LandsbyPosten
HUNDERUP - SEJSTRUP
Nr. 7

August 2018

40. årgang

Klovnen Helle Belle Frikadelle optræder ved forårsmessen
(foto: Lejf Bjerrum Jørgensen)

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

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

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

HJEMMESIDE
www.hsug.dk

Landsbyposten trykkes i 360 eksemplarer,
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. 18)

Ons

Hver

Kl. 9.30

Petanque (s. 18)

Ons

Hver

Kl. 19

Petanque (s. 18)

Søn

12. aug 11

Gudstjeneste i Hunderup kirke

Tir

14. aug 18.00

Fællesspisning i Sejstrup Forsamlingshus (s. 19)

Søn

19. aug 9.30

Gudstjeneste i Hunderup kirke

Man 20. aug 12.00

Deadline for september-udgaven af LandsbyPosten

Tir

21. aug 19.30

Købmandens fremtid (s. 11 og s. 14)

Søn

26. aug 11.00

Gudstjeneste i Hunderup kirke

Tirs

28. aug 19.00

Idéforum starter op (s. 16)

Lør

1. sept

Badminton-sæsonen begynder (s. 16)

Tor

6. sep

Søn

23. sept 13.00

8.45

Udflugt til Hjarnø i Horsens Fjord (s. 21)

Idéforum udstiller i Samlingssalen (s. 17)

Kommende arrangementer
Søn

16. sep

Høstmarked i Kratskellet

Tir

18. sep

Søn

18. nov Kl. 16

Tor

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

Kl. 19

Filmaften i Sognehuset, Gredstedbro
Koncert med Beatsalmer i Hunderup kirke

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

SOGNEARKIVET

v. Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67
Åben første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Forårsmessen 2018
gav endnu engang
et flot resultat

stande uden for hallen, som er tiltænkt bilfirmaer og blomsterhandlere. Her skulle vi måske overveje
markedsføringen og bruge: radiospots, sociale medier ud over aviser
og Landsbyposten?

Hunderup/Sejstrup Fremtids bestyrelse har holdt evalueringsmøde efter Forårsmessen.

Der var 251 voksne og 35 børn, der
deltog i Messen. Det er en lille nedgang i forhold til sidste år (det kan
måske skyldes det gode vejr), men
overskuddet blev 37.000 kr. ca.
7.500 kr. bedre end sidste år.

Jørn Andersen takkede de frivillige
for forberedelse og afvikling af Forårsmessen. Uden jeres indsats kunne det slet ikke lade sig gøre, sagde
han. En særlig tak til Anette og
Leif B. Jørgensen, som koordinerede indsatsen. Der deltog 24 af de
frivillige i evalueringsmødet.

Mange købte mad på messen og
modeopvisningen var igen en succes.

Alle erhvervsstande og forenings fritidstande inde i hallen var udsolgte. Dog manglede enkelte store

Præmier på indgangsbilletten var et
trækplaster, der var også mange fine
præmier. Måske skal udtrækningen

Borgmester Jesper Frost holder åbningstale
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SENIORKLUBBEN
TAGER TIL POLEN
DEN 5. – 9. AUGUST

af disse præmier deles over 2 gange.
Mange kommer igen til udtrækningen, da man skal være til stede for
at vinde.

Søndag den 5. august kl. 8.00
drager 44 af seniorklubbens
medlemmer på den årlige sommerferietur, som denne gang
går til Szczecin (Stettin) i det
nordvestlige Polen.

Kassereren gennemgik regnskabet
og oplyste, at 75% overskuddet går
til lokale aktiviteter og 25% til H/S
Fremtid
Sagt under debatten:
- Anbefaler at Forårsmessen fortsætter. Har givet over 100.000 kr. i
overskud de sidste 3 år.
- Messen må gerne have noget nyt
(f.eks. rundflyvning), da pressen
gerne vil skrive om nye tiltag.
- Gerne en klar målsætning for
Messen.
- Evt. nyt tiltag i stedet for modeshow.
- Salgsboder for børn bør placeres
et mere synligt sted.
- Annoncer i JV. og Ugeavisen rammer ikke de unge. Her er det Facebook og lignende der rammer.
- Nyt tema næste år kunne være:
Fritid, sund mad, sport og fitness.

Der køres med kategori 4 bus
fra ”Darum Busser”, og der er
dansk-talende guide på turene i
området. Overnatning samt
morgen- og aftensmad er på hotel Victoria og herfra skal man
på følgende oplevelsesture:
Sightseeing i Sczcecin, besøg i
”De pommerske fyrsters slot”,
gåtur i ”Den gamle by”, Manhattan-markedet, krystalbutik,
vikingebyen Jomsborg, forsvarsanlæg i Swinoujscie, besøge et polsk landbrug, sejltur på
Odrafloden samt besøg i ”Det
filharmoniske hus”.

I øvrigt vil bestyrelsen gerne have
idéer til næste års Forårsmesse v.
henvendelse til H/S Fremtids bestyrelse eller til Anette og Leif Bjerrum.

Der vil være en del tid på egen
hånd i den store by med
400.000 indbyggere.

Knud Runge

Alex Andersen
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STOR AKTIVITET I PETANQUE
Med 53 aktive spillere er
HSUG-petanque blandt de
førende inden for DGIpetanque, og der har været
fuld fart på aktiviteterne i
sommer.
Hunderup-Sejstrup petanque havde i maj 26 deltagere på en meget vellykket
tur til Menstrup Kro ved
Næstved.
Turen omfattede besøg på 14 øer, en masse spændende seværdigheder og
en fin venskabsturnering med den lokale klub, ”Troldens Petanque” i
Næstved. På billedet ses nogle af deltagerne på en sejltur ud til Møns
Klint
I forbindelse med landsbyfesten blev der afviklet en petanqueturnering
med 8 deltagende par. Ligesom sidste år gik finalesejren til Elva og Erik
Alberg, der i en spændende kamp slog Gerda og Erik Madsen. Alberg har
nu 2 aktier i den nystiftede pokal.
Til Skt. Hans stævnet den 22. juni var der fyldt op med 16 deltagende par
fra flere forskellige klubber i området. Det lykkedes 4 lokale hold at vinde deres puljer. Det var Birgit og Martin Thygesen, Erik Alberg og Johannes Bondesen, Gerda og Erik Madsen samt Hanne og Alex Andersen.
De øvrige 4 puljevindere var undenbys hold..

DGI-petanque havde henlagt et stævne til vore baner den 11. juli, og også
her var der fuldt hus med hold fra områdets klubber.
Petanque er i gang med en løbende turnering med 16 deltagende par, der
spiller alle mod alle, og her er man nu nået halvvejs. Spændingen og
jævnbyrdigheden er stor før 2. runde, der starter mandag den 30. juli.
Fælles for alle aktiviteter i petanque er godt humør og hygge. Det er bare
stortrivsel.
Alex Andersen
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Indkaldelse til
ekstraordinær
generalforsamling
den 21/8 2018 kl. 19.30
i Hallen
Efter tæt dialog og mange overvejelser, har vi i samarbejde med
vores købmand Anna Grethe
valgt, at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i K34.
Anne Grethe har valgt at opsige
sin lejeaftale med udgangen af
2018. Vi er i dialog med Anna
Grethe, idet hun ønsker at trække
sin opsigelse tilbage. Det kan
K34 dog ikke imødekomme under givne forudsætninger.

K34 og Anna Grethe ønsker at
informere borgerne om situationen og finde ud af, hvad der skal
ske i fremtiden.
Dagsorden kommer senere.
NB Mødet er for alle borgere, dog
er det kun anpartshavere, som har
lov til at stemme på generalforsamlingen.
Det er ikke muligt at tegne nye
anparter på nuværende tidspunkt.
Men venlig hilsen
Bestyrelsen i K34

Hvad blev der af dem?
I 2015 bosatte nogle flygtninge sig i
den tidligere skole i Hunderup. Hvad
blev der af dem?
Hilsen fra Abed
”Kære alle beboer i Hunderup og Sejstrup
Jeg hedder Abdel Razzak Shkiefeh,
som boede i jeres dejlige landsby Hunderup.
Jeg er flyttet i cirka 20 måneder til Ribe, og jeg bor stadig væk der sammen
med min kone, som hedder Nagham.
Hun er kommet til Danmark i september 2016.
Siden er jeg flyttet, der er sket mange
ting.
Jeg arbejdede som lærer i Ribe asylskole, hvor jeg skulle undervise nogle
asylbørn på dansk, og så skulle jeg
stoppe i oktober 2017, fordi der ikke er
ret mange børn tilbage i skolen.
Men i samme tid, kunne jeg bestå i den
afslutning prøve i dansk.
Nu arbejde jeg i en fabrik, der hedder
Logitrans. Det er en fabrik, hvor der
samles og laves alle slags af højeløfter
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og pallevogn. Jeg er arbejder i samle afdeling. Selvom det ikke er noget jeg lavede før, eller jeg har erfaring til, men det gik godt, og så jeg
er jeg blevet fastansatte. Der er
mange søde mennesker i fabrikken,
og jeg er glad for at blive en del af
de flotte gruppe.
Min kone hun går stædig væk i
sprogskolen. Hun mangler nogle
måneder, så bliver hun også færdig.
Hun skal starter som praktikant i
asylskolen.
Selv om er jeg flyttet fra Hunderup,
men jeg har stadig kontakt med
nogle søde familie, som bor i Hunderup og Sejstrup og Bramming.

på tur her i Ribe, og de snakker sammen om alt muligt, selvfølgelige gør
de det på dansk, for at hjælpe
Nagham med at blive bedre til sproget. Vi har jo vores lille madklub,
som også er hyggeligt.
Vi er meget glade for at har de dejlige mennesker i vores liv.
Jeg håber alt de bedste til hver familie i Hunderup og Sejstrup.
Og I må har en god koncert, som er i
d. 09.maj
Hilsner fra Nagham og Abed”

De er Turi og Per (Hedevang Malmø) fra den gamle skole i Sejstrup
sammen med deres datter Klara, og
så er der Finn Kjelstrup og Inge
Hynding Olesen sammen med deres
datter Johanne.
Vi mødes en gang om måneden
sammen i noget som vi kælder madklubben. vi spiser aftensmad sammen, og vi hygge os.
Der er også vores skønne veninde
Ulla Hvidberg, som mødes altid
sammen med min kone, hvor de går
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Badmintonsæson 2018-19
Så er det snart badmintontid igen.
Sæsonen starter den 1. september
2018, og slutter den første uge i
april 2019. Som noget nyt i år er
der ingen ”ferie” i uge 42 og uge 7,
dog er der lukket mellem jul og
nytår.

For børn
Pris: 300 kr.
Der trænes sommerbadminton indtil uge 42, fra klokken 18 – 19
Fra uge 43 deles spillerne op i store
og små. De små træner fra kl. 17 –
18, og de store fra kl. 18 – 19.30

Tilmelding skal ske til Claus Jæger
på følgende:

Mvh
Badmintonsudvalget

email: cj@stenhedegard.dk
Mobil: 22 78 82 39

SÆSON-START
I IDÉFORUM

Motionsbadminton
Pris: 2300 kr. / bane

Følgende tider er reserveret til udlejning:

Tirsdag 28. august
kl. 19

Mandag: 18.30 – 19.30
Tirsdag: 19.00 – 22.00
Torsdag: 19.30 – 22.00
Hvis man vil have samme tidspunkt som sidste år, skal jeg vide
det ingen d. 15 august, ellers bliver
banerne udlejet efter først til mølle
princippet.
Turneringbadminton
Pris: 950 kr.
Der trænes om torsdagen fra klokken 19.30, alle er velkomne

i skolen (indgang fra hallens p-plads)
Derefter har vi åbent hver
tirsdag aften.
Alle, der har lyst til at lave
noget med hænderne, lade
sig inspirere til håndarbejde og kunstneriske udfoldelser eller blot har lyst til
16

Godt tilbud
at komme og snakke over
en kop kaffe, er velkomne. Husk at rense tagnedløbsbrønden! Lej kloakrenseren for 50

I løbet af sæsonen laver vi
kr. pr. døgn.
instruktionsaftner, hvor vi
underviser hinanden. Har Henvendelse: Jens Arne Rasman lyst, kan man deltage mussen, tlf. 21 36 06 77
i dem.
Kontingent for de første 4
måneder : 75 kr.
Vi fejrer Idéforums 10 års
fødselsdag med en udstilling med et bredt udvalg
af , hvad vi har fremstillet

Søndag d. 23. sept.
kl. 13-16
i Samlingssalen
Kom og kig! Mange af tingene kan købes!
På Ideforums vegne
Mette Fredslund
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PETANQUE - En ideel familieaktivitet
Der spilles hver onsdag kl. 9.30, hvor der trækkes lod om medog modspillere. Husk at medbringe kaffe. Alle er velkomne
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.

Du kan også selv lave et familie- eller 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.
Alex Andersen

Takkekort

Tak for al opmærksomhed til min konfirmation d. 06.05.2018. Det var en
solrig og uforglemmelig dag. Venlig hilsen, Kristian N. Bertelsen
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SOMMER HOS
MIN KØBMAND

HUNDERUP-SEJSTRUP
I forbindelse med VM i fodbold
har der været forskellige aktiviteter hos købmanden. Vi havde
dagens kamp, hvor vi havde fundet inspiration til mad fra de forskellige lande. Og vi har afholdt
målkonkurrence for børnene i forbindelse med Danmarks 3 første
kampe, afsluttet med finale på
finaledagen.

og har et par gange haft snacks og
rosevin i butikken, ligesom vi har
haft en eftermiddag med smagsprøver fra Slagter Theilgaard.
Vi vil forsøge at afholde arrangementer og aktiviteter løbende, de vil
blive annonceret på Facebook på
købmandens side og HunderupSejstrups side.

Vi er opmærksomme på at det ikke
er alle der er på Facebook og dermed ser opslag med arrangementerne, men man er altid velkommen til
at spørge i butikken eller kontakte
Købmandens Venner for at høre
nærmere.
Vi var så heldige at få sponsoreret
nogle præmier så der var præmie
til de 2 bedste målskytter men
også til de øvrige deltagere i finalen. En stor tak til alle børn og
forældre som kom og var med til
nogle festlige timer. Også tak til
vores købmand Anna Grethe for
at give slushice til alle børn til
vores aktiviteter.

Købmandens Venner vil fortsat gerne have flere venner til at hjælpe
med eks. at stå med smagsprøver en
eftermiddag eller lave noget for børnene.
Har I lyst til at være med eller høre
mere, er I meget velkommen til at
kontakte Dorthe Knudsen på
dorthe-knudsen1@hotmail.com
eller 20703906.
Sommerhilsen fra
Købmandens Venner

Vi har også tænkt på de voksne
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SENIORKLUBBEN
Inviterer til 1-dages tur til Hjarnø i Horsens fjord
Torsdag den 6. september kl. 8.45 fra forsamlingshuset
Hjarnø ligger i Horsens fjord kun 800 m fra fastlandet. Den er 3,2 km2 stor 3 km lang og 1 km bred, og befolkningen tæller ca. 100 fastboende. Bebyggelsen består af det lille færgeleje ved stranden og en smuk gårdrække, der
ligger omkring en øst-vest gående vej midt på øen. Hjarnø er velegnet til
både endagsture og ferieophold. Der er et rigt plante, dyr og fugleliv, fine
badestrande og mulighed for gode vandreture.
Vi fylder bilerne op og kører til
Snaptun, hvor der venter en sejltur
på 5 minutter. Derefter en gåtur på
ca. 1 km, inden der dækkes op til
middagsmad i ”Den gamle Smedie”,
som serverer stjerneskud eller wienerschnitzel (skal oplyses ved tilmelding).
Bil kan evt. medbringes for kr. 55,-.
Efter middagen er der traktorkørsel med rundvisning på en del af øen, inden
hjemturen starter. Ønsker man at forlænge opholdet, kan man købe kaffe
med brød for kr. 65,- (egenbetaling).
Tilmelding til turen, som er fastsat til kr. 100,- skal ske til Erik
Alberg på tlf. 23 86 71 68 senest
den 24. august.
På seniorklubbens vegne
Alex Andersen
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SENIORKLUBBENS EFTERÅRSPROGRAM
Torsdag den 6. september 8.45: Tur til Hjarnø (se andetsteds)
Torsdag den 20. sep. 13.30 kommer redaktør Svend Erik Ravn med emnet: ”Sønderjyske kvinders kamp på hjemmefronten under 1. verdenskrig”
Torsdag den 4. okt. 13.30 kommer ”De hylende Hunde”
De spiller og synger lystige viser, danske sange og jyske toner.
Torsdag 18. okt. 13.30 kommer Mariana Thobo Carlsen og fortæller om
”Mit liv i Rumænien under kommunismen”
Torsdag den 1. nov. 13.30 kommer Jørgen Engkebølle med billeder og
fortælling om ”De dansk-vestindiske Øer”
Torsdag 15. nov. 13.30 hos ”Røde Kors” i Bramming”
Der er orientering og rundvisning i butikken.
Derefter orientering om ”Genbrugspladsen i Bramming”
Torsdag den 29. nov. 13.30 kommer tidligere borgmester, Johnny Søttrup,
og fortæller om ”Et kvart århundrede som borgmester i Esbjerg kommune”.
Torsdag den 13. dec. kl. 18.00 kommer ”Søskendekoret Olesen”
Dette er vores julearrangement med 3 stk. smørrebrød inkl. 1 øl/vand samt
kaffe og brød.
Søskendekoret underholder med julesange og andre melodier
Mandag den 8. okt. 14.00 starter bowling
Derefter bowling i Brørup hver anden mandag.

Nærmere omtale af de enkelte arrangementer vil følge i de kommende
numre af ”Landsby-Posten”
Seniorklubbens medlemmer vil modtage detaljeret folder med foreningens
arrangementer. Det koster kr. 50,- at tegne medlemskab i seniorklubben.
Henvendelse til Gerda Bjerrum tlf. 28 83 08 45
eller Alex Andersen 29 70 28 72
Alex Andersen
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LANDSBYPOSTEN OG ØKONOMIEN
Siden ”Landsby-Posten” udkom for første gang i 1979, har det været kutyme, at HSUG finansierer bladet. Udgifterne til bladet har været næsten konstante gennem en lang årrække, men de senere år har der været en mærkbar
stigning i omkostningerne.
Samtidig er HSUG lidt mere ”klemt” på økonomien pga. vigende medlemstal. Bladets sidetal og antal trykte eksemplarer har vi justeret på, men vi vil
gerne have flere til at bakke op om bladet rent økonomisk, både private og
foreninger.
Du kan bidrage ved at overføre et frivilligt beløb:
- HSUG’s konto: 5971-1304242 (mærk overførslen ”frivillig indbetaling”)
- MobilePay til HSUG 40350 (mærk betalingen ”frivillig indbetaling”)

Med håb om rigtig stor opbakning
HSUG’s bestyrelse og redaktionen

Et par billeder fra VM-fejringen hos Min Købmand Hunderup-Sejstrup.
Sådanne gode og innovative tiltag har vi brug for, så lokalsamfundet kan
trives og fornys. Skønt at se den store opbakning og interesse.
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FORENINGER I HUNDERUP & SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
HUNDERUP-SEJSTRUP
LOGEN
Formand:
Ole Brix Jensen, tlf. 40 37 77 32 Jørn Høeg
Tlf. 20 34 13 04
1988hsfb@gmail.com
Udlejning:
Pernille Jacobsen 75 17 24 02
sejstrupLANDSBY SCENEN
forsamlingshus@hotmail.com
Jette Grøndal Rasmussen
Kjærgårdsvej 27A, Hunderup
H.S.I. IDRÆTSSAL
40 24 82 48
Formand:
landsbyscenen@outlook.dk
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

LOKALRÅDET
Formand: Claus Simonsen
Fruerlundvej 7, Kjærgård Mark
Tlf.: 44 26 26 48
lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD
Formand: Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
randrupxlassen@gmail.com

VM hos Min Købmand

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

