Landsby Posten
HUNDERUP - SEJSTRUP
Nr. 2+3

Marts 2021

1

Landsbyposten Marts 2021

43. årgang

Landsbyposten i en coronatid / Eilif Pedersen
- og det er også vintertid! Håber, du nød det smukke vinterbillede på forsiden,
- det er taget af Lis Andersen. - Ren idyl!
Nogen har måske kigget forgæves i postkassen efter Landsbyposten fra februar.
Der var meget lidt og ikke særligt presserende stof, hvorfor jeg efter aftale med
HSUG valgte, at bladet kun skulle udkomme digitalt på HSUG’s hjemmeside.
Målinger har vist, at rigtig mange læser bladet her, - måske fordi det er tilgængeligt længe før det ligger i postkassen.
Men hvad stod der da i februarnummeret? Det skal ingen gå glip af - det er
nemlig med i denne udgave, og kan ses på side 3-6 midten. Resten af bladet er
nyt stof.
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Årets spiller og Årets topscorer på HSUG 2/ Mads Boesen
Nyheder fra Old Boys fodbold HSUG.
Der skulle have været fest og farver
med en afslutningsfest i Sejstrup forsamlingshus i november måned. Det
hele blev desværre spoleret af Corona,
så derfor blev der personligt leveret
pokaler til årets spiller og topscorer.
Årets topscorer blev Tommi Højrup
med 11. Mål. - Tommi er holdets betjent både på og udenfor banen. Han
bor i Bramming med sin kone Christina og deres to børn. Han er kommet
fra Gørdings Old Boys hold og er en
stor gevinst både på og udenfor banen.
Årets spiller blev Tony Lindberg - Tony
er holdets anfører og bødemester. Han
går forrest både på og udenfor banen.
Til daglig er han afd. leder ved DSV i
Esbjerg, hvor han også har bopæl med
sin kæreste Julie og deres to børn.
Begge er blevet beriget med gaver fra
Min KØBMAND Hunderup-Sejstrup
, Vinhuset Top Wine
, Bramming Pizza og Kebabhouse
, Sunset Boulevard.
Især Min Købmand Hunderup-Sejstrup har været særdeles gode til at
bidrage med gaver til fodbold afd. i
efteråret 2020, så en bøn herfra er at
HUSK, at støt lokalt, så
der forsat kan være en
købmand i sognet.
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Generalforsamling i Landsbyscenen/Lene Søgaard
LandsbyScenen afholder
Generalforsamling Onsdag d. 3. Marts
kl. 19.30
I Sejstrup Forsamlingshus – Lille sal
Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Valg af stemmeoptæller
3: Valg af skriftfører
4: Årsberetning ved formanden
5: Fremlæggelse af regnskab ved kasserer
6: Ændring af vedtægter
7: Valg til bestyrelsen
8: Valg af suppleanter
9: Valg af revisorer
10: Evt. Herunder LandsbyScenens
fremtid.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til
formanden senest 3 dage før.
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Lene Søgaard tilføjer:
I fald der fortsat er Coronarestriktioner
vil vi forsøge at gennemføre via Zoom
i stedet.
Så interesserede bedes henvende sig til
mig med en mailadresse så vi kan invitere dem via et link til onlineafholdelse?
Lene Skou Søgaard har denne mail:

skou_soegaard@hotmail.com
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/red.

Nu kan du igen komme i kirke / Ole Witte Madsen
Efter en ret kaotisk jul i forhold til
gudstjenester er der nu faldet lidt ro
over feltet. Iflg. de seneste udmeldinger fra folkekirkens øvrigheder må der
nu igen afholdes korte gudstjenester
(kaldet andagter) i kirkerne. Restriktionerne er dog skrappe, selvom kirken er undtaget forsamlingsforbuddet.
(Ved friluftsgudstjeneste gælder det
almindelige forsamlingsforbud dog
igen). Der må i Hunderup Kirke kun
være 10 personer ved en andagt (personalet tæller ikke med), fordi der skal
være mindst 7,5 kvm. pr. person, og
andagten må højst vare 30 minutter.
Der må ikke være fællessang, men der
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må godt være solosang. Orgelmusik
har aldrig smittet nogen, så den kan
vi også lytte til. Andagten vil således
være noget anderledes, end de højmesser vi kender fra søndag formiddag i kirken, men der vil stadig (som
minimum) være musik, Bibellæsninger, prædiken, fadervor og velsignelse.
Man skal bruge mundbind, når man
går ind og ud af kirken. Jeg fortsætter
med at lave video-andagter, som kan
ses på youtube og Kongeåpastoratets
facebookside. (Konfirmanderne kan få
et kryds på gudstjenestelisten ved at se
en video-andagt)
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foregår udendørs, for så må der være
50 personer samlet (dog med 2 meters
mellemrum). Der må gerne være fællessang udendørs. Hvis begravelsen/
bisættelsen holdes inde i kirken skal
der være 7,5 kvm. pr. person. Derfor
har provsten åbnet op for, at begravelser/bisættelser kan afholdes i provstiets større kirker, så flere kan samles til
Vielse kan afholdes i kirken, men der afskeden.
må også højst være 10 personer (personalet tæller ikke med). Der må ikke Kontakt altid præsten, inden I går i
være fællessang, men gerne solosang. gang med planlægningen af dåb, viHoldes vielsen udendørs, gælder for- else, begravelse/bisættelse, for reglerne
kan hurtigt ændre sig i disse tider.
samlingsforbuddet igen.
Tøv ikke med at kontakte mig på tlf. 25
Begravelse/bisættelse er undtaget for- 89 41 90, om@km.dk
samlingsforbuddet - hvis altså det Med venlig hilsen, Ole Witte Madsen
Dåb, vielse, begravelse
Dåb skal foregå inde i kirken, men
der må vi også højst være 10 personer (personalet tæller ikke med). Jeg
er åben for at dåben ligger på et andet
tidspunkt end andagten, og vi skal nok
finde ud af at gøre det både stemningsfyldt, opbyggeligt og hyggeligt.

Walk and Talk / Helle Hvitved
Tirsdag 2.marts:
Kjærgårdsvej, Stenbrovej, Kirkevej, Kjærgårdsvej. 4,8 km.
		
Start Asmus Jægers sten kl 16.
Søndag 7.marts:
Banestrækningen, Alsbrovej, Ribevej, Kirkevej. 4,5 km
		
Start Trinbrættet kl. 10. (start ved Asmus Jægers sten 10 min. før)
Søndag 14.marts:
Kirkevej, Ribevej, Kjærgårdsvej, Kirkevej. 4,8 km
Start Trinbrættet kl. 10 (start ved Asmus Jægers sten 10 min. før)
Torsdag 18.marts: Kirkevej, Puggårdsvej, Stratvej, Stenbrovej, Kirkevej. 5,4 km
Start Trinbrættet kl. 16 (start ved Asmus Jægers sten 10 min. før)
Torsdag 25.marts: Fruerlundvej, Hollænderskoven, Lundagervej
Start ved Fruerlundvej/Kjærgårdsvej kl. 16
I skrivende stund ved jeg ikke, hvor længe restriktionerne bliver forlænget. Jeg
håber, at vi må gå sammen udendørs.
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HSUG old boys og Min Købmand
Hunderup/Sejstrups tombola

1000 gange mange tak for den gode opbakning til tombola spillet. Vi
håber at kunne gøre det igen en anden god gang.

Vindertallene blev:
256 og 1212

Så hvis du har en af disse tal så tag loddet med og henvend dig til Anne
Grete ved Min Købmand i Hunderup for at afhente dit gavekort på 500kr.
til Min Købmand i Hunderup-Sejstrup.
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Ungdommen i en coronatid / Eilif Pedersen
I morgen (8/2) må de små klasser igen
komme i skole. Dels fordi de sjældent
bliver syge af corona, og dels for ikke
at forsømme deres sociale forhold. Men hvordan forholder det sig med
de ældre børn og unge?
I forsøg på at få svar på dette mødte
jeg Anne Bjergmark, som gerne ville
berette lidt om hendes liv under de
eksisterende nedlukninger.
Anne går nu i 3. g på Esbjerg Gymnasium og har sine hovedfag i kemi,
fysik og matematik. Hun bliver altså
student til sommer.
Men allerede i foråret var der nedlukket på skolen i ca 1½ måned, hvilket
betød, at der ikke blev nogen eksamen
for 2. g’ere. I stedet blev årskarakterer
overført som eksamenskarakterer.
Lige nu har nedlukningen varet knap
to måneder og ser ikke ud til lige at
ville slutte.
Skoleskemaet er bevaret, men for
Anne foregår det nu bag skærmen.
Hun melder sig til ved hver times
start, - og følger timen, men kunne for
så vidt slukke for sin pc - og ”pjække”.
Det er der nogen fra klassen, der gør,
men jeg prøver at holde gejsten oppe,
siger Anne. I starten var det ok, - men
efterhånden er det svært at holde sig
motiveret. Især når timen har karakter
af forelæsning, for der bliver ikke
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det samme samspil imellem lærer og
elever, som der gør i et klasseværelse.
Det er lidt mere spændende, når der
er opgaver eller prøver. Her må man
arbejde sammen med andre (selvfølgelig virtuelt) eller alene, som man
ønsker. - Og har man ikke nået at
blive færdig, kan læreren godt give lov
til, at der bliver afleveret lidt senere.
Det mest irriterende er, hvis læreren
ikke ”hører”, når klokken ringer ud,
hvorved frikvarteret/pausen bliver
forkortet.
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Idræt! - tænker jeg. Hvad laver man i
en virtuel idrætstime? Armbøjninger?
Fjederhop? - Men nej. Annes svar
lyder: I time et får vi opgaver, som
skal besvares, og time to snakker vi
om svarene! (Det bliver svært at holde
formen ved lige, tænker jeg).
Hvordan med resten af skoleåret?
Typisk vil mange elever give den en
skalle op til de afsluttende karakterer,
som jo gerne skulle være lidt bedre.
Sådan er det også for Anne, men hun
er meget usikker på, hvordan det går,
for det er ikke så nemt at komme til
orde under den virtuelle undervisning. - Det må jo gerne blive en god
studentereksamen, hvor der kun bliver plads til 4 eksaminer, mens resten
bliver overførte årskarakterer.

Som vi har hørt så tit fra skoleelever,
så savner også Anne den sociale omgang med klassekammerater og andre
jævnaldrende. - Ja, men holder I jer
til en ”boble” med højst 5 personer?,
spørger jeg. Ja, jeg gør i hvert fald, er
svaret, udover min familie ser jeg min
kæreste, en veninde og så har jeg en
”gå-tur”-veninde, som jeg så kun ser
udendørs.
Altså ingen fester!
Fremtiden efter eksamen? - Anne har
ikke bestemt sig, men måske et år
som lærervikar (hvis der bliver brug
for sådanne). Måske ud at rejse, - og
derefter nok noget uddannelse.
Jeg takker for snakken, og Anne tager
sit netop færdighæklede lilla pandebånd. - Jo, det passer!

T
S
Y
L
AF
SOGNEARKIVET

v/ Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

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

Aflysning af påskemåltid d. 1 april/Ole Witte Madsen
Vi plejer at holde Skærtorsdags-gudstjeneste i en fyldt Hunderup Kirke, hvorefter vi går i Samlingssalen for at spise et lækkert påskemåltid inspireret af det
traditionelle jødiske måltid. Som så meget andet må vi desværre også aflyse selve
fællesspisningen, men vi holder naturligvis Skærtorsdagsgudstjenesten i kirken
ifølge de restriktioner, der gælder til den tid. Husk tilmelding til gudstjenester –
se mere i kirkebladet.
Hunderup Menighedsråd
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Begravelsestale / Ole Witte Madsen
Lørdag den 30. januar 2021 kl. 13 blev
Katrine Spangsberg Bendtsen begravet på Hunderup Kirkegård. Der blev
læst fra Romerbrevet kap 6 vers 3-11. I
kirken sang kirkesangeren solo: salme
754, v. 1 + 4 + 7: Se, nu stiger solen +
salme 787, v. 1+4: Du, som har tændt.
Ved graven sang vi: 84: Altid frejdig
Hvad er det største, vi kan have i vores liv? Hvad er det, der kan gøre os
til bedre mennesker og som både kan
give os større livslyst og ukuelig gå-påmod, men som også tage pusten fra os?
Det er ikke et svært spørgsmål for jer,
som er samlet her i dag, for I mærker jo
sorgen og savnet, og det mærker man
kun, fordi en særlig, afholdt, elsket og
vellidt person er blevet revet væk fra
jer. ”At elske og at være elsket er den
største lykke på jord”, og den største
ulykke er derfor også at miste den, som
både modtog og gav kærlighed.
Vi er i dag samlet både herinde i Hunderup Kirke og ude på kirkegården og
rundt omkring kirkegården for at mindes, ære og tage en værdig og kærlig
afsked med Katrine Spangsberg Bendtsen. Hun blev født en sommerdag den
20. juni 1982, og døde efter længere
tids kræftsygdom den 22. januar. Hun
fik kun 38 år at leve i, og selvom det
er alt for kort tid, nåede hun at sætte
spor og gøre stort indtryk hos mange
og være noget for rigtig mange.
Katrine havde mange sider, men må10

ske var det mest markant, at hun havde
en professionel side og en privat side.
Professionelt var hun noget af en ener,
der gjorde sig bemærket med sit faglige
engagement og sin store viden, kunnen
og indsigt inden for det audiologopædiske område. Den private Katrine var
mor med stort M og O og R, og hun
holdt sig oppe og var stæk især for sine
to børns skyld, Karen og William, som
hun satte over alt andet. De skal vide –
nu og for altid -, at deres mor elskede
dem højt. Og selvom sygdommen udmattede og afkræftede hende, så skulle
de have et smil og et knus. Hun ville
give dem en god og kærlig barndom
og opvækst, som hun også selv havde
oplevet. Når de vokser op, vil Katrines træk helt sikkert blive endnu tydeligere hos dem begge. Katrine lever
videre, ikke mindst i hjertets minder
og sindets tanker, men også i de to
børn, der bærer noget af hende i sig.
De to børn fik hun sammen med sin
livsven og udkårne ægtemand, Uffe.
Da de mødtes som unge, var det som
om tilfældigheder og skæbner bragte
dem sammen på måder, der for os er
gåder. De levede som et stærkt team,
hvor deres forskelligheder blev vendt
til noget godt, og de satte sig mål for,
hvad de ville; de forenede deres styrker, overvandt langdistanceforhold og
andre udfordringer og bar hinandens
svagheder i medgang og alt for meget
modgang. Katrine var den, som både
kunne regne og regne den ud, og som
sådan var hun både en grundsten i fa-
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milien og den, som elskede at pynte op
til jul med den helt store julekasse.
Der er ingen tvivl om, at Katrines
plads som søster, datter, hustru, mor,
ven, kollega, nabo osv. vil efterlade et
stort tomrum, der i langt tid vil være
som et åbent sår hos mange. Nok fik
hun fred fra en grusom sygdom, men
at miste en elsket, vænner vi os aldrig
til. Vi mærker tydeligt, hvordan døden
stadig er en fjende af alt det gode, vi
har i vores liv og tilværelse. Intet kan
holde døden væk fra os, men vi behøver ikke være bange for den; vi behøver ikke fortvivle over, at vi også selv
en dag skal ligge i en kiste og være centrum for manges sorgfulde opmærksomhed. Da Katrine blev døbt fik hun
nemlig Guds kærlighedsmærke på sit
hoved, for på den måde skulle hun aldrig være i tvivl om, at Gud ville være
med hende, være ved hendes side og
gå sammen med hende uanset hvilke
veje og uanset hvilken modgang, hun
skulle gennemleve. Dåb er håb om lys
trods mørke, om liv trods død, om
glæde trods sorg. For nok skal vi miste, nok skal vi sørge, nok skal vi tvivle – men intet kan rive os ud af Guds

kærlighed; og igen skal vi få, igen skal
vi glædes, og igen skal vi tro – det håber vi på! Guds kærlighed viser sig på
underlige måder, og den lyser stærkest, når mørket er tættest. Dåb er håb.
Derfor står Katrines kiste tæt ved døbefonten for at minde os om, at en dag
bliver også hendes grav tom. Gud vil
rejse hende og os op til en opstandelse
i en evig glæde og et smukt lys, hvor
der ikke længere vil være sygdom, sorg
eller smerte, men kun lykkelig glæde.
Indtil Guds evige dag begynder, må vi
leve videre her på jorden, hvor livet gør
ondt, og hvor modgangen smerter os
dybt i sjælen. Vi må leve for hinanden,
og helt konkret må Katrines familie nu
finde sammen for at have et åbent rum
for deres savn og smerte. I skal huske
hende, så Karen og William vokser op
og ved, at de altid var centrum for Katrines kærlighed. Det er tungt at skulle
bære den opgave, men I er ikke alene.
Gud er med jer og mange – både herinde og udenfor – står klar til at støtte, trøste og hjælpe, når der er behov
for det. Guds fred være med Katrine.
Guds fred være med os alle. Amen.

HSUG og Corona restriktioner / Jan B Andersen
Som i alle andre foreninger har vi jo
i HSUG været ramt af corona restriktionerne siden 16. December, med en
lukning af alle vores aktiviteter til følge.
Som det ser ud lige nu (10. Februar) er
der ikke udsigt til en åbning af nogen
art før i hvert fald 1. Marts. Det er vist
unødvendigt at nævne at det for alle
parter er rigtig træls. Uanset om man
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er medlem selv, havde meldt sine børn
til idræt, eller som holdleder er blevet
afbrudt i den aktivitet man havde forberedt sig på.
I HSUG følger vi udviklingen, og er
klar til en åbning så snart det er muligt.
Hold også øje med Facebook opslag,
men ingen tvivl om at vi nok skal få
gjort hinanden opmærksom på åbnin-
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gen, når den kommer igen.
I efteråret viste vores dygtige holdledere og alle aktive, at man var klar til at
dyrke idrætten ud fra de begrænsninger som restriktionerne gav. Det håber
og tror vi også bliver tilfældet, når vi
forhåbentlig snart igen får lov at åbne
op i et eller andet omfang.
Vi håber at du som medlem vil støtte
op om foreningen i en svær tid, og har
forståelse for at vi trods aflyste aktiviteter, ikke kan kompensere i kontingentet.
Til gengæld lover vi at have rammerne
klar til fortsatte aktiviteter, og at vi som
minimum kan fastholde de i forvejen
lave kontingenter også i 2021/2022
Afhængig af hvordan og hvornår der
bliver åbnet igen, vil vi også gerne
søge muligheden for en forlængelse af

indeaktiviteterne. Det kræver dog en
individuel aftale med holdledere og at
tiderne er ledige i HSI (Hallen)
Vi ser frem til en 2021, som vi jo kan
håbe og også tro på, bliver noget tættere på en normal hverdag. Foreløbig
har vi valgt at udsætte generalforsamlingen i HSUG til engang i april. Mere
info herom senere.
Skulle der være spørgsmål eller kommentar er man velkommen til at kontakte én af os fra bestyrelsen i HSUG.
Pas godt på Jer selv og hinanden.
Vh HSUG bestyrelsen
Jan 28495029
Bjørn 20486106
Mai 61655158
Doris 40334297
Vicki 30708670

Konfirmationsdatoer / Ole Witte Madsen
Imens mange andre præster lægger
sig fast på nye konfirmationsdatoer i
slutningen af august og begyndelsen
af september, venter vi og ser tiden
an. Jeg mødes med konfirmandforældrene over Teams den 4. marts, og
håber, at regeringen er mere positiv
mht. vaccinationsprogram og åbning
af samfundet. Konfirmationen er
planlagt til den 2. maj kl. 10 i Hunderup Kirke, men biskoppen har givet
præster og menighedsråd frie hænder til i samarbejde med forældre og
konfirmander at planlægge og afholde
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konfirmation, (næsten) som vi ønsker.
Der er altså ingen konkrete datoer i
spil lige nu. Det er vigtigt for mig at
understrege, at hverken menighedsrådet eller jeg bare vælger en dato, men
at vi i samtale og dialog med forældrene vælger en eller flere datoer, så alle
kan få deres ønske opfyldt om en god
konfirmationsfejring med gæster og
fester. Der er stadig meget usikkerhed
med det ene og andet, men vi lever i
håbet om bedre tider.
Sognepræst Ole Witte Madsen
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Nyt fra Lokalrådet / Claus Simonsen
Vi har modtaget meddelelse om at
Nyt fra lokalrådet
byrådet vil tage på en visionsrundtur
Endnu en gang har corona luki kommunen for at få ideer til hvorket Danmark ned, og dermed også
dan man kan lokke flere til at flytte til
lokalrådet og en hel del kommunalt
Esbjerg Kommune … og man tænker
arbejde. Vi modtager dog lidt information fra kommunen, og vi kan se at her på hele kommunen, ikke kun på
de større byer. Tidsmæssigt forestilder sker ting og sager i lokalområdet;
men hjemsendelse og forsamlingsfor- ler kommunen sig at det sker i foråret
2021 eller 2022 – alt afhængigt af hvad
bud gør at vi ikke har set hinanden i
der kan tillades af hensyn til corona.
flere måneder.
Kommunen ønsker at vi kommer
Kommunen har i efteråret/vinteren
plantet vejtræer langs Kjærgårdsvej fra med forslag til hvor et møde mellem
Kragelundvej til Ribevej. Det ser vildt byrådet og borgerne kan finde sted i
vort lokalområde, og man ønsker også
godt ud, og vi glæder os til at se træerne vokse op og markere den smukke input til hvad en dialog mellem povej ind til (eller ud fra) byen. Beklage- litikerne og borgerne kan handle om
ligvis for lokalrådets selvforståelse har i vort område. Man forestiller sig at
vi ingen part i dette tiltag; det er noget mødet finder sted udendørs … gerne
et overdækket sted.
som kommunen helt selv har sat i
Lokalrådet er særdeles positivt indstilværk, men vi er meget begejstrede.
let over for forslaget, og vi modtager
Vor selvtillid blev til gengæld genopmeget gerne input til hvor et møde
rettet en smule da vi i efteråret hørte
at kommunen har sat 250.000 kr. af til mellem politikere og borgere kan
etablering af en sti langs Kjærgårdsvej finde corona-sikkert sted, samt til
hvad vi kunne have på dagsordenen.
i Hunderup. Lokalrådet har i årevis
Alle henvendelser kan sendes til lopresset på for at få en sikker skolevej
til de børn der skal til og fra skolebus- kalrådet på mailadressen lokalraad@
sen, og nu sker der noget. Vi er blevet hunderup-sejstrup.dk.
indbudt til dialog ang. udformningen Claus Simonsen
af stien og har fået forelagt nogle muligheder som vi glæder os til at se på
indbyrdes og sammen med kommunen. Det bliver kolossalt spændende
efterhånden som der kommer detaljer
på!
13 Landsbyposten Marts 2021

Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS

Borgermøde om Solcellepark
Hunderup Sejstrups Fremtid
Den 25. marts 2021 kl. 19:00 i HSI

Hunderup Sejstrup Fremtid har arbejdet med etablering af solcellepark gennem den seneste
tid, og er nu klar til næste skridt – nemlig tegning af anparter. Derfor indbydes alle
interesserede til orienteringsmøde om projektet. Siden sidste borgermøde er der sket
meget, vi gerne vil fortælle om. Vi håber det bliver muligt at afholde mødet d. 25/3 under
hensyntagen til covid-19.

Aftenens program:
Kl. 19:00 -20:00

Orientering og status om Solcelleparken

Kl. 20:00 - 20:30

Pause og small talk over en kop kaffe

Kl. 20:30

Spørgsmål til projektet

Kl. 21:30

Mulighed for tegning af anparter

Orienteringen vil tage udgangspunkt i:
· Formål og ide med solceller
· Solcellernes kapacitet og leverandør
· Solcellernes placering
· Partnerskabsaftale med Esbjerg Kommune
· Partnerskabsaftale med DIN Forsyning omkring kollektivt varmeanlæg
· Selskabet Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS og juridisk enhed
· Økonomi, fondsøgninger, bank tilsagn
· Budget
· Ejerkreds
På nuværende tidspunkt har vi ikke fået publiceret prospektet, men så snart vi har fået det
trykt, kan I få det i hænderne. Det kan ikke nås inden deadline på Landsbyposten, så send os
en besked hvis det ønskes inden mødet. Mail: sommerboesen@gmail.com
I kan også deltage i mødet uden forberedelse og lytte til oplæggene. Efterfølgende får I så 14
dage til at beslutte jer for, om I vil købe anparter i projektet. Hver anpart er sat til 15.000 kr.
Af hensyn til antal deltagere vil vi gerne have en
tilmelding senest d. 18/3 2021 på ovenstående mailadresse.
Venlig hilsen
Svend Aage Nissen, Jesper Brix og Jørn Boesen Andersen
HUNDERUP SEJSTRUPS FREMTID
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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, 42 48 19 55, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Jan Skovsgaard Christensen, 40 14 79 68, ljsc58@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 / marts
Tirs
Ons
Søn
Ons
Søn
Tor
Tor
Tor
Tor

2 mar
3 mar
7 mar
10 mar
14 mar
18 mar
18 mar
25 mar
25 mar

16
Walk and Talk (s. 6)
19,30 Generalforsamlint i Landsbyscenen (s. 4)
10
Walk and Talk (s. 6)
Deadline for Landsbyposten/april
10
Walk and Talk (s. 6)
16
Walk and Talk (s. 6)
Frist for tilmelding til solcellemøde (s. 14)
16
Walk and Talk (s. 6)
19
Borgermøde om solcellepark (s. 14)

Nyt kirkeblad og tilmelding / Ole Witte Madsen
Kirkebladet for marts, april og maj
er på vej ud i postkasserne. Kirken
er igen åben for gudstjenester, men
de må højst vare en halv time, og der
må ikke være fællessang. Så orgelet
bruser sin musik ud i kirkerummet,
kirkesangeren synger for os, og vi kan
stadig sige trosbekendelsen sammen
og bede Fadervor i fællesskab. Vi må
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efter de gældende regler kun være 10
kirkegængere i Hunderup Kirke (personalet tæller ikke med). Derfor skal
man tilmelde sig og det kan ske enten
via teologiogkultur.weebly.com eller
ved at kontakte mig.
Sognepræst Ole Witte Madsen
Tlf. 25 89 41 90, om@km.dk
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