LandsbyPosten
HUNDERUP - SEJSTRUP

Nr. 2

Februar 2013

Årets Cabarevy

35. årgang

Landsbyposten
udgives af H.S.U.G.
og omdeles til
samtlige husstande
i Hunderup Sogn.
REDAKTION
Alex Andersen
Kirketoften 23
Tlf. 75 17 28 72
Mob. 29 70 28 72
samt
Henrik Uhrenholt
Tlf. 27 24 18 74
Lis Andersen
75 10 18 28

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

Hunderup Sejstrup
Ungdoms- og
Gymnastikforening

GYMNASTIKUDVALG
Jette B Brix
Maria Bebe Lange Nielsen

Formand

FODBOLDUDVALG
Carsten Tønder
Claus Schønwandt

Lars Søgård
Ribevej 70
Tlf. 75 19 19 86 /
30 52 56 34

ls@hsug.dk
formand@hsug.dk
Næstformand
Claus Jæger
Stratvej 7
Tlf. 75 17 38 53 /
22788239

cj@hsug.dk

gymnastik@hsug.dk

fodbold@hsug.dk

TENNISUDVALG
Alex Andersen 29702872
tennis@hsug.dk
BADMINTONUDVALG
Claus Jæger
Dan Andersen

badminton@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG
Annette Knudsen, 75 17 29 50 42 23 99 31
Claus Jæger, 75 17 38 53

Kasserer
Jens Hessellund
Tlf : 25407377

jh@hsug.dk
kasserer@hsug.dk
Bestyrelses-medlemmer
Jette Brix
Tlf: 29687157

HSUG’S REPRÆSENTANTER I
H.S.I. IDRÆTSSAL
Lars Søgård
KIOSK I KLUBHUSET
Gitte Knudsen 30223595
Pia Ebbesen 23256510
kiosk@hsug.dk

jbb@hsug.dk
Hunderup-Sejstrups hjemmeside
Flemming Madsen
Mail: studio@juicy-recs.dk
Claus Schønwandt
Nørlundvej 3
Tlf. 75 10 25 50 /
21 25 01 56

cs@hsug.dk

19. FEBRUAR

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
eller landsbyposten@hsug.dk
2

HUSKEKALENDEREN
Tir. 29. jan. 19.30 Cabarevy i forsamlingshuset
Tor. 31. jan. 19.30 Cabarevy i forsamlingshuset
Lør. 2. feb. 18.00 Cabarevy i forsamlingshuset med spisning og musik
Ons. 6. feb. 9.30
Petanque i hallen
Ons. 6. feb. 19.30 Borgermøde i samlingssalen
Tor. 7. feb. 13.30 Seniorklubben skal høre om besøg hos Hvideruslands Røde kors
Søn. 10. feb. 14 – 16.30
Fastelavnsfest i kirke og forsamlingshus
Tir. 19. feb. 19.00 International gudstjeneste med korsang i Vilslev kirke
Ons. 20. feb. 19.30 Forsamlingshusets generalforsamling
Tor. 21. feb. 13.30 Seniorklubben får besøg af Esbjergkor
Lør. 23. feb. 18.30 Musik fra 60´erne og frem med ”Precious Friends” i forsamlingshuset
Man. 25. feb. 19.00 Generalforsamling i Hunderup-Sejstrup Cykelmotion
Tir. 26. feb. 20.00 HSUG’s Generalforsamling i klublokalet
Tir. 19. mar. 19.00 Opstillingsmøde til kommunalvalg i Darumhallen
Tir. 19. mar. 19.30 Koncert i Vilslev kirke
Ons. 20. mar. 19.00 Generalforsamling i Manish School Fundraising
Søn. 21. apr. 10 – 15 Familiedag i Hunderup-Sejstrup
Hver tirsdag 19.00 Ideforum
Hver onsdag 9.30 Petanque i hallen

Omdeling af "Landsby-Posten"
Der gik lidt "kuk" i omdelingen af januarnummeret, således at mange
husstande ikke har modtaget bladet i postkassen. Man kan selv hente et
eksemplar hos købmanden. Skulle der fremadrettet mangle et blad i
postkassen, bedes man venligst tage et eksemplar hos købmanden. Der
ligger også blade i hallen.
Alex Andersen
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SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Den 19. marts kl. 19.30
er der et fantastisk musikalsk tilbud til alle
musikglade mennesker i Hunderup:
GRAND VIEW CHOIR
fra Des Moines, Iowa, U.S.A.
gør på deres tourne koncert-stop 2 steder i DK :
København og Vilslev Kirke.
De unge musikstuderende og deres ledere indkvarteres privat i Hunderup og Vilslev og giver koncert med
gratis adgang.
KOM OG FÅ EN ENESTÅENDE OPLEVELSE.

7

Fælles solcelleanlæg i Hunderup/Sejstrup?
Efter d. 20/11 2012 var det slut med netto afregning på årsbasis for private
solceller. De nye regler er ret komplicerede, men det er blevet mindre fordelagtig at sætte egne solceller op.
Heldigvis er der så kommet nye og bedre regler for store fælles solcelleanlæg.
Da vores landsby er udvalgt til ”energilandsby” i Esbjerg kommune, blev
der på et borgermøde i okt. 2012 nedsat 4 arbejdsgrupper, der skulle se på
muligheder for energibesparelser og udnyttelse af vedvarende energikilder. De 4 gr. var:
1.
Energirenovering
2.
Solceller
3.
Billigere transport
4.
Affaldshåndtering
Vi i solcellegruppen har haft et par møder, og her følger en orientering
om det, vi har arbejdet med.
De store spørgsmål er: Hvor skal anlægget ligge? (ca. 1 ha), hvad koster
det hele? Hvor mange vil være med? Hvad koster en andel? Og hvor stort
er udbyttet?
Med hensyn til placering har vi allerede fået positive tilbagemeldinger,
men hvis der er landmænd eller andre jordbesiddere, der har jord, der er
egnet, så vil vi meget gerne høre fra dem.
Det kunne måske se godt ud, at man kunne se dem fra vejen, så vi kan fortælle andre, at vi har et stort anlæg her i landsbyen uden at reklamere for
det??
Vi arbejder også med den samlede pris, og får flere tilbud på store anlæg.
Nogle landsbyer er længere end os, og dem skal vi også snakke med.
Et stort spørgsmål er selvfølgelig, hvor mange der vil være med.
Ideen minder om dengang vi byggede 3 vindmøller. Det blev en god forretning.
Hele El produktionen fra anlægget skal køres ind på nettet, og vi får 1.45
kr. pr. kWh. En pris, som er garanteret i 10 år. Det er noget mere, end
man fik pr. kwh fra store anlæg sidste år. Regeringen har forhøjet prisen
pr. kwh fra store fællesanlæg for at gøre det mere attraktivt at anlægge
disse. Men prisen bliver aftrappet de kommende år.
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Derfor er det en fordel at komme med i det første år: 2013. Herefter nedsættes prisen (tilskuddet) nemlig med 14 øre/kwh pr. år.
Selvom vi ikke har svar på alle spørgsmål, så skriver vi dette, for at orientere om arbejdet, og for at beboerne kan overveje, om det er noget, der har
interesse.
Man kan få mere at vide:
Onsdag d. 6. feb. kl. 19.30 er der borgermøde i HSI. Hvor Carsten Sohl
fra Energitjenesten vil fortælle om fælles solcelleanlæg. Der vil også blive
orienteret om energigruppernes arbejde.
Nogle ville ikke have solceller på taget, fordi det skæmmer huset, nogle
nåede ikke med, nogle havde ikke plads osv.
Nu er der altså en chance igen, for at komme med i en bæredygtig energiproduktion.
Projektet er jo afhængig af, at der kommer tilmeldinger, men vi vil i næste
nr. af Landsbyposten prøve at skrive mere præcis om de økonomiske vilkår. Man er selvfølgelig meget velkommen til allerede nu, at sige til en i
udvalget, at man er interesseret. Udvalget består af:
Jesper Brix, Johs Clausen, Jimmi Nonbo, Lars Kikkenborg, Helle Hvitved, Niels Bertelsen, Sv. Erik Børsting og Knud Runge.
På Gruppens vegne
Knud Runge

Trådløs internet i Hallen
Der er nu etableret trådløst internet i hallen til fri afbenyttelse.
Lars Søgaard
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben i Hunderup-Sejstrup kører med 3 faste programpunkter:
Torsdagsmøder i forsamlingshuset med foredrag og kortspil i lige
uger
Bowling i Brørup på mandage i ulige uger
Petanque hver onsdag kl. 9.30 i hallen
Første tordagsarrangement er den 7. februar kl. 13.30, hvor Gerda og
Sigfred Bjerrum fortæller om Gambia.
Der er kaffepause ca. 14.30, hvorefter foredraget gøres færdig, og så
spilles der kort indtil kl. 17.00.
Torsdag den 21. februar kl. 13.30 er der besøg af ”Syng dig glad koret”
fra Esbjerg, der vil underholde med sang og sketch.
Entreen er hver gang på kr. 35,- og alle er velkomne.
Der er bowling mandag den 11. februar og mandag den 25. februar kl.
14.00 i Brørup. Også her er taksten på kr. 35,-. Tilmelding til Knud
Hansen på tlf. 75 17 37 84 er nødvendig.
Hver onsdag kl. 9.30 er der indendørs petanque i hallen. Dette tiltag
startede som et forsøg i november, men har nu vokset sig til en skare på
23 deltagende personer, der tilbringer et par hyggelige timer sammen
hver onsdag. På grund af den gode tilslutning er der nu indkøbt petanquekugler til 4 baner, der er indrettet på 2 badmintonbaner.
Vi har nu fundet frem til en fast rytme med et spil petanque, derefter
kaffepause og så yderligere 2 runder petanque. ALLE i seniorgruppen
har forudsætninger for at deltage – også rollatorbrugere – vi har det rigtig hyggeligt sammen. Det koster kr. 10,- pr. gang.
Vi får besøg af petanquespillere fra Føvling onsdag den 20. februar kl.
13.30.
Alex Andersen
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Lejlighed til leje
Kjærgårdsvej 34 a Hunderup 6740 Bramming
Lejligheden er 145 m².
2 stuer, soveværelse, køkken og toilet i stueplan
3 værelser og bad på første sal
Husleje
måned
3800kr.
Varme
1800kr.
Aconto vand
400kr.
I alt måned
6000kr.
Indskud tre måneders leje
Klar til indflytning.
Bestyrelsen K 34
Jørgen Aage Hansen

11400kr.

mobil 21595640
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Generalforsamlingen i HSUG.
Afholdes.
26. februar 2013 kl. 20.00.
Klublokalet ved hallen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af ordstyrer.
Formands beretning.
Beretning fra udvalg.
Regnskab.
Ændringer af vedtægter.
Valg til bestyrelse. På valg er Lars Søgaard og Claus
Schønwandt.
Valg af Suppleanter.
Valg af revisorer. På valg er Ole Wind.
Evt. forslag.

HSUG siger tusind tak for året 2012.
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Generalforsamling!
Der indkaldes hermed til generalforsamling i HSCM, Mandag den 25.
februar 2013 kl. 19.00 i
Hunderup/Sejstrup Cykel Motions Klubhus på hjørnet af Kjærgårdsvej
og Kragelundvej
Dagsorden i følge vedtægterne.
Alle udendørs motionister opfordres til at møde op, da der på grund af
begrænset aktivitet af cykelmotionisterne bliver lokalerne ikke udnyttet
optimalt. Derfor indbyder vi også aktive løbere og crossfit udøvere til at
møde op. Ved opbakning fra flere aktiviteter, kan vi opnå en større deltager aktivitet og et sundt og godt socialt samvær.
Bestyrelsen
HSCM

Opstillingsmøde til Kommunalvalget 2013
Den 19. marts kl. 1900 i Darum Kultur- og Fritidscenter.
Denne gang er der fælles opstillingsmøde for V-kandidater i hele kommunen.
Det er derfo vigtigt, at du/I - som medlem af venstre - kommer til opstillingsmødet
og stemmer på Brammings kandidater, så de bliver placeret højt på stemmesedlen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Bramming Venstre.
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GENERALFORSAMLING 2013
i Foreningen Manish School Fundraising
Foreningens formål er at indsamle sponsorater/fundraising til indiske
børns skolegang.
Foreningen er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
DATO: Onsdag d. 20. marts 2013.
STED: Hunderup Sejstrup Cykelmotion – klubhus, på hjørnet af Kjærgårdsvej 26 og Kragelundvej.
TID: kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen består af:
Formand: Bente Nonbo, Hunderup
Næstformand: Anette Lücking, Hunderup
Kasserer: Britta Petersen, Vejrup
Sekretær: Lone Hjort, Vejrup
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts – Bente Nonbo, Rønnesvinget 2, Hunderup, 6740 Bramming
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Indsamlingen fortsætter!
Kom af med din gamle trillebør, plæneklipper, cykel,
brødrister eller andet gammel jern, som bare ligger og
flyder.

Ligger du inde med noget af ovenstående er du meget velkommen til at smide det i vores skrot-container der er opsat mellem
Forsamlingshuset og banen.
Når containeren er fyldt, bliver jernet solgt, og pengene bruges
til forbedringer i Forsamlingshuset.
Hvis du har større mængder du gerne vil have hjælp til at komme af med kan du kontakte
Sigurd Smidt på tlf. 4060 2962

Hilsen Forsamlingshuset.
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Velkomstpakken
Lokalrådet har nu fået fornyet sin velkomstpakke til nytilflyttere. Det
drejer sig om en liste af håndværkere, foreninger, handlende og behandlere, der tilbyder en rabat på et eller andet produkt eller tilbud. Jeg
har aftalt med pigerne i købmandsbutikken, at en af dem tager ud til de
nyankomne med et gavekort til købmanden samt velkomstpakken. På
den måde får byen taget godt imod de nye, og disse stifter hurtigt bekendtskab med de tilbud, der er her (og lidt i Bramming). Da vi ikke
altid ved, hvor der flytter nye ind, så husk at sige det hos købmanden,
hvis I får nye naboer – så klarer vi resten. Tilbuddet gælder også lejere
og fastboende, der får ny samlever.
Udbyderne er:
Håndværk: Murerfirmaet Egon Sørensen, Holm Træbyg, tømrermester
Jesper Hartvigsen, snedkermester Bjarne Hein Jensen.
Handel: Malervarer fra Réne Rasmussen Mulvad, Geoconsult Jan Pristed, Majholm planter, Briller fra Optimal Bramming, Opus 9 urmager,
Lunagaard og Dog City
Biler: Dæk fra Fritsen, bilpleje hos Morten Hartvigsen
Foreninger: HSI, HSUG, Hunderup/Sejstrup cykelmotion
Øvrige: Zoneterapi/massage Lone Lindberg, wellness Lone Kirkegaard
Ingvartsen, frisør Inge Aagaard og coaching Mette Bjergmark.
Hvis der er nogen, der ønsker at komme på eller af listen, så henvend
jer til Helle Hvitved 75 17 24 17.
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Julekoncert
Julekoncerten med bandet Sympathetic fra
Gørding i Hunderup Kirke den 27. december var en rigtig fin musikalsk oplevelse.
De dygtige og sympatiske guitarister Asger
Buur Jensen og Nicolas Vejrup Mathiessen
sang og spillede egne numre i ”Easy listening” genren samt et par julesalmer. Det
var en god times afstressende, dejlig og
smuk vellyd midt i en travl juletid.
Det er tredje år, vi afholder en julekoncert
imellem jul og nytår – en succes, som vi
forventer at gentage.
Menighedsrådet

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
Februar.
Søndag den 3. februar
Søndag den 10. februar
Søndag den 17. februar

11.00
14.00
09.30

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen
BØRNEHAVEN
Gitte Nørregaard Knudsen
30 22 35 95
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
7517 2402, Kirkevej 80
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand og haludlejning:
H.C. Jochimsen 60 49 14 17
Udlejning samlingssal:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Aage Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup,
tlf. 7517 4032,
mail: aagef@hotmail.com

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06

LANDSBY SCENEN
Kristina Søgaard
Ribevej 70, Sejstrup
kristinasoegaard@gmail.com
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.

HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

Kartoffel og grøntsags boden, på Sejstrupvej 12, Sejstrup.
Som en lille hobby opdrætter vi også tyrekalve til slagtning

Kalvefars ................................................................52,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................55,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kartoffel bod på Kjærgårdsvej 22, Hunderup.
Søren Karlo Tækker
75 17 42 25 / 20 87 73 78
Bedst efter kl. 18.00
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Fra årets Cabarevy
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