsentantskabsmøde i HSI tirsdag den 10. april
2018, kl. 19.30-21.30 i Samlingssalen, HSI

ikke noget synligt udefra. Problem
at vi profilerer e-sport. Der er dyre
maskiner. Men forsikring dækker
ved indbrud/hærværk.

Deltagere HC Jochimsen, Keld
Østergaard, Kjeld Thomsen, Flemming Præst, Leif Bjerrum Jørgensen, Anette Bjerrum Jørgensen, Jan
B. Andersen, Claus Schønwandt,
Lars Jensen og Mette Bjergmark
(referent).

Forårsmesse i hallen 2017 gik planmæssigt. Der holdes forårsmesse
igen i år.
E-sport i kælderen. Til finale i DGI.
Dem der deltog gik op i det. Lokalet
er blevet forbedret, herunder lydisoleret, malet, borde op så de ikke ryster, dør isat så afskåret ved fester
mv. E-sport har selv lavet det meste
(bortset fra døren). Hvis der ønskes
at holde et større lanparty, så skal
det undersøges, om man kan leje
ekstra net for en aften. Der er blevet
lavet net i hele hallen.

Valg af skriftefører og stemmetæller: Mette Bjer gmar k
Valg af ordstyrer: Claus Schønwandt valgt. Claus Schønwandt fortalte, at mødet var indkaldt og varslet til tiden.
Årsberetning ved HC Jochimsen.
Trist start på året med hærværk et
par gange indenfor i hallen, tennis
og petanque. Politiet afsluttet sagerne.

HSI har fået overdraget forbrugsretten over Troldebo af kommune de
næste 30 år. Alle forpligtigelser er
overgået til HSI. Troldebo må kun
bruges som klubhus, petanque og
andre aktiviteter, men huset må ikke
bruges til fester.

Hvis HSI vil have noget i erstatning, så skal der laves et civilt søgsmål mod den ene af hærværksmændene. Nyt gulv i tennis i år, da det
var en del medtaget af hærværket.
Regner ikke med det sker igen.

Kedelig episode betød, at der er
etableret to hjertestarter i byen. HSI
har medfinansieret. Hjertestarter
ved butikken skal skiftes ud. Hjertestarter ved forsamlingshus er også
blevet udskiftet, da der var gået fugt
i de elektriske installationer. Der er
lavet en 3-årsaftale. Skabene er byens. Selve hjertestarterne er leaset.
Der er bestilt en førstehjælpskasse
til HSI. Der bliver skrevet ved førstehjælpskassen, at der er hjertestar-

Drøftet installation af alarmudstyr.
Det koster ca. 20.000 kr. om året.
Det svarer til, at et alarmudstyr koster det samme, som hærværk kostede i 2017. Bestyrelsen har derfor
valgt at se tiden an. Det har hjulpet,
at der ikke har nogen penge i hal.
Eller kun håndører. Der er desuden
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ter ved butikken. HSI sørger selv
for løbende at fylde kassen op. Der
er udstyr til sportsskader i kassen.

nøgle skiftes ud med en nøgle til
Troldebo.
HSI har intet at gøre med pasning af
Troldebo. Petanqueklubben passer
bygningen og gør selv rent. HSI vil
gerne levere rengøringsmaterialer til
rengøringen.

En af låsemændene er stoppet. De
har selv fundet en afløser. HSI har
holdt sin årlige julefrokost. Troede
den skulle holdes i forsamlingshuset, men det arrangement blev aflyst. Det var en hyggelig aften.

Ros for at det ser pænt ud i HSI.
Forslag om lakering af samlingssal i
2018.

Der er lavet aftale med petanque,
om at der udbetales honorar til en,
der holder udearealerne ved petanque. Betaling fra HSI og HSUG. En
anden får lidt for at holde arealer
ved tennisbanerne.

E-sport har deres udstyr dækket ind
i tilfælde af fx tyveri. HSUG har et
forsikringsbeløb på 250.000 kr., og
der står ikke udstyr for det beløb, så
HSUG’s forsikring dækker. Men
det er HSI, der dækker udgifter i
forbindelse med skader på selve huset (fx smadret dør).

Formanden takkede alle. Bestyrelsen, Anette og Leif Bjerrum Jørgensen og alle dem der bruger hallen.
Gavekort udleveret til Anette og
Leif.

HSUG roste samarbejde mellem
HSUG og HSI. HSI giver stor opbakning, når HSUG har haft ønsker.
Der er fundet gode løsninger.
Formandens beretning godkendt.

Drøftelse af formandens beretning:
Hærværk. HJSI er ændret forsikring
så forsikringen fremover også dækker glas og kummer uden selvrisiko.
Desuden petanque og tennis. Så der
er en lille stigning i forsikringspræmie.

Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017 til godkendelse
Kjeld Thomsen gennemgik regnskabet. Alle reklameskilte skal genforhandles til december. HSI har for
200.000 kr. anparter i K34. Det er
ikke et lån. Betaler aconto til gas.
Får nok tilbagebetaling i 2018.

Hallen har været låst meget mere
pga. indbrud til gene for dem, der
bruger huset. Folk står og fryser til
der kommer en med nøgle. Ønske
om at hallen låses op 1/2 time før
aktivitet starter. Der hænger en nøgle (bag en kodelås) i tennis, så man
kan bruge toilet i hallen. Aftalt at

Fremadrettet skilles udgifter for
Troldebo og selve hallen, så udgifterne til de to huse fremstår særskilt.
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Udlejning af fester med videre i
samlingssal og klublokale ligger på
et rimeligt stabilt leje. Siden 2012
har er været mellem 31-39 arrangementer i samlingssal om året og
mellem 6-13 i klublokalet. Der var
en god drøftelse af antallet af fester
og HSI’s samarbejde med forsamlingshuset.

som formand. Kjeld Thomsen genvalgt som næstformand.

Drøftet udgifter til copydan, TV i
klublokalet, abonnement internet og
fjernsyn under “andet udgifter”.
Fjernsyn virker ikke, der mangler
en boks.

Valg af revisor og suppleant: Bør ge Andersen og Aage Fredslund
genvalgt som revisor. Ole Wind
genvalgt som revisorsuppleant.

Valg af yderligere 3 forretningsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant: Keld Øster gaar d, Flemming
Præst og Mette Bjergmark genvalgt
til forretningsudvalget. Leif Bjerrum genvalgt som suppleant.

Eventuelt: Kode til wi-fi laves som
pæne skilte inden forårsmesse.

TV blev i sin tid blev indkøbt til
brug for deltagerne i ministævner.
Ministævner bliver måske sat i bero. Så hvis der ikke noget andet at
bruge fjernsyn til, så ok for HSUG’s
side at nedlægge TV og abonnement. Specielt hvis det giver en besparelse.
Regnskab godkendt.

Damebruserne i baderum er ikke så
gode mere, og nogle gange koldt
vand i lang tid. HSI tjekker op.
HSI skifter billederne i samlingssalen. Ønske om afdæmpede billeder.
Inden St. bededag, hvor der skal
holdes konfirmationsfest i samlingssalen.
Fodboldbaner - der er mange hundelort. Specielt ved tribune. Der bliver skrevet et indlæg i landsbyposten. Hvis det ikke virker med opslag i landsbyposten, så giv Claus
Schønwandt besked. Så kontakter
Claus kommunen, for at få dem til
at sætte skilte op.
Forslag om at etablere en spilleklub
for brætspil. Hvis en ildsjæl vil starte op, så køber HSUG gerne spil.
HSUG undersøge selv, om der kan
fås lokaletilskud.
Også ønske om at etablere samtaleskabeloner som ny aktivitet.

Fremlæggelse af budget for 2018
til godkendelse
Budget godkendt, men nok flere
udgifter på vedligehold 2018. Der
er allerede brugt halvdelen af beløb
til fx maling af E-sport.
Behandling af indkomne forslag
eller forslag fra repræsentantskabet Der var ikke indkommet nogle forslag.
Valg af formand og næstformand: HC J ochimsen genvalgt
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Generalforsamling i K34
onsdag 16. maj 2018 kl 19.30
i samlingssalen i Hallen
Dagsorden
- Valg af dirigent
- Beretning
- Forelæggelse af årsrapport
- Beslutning om anvendelse af
overskud/underskud
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Købmandens venner
- Eventuelt

Dagplejens bedsteforældredag (2010)

Kære borgere
i Hunderup og Sejstrup
Nu hvor udendørs sæsonen er startet igen ser vi gerne at der samles op efter
jeres hunde, når de har haft toilet besøg på fodboldbanerne.
Vi gør opmærksom på at det faktisk ikke er tilladt.
Så venligst tænk på dem der bruger fodboldbanerne til sport.
Mvh Fodboldudvalget
Lars Jensen, baneansvarlig
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SUK!
Grundejerforeningen
Kirketoften vil rigtig gerne have, at
børn, voksne og hunde benytter vores fællesarealer og
legeplads.

MEN vi ser desværre, at man
glemmer at samle hundens
efterladenskaber op. Vi opfordre hermed til at samle op,
der er poser i det gamle fælles
antenne skur, hvis du/i skulle
have glemt dem.

Hilsen Grundejerforeningen
Kirketoften

PS. Ovenstående gælder i øvrigt for hele byen 

Nyt fra lokalrådet
Lokalrådet har valgt at holde
”orlov” fra den interne mødeaktivitet i april; men det betyder ikke at
der ikke er sket noget.
Den 20. april var rådet indbudt til
møde med kommunens Teknik- og
Byggeudvalg. Vi kom ikke alene,
for både Bramming og Darum Lokalråd var til stede, og det betød at
vi fik lidt indsigt i de ønsker og problemer, som man bokser med i byer
der både er sammenlignelige med
os og i byer, der er meget større. Vi
havde to punkter på dagsordenen:
Først et spørgsmål vedrørende skolebussens stoppested ved købmanden. Vi har stillet ønske om, at
der etableres en løsning på det problem, som skolebørnene oplevede i
den meget våde vinter, hvor de var
nødt til at gå på vejbanen, når de
skulle til eller fra dette stoppested.
Udvalget forstod problemet og indikerede, at en løsning vil være højt
prioriteret.
Vi havde også et spørgsmål om vejgrøfterne og om, hvad der er for målet og funktionen med dem. Svaret, er at grøfterne først og fremmest
har som formål at afvande vejbanen. Kommunen vedligeholder
grøfterne ved at slå græsset og afhøvle kanterne mod vejen. Det betyder også, at eftersom formålet
med grøfterne ikke er at afvande
området væk fra vejen, gøres der
22

intet som helst for at gøre bagkanten ”pæn”. Vandet fra grøfterne bliver afledt til bortledning, hvor det er
nødvendigt.
Dagen efter bemandede Lokalrådet
en stand på forårsmessen i hallen.
Vort formål var at fremkalde … eller måske snarere fremprovokere …
nogle kommentarer eller reaktioner
på nogle af de spørgsmål som vore
plancher lagde op til. Selvom der
var ”downtime” undervejs, var vi
godt tilfredse med dagens forløb,
idet vi modtog flere gode indspark
til de udfordringer, som vore landsbyer stilles over for, og vi modtog
desuden nogle virkelig gode ideer.
Vi fik talt med en masse dejlige
mennesker, og vi havde nogle skønne timer.

NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben har afsluttet sin vintersæson med et spændende besøg i
Ribe. Med Torben Bramming som
en inspirerende fortæller, fik vi først
historien om ”Tårnborg”, som har
været salmedigteren Brorsons hjem,
hvorefter der var rundvisning i
domkirken og Kannikegården.
Der har været afholdt generalforsamling, som blev hurtig afviklet.
Der var genvalg over hele linien, så
bestyrelsen fortsat består af Gerda
Bjerrum, Knud Hansen, Erik Alberg, Eilif Pedersen og Alex Andersen. Regnskabet viste et overskud
på over kr. 9.000,-.

I borgmesterens indledning til messen blev der lagt vægt på betydningen af, at lokalrådene kan arbejde
sammen. Denne tilhører forstod
sætningen således at man fra kommunens side langt hellere vil forholde sig til én henvendelse fra flere
lokalråd frem for flere henvendelser
om samme sag. Denne kommentar
ramte lige durk ind i HunderupSejstrup Lokalråds planer om at arbejde sammen med Darum Lokalråd ang. Hollænderskoven. Borgmesteren havde også rosende ord til
byernes velkomstpakke.

TUR TIL POLEN
Næste arrangement i seniorklubben
er sommerferieturen til Polen den 5.
- 9. august.

Claus Simonsen

Prisen for turen inkl. halvpension er
kr. 3.200,-.

Det er en 5-dages tur med Darum
Busser, der kører os til området i og
omkring Stettin. Se udførlig program i april-nummeret af ”LandsbyPosten” eller få en folder hos Alex
Andersen.
Der er foreløbig tilmeldt 41 deltagere, så der er stadig 11 ledige pladser.

Alex Andersen
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FORENINGER I HUNDERUP & SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Ole Bix Jensen, tlf. 40 37 77 32
Udlejning:
Pernille Jacobsen 75 17 24 02
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
Tlf. 20 34 13 04
1988hsfb@gmail.com
LANDSBY SCENEN
Jette Grøndal Rasmussen
Kjærgårdsvej 27A, Hunderup
40 24 82 48
landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET
Formand: Claus Simonsen
Fruerlundvej 7, Kjærgård Mark
Tlf.: 44 26 26 48
simsam@bbsyd.dk
MENIGHEDSRÅD
Formand: Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
randrupxlassen@gmail.com

K-34
Formand:
Jeppe Klingsten Sørensen
22 18 31 42
marjanna@live.dk
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75 17 31 45, 28 83 08 45
gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67
IDEFORUM
Formand: Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
tlf. 30 13 23 72
mettepf@hotmail.com

Så kom sommerens petanque i gang med 33 fremmødte deltagere den første
dag (læs mere på side 5 i bladet).

