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HUSKEKALENDEREN
Hver tirsdag
18.30 Cykeltræning fra ”Rytterhuset”
Onsdage 15.30 – 16.30 Børnekor I Vilslev
Søn. 27. sep. 14.00
Fodbold: Serie 4 mod Ribe
Man. 28. sep. 16.00
Gymnastik 4 – 5 år starter
Man. 28. sep. 17.00
Gymnastik piger bh.kl. – 3. Kl. starter
Tir. 29. sep. 16.30
Gymnastik drenge bh.kl. – 3. Kl. starter
Ons. 30. sep. 16.15
Gymnastik 3 – 4 år starter
Ons. 30. sep. 18.00
Gymnastik: Spring for 3. – 6. Kl. starter
Tor. 1. okt. 13.30
Seniorklubben: Bente og Jimmy Nonbo om skoleprojekt i Indien
Tor. 1. okt. 16.30
Forældre/barn gymnastik starter
Man. 5. okt. 10.00
Babysalmesang
Man. 5. okt. 19.00
Målrettet træning starter (Bemærk det er uge 41)
Tir. 6. okt. 19 – 21.30 Ideforum starter på skolen
Ons. 7. okt. 20.00
Herregymnastikholdet starter
Lør. 10. okt. 14.00
Fodbold: Serie 4 mod Bramming Beach Boys
Man. 12. okt. 10.00
Babysalmesang
Tor. 15. okt. 13.30
Seniorklubben: Arendse Dyssel fortæller
Søn. 18. okt.
Det nye graverhus ved kirken vises frem
Man. 19. okt. 10.00
Babysalmesang
Fre. 23. okt. 15.00
Indefodbold årgang 03 – 04 starter
Fre. 23. okt. 16.00
Indefodbold årgang 02 – 01 – 00 - 99 starter
Fre. 23. okt. 17.00
Indefodbold U 17 starter
Lør. 24. okt. 8.00
Oldboys starter indefodbold
Man. 26. okt. 10.00
Babysalmesang
Man. 26. okt. 19.30
Højskolesangbogsaften med Jens Rosendahl
Tor. 29. okt. 13.30
Seniorklubben: John Frikke fortæller
Tor. 5. Nov. 19.30
Foredrag om Darwin på Kjærgård landbrugsskole
Søn. 29. nov. 15.00
Familiegudstjeneste + juletræstænding
Ons. 2.dec. 19.00
Julekoncert i kirken med Rødding Børnekor ledet
af Ruth Bach Svendsen
Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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HSUG Gymnastik starter op i uge 40 2009
Kom og vær med!
Vi mangler ledere på Målrettet træning og flere modtagere på Spring
holdet, så har du lyst til at være med ring 75174343.
Børnehave 2: 4-5 år

16.00-17.00

Bente Held, Marie
Aåling, Camilla Harreby, Annie Jochumsen ,Sabrina Ravn.

Bh.kl - 3kl.piger

17.00-18.00

Målrettet træning.
Start: uge 41

19.00-20.00

Inga Iversen, Birte
Birk, Rikke Jochimsen, Tina Andersen,
Rikke Kruse
Helle Hvitved

Tirsdag

Bh.kl -3kl. drenge

16.30-17.30

Onsdag

Børnehave 1 3-4 år

16 .15 - 17.15 Laila Vejrup, Anette
Aagård, Camilla Harreby, Sabrina Ravn,
Esben Vejrup.
Stine Sørensen.

Onsdag

Spring 3-6 kl.

18.00- 19.00

Lars Boel, Sara Østergård, Sonja Hansen

Onsdag

Herre (start uge 41)

19.00- 20.00

Leif, Åge

Torsdag

Forældre/barn

16.30-17.30

Lars Søgård,
Susan Frederiksen

Mandag

Mai Lorentsen, Sonja
Hansen.

: Ang. Børnehave 1 og 2 holdet skal forældre selv vurdere, hvilket
hold deres barn skal på.
Vi glæder os til at se jer!
HSUG
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Fodbold informerer
Udendørssæsonen går så småt på hæld.
Serie 4 har en enkelt kamp den 10. oktober kl. 14.00 mod Bramming
Beach Boys,
Nu gælder det så indendørs fodbold.
Starten går ugen efter skolernes efterårsferie, nemlig fredag den 23. Oktober efter følgende plan:
Kl- 15.00 – 16.00: Årgang 03 og 04 Med Inge Nagstrup og Pascal som
trænere
Kl. 16.00 – 17.00: Årgang 1999 – 2002 med Michael Bertelsen og Claus
Schønwandt som trænere.
Kl. 17.00 – 18.00: U 17 spillerne under ledelse af Jan Andersen
Kl. 18.00 og fremefter er der frit slag for interesserede
Lørdag morgen går 8.00 – 9.00 går old boys på banen.
Er der andre hold, der kunne være interesseret i og spille lidt bold, kan
de bare henvende til Claus Schønwandt på 75102550 eller21250156 så
vil jeg sætte dem på til en tid.
Michel og Claus
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Indvielse af det nye graverhus.
Kom og se !
Efter gudstjenesten den 18.oktober kl. 11
er der mulighed for at bese det nye graverhus
på kirkegårdens nordvestlige hjørne.
Der bliver også lejlighed til at se den åbning,
der er lavet fra tårnet for at give adgang til
kirkeloftet.
Alle folk fra sognet er velkomne.
Vi serverer sandwich, øl og vand.
Menighedsrådet.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
oktober.
4.okt, 17.søn.e.trin. Mølby. kl. 11
11.okt, 18.søn. e.trin.,
kl. 11
18.okt, 19.søn. e.trin.
kl. 11
25.okt, 20.søn. e.trin.
kl. 17
1. nov,Alle helgen,kirkekor kl.9.30

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Højskolesangbogsaften med Jens Rosendahl
Du kom med alt det der var dig
og sprængte hver en spærret vej,
og hvilket forår blev det !
er en kendt og elsket sang
fra højskolesangbogen og salmebogen.

Jens Rosendahl er forfatteren,
og ham kan vi møde her hos os

Mandag,d. 26. Oktober kl. 19.30
Til en højskolesangbogsaften
I konfirmandstuen i Vilslev Præstegård.
Ud over at være forfatter har Jens Rosendahl
også været salmedigter, højskolelærer,redaktør
og samfundsdebattør.
Kom og vær med til en spændende aften !
Menighedsrådet.

Indsamling til ”Landsby-Posten”
Lige en påmindelse om, at der i sidste nummer var en opfordring til at
give et bidrag til ”Landsby-Posten”. Mange spørger, hvor meget man
skal give. Det bestemmer den enkelte selv, men det mest almindelige er
et bidrag på kr. 100,- fra private.
Brug girokortet, der var med sidste gang eller overfør beløbet med netbank til 46300450012394. Der kan også betales kontant til Alex Andersen, Kirketoften 23.
På forhånd tak
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FESTDAG I HUNDERUP-SEJSTRUP
Lørdag den 12. September havde de lokale handlende, Michael fra
”KWIK-SPAR og Anne-Grete fra ”Madam’ Madsens Blomster” sat alle
sejl til. Der skulle skabes fest og publicity, og det lykkedes til fulde. Mit
gæt er, at der var 2 – 300 fremmødte, og de blev budt på masser af aktiviteter. Først et veldækket morgenbord, omgivet af planter og blomster og
til ”Jørn Jørgen Jyde”s velkendte musik ledsaget på kontrabas af Michaels
far. Så kom hovedattraktionen, Casper Elgaard, et kvarter før tid, hvorefter han tiltrak sig opmærksomheden. Stille og beskeden stillede han op til
autografskrivning og køreture og gjorde et virkelig sympatisk indtryk.
Mens Casper var i gang, startede miniracerne deres små biler på asfalten,
og så var der stor jubel hos børnene, mens de voksne med beundring fulgte de livlige biler. Mon ikke sådan en bil er på mange ønskesedler op til
jul.
Efter fartdjævlenes indsat blev tempoet sat væsentligt ned, da først Hans
Peter og Marion Hejn med hestevogn og Jane Rødgaard Andersen med
pony gjorde deres entre. At se på børnenes ”julelys” i øjnene var nok til at
bekræfte, at det var populære indslag. En rundtur i Hunderup med hestevogn, og en lille ridetur på pony gav tilfredshed.
Da asfalten igen blev ryddet, var det for at give plads til line-danserne fra
Esbjerg. Line-dans er en danseaktivitet, man kan deltage i uden at have en
partner, og jeg synes, der blev gjort en god reklame for denne danseform.
Så mange timer med god og hektisk aktivitet kunne ikke klares uden spise
og drikke. I de opstillede telte var der gode muligheder for at forsyne sig
med rundstykker, pølser, fadøl og sodavand, mens snakken og hyggen gik
livligt hos de fremmødte.
Som afslutning på aktiviteterne blev vi opfordret til at drage over på stadion for at overvære serie 4 opgøret mellem HSUG og Bramming. På en
fuldstændig fyldt tribune kunne vi så følge HSUG’s første sejr på 7 – 3,
inden de mange mennesker drog veltilfredse hjem.
Jeg synes, der skal uddeles mange roser til de 2 arrangører. Det var en stor
satsning, men det var et prisværdigt aktiv for Hunderup-Sejstrup, og der
var et fint fremmøde.
Alex Andersen
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Kære Hunderup/Sejstrup
En stor tak til jer alle for deltagelse i vores lille arrangement den 12. september 2009.
Jeg havde en fantastik, rar og hyggelig dag. Mødte mange mennesker, der
så ud til at have det som jeg. DEJLIGT
En meget stor tak skal lyde herfra til de medvirkende til arrangementet.
Det være sig :
Jørn Jørgen Jyde for en rigtig god koncert, som desværre fik en lidt uheldig afslutning, idet Casper Elgaard kom et kvarter før tid og
folk dermed fortrak over til ham. Ærgeligt. Et stort bifald skal der være
herfra til Jørn Jørgen Jyde. Godt gået venner.
Jane, for at give en tur til børnene på hendes hest.
Hans Peter for kørsel med hestevogn.
Karen og Ole Jæger samt grundejerforeningen for lån af telte.
Line og Adam for at møde op på en fridag i butikken.
Og endelig sponsorerne Sydbank, Storgaard biler, Au2parts samt Guldbageren i Bramming.
Jeg kunne nævne mange flere, men må jo stoppe et sted.
Tusind tak for en dejlig dag, som jeg vil mindes med glæde.
Venlig hilsen
Købmanden

Foredrag om Darwin
Torsdag den 5. novenber kl. 19.30 indbyder menighedsrådet til at høre
et spændende foredrag om Darwin. Foredragsholderen er forfatteren,
Hans Erik Knudsen, og det foregår i ”Riddersalen” på Riber Kjærgård.
Mette Fredslund
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”Landsby-Posten” fyldte 30 år.
Der var ca. 30 fremmødte til at markere Hunderup-Sejstrups jubilæum
med det månedlige blad ”Landsby-Posten”.
Den 1. September 1979 kunne en af datidens ildsjæle, skolepedel Flemming Hansen, præsentere det første nummer af bladet. Man nåede op på 4
numre i 1979, og 10 det følgende år, inden Flemming rejste fra byen. Fra
1981 og 14 år frem blev redaktørjobbet overtaget af Alex Andersen. I
1985 var Lene og Per Fabricius indtrådt i det redaktionelle arbejde, og de
videreførte bladet indtil udgangen af 2004. Herefter var Michael Knudsen
redaktør i 2år, inden Alex Andersen vendte tilbage assisteret af svigersønnen, Henrik Uhrenholt.
Bladet er de seneste 17 år trykt hos Hans Thiim på Ribevej. I samme tidsrum har Inger Andresen stået for hæftning og samling af bladet, mens Lis
Andersen de sidste 2 år har stået for distributionen.
Bladet udgives af HSUG og nyder stor anerkendelse hos sognets beboere.
Det seneste oplag var på 425.
Ved receptionen søndag middag var samtlige godt 300 numre af ”Landsby
-Posten” udstillet og blev
flittigt studeret af de fremmødte. Samtlige redaktioner gennem de 30 år var
tilstede.
Trykning af bladet var et
kapitel for sig, hvilket
kunne ses på den udstillede sværteduplikator. Den
lignede nærmest et oldtidsfund og stod i skærende kontrast til den eksplosive udvikling inden for
computerverdenen.
Med de 30 år er en flot
milepæl nået.
Alex Andersen

Merete og Flemming Hansen startede bladet i 1979
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Seniorklubben orienterer
Seniorklubben startede sæsonen med en spændende tur til Varde. Med
Frede Sørensen som en medlevende fortæller blev vi sat ind i proceduren
omkring fremstillingen af minihusene i Varde. Det kan anbefales at lægge
vejen forbi minimurerne på Vestervold 18, hvis man planlægger en tur til
minibyen.
Trods træthed i benene – efter at have stået op flere timer – fik vi en
spændende guidet tur forbi flere af Otto Frellos værker på Varde museum.
Selv jeg, der overhovedet ikke er kunstkender, bliver alligevel grebet af
det, når der kommer forklaring på.
Historien om Sønderjylland
Torsdag den 17. Oktober var tidligere forstanderpar på Højer efterskole,
Bodil og Wolfgang Dibbern, på besøg. Gennem sange, lysbilleder og fortælling hørte vi den spændende beretning om Slesvig og Holsten, beliggende mellem Ejderen og Kongeåen. Selv om mange af os har et godt
kendskab til den sønderjyske historie, fik vi suppleret vor viden med mange spændende historier, der var helt nye for os.
Mens Bodil sad ved klaveret, fortalte Wolfgang, og som afslutning sang vi
en del af de mange fædrelandssange med tilknytning til Sønderjylland og
genforeningen.
En rigtig interessant eftermiddag.
Nye arrangementer
Oktober måned byder på 3 arrangementer. Torsdag den 1. oktober kl.
13.30 kommer Bente og Jimmy Nonbo og fortæller om et skoleprojekt i
Indien. De har selv taget turen forbi skolen, så det bliver en direkte øjenvidneberetning.
Torsdag den 15. oktober kl. 13.30 kommer vores præst, Arendse Dyssel
på besøg. Hun har valgt at fortælle om sine oplevelser som landsbypræst
gennem snart 25 år.
Torsdag den 29. oktober kl. 13.30 vil John Frikke dele sine oplevelser
med os, når han fortæller om at befinde sig mellem pelssæler, pingviner
og papegøjer.
Alex Andersen
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Har du lyst til at synge i kor så prøv SKALAKORET.
Du kan læse mere på www.skalakoret.dk
Korleder er Kirstine Frost Jessing.
Sang og musik giver livsglæde og energi. ☺
Vi glæder os til at se dig!
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Landsby-Posten fyldte 30 år

Kwik SPAR og Madam

14

m Madsen’s festdag
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Byvandring i Hunderup
Med ca. 60 deltagere var der overvældende tilslutning til rundvisningen i
Hunderup mandag den 24. august. Lokalrådet havde allieret sig med formanden for sognearkivet, Niels Hansen, der med stor saglighed og viden
guidede deltagerne gennem noget af Hunderups historie.
Turen startede ved mindestenen for førstelærer Asmus Jæger, der var ved
skolen for ca. 100 år siden. Så fulgte historierne om mejeriet, vogmand
Beck, Brugsen, den gamle smedie og mølle samt ”Egelygård, inden der
afsluttedes i anlægget, der udgjorde det gamle tingsted. Hos smeden havde man tradition for at holde en speciel andagt hver søndag kl. 11.00. Jørn
Andersen fra ”Jørn Jørgen Jyde” illustrerede disse begivenheder ved at
fremføre sin selvkomponerede sang om emnet
Under opsyn af de 7 træmænd afsluttedes en succesfuld aften med medbragt kaffe og kage i det velholdte areal omkring søerne i anlægget.
Nedenfor følger, hvad Niels Hansen fortalte om Asmus Jægers mindesten
og kollektivet. De øvrige beskrivelser følger i de næste numre.

Mindestenen for Asmus Jæger
Asmus Jæger, lærer og kirkesanger,
men også meget andet. En dygtig
landmand, primus motor og den første
formand for Hunderup Andelsmejeri,
medstifter af Esbjerg Andels Svineslagteri.
Han drev selv landbrug med en 2 – 3
køer, han var en af de første, der avlede roer og gulerødder til foder. Han
var en af de første, der forstod at udnytte skummetmælken fra mejeriet til
opfedning af slagtesvin.
Som lærer nægtede han at have børnene fra Kjærgård Fattiggård i skolen,
og derfor var der i nogle år en skole
på fattiggården. I 1891 og 3 år frem
16

underviste han dog de små drenge om sommeren. I fattiggårdsprotokollen
kan vi se, at han det første år fik 20 kr. og i det 3. År 40 kr. for den undervisning.
I 1894 bestemte Vilslev-Hunderup Sogneråd, at børnene fra fattiggården
skulle have den samme undervisning som andre børn, og at de skulle gå i
Hunderup skole. Det måtte Asmus Jæger så bøje sig for.
Ved pensioneringen flyttede han til villa ”Skovvang”, derefter til Ribe,
hvor han døde i 1917.
Mindestenen er rejst i 1925.

Kollektivet
Gården på matrikel nr. 1 kaldes i
dag
”Kollektivet”,
men var tidligere
møbelhus og oprindelig
”Anneksgården”.
Det hed den, fordi den tilhørte
præsteembedet,
dvs. at fæsteafgiften var en del
af præstens løn.
Den lå indtil 1868 mellem den gamle smedie og ”Egelygård”. I en kort
periode var det præstegård.
Indtil i 1660’erne var Hunderup sogn anneks til Bramming, og præsten
boede i Bramming. Ved nedlæggelse af den daværende præstegård, blev
præsten flyttet til Hunderup, der så blev hovedsogn. Præsten klagede dog
over, at gården var for lille til præstegård, og 1672 blev Hunderup et anneks til Vilslev.
Indtil 1938 var det tinglyst på gården, at både præst og kirkegængere havde ret til at opstalde heste på gården, når der var kirkelige handlinger.
Niels Hansen
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FODBOLDENS ILDSJÆLE
Mens vi har fejret ”Landsby-Posten”s 30 års fødselsdag, har haft en festdag hos købmanden og fejret kåringen til ”Årets landsby” i Esbjerg kommune, er det måske værd at kigge lidt tilbage på fortidens pionerer.
Grundlaget for sammenholdet og den frivillige arbejdskraft ligger langt
tilbage i Hunderup-Sejstrups historie.
Jeg har talt med Vera og Egon Andersen, der har haft en stor rolle for fodboldens eksistens i sognet. Det er altid svært at huske årstal, når man tænker tilbage, men der er blevet spillet fodbold på en miserabel jordbane i
40’erne og 50’erne.
I starten af 60’erne tog Egon (med god hjælp af Tage Hansen fra Bramming) fat på at starte ungdomsfodbold i Hunderup-Sejstrup. Seniorfodbold fulgte kort tid efter. Inden træningen med drengene måtte der bruges
½ time på at fjerne sten, men der kom gang i fodbolden med mange gode
resultater de kommende år. Senere kom der græs på banen, og så skulle
græsslåningen klares. Det var et kæmpearbejde – selv med en motorplæneklipper – og efter nogle år fandt man på at trække en græsslåmaskine
efter en traktor.
Egon og Veras arbejde med fodbolden har ofte været det organisatoriske
og det hyggeskabende. Drengene fik is efter sejre (og dem var der mange
af) og så blev der gennem mange år lavet te til seniorholdene – i koldt vejr
tilsat lidt rom. Enkelte gange bød de endda på morgenmad til spillerne.
STRAM ØKONOMI
Vera blev kasserer, da økonomien altid var stram. Man tog fat på at arrangere månedlige baller
i Gredstedbro.
I mange år
foregik det i
en hyggelig
og festlig ånd,
og som en god
indtægtskilde,
men tiltagende uroligheder
18

satte en stopper for festerne midt i 70’erne. Herefter trak Egon og Vera sig
ud af arbejdet, men fortsatte med at levere te indtil starten af 80’erne.
Rammerne omkring fodbolden var klubhuset, som Egon var med til at opføre i 1952. Dengang var håndbold paradedisciplinen i HunderupSejstrup. Klubhuset blev bygget med 2 omklædningsrum med koldt vand.
Senere kom det varme vand og et opholdslokale. Klubhuset blev fjernet i
1985 efter opførelsen af de nye lokaler ved HSI.
OPVÆKSTEN
Egon (1933) er født og opvokset i en børneflok på 8 (ud af 11 fødte) på
Ribevej 79. Første hus på venstre hånd efter Stratvej mod Ribe i det, der
kaldes Katrad. Faderen var fiskehandler i hestevogn, og som 7-årig startede Egons arbejdsliv med mosearbejde. Som 11-årig var det ud at tjene,
inden han som 18-årig kom i lære som murer hos Lindgren i Gredstedbro.
Arbejdslivet var vigtigt, så der var ingen skolegang om sommeren. Som et
kuriosum kunne Egon og en bror selv rulle cigarer (fra egen avl). Evnerne
som murer blev til stor gavn. Huset på Kirkevej 41 er selvbygget med Vera som en dygtig assistent og murerarbejdsmand. Ved halbyggeriet i 1980
og udvidelsen med klubhuset i 1985 var Egon en værdsat arbejdskraft.
Fritiden er brugt som jæger, og det nedlagte bytte har ofte været på menuen.
Vera (1934) er født og opvokset på gården på Puggårdsvej 20. Barneårene
gik med at hjælpe til derhjemme, inden hun efter konfirmationen kom ud
at tjene. Hun har bl.a. passet Holger K. Nielsen i sit job på den daværende
efterskole. Mange år gik som hjemmegående med børnene John (1955) og
Marianne (1958). Efter Johns konfirmation fik Vera job på Ribelund i Ribe. Først med rengøring, og senere som plejer i de næsten 25 år, hun var
ansat.
HAVDE ISHUS PÅ KIRKEVEJ
Starten på ægteskabet var et krobal i Darum. Vera og Egon blev gift i
1955. Samme år blev John født (graviditeter var ikke så lange dengang),
og de flyttede ind i det stråtækte hus ved viadukten på Ribevej.
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Fra 1956 – 62 boede de i huset, hvor Hanne og Kjeld Østergaard nu bor.
Huset ejedes af Bent Rasmussens bedstefar, der selv boede på 1. Sal.Der
var et ishus, som gav en lille biindtægt, men der var ingen toilet. Da der
endelig blev lavet et toilet var det af den slags, man kun kunne bevæge sig
baglæns ind i.
Det nuværende hus har siden 1962 været parrets hjem.
Vera og Egon er stille og ydmyge mennesker, der med en beskeden fremtoning har ydet en stor indsats for fodbolden i Hunderup-Sejstrup.
Tak for det.
Alex Andersen

Bagest: Jørgen Holberg, Per Kristensen, Jens Rasmussen, Kaj Sørensen, Ivan Andersen,
Leif Jensen.
Forrest: Hans Jørgen Kristensen, Kristian Jensen, Per Knudsen, Niels Ove Biltoft, Aksel
Jepsen.
Holdet er fra sidst i 60’erne.
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Årets Pris
I år har vi udvidet målgruppen for vores pris, fra at være en forskønnelsespris til også at være en initiativpris. Begge områder er vigtige for at
vi kan være en attraktiv landsby. Smukke huse og skønne omgivelser er
med til at folk finer lokalområdet interessant og folk med initiativ skaber aktiviteter, som gør at folk bliver boende. Årets pris modtager tilhører en sidste kategori, altså en initiativpris. I indstillingen til prisen står
bl.a. ”arbejdsgruppen påtog sig en svær opgave med oprettelse af APS,
indsamling af penge og støtte og at finde en købmand. Opgaven blev
løst så sognet nu har en velfungerende købmandsgård”.
Det er derfor med stor glæde at prisen går til arbejdsgruppen bag etablering af købmandsgården. Gruppen bestod af Ole Jæger, Søren Damkjær,
Verner Lassen, Tonny Lang, Jesper Brix og Svend Åge Nissen.
Prisen består af en lille plade som evt. kan hænges op i købmandsbutikken til minde om arbejdsgruppens indsats.
På Hunderup Sejstrup Fremtid og lokalrådets vegne
Lejf Bjerrum Jørgensen
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Hunderup – Sejstrup kåret som
Årets landsby i Esbjerg Kommune
LAG Esbjerg har i samarbejde med Esbjerg Kommune kåret HunderupSejstrup som Årets landsby 2009.
Hunderup-Sejstrup er en levende landsby, der vil udvikling og ikke afvikling.
Siden 1980, hvor man selv byggede idrætssal, har sognet sydet af vilje
til at bevare og udvikle sognet og dets aktiviteter. Gennem de seneste år
er der kommet mange nye tiltag, bl.a. i samarbejde med Esbjerg Kommune og LAG Esbjerg.
De ca. 800 indbyggere evner at have mange bolde i luften på samme tid.
Der er musik- og teaterliv, der er noget ud over det sædvanlige, og som
trækker folk til lang vejs fra. Der er fastelavnsfest, landsbyfest, Sct.
Hans fester, kirkearrangementer, men der sørges også for et rigt foreningsliv til glæde for alle aldersgrupper: Der er – ud over de traditionelle idrætsgrene – cykelklubben, seniorklubben, Hunderup-Sejstrup
logen m.fl.
Desuden accepterer man ikke umiddelbart, at indkøbsmulighederne lokalt forsvinder, og derfor genetablerer man den lokale købmand ved indsamling af mange penge lokalt.
Man sørger v.h.a. bl.a. en omfattende velkomstpakke for at modtage nye
tilflyttere med maner!
Man får lavet en film, så også andre kan blive delagtiggjort i, hvad der
er lokalt at tilbyde.
Man tager kontakt til borgmester og forvaltninger, når man gerne vil, at
der skal ske lidt mere på udstykning af byggegrunde og vil en landsbyplan og man sørger for, at alle via Landsbyposten og en ny hjemmeside
får oplysninger og informationer, så man er orienteret om, hvad der
sker.
Sådan skrev LAG som begrundelse.
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FLOT FLOT ARRANGEMENT
Alle sejl – eller rettere – alle flag var hængt op, da Hunderup-Sejstrup
officielt blev kåret til ”Årest landsby” i Esbjerg kommune 2009. Det
blev markeret ved et flot arrangement i hallen søndag den 20. september
kl. 14.00.
Tilstrømningen var overvældende, og der måtte hentes mange ekstra
borde og stole. Med sikre hænder styrede Bente Nonbo, Lars Boel, Mette Fredslund og Jørn Andersen os gennem arrangementet, der med gamle karakterer ville være vurderet til UG med kryds og slange.
Talerækken var passende, og der er ingen grund til at gå i detaljer. De
velkendte kvaliteter, der kan læses andetsteds, fra LAG’s begrundelse
for at udnævne Hunderup-Sejstrup til ”Årets landsby”, blev fremhævet
gang på gang. Måske kunne man hæfte sig ved, at borgmester, Johnny
Søttrup, havde lært vort lokalråd godt at kende, da de er hyppige gæster
på hans kontor.
Bente Nonbo bød velkommen, hvorefter Bjarne Steiner som formand
for LAG overrakte den indgraverede messingplade som symbol på kåringen. Derefter fulgte lokale repræsentanter med HSUG’s formand,
Lars Søgaard og Jan Christensen, der begge er tilflyttere efterfulgt af
Ole Jæger og Niels Bertelsen, der begge har boet hele deres liv i sognet.
Så var det borgmesterens tur, og med ham fulgte en check på kr. 10.000,
-. Laila Broch fra Skjern Bank skænkede en gave til ildsjælene herude i
form af en gratis bustur til Skjerns hjemmekamp i håndbold fredag den
23. oktober. Billetter kan hentes i banken efter ”først til mølle” princippet.
Skoleeleverne ville ikke stå tilbage for de mange talere. De havde lavet
mange tegninger, der illustrerede fordelene ved at bo i HunderupSejstrup. Niels og Stine fra 3. klasse klarede opgaven som kommentatorer flot, og til sidst blev den indøvede sang fremført.
Så gik vi over til den musikalske afdeling. Musikken har altid haft en
høj prioritet i Hunderup-Sejstrup, og det blev endnu en gang demonstreret. Jørn Andersen havde til lejligheden lavet en tekst til
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”Årets landsby-sangen” (se andetsteds i bladet), og herefter fulgte en rigtig god musikalsk underholdning med vore dygtige, lokale musikere og
sangerinder.
Der afsluttedes med kaffebord, hvortil der var lavet 3 flotte lagkager (se
forsiden). Børnene kunne supplere med is og sodavand, mens der var øl
og vin til de voksne. Efter knap 2 timers forløb kunne en veltilfreds forsamling og arrangør se tilbage på et fornemt arrangement med stor kvalitet.
Alex Andersen

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
24

”ÅRETS LANDSBY”-SANGEN
Musik: Avenuen/Kim Larsen Tekst: Jørn Andersen
Levende som bare pokker
landsbylivet det er os.
En med gårde og parceller
hånd i hånd på trods.
Tænke nyt og samle minder
samt bevare og forny.
Sammenholdet her vi finder
stor værdi i vor by
En landsby lige midt i centrum
med både liv og sjæl.
Det er Hunderup-Sejstrup,
du sku’ prøve det selv.
Vores brugs blev til en købmand
nærmest som et trylleslag.
Vores skole har vi stadig
også her i dag.
Hvis nogen letter lidt på hatten
over titlen ”årets by”,
kører vi gerne lidt med klatten
i vor lokale revy.
En landsby lige …..
Drømmer du om liv på landet,
har vi livet her
lige midt i vor kommune,
virkeligheden er.
En landsby lige ….
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Valg til lokalrådet
På lokalrådets borgermøde blev der opstillet en kandidatliste bestående af
Helle, Grete, Alice, Jimmy, Lejf og Michael. Der er valg til lokalrådet
sammen med kommunalvalget i november.

Sogneudvalget nedlagt
Forud for lokalrådets holdtes der generalforsamling i sogneudvalget med
det ene formål at nedlægge udvalget. Det blev vedtaget.
De opgaver, sogneudvalget hidtil har taget sig af, overgår til andre udvalg.
Formuen på kr. 18.726,14 deles lige mellem lokalrådet og forsamlingshuset.

Havemøbler til skolen
Vores børnehaveklasseleder, Bente Hansen, er meget interesseret i nogle havemøbler til eleverne. Der er brug for dem, når man har aktiviteter
ved vandværksskoven.
Ligger du inde med borde/stole eller bord/bænkesæt, som du kan undvære, bliver skolens elever meget glade.
Henvendelse til børnehaveklasseleder, Bente Hansen.

Velkomstpakke
Er du flyttet til Hunderup/Sejstrup efter 1. januar 2007, kan du modtage
en Velkomstpakke til en værdi af ca. 15.000,- kr. fra lokale erhvervsdrivende og foreninger.
Henvendelse til: Bente Nonbo, Rønnesvinget 2, tlf. 7517 2167
eller Aage Fredslund, Kirketoften 11, tlf. 7517 4032
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen
BØRNEHAVEN
Hvem skal stå her ?
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
Kirkevej 9, 75 10 18 29
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Peter Larsen, 59 44 77 51
Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Egon Sørensen
Kirkevej 15, 75 17 35 82

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37
LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sigfred@bbsyd.dk
LOKALRÅDET
Formand, Bente Nonbo
Rønnesvinget 2, 75 17 21 67

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
SOGNEUDVALG
Lejf Knudsen
Puggårdsvej 6

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Niels Bertelsen
Rønnesvinget 1, 75 17 38 03
SKOLEBESTYRELSE
Claus Schønwandt
Nørlundvej 3, 75 10 25 50

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

Kalvefars ................................................................50,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................52,00 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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Reception for de 30 år med Landsbyposten

Festdag den 12. september 2009 med Kwik Spar og Madam Madsen’s blomster
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