Landsby Posten
HUNDERUP - SEJSTRUP
Nr. 9

Oktober 2020

Landsbyposten Oktober 2020

42. årgang

1

Om forside- og ovenstående billede skriver Doris Præst:
Træner/leder hygge aften i HSUG
Fredag den 28.8.20 var HSUG vært ved en lille fest, for frivillige trænere og
ledere, der i årets løb, på den ene eller anden måde har ydet en indsats.
Der blev hygget med lidt mad og drikke og fortalt lidt om,
hvad der sker i de forskellige afdelinger.
(Flere billeder side 16)
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Cohen i kirken / Mette Fredslund

Cohen i kirken.

Store sange og prægtig poesi.

Oplev en koncertfortælling med sange af Leonard Cohen og et besøg i digterens univers med Carsten Holm & Cohen Trioen.
Leonard Cohen er manden bag alle ordene – både i sangene og fortællingerne
mellem sangene.
Siden 2008 har sangeren Karsten Holm og pianisten Christian Spillemose
turneret land og rige rundt med ”Elvis i kirken”. Konceptet blev en stor succes. For tre år siden var det ”Cash i kirken” – en koncertfortælling om Johnny
Cash. Den storhittede i landets kirker og forsamlingshuse. Nu er Carsten Holm
og bandet klar med ”Cohen i kirken”. En rejse gennem Leonard Cohens katalog af sange.
Vi er så heldige at kunne opleve bandet i

Vilslev Kirke
Søndag, den 25. oktober kl. 16.

Tilmelding er nødvendig, fordi kun et begrænset antal må lukkes ind (Corona)
Tilmeld til : lisbet_ knudsen@hotmail.com eller 30323608 .
Landsbyposten Oktober 2020

3

Nyt fodbold-hold / Mads Boesen
”Nyt fra Fodbold - HSUG Har haft stor positiv tilgang af old boys spillere
indenfor de seneste måneder. Derfor kunne man for første gang nogensinde
opleve 2 herre hold fra Hunderup som mødte hinanden i en turnering som
skete d. 2/9 på Hunderup Stadion. Opgøret endte med en 4-2 sejr til HSUG 2.
Efter kampen var der stillet grill op til fællesspisning for begge hold. Begge hold
ligger i skrivende stund side om side i tabellen på henholdsvis 3 og 4 pladsen.
De to øverste i tabellen vil rykke op, så lige nu er der gode muligheder for at et
af holdene kan realisere dette. Ellers kan vi være rigtig stolte over at være den
eneste klub i Gl. Bramming kommune som kan mønstre 2 old boys hold”.
Alle over 32 år er velkomne uanset niveau. Det vigtigste er sammenholdet.
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Nyt fra Lokalrådet / Claus Simonsen
I sidste ”Nyt fra lokalrådet” nåede vi lige at fortælle at vi deltager i efterårsmessen, og derefter blev også denne aflyst. Man skal sandelig være kvik for at følge
med i det sidste for tiden …
Situationen er lidt den samme mht. de øvrige ting vi vender ved vore møder;
vi er aldrig helt sikre på at et møde eller arrangement bliver afholdt, og det gør
måske at man skal hanke lidt op i sig selv for at blive ved med at tage tingene
seriøst hver gang de er oppe at vende.
Jytte og Lianne fra lokalrådet var til møde med Økonomiudvalget i Esbjerg
Kommune, og ud over at få stillet spørgsmål til den gamle skole og til finansiering af grundkapital til lejeboligerne i Jægervænget, fik de nok en gang vendt
vort ønske om en sikker skolesti langs Kjærgårdsvej. Det viste sig her at man i
kommunen havde opfattet at vi ønsker en ”fin” løsning med fortov eller noget
i den retning. Jytte og Lianne korrigerede opfattelsen, og de gik fra mødet med
en fornemmelse af at vort ønske blev rykket en del pladser op på listen, da det
gik op for kommunen at det ikke er den dyreste løsning vi ønsker.
Kommunen har lavet et nyt udkast til sin landdistriktspolitik, og den vil de
gerne præsentere for lokalrådene og borgerne. For vort område sker præsentationen d. 6 oktober kl. 19 i Sneum-Tjæreborg Fritidscenter. Kommunen inviterer til en dialog om:
1. Esbjerg Kommunes målsætninger på landdistriktsområdet fra Vision 2025,
Planstrategi 2022-34 og fra den kommende landdistriktspolitik
2. Den nye bystruktur som Plan & Miljøudvalget tog stilling til den 16. juni
(på baggrund af et statsligt krav om strategisk landsbyplanlægning)
3. Idékataloger som en opdatering af landsbyplanerne
4. Sektorplanlægning som et styringsværktøj
Lokalrådet opfordrer til at så mange som muligt møder frem, så alle synspunkter kan blive præsenteret i forbindelse med den ny landdistrikspolitik.

SOGNEARKIVET

v/ Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19,30 til 21,30
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Referat af HSI-møde / Mette Bjergmark
Referat fra repræsentantskabsmøde i HSI
mandag den 24. august 2020 kl. 19.30-21.30.

Deltagere: Lars Jensen, Forsamlingshuset, Claus Simonsen, Lokalrådet, Jan Andersen, HSUG, Jørn B. Andersen, Hunderup Sejstrups Fremtid, Mette Fredslund, Menighedsrådet, Claus Jæger, Anette Bjerrum, Leif Bjerrum, Kjeld Ø.
Thomsen, HC. Jochimsen, Keld Østergaard, Mette Bjergmark (referent).
1.
Valg af skriftefører og stemmetæller
Mette Bjergmark valgt som skriftefører.
2.
Valg af ordstyrer
Claus Jæger valgt som ordstyrer. Indkaldt 8 dage inden møde, så lovligt indvarslet.
3.
Årsberetning ved formanden H.C. Jochimsen
Købt borde fra forsamlingshus. Købt stole fra Bramming Serviceudlejning sammen med Hunderup-Sejstrups Fremtid. Har borde og stole til 150 personer. Kan
lejes ud men skal også bruges ved byfest. Også købt strømledninger og elstavler
sidste år. Kan også lejes ud.
Nyt armatur i dame og herre omklædningsrum. Vandsparremodel. Hal lys gennemgået. Ny spole i. Anden var brændt af. Borde skiftet i klublokale.
Brugsrettigheder af udendørsarealer genforhandlet med kommunen. Kommunen vil gerne have haft, at HSI købte jord, men HSI sagde nej, så det endte i
stedet med 20 års ny brugsrettighed.
Sten og jorddige fjernet i forbindelse med udvidelse af hal i sin tid. Kulturstyrelsen ønskede en genetablering eller at der blev søgt dispensation. Sten og jorddiger er ikke beskyttet i byzone. Ligger på grænsen mellem by og landzone. Jord
udenfor byzone er kommende byzone. Der er søgt dispensation.
Tak til bestyrelsen for det gode stykke arbejde der er. Og at holde de udendørs
arealer omkring HSI. Særlig tak til Leif og Anette Bjerrum for arbejdet med udleje og økonomi.
Bemærkninger til formandens beretning:
Borde og stole der skal lejes ud. Til hvilken pris og hvem gør det. Keld og HC.
Står for det. Borde og stolene kan også bruges ved fest i hal. Står i lokale, der
tidligere blev brugt til spinningsrum.
Formandens årsberetning godkendt.
4.
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 til godkendelse
Keld gennemgået regnskabet. Færre aktiviteter har betydet mindre indtægt og
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færre personaleudgifter til rengøring. Gammel gasregning modtaget i 2019.
Derfor væsentlig stigning til gas i 2019. Taget der blev repareret i 2018 er først
betalt 2019. Desuden andre større investeringer (jf. Formandens beretning). Underskud på 41.000 kr.
Bemærkninger til regnskab:
Godt der er meget på kassebeholdningen. Hvad skal pengene på kassebeholdningen bruges til. Er der planer? Der er ca. 700.000 kr. på konto. Skal at have
likvide midler til årets drift. Fx er der købt ny opvasker og mindre og mere håndterbar gulvvasker i 2020. Der er desuden en forventning til, at resten af taget skal
skiftes på et tidspunkt. Der er også ønsker om en evt. ændring af køkken på sigt.
Kun HSUG kan søge tilskud. Det kan HSI ikke. Tennisbanerne holdes af HSUG
uden beregning til HSI.
Ikke mange lejer baner lejes ud i de løse timer. Der er heller ikke mange løse time.
Nærmest kun søndag eftermiddag. Brug af hal skal helst ske igennem HSUG.
Nye aktiviteter kan godt startes op i en opstartsperiode uden husleje. Men så
igennem HSUG. Dør er låst, når ikke aftaler i hallen. På grund af indbrud. Leje
af løse timer igennem HSI.
Regnskab godkendt.
5.
Fremlæggelse af budget for 2020 til godkendelse
Mange aflyste fester under covid-19 er flyttet, men så kan andre jo ikke leje de
timer, hvor festerne er flyttet til. Derfor forventet mindre aktivitet i 2020. Droppet fjernsyn i klublokale. Så derfor fremadrettet mindre udgift til Copydan.
Budget godkendt.
6.
Behandling af indkomne forslag eller forslag fra repræsentantskabet
a.
Lån til Sejstrup Forsamlingshus 150.000 kr.
Forsamlingshuset har henvendt sig til for at spørge om et lån fra HSI. Forretningsudvalget syntes, at det er en god ide. Så slipper HSI for at betale for at have
pengene i banken.
Gældsbrev skal udarbejdes i følge Svend Aage Nissen. Evt. via advokat eller revisor.
Godt vi kan hjælpe hinanden. Der blev spurgt til, om HSI skal bestemme, hvad
pengene skal bruges til? Forsamlingshuset har søgt om beløb til at nedbringe
kassekredit, men HSI sætter ikke krav, da den ene forening ikke skal blande sig
i den anden forening.
Forslag om tættere samarbejde mellem forsamlingshus og HSI. I dag henviser
de to steder til hinanden, hvis man ikke selv har ledige lokaler på en forespurgt
dato. Godt samarbejde i dag. Der er også koordineret priser. Forsamlingshuset
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har også et kreditforeningslån og måske på sigt også lånehjælp til at betale det
lån ud, ligesom HSI betalte deres kreditforeningslån ud for nogle år siden. Måske på sigt – det afhængig selvfølgelig af HSIs økonomi.
Der skal ses på, hvad der er bedst for byen. Lige nu er der god økonomi i HSI,
fordi HSUG kan betale de priser, de gør nu, fordi der lige nu er tilskud fra kommunen. HSIs økonomi vil ændre sig markant, hvis kommunen ændrer praksis i
forhold til tilskud til HSUG. Der er stadig et billigt kontingent i HSUG. Vigtigt at
fokusere på, at de forskellige foreninger skal lave rammer for aktiviteter i sognet.
Troldebo et godt eksempel. En god aktivitet. HSI lejer ud til HSUG men udbyder
ikke selv aktiviteter.
Forslag enstemmigt vedtaget.
7.
Valg af formand og næstformand
HC. Jochimsen genvalgt som formand. Kjeld Ø. Thomsen genvalgt som næstformand.
8.
Valg af yderligere 3 forretningsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant
Keld Østergaard, Flemming Præst og Mette Bjergmark genvalg. Leif Bjerrum
genvalgt som suppleant.
9.
Valg af revisorer
Aage Fredslund og Børge Andersen genvalgt.
10.
Eventuelt
Jan Andersen havde et punkt af praktisk karakter. Hvordan eller skal der være
restriktioner pga. COVID 19 i den kommende indendørs sæson? HSUG vil gerne betale det, det koster. Det handler om sund fornuft. Kommunen sagt ok til
at lave indendørs aktiviteter. Afspritning af hænder, afstand og rengøring. Der
kan ikke gøres noget ved ventilationen. Enige om at det er vigtigt med simple
retningslinjer, og at det skal være synlig og nemt. HSUG og HSI aftalt følgende
fælles retningslinjer til håndtering af COVID-19:
•
Max må være 8 i omklædningsrum af gangen. Der åbnes for flere omklædningsrum. HSUG opfordre medlemmer til at gå i bad hjemme.
•
Alle skal spritte deres hænder af, inden de rører ved redskaber. HSUG
sørger for at idrætsudøvere foretager afspritning. Redskaber står stille min. 48
timer hvis de ikke afsprittes efter brug. HSI sørger for, at der hænges flere spritdependenser op.
•
HSI sætter skilte fra Sundhedsstyrelsen op, skilte om max 8 af gangen i
omklædningsrum og at øvrige omklædningsrum kan benyttes, og skilte om at
der ikke må være tilskuere i hallen.
•
HSI sørger for ekstra rengøring specielt ved aktiviteter på gulvet (fx børLandsbyposten Oktober 2020
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nehold) og de ekstra åbne omklædningsrum.
HSI og HSUG tager en drøftelse efterfølgende, herunder en drøftelse af finansiering af den ekstra rengøring og sprit.
Mette Fredslund spurgte til aftale vedr. hjertestarter. Der er lavet en fordelingsnøgle i sognet. Må den ordning fortsætte? Der blev lavet en 5 års aftale med
Falck. Aftalen er pt. kørt i 3 år. Menighedsrådet er glade for nuværende ordning,
og de er ikke interesseret i en anden aftale.
Anette Bjerrum talte om udstyr i kasse med legetøj. Der mangler fx luft i bolde.

Golfmesterskab i Hunderup/Sejstrup / Knud Runge
Golfmesterskab i Hunderup/Sejstrup 2020
I 2017 foreslog Egon Sørensen, at Aage Fredslund arrangerer en golfturnering
for Hunderup og Sejstrup. Det gør Aage så, og det er ikke bare for de golfspillere, der bor her nu, men også for dem, der har boet i sognet.
Det giver i øjeblikket ca. 40 golfspillere, men det stiger hvert år. Ca. halvdelen
deltager i turneringen.
Bedste herre og bedste dame arrangerer næste års turnering.
I 2017 vandt Ella Sørensen. og Aage Fredslund.
I 2018 vandt Dagny Runge. og Aage Fredslund.
I 2019 vandt Dagny Runge. og Finn Kjelstrup.
I 2020 vandt Ella Sørensen. og Finn Kjelstrup.
Der er også præmier til:
Nærmest hul på hul 3: John Lauridsen
Nærmest hul på hul 12: Finn Kjeldstrup
Bedste hold (Sokrates): Finn Kjeldstrup, Knud Runge, Marie Bøgesvang og
Mette Fredslund.
Efter turneringen er der tradition for spisning i golfklubben, hvor dagens spil
og andre ting bliver drøftet. Det er hyggeligt at mødes med dem, man ikke lige
møder til dagligt.
Næste års golfmesterskab bliver 1. søndag i september 2021.
Hvis nye golfspillere vil med, kan man
henvende sig til Finn Kjeldstrup eller
Ella Sørensen, som skal stå for arrangementet i 2021. Husk at angive golfnummer og handicap ved tilmelding.
Landsbyposten Oktober 2020 9

Kun for mænd.
Lørdag d.3. oktober kl.1800 i

Vi prøver i år igen, med en aften uden koner, kærester, dem vi ikke taler
om, mødre og andre fruentimmere.
I år skal vi have store burgere, bestående af en dejlig stor brioche bolle
med krydder mayo, en bøf på 300g, rødbeder, bløde løg, syltede rødløg,
ketchup, remoulade, forårsløg, ristet løg, spejlæg og skysovs. Dertil store
grove pommefrites og bernaise sauce.
Torben Matthews kommer med 8 forskellige slags øl, og fortæller lidt om
hver enkel, blandet med gode historier.
Billetprisen for alt dette er 385,Billetter kan købes på Billetten.dk (+gebyr) eller hos Min Købmand,
Hunderup
Arrangeres af:
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Hunderup-Sejstrup lokalråd

holder årsmøde mandag d. 26. oktober kl. 19.30 i HSI, Kjærgårdsvej 9.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg. Claus Simonsen modtager genvalg
6. Valg af revisorer. Knud Runge og Børge Sørensen er på valg
7. Årets pris
8. Esbjerg Kommunes Byfond
9. Eventuelt
Claus Simonsen

Konfirmandkørsel.

Det kommende års konfirmander (sept. – maj) skal køres fra klublokalet
i HSI til Bakkevejens skole tirsdag kl. 10.
Vi vil gerne lave et team af frivillige, der kan køre konfirmanderne.
Vil du være interesseret i at køre en gang i mellem ?
Henvend dig til Menighedsrådsformand Lena Randrup.
randrupxlassen@gmail.com tlf.: 20623097

Walk & Talk / Helle Hvitved
Der er ingen W & T den 4., 11. og 18. oktober
25.10 Kjærgårdsvej, Vandværksskoven, Kragelundvej, Kjærgårdsvej. Ca. 4
km.
(Hvis der er for vådt, kan vi gå til Ribevej og tilbage af Kirkevej.)
Start HSI Hallen kl 10 ved Asmus Jægers sten.
1.11 Banestrækning, Alsbrovej, Ribevej, Kirkevej. 4,5 km
Start Trinbrættet kl 10.
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Solcellepark / Jørn B. Andersen
BORGERMØDE OM ETABLERING AF SOLCELLEPARK
Der var en positiv stemning på borgermødet d. 25/8 - med 55 fremmødte.
Projektet blev fremlagt af Jesper Brix, Svend Åge Nissen, Svend Erik Børsting
og Jørn Boesen Andersen
Selvom der ikke kunne loves ”guld og grønne skove” her og nu – var der en
meget stor interesse i, at vi som lokalsamfund, skulle være med på den grønne
bølge med et solcelleanlæg.
Solcelleanlægget var egentlig fra starten tænkt anlagt i Vandværksskoven, men
grunden her er for lille. Heldigvis er der så fundet en alternativ placering ved
Nørrelundvej vest for Hunderup, hvis ejer er positiv med hensyn til at stille en
hektar jord til rådighed.
Næste step bliver så at få de sidste ting på plads: Tilbagemelding fra fonde, byggetilladelse fra kommunen, endelig aftale med bankforbindelse, jordleje m.m.
Når der ikke kan love et stort afkast her og nu, er det fordi afregningsprisen p.t.
varierer meget, men ingen er i tvivl om at EL opvarmning vil blive den fremtidige energikilde, og markedsprisen vil højest sandsynlig stabilere sig hen ad
vejen. Budgettet er lagt an på 25 øre pr. kwh. + evt. ekstra afregning oveni for
evt. salg af grøn strøm.
Vi lavede en helt uforpligtende undersøgelse af interessen blandt de fremmødte
og her blev der samlet givet udtryk for at man evt. ville være indstillet på at
købe 22 anparter a 15.000.
Det har selvfølgelig givet udvalget ”blod på tanden” til at fortsætte den videre
færd med etablering af projektet.
Nu arbejdes der videre med at få endelige beregninger på plads, når det er sket,
indkaldes til et borgermøde, hvor der kan tegnes anparter.
Målet er at anlægget kan sættes i drift i 2021.
Når vi ikke kan love et stort afkast her og nu er det fordi afregningsprisen p.t.
Varierer meget, men ingen er i tvivl om at EL opvarmning er den fremtidige
energikilde og markedsprisen vil stabilere sig hen ad vejen. Budgettet er lagt an
på 25 øre pr. kwh. + ekstra afregning oveni for grøn strøm.
De fremmødte havde meget forståelse for situationen og var positive omkring
projektet.
Vi lavede en helt uforpligtende undersøgelse af interessen blandt de fremmødte
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og her blev der samlet givet udtryk for at man evt. ville være indstillet på at
købe 22 anparter a 15.000.
Det har selvfølgelig givet os ”blod på tanden” til at fortsætte den videre færd
med etablering af projektet.
Næste step er at få de sidste ting på plads/ høre fra de fonde vi har søgt/ byggetilladelse/endelig aftale med bankforbindelse, som også har givet forhåndstilsagn.
Når vi har de en endelige beregninger på plads, indkaldes til et borgermøde
hvor der kan tegnes anparter.
Vores mål er at anlægget kan sættes i drift i 2021.

25 års jubilæum / Mette Fredslund
I 25 år har Hunderup Kirke haft Dorte Grangård Olesen ansat som dygtig
organist.
Dorte var en genert ung dame, der endnu ikke havde færdiggjort sin uddannelse, da hun blandt andre kvalificerede ansøgere søgte arbejdet ved Hunderup og Vilslev Kirker.
Alligevel var Mille Bruhn (formand for Vilslev MR) og Inger Bruun (formand for Hunderup MR) hurtigt enige om, at det var Dorte, de ville ansætte.
Dorte er en rigtig dygtig organist med en forkærlighed for nyere salmer med
en moderne rytme. Ofte komponerer hun selv sine præ- og postludier – tit
med et twist af humor og indlagte kendte strofer.
I sin ledelse af Kirkekoret har Dorte god forståelse for kormedlemmernes
niveau og lægger stort arbejde i at finde gode velegnede korsatser til sange og
salmer.
Den 11. oktober efter gudstjenesten i Vilslev Kirke kl. 11, inviterer Menighedsrådene til reception i Vilslev Forsamlingshus. Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig – til Paula Andersens mailadresse: jedsted@bbsyd.dk
Eller mobil : 23845620
Landsbyposten Oktober 2020
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Foredrag med Stig Rossen i
tirsdag d.3. november kl.1900, dørene åbner kl.1800.
Billetpris 250,-

Billetter købes hos Min Købmand, Hunderup eller på
Billetten.dk (+ gebyr)
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Genåbning af Hunderup Kirke

ved festgudstjeneste
søndag den 22. november 2020 kl. 14.00
Da arbejdet med restaurering af Hunderup Kirke forløber planmæssigt, ønsker
vi at markere dagen, hvor kirken åbner igen. Vi håber mange vil lægge vejen
forbi den nyrestaurerede kirke, og kan love at kirken er forandret!
Efter planen indledes fejringen med en festgudstjeneste kl. 14.00 med bl.a.
musik og solosang ved Lucie Jørgensen. Efter gudstjenesten fortæller konservatorerne om den særlige opgave det er at udføre restaureringsarbejder på
monumenter, der er flere hundrede år gamle. Når vi har taget de enkelte arbejder i nærmere i øjesyn
serveres der kaffe m.v. i
Samlingssalen.
Vi håber at COVID-19
restriktionerne er
ophævet til den tid,
men da det ikke er
sikkert, kan det blive
nødvendigt at ændre
i programmet, måske
må nogle deltage ved at
følge med på storskærm
i samlingssalen – Det
må vi finde ud af. Følg
med i Landsbyposten,
opslag på Facebook og
ved Købmanden, her vil
vi annoncere eventuelle
ændringer og oplysninger om tilmelding om
nødvendigt.
Hunderup Menighedsråd
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Flere billeder fra HSUG-aftenen. Foto: Doris Præst
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J-Dag fredag d.06-11-2020
Kl.2059 i
Vi gi’r den første sneøl…..
og der vil være gode tilbud på hele
kasser snebajere.
Dørene åbner kl.2000
HoHoHoooo fra
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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, 44 26 26 48, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Lena Randrup, 20 62 30 97, randrupxlassen@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
Tors 1 okt
Lør
Tirs
Søn
Tors

3 okt
6 okt
11 okt
15 okt

Søn
Søn
Man
Tors

25 okt
25 okt
26 okt
29 okt

Søn
Tirs
Fre
Tors

1 nov
3 nov
6 nov
12 nov

Lør
Søn
Lør
Søn

14 nov
22 nov
12 dec
13 dec

13,30 Mogens Osborg fortæller om sit liv som politimester i
Ribe i Forsamlingshuset
18
Kun for mænd. Forsamlingshuset (s. 10)
19
Landdistriktpolitik v/ Esbjerg Kommune (s. 5)
11
25 år med organist Dorte Grangård Olesen (s. 13)
13,30 John Rødgaard fortæller om sit liv på Færøerne, - om
fodbold, skak m.m. Forsamlingshuset
10
Walk & Talk (s.11)
16
Cohen i Kirken. Husk tilmelding. (s. 3)
19,30 Årsmøde i Lokalrådet. (s. 11)
13,30 Esbjerg Pensionistorkester i Forsamlingshuset / ”De
glade Venner”
10
Walk & Talk (s. 11)
19
Stig Rossen i Forsamlingshuset. (s. 14)
20,59 J-Dag i Forsamlingshuset (s. 18)
19
Preben Koks foredrag ”Slip livet løs”. Sognehuset i
Gredstedbro
18
Julefrokost i Forsamlingshuset (s. 26 i sept-bladet)
14
Genåbning af Hunderup Kirke (s. 15)
Kaffebord og musik i Forsamlingshuset
13
Julebanko i Forsamlingshuset

Tak for alle indlæg til dette
blad - tekst som billeder.
Der bliver også plads til dine
bidrag i næste blad!
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