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Så kan det vist ikke blive mere idyllisk (Foto: Lis Andersen)
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Torsdag den 10. februar kl. 13.30 i forsamlingshuset
Foredrag med Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen
Jesper Frost Rasmussen (V) er i skrivende stund borgmester i Esbjerg
Kommune, hvor han er formand for
Økonomiudvalget.
Jesper Frost Rasmussen er uddannet
ingeniør fra Aalborg Universitet Esbjerg og har en HD i organisation og
ledelse fra Syddansk Universitet. Oprindeligt er han udlært elektronikmekanikker fra Danfoss A/S. Jesper Frost
Rasmussen er bestyrelsesmedlem, tidligere adm. direktør for Din Forsyning.
Erhvervskarrieren har forinden bragt
ham forbi Danfoss, LEGO og Holger
Christiansen/BOSCH.

Torsdag
forsamlingshuset
Torsdagden
den 27.
24.januar
februarkl.
kl. 13.30
13.30 iiforsamlingshuset
Gårdmusikanterne
Ellenogog
Conny
Gårdmusikanterne Ellen
Conny
TO
NY DA

Gårdsangerne Ellen og Conny fra Sdr. Omme spiller musik, som vi kan lide
det. De underholder med en afdeling sømandsviser, hvor Ellen spiller på harmonika. Conny er mere alsidig. Han spiller på rumsterstang, savblad og vaskebræt.
Ellen og Conny kan mange
andre melodier og sange,
der kan nynnes med på. Deres repertoire har ved andre
lejligheder blandt andet budt
på Amazing Grace, Fiskerpigens sang, Bjørnen vågner, Nu går våren gennem
Nyhavn og Lev dit liv, mens
du har det.
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Generalforsamlingen i Forsamlingshuset
Hvis man ønsker suppe, til generalforsamlingen onsdag d 23. februar, bedes man sende en SMS til 40377732, med antal kuverter.
Mvh
Og der skal lyde en kæmpe TAK, til Claus og Sigurd, for at de år efter år, vil
bruge en formiddag på at samle juletræer ind, til fordel for

forsamlingshuset. Og tak til Pernille, for altid at stå med middagsmad klar til
dem.
Mvh Bestyrelsen i Sejstrup Forsamlingshus.

Sebastian ved kasseapparatet
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Kollektiv bæredygtig varme i Hunderup/Sejstrup
Indsendt af Knud Runge.
Siden borgermødet i juni 2021 har klimapartnerskabet mellem Hunderup Sejstrup Fremtid og Esbjerg Kommune sammen med DIN Forsyning og Sekretariat
for Strategisk Energiplanlægning analyseret videre på mulighederne for kollektiv
varmeforsyning baseret på lokalproduceret vedvarende energi.
Hunderup Sejstrup Fremtid, ved Jesper, Jørn og Svend Aage, har været i kontakt
med mange husejere i både Hunderup og Sejstrup for at vurdere potentialet for
og interessen i en bæredygtig kollektiv varmeløsning.
Umiddelbart er interessen og potentialet til stede i Hunderup by inkl. større forbrugere. Pt. har vi fået en entreprenør med erfaring i at etablere lokalvarmeprojekter til at lave bedre budgetgrundlag, således der kan udarbejdes priser på både
tilslutning og varmeforbrug. Parallelt med dette har Esbjerg Kommune igangsat
den nødvendige varmeplanlægning, som er en forudsætning for at kunne etablere en kollektiv varmeløsning hos os.
I Sejstrup er interessen til stede, men potentialet for de traditionelle varmeløsninger er mere udfordrede, og derfor undersøger vi alternative løsninger pt.
Det forventes, at der kommer en mere endelig udmelding inden udgangen af
april, om kollektiv varmeforsyning er en bæredygtig løsningsmodel til omstilling
af vores lokalsamfund, så vi bidrager positivt til Esbjerg Kommunes klimaambitioner og gør Hunderup Sejstrup til den førende klimalandsby.
Der arbejdes desuden på at stille en løsning til rådighed til de fyr, der måtte bryde
uventet sammen, inden der en udmelding og eventuel etablering af kollektiv varmeforsyning. Ingen bliver ladt i stikken.
Skulle du opleve et akut nedbrud på dit anlæg, så kontakt Sekretariat for Strategisk Energiplanlægning på jrs@sep-sydvest.dk med navn, adresse og telefonnummer, og så vil du blive kontaktet hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Jette Rosendahl Søndergaard, Projektleder. E-mail: jrs@dinforsyning.dk.
Mobil: 23338666. Arbejdssted: Ulvsundvej 1, 6715 Esbjerg N.
DIN Forsyning - Ulvsundvej 1 - 6715 Esbjerg N
7474 7474 - www.dinforsyning.dk
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Hunderup-Sejstrup
		 er din lokale dagligvarebutik. Vi har alt hvad du skal
bruge i den daglige madlavning samt festlig samvær.
Socialt samvær, glade voksne og børn, gør at Min KØBMAND HunderupSejstrup skaber liv og glæde i vores lokale samfund

Personale – farvel og god dag

Vi har sagt velkommen til 2 nye medarbejdere Sarah fra Hunderup og Kasper
fra Sejstrup.
Vi har sagt farvel til Teresa, der har sagt sin stilling op og fremover skal arbejde
i Føtex Ribe.
Den 31. januar siger vi farvel til Astrid, der har valgt at blive poder.

Er du tilflytter?

Vi vil gerne byde dig velkommen til din lokale KØBMANDSBUTIK. Vi bestræber os på, at du hos os kan finde alt til din daglige madlavning. Hvad kan vi gøre
for dig – FORTÆL os det – og vær med til at gøre vores lokale købmandsbutik
endnu bedre.

FACEBOOK

Håber, at du fortsat vil følge med i vores opslag på FACEBOOK. Alle jeres likes,
delinger og kommentarer på vores opslag betyder alt.
Så når du ser et opslag fra os, så endelig giv det et like, en deling eller en kommentar. Ellers vil Min KØBMAND Hunderup-Sejstrup løbende bliver fjernet af
Facebook fra jeres feed.

TAK fordi du handler LOKALT

Vi er meget glade for at I gør jeres handel hos os. Det betyder, at jeres lokale
købmandsbutik har en fremtid.
Hvad kan vi gøre for dig – FORTÆL os det – og vær med til at gøre vores lokale
købmandsbutik endnu bedre.

TAK fordi du handler lokalt, det har stor betydning

En købmandsbutik betyder ALT for Hunderup-Sejstrup og omegn, og derfor er
det så vigtigt, at I alle lægger så meget af jeres daglige indkøb som muligt her.
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Vi gør det hårde arbejde, så du kan handle LOKALT - Vi har alt hvad

du skal bruge i din daglige madlavning samt festlig samvær.
Og jeres købmand og personale samt frivillige hjælpere, arbejder hver dag for at
jeres lokale købmandsbutik er klar til, at du kommer og handler.

Taget på Kjærgårdsvej 34 trænger til udskiftning
Handling SKABER forandring – Butiksdrejebogen – fra slidt
til nyt – vil du læse BUTIKSDREJEBOGEN? – send e-mail til
0508598@minkobmand.dk og jeg sender den til dig.
Vil Hunderup-Sejstrup bevare deres lokale KØBMANDSBUTIK,
skal der handles, før det er for sent.
Taget på Kjærgårdsvej 34 trænger til udskiftning – hvor længe
kan det vente. Der har i flere år stået spande på loftet, som i perioder bliver tømt, fordi det drypper vand ned i butikken.
Det skaber i perioder uro og søvnløse nætter hos købmanden for,
hvornår går det rigtigt galt.
Flere kunder har spurgt, om jeg er klar over, at der mangler et
vindue i taget. Og ja det er viderebragt til K34’s bestyrelse , som
har ansvaret for bygningen.
Der er ingen isolering på loftet, dvs. at når det er koldt udenfor –
ja så fryser mine medarbejdere og jeg, det er faktisk meget svært
at få varmen.
Om sommeren bliver butikken meget varm, hvilket betyder at
kølerne skal køre på overtid og dermed øget strømforbrug.
K34’s bestyrelse mangler din hjælp, til at sikre en fremtid
for din lokale købmandsbutik i Hunderup-Sejstrup.
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Timian - månedens kryddersnaps / Eilif Pedersen
Februar byder ikke på de mange muligheder for selv at hente urter til snapsefremstilling, så vi tyder til krydderurterne, hvor der er flere muligheder. Jeg har
valgt timian, som måske også står i din have, dit drivhus eller stenbed nu, - ellers står den i hver fald på købmandshylderne! Timiansnaps er oplagt til sildemaden, men går også fint til den kraftige gryderet m.m.
Fremgangsmåde: Tag 3-5 grene med blade, og lad dem trække i 1 flaske vodka i
cirka 1-2 uger. Evt. kan der tilsættes lidt rørsukker fra starten, hvis man ønsker
en rundere smag. Snapsen filtreres gennem et kaffefilter, hvorefter dens smag
modner i løbet af 1-2 måneder.
En endnu bedre timiansnaps fås i starten af sommeren, hvor du kan bruge nye
kviste med blomster på!
God fornøjelse!

Walk & Talk februar / Helle Hvitved
Søndag 6. februar kl 10.00 ved Asmus Jægers sten, 10:10 ved Forsamlingshuset. Moseturen.
Torsdag 10. februar kl 16.15 ved Asmus Jægers sten.
Kjærgårdsvej, Nørlundvej, Fruerlundej, Kjærgårdsvej.
Tirsdag 22. februar kl. 16.00 ved Asmus Jægers sten, 16:10 ved Forsamlingshuset. Kirkevej, Ribevej mod nord, Kjærgårdsvej.
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Astrid ved køledisken

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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Om vinteren kan man være heldig at se stor
flagspætte ved foderbrædt o. lign. (foto: Lis Andersen)
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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, mai.riddersholm@gmail.com
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, Lone Arge-Kristensen, 60 13 82 01,
Tanja B. L. Jensen, 22 56 22 79
PETANQUE: 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: Lejf Bjerrum 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 / februar
Tors 27 jan
Tir
Søn
Tors
Tors
Tirs
Tirs
Ons
Tors
Tors

13,30 Gårdmusikanterne Ellen og Conny i Forsamlingshuset
(s. 3)
1 feb
19
Generalforsamling i Ideforum
6 feb
10
Walk & Talk (s. 7)
10 feb 13,30 Jesper Frost Rasmussen i Forsamlingshuset (s. 3)
10 feb 16,15 Walk & Talk (s. 7)
15 feb
Deadline for næste udgave af Landsbyposten
22 feb 16
Walk & Talk (s. 7)
23
18
Generalforsamling i Sejstrup Forsamlingshus (s. 4)
24 feb 13,30 Esbjerg Pensionistorkester i Forsamlingshuset (s. 2)
10 mar 13,30 Besøg hos Kvist Industri i Årre

Et minde fra sommerens fodbold (Foto Mads Boesen)
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