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HUSKEKALENDEREN
Lør. 14. aug.

Kanotur på Kongeåen fra Vilslev til Slusen

Ons. 18. aug. 19.00

Badmintontilmelding i hallen

Fre. 20. aug. 16.00

Åbent hus i Bente Helds private børnehave

Søn. 22. aug. 11.00

Friluftgudstjeneste på Kjærgård

Tir. 24. aug. 18.30

Kirkegårdsvandring

Man. 6. sep. 19.30

Informationsmøde i forsamlingshuset - lokalrådet

Uge 37

Opstart af gymnastik

Ons. 15. sep. 15.30

Opstart af børnekoret

Lør. 18. sep. 19.00

Høstfest med ”The Beverly Band”

Søn. 10. okt. 14.00

Døvegudstjeneste

Uge 41

”Sort sol” i Ribe-området

2. – 4. juni 2011

Landsbyfest

OMTALE OG FOTOS I ”LANDSBY-POSTEN”
Vi forsøger at udgive et varieret og fyldestgørende blad hver måned, men
vi kan ikke være alle steder. Det er ikke en selvfølge, at jeg skriver et referat af alle begivenheder eller tager fotos. Jeg kan være optaget af andre
aktiviteter. Siden sidst har jeg således ikke deltaget i landsbyfesten, Arendes Dyssels 25 års jubilæum eller byvandringen i Sejstrup, så her må andre tage over.
Prøv at gøre det til en vane at sende nogle linier samt fotos til ”LandsbyPosten”, når I deltager i aktiviteter. Der kan sendes pr. mail, men det er
også tilladt at aflevere det håndskrevet.
Der er stor interesse for at blive orienteret om alle begivenheder.
Henrik Uhrenholt/Alex Andersen
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Byvandring gennem Sejstrup,
onsdag den 16. juni 2010
Sognearkivet og Aktivitetsudvalget planlagte byvandring blev afholdt i flot solskinsvejr.
Turen startede ved banen og forsamlingshuset,
hvor der var mødt ca. 48 deltagere op. Niels Hansen begyndte hans fortælling og det varede ikke
længe før flere af deltagerne kunne fortælle nogen
af deres oplevelser.
Vi gik forbi den gamle skrædderforretning, Købmandsgården og fik fortælling om cykelhandleren
og den ny og gamle smedje.
Vi sluttede af ved Sejstrup gamle skole, hvor den
medbragte kaffe blev nydt i haven ved skolen.
Folmer og Iver Boel, Paul Sørensen, Stoffer Smidt
og Jørn Andersen fortalte sjove historier fra deres
tid som elever på skolen, mens vi andre nød kaffen.

Med venlig hilsen
Jette Bendiksen, Niels Hansen og Bente Nonbo
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Informationsmøde i Hunderup- Sejstrup
Mandag d.06.09.2010 kl. 19.30 i Sejstrup Forsamlingshus.
Lokalrådet vil gerne i samarbejde med de lokale foreninger invitere alle
interesserede til informationsmøde, hvor der er mulighed for at få et
godt indblik i alle foreninger i vores område. Der vil være en fra hver
forening repræsenteret denne aften, som kort vil lave en præsentation
af sin forening.
Så er du lige flyttet til området, eller ønsker du bare at få et overblik
over de lokale tilbud, er du mere end velkommen !
Lokalrådet er vært ved lidt til ganen......
Med venlig hilsen
Markedsføringsudvalget - Bent/Michael

Tegningen er af Sejstrup station, som det så ud i 1971 inden ledvogterhuset th. blev revet ned. Ventesalen ses til venstre.
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Vi samler stadig ind!
Kom af med din gamle trillebør, plæneklipper, cykel, brødrister eller andet gammel
jern, som bare ligger og flyder.

Ligger du inde med noget af ovenstående er du
meget velkommen til at smide det i vores skrotcontainer der er opsat mellem Forsamlingshuset
og banen.
.
Når containeren er fuld, bliver jernet solgt, og
pengene bruges til forbedringer i Forsamlingshuset.
Hvis du har større mængder du gerne vil have hjælp til at komme af
med kan du kontakte Sigurd Smidt på tlf. 4060 2962

Tak til alle dem der allerede har bidraget til
indsamlingen.
Hilsen Forsamlingshuset.
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Kom til høstfest i Sejstrup
Forsamlingshus
Lørdag den 18. september 2010
kl. 19.00 til 24 slår vi dørene op for
koncert med The Beverly Band

Medbring selv madkurv.
Drikkevarer, kaffe og kage købes i baren
Musikken starter ca. 21.30
Pris: 100,- pr. pers. incl. natmad

Billetter bestilles v/ Birte Birk på tlf.
5128 3270 mandag til torsdag mellem
kl. 17.00 og 20.00
Billetsalget starter mandag den 2. august
Hilsen Sejstrup Forsamlingshus
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Tusind tak
Bestyrelsen v/ Sejstrup Forsamlingshus vil
hermed gerne rette en kæmpe stor tak til
Murerfirmaet Egon Sørensen v/ Kim
Andersen og
VKI Byg v/ Klaus Iversen
for omfugning af Sejstrup Forsamlingshus.
Uden jeres sponsorat af arbejdstimer havde det været en nærmest uoverskuelig og
meget dyr opgave for huset.
Hilsen bestyrelsen for
Sejstrup Forsamlingshus

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: Michael Bertelsen, Kjærgårdsvej 40,
mobil 26 19 31 94 eller 76 56 11 22
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Forskønnelsespris / Initiativpris
Lokalrådet og Hunderup-Sejstrups Fremtid har i fællesskab
indstiftet en forskønnelsespris/initiativpris.
Prisen gives til en person, institution, forening eller erhvervsdrivende, som har gjort noget for at gøre Hunderup/Sejstrup
til et skønnere sted at bo i eller besøge, eller som har ydet en
ekstraordinær indsats for sognet.
Alle kan indstille kandidater. En skriftlig begrundet indstilling
sendes til undertegnede enten via brev eller
e-mail senest d. 20/8 2010.
Der vil blive nedsat en komite bestående af personer fra lokalrådet og Hunderup-Sejstrups Fremtid til at bedømme kandidaterne og vælge en vinder.
Modtageren af prisen bliver offentliggjort på lokalrådets årsmøde i september.
Formand for lokalrådet
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19
Email: Bjerrum-Sejstrup@get2net.dk

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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PETANQUE-GYSER HOS SENIORERNE
Seniorklubben afsluttede sin sæson med en vellykket udflugt til Randbøldalområdet samt en petanqueturnering, der blev en ren gyser.
De 6 par, Birgit/Martin, Ingrid/Folmer, Gerda/Erik, Gerda/Sigfred, Grethe/
Hans Kristian og Dagny/Knud blev hurtigt grebet af spillet. Alle mødte hinanden i de indledende kampe, hvorefter 3 par var klar til slutspillet for at finde den endelige vinder.

I første kamp bragte Ingrid/Folmer sig sikkert foran med 12 – 4 mod Birgit/
Martin, hvorefter sidstnævnte kæmpede sig op og vandt med 13 – 12. Glæden
varede dog kun til næste kamp for Birgit og Martin, der måtte se sig slået 13
– 10 af Dagny og Knud. Den afgørende kamp mellem Ingrid/Folmer og Dagny/Knud blev vundet af førstnævnte med 13 – 11, hvilket indebar, at alle 3
hold havde slået hinanden. Både Dagny/Knud og Ingrid/Folmer havde en
plusscore på 1 point, hvorefter en optælling af samtlige points gav sejren til
Ingrid og Folmer med 25 points foran Dagny og Knud med 24, mens Birgit
og Martin ”kun” fik 23. Mere spændende kunne det ikke være.
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Under hele turneringen var der stor entusiasme samt en god social ånd. Efter
sidste kamp var der fælles spisning med medbragt mad og drikkevarer, og der
blev udtrykt stor tilfredshed med arrangementet. Mon ikke alle de deltagende
spillere samt nogle flere vil deltage næste år?
Alex Andersen

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Seniorklubben har netop overstået planlægningen af den kommende sæson. Endnu en gang er det lykkedes at sammensætte et spændende og varieret program under behørig hensyntagen til traditionelle ritualer hos seniorerne.
Der lægges ud med en tur til Gram slot torsdag den 9. september. Der er
afgang fra P-pladsen over for kirken kl. 12.30, og man kører i egne biler.
Der er rundvisning på slottet kl. 13.30, hvor der enkelte steder vil være
vanskelige passager for gangbesværede. Efter rundvisningen bliver der
budt på kaffe og kage.
Medlemsprisen for seniorerne er sat til kr. 70,-.
Tirsdag den 14. september kl. 15.00 starter så bowlingsæsonen i Ribe
bowlingcenter. Det koster kr. 35,- pr. gang. Tilmelding hos Knud Hansen
på tlf. 75 17 37 84. Der spilles på tirsdage i ulige uger.
Første arrangement i forsamlingshuset er torsdag den 23. september kl.
13.30. Forhenværende forstander på Riberlund, Erik Henriksen, kommer
og fortæller under titlen: ”Et liv bag hegn og mure”. Derefter fortsætter
aktiviteterne hver anden torsdag i forsamlingshuset. Se programmet andetsteds i bladet.
Prisen for at deltage i torsdagsarrangementerne er kr. 35,- for foredrag og
kaffebord. Husk der betales ved indgangen den kommende sæson.
I august får alle nuværende medlemmer besøg af en fra bestyrelsen for at
forny medlemskabet. Kontingentet er fortsat kr. 25,- for et år. Nye medlemmer er velkomne. Henvendelse til Gerda Bjerrum på tlf. 75 17 31 45
eller 23 92 96 45.
Bestyrelsessammensætningen er som sidste år. Gerda Bjerrum er formand, Dagny Runge sekretær, Alex Andersen kasserer, mens Tage Jensen
og Knud Hansen er menige medlemmer.
Alex Andersen
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Seniorklubbens program
Efterår 2010
Torsdag den 9. sep. kl. 12.30
Tur til Gram slot med rundvisning efterfulgt af kaffe med kage.
Kørsel i egne biler fra P-plads over for kirken
Tirsdag den 14. sep. kl. 15.00:
Bowling starter - derefter tirsdage i ulige uger
Torsdag den 23. sep. kl. 13.30
Fhv. forstander på Ribelund, Erik Henriksen.
”Et liv bag hegn og mure”
Torsdag den 7. okt. kl. 13.30
Leif Fabricius, Esbjerg: Tur til Kilimanjaro i Tanzania
Torsdag den 21. okt. kl. 13.30
Anne Marie Morris, Løgumkloster: Min kinesiske familie
Torsdag den 4. nov. kl. 13.30
Tidligere KZ-fange, Ejnar Brøgger, Hammelev
Torsdag den 18. nov. kl. 13.30
Jens Chr. Jensen, Hunderup: Ungarn og Slovakiet
Torsdag den 2. dec. kl. 13.30
Hanne og Roll Præstegaard: Oplæsning og sang
Torsdag den 16. dec. kl. 13.30
Hunderup skole: Luciaoptog m.m.
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Dagplejens bed

14

dsteforældredag
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Landsbyfesten 2010
Sponsorer sildebord:
Wellness v./ Lone Kirkegaard
Kjeld Andersen
Lars Boel
Murerfirmaet Egon Sørensen
Holm Træbyg
Kloakmester Georg Pedersen
Opus 9
Kwik Spar
3x34 Transport v./ Keld Østergård
VKI Byg
Bent Fritsen biler
Snedkermester Michael Vogt
Snedker- & Tømrermester Bjarne
Hein Jensen
HSH Blik & Ventilation

DLG Syd Sejstrup
Sejstrup Taxi
Madam Madsens Blomster
Møbelpolstrer Per Jensen
EC Kloak
Lunagaard
Dog City
Tømrermester Jesper Hartvigsen
Claus Jæger
HC Ingvartsen
Søren Damkjær
Linnea Consult ApS v./ Inge
Nagstrup

Sponsorer gavekort:
Thomas Høj Thomsen
Sportsmaster Bramming
Landsbyfesten 2011 bliver afholdt fra d. 2 -4 juni, og det kan røbes at
Kiss me I'm Danish kommer igen og spiller fredag aften.
Mvh.
Udvalget
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2010 Moseløbet
For første gang blev der, i år, løbet på 2 ruter - nemlig 4,5 km. og 10,5km.
Det blev en succes med 114 løbere, mod tidligere års 50-70 løbere.
Solen skinnede fra en skyfri himmel, så det var perfekt løbevejr.
Løbet blev undervejs medlevende kommenteret af lokale Jørn Andersen,
der bl.a. opdaterede tilskuerne med situationen ude på ruterne.
Efter løbet var der sildebord og hygge i teltet for løbere.
Resultaterne blev:

Kort rute 4,5 km., kvinder
5-10 år: Søs Jørgensen, Gørding, 36.50 min.
11-50 år: Jette Kallehauge, Bramming, 21.50 min.
51+ år: Helle Hvitved, Hunderup, 25.07 min.

Lang rute 10,5 km., kvinder
13-50 år: Susanne Bruun Hansen, Tjæreborg, 47.55 min.
51+ år: Birgit Hansen, Bramming, 48.43 min.

Kort rute 4,5 km., mænd
5-10 år: Andreas Vejrup Knudsen, Sejstrup, 20.42 min.
11-50 år: Henrik Aalling, Brørup, 15.40 min.
51+ år: Per Fabricius, Hunderup, 23.56 min.

Lang rute 10,5 km., mænd
13-50 år: Jan Aalling, Brørup, 39.26 min.
51+ år: Preben Jensen, Esbjerg, 01.02.47 min.
Vi siger alle tak for i år og håber at vi ses i 2011.
Med venlig hilsen
Landsbyfestudvalget
Arr. af Moseløbet
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Badminton 2010/11
Så er det ved at være tid til at starte badminton sæsonen igen, som sædvanlig starter vi den første uge i september både med motion og turnerings
badminton.

Motion
Tilmelding onsdag d. 18 august klokken 19.00 i cafeteriaet HSI. I år har
vi disse tider:
Tirsdag fra 18.30 – 19.30 og 19.30 – 20.30 = 5 baner
Tirsdag fra 20.30 – 21.30 = 2 baner
Torsdag fra 17.30 – 18.30 = 5 baner

Turnering
Vi træner om torsdagen fra 19.30 – 22.00. Som noget nyt har vi lejet 3
baner om tirsdagen fra 20.30 – 22.00, hvor dem der har lyst til at træne to
gange om ugen kan benytte hallen, samt at der vil blive lagt nogle hjemme
kampe på denne dag.
U17 og U19 vil træne sammen med turnering spillerne om torsdagen, og
kan selvfølgelig benytte hallen om tirsdagen når der er plads.

Børn
Til og med U15 både piger og drenge træner om torsdagen fra 18.30 –
19.30
Med venlig hilsen
Udvalget
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Gymnastik tider 2010/2011
Mandag:

Dans for børn 16.00 - 17.00
4 - 6 kl. 17.00 - 18.00
3 - 6 kl. 18.00 - 19.00

Tirsdag:

0,1,2,3 kl. drenge 17.00 - 18.00

Onsdag:

3 - 4 kl. 17.00 - 18.00
Herre 18.00 - 19.00
Damer 19.00 - 20.00

Torsdag:

Forældre/barn 16.30 - 17.30

Alle gymnastik hold starter i uge 37
Der mangler stadig en træner til 0,1,2,3 kl. piger så derfor ingen
tidspunkt endnu. Vil blive orienteret om hurtigst muligt ved Købmanden.
Der arbejdes fortsat på at få et Zumba hold, dag og tid vil komme hurtigst muligt.
Maria Bebe

Kirkegårdsvandring
Tirsdag, den 24. august kl. 18.30.
Vi mødes på kirkegården og betragter
udvalgte gravsten, mens folk fra sognet
fortæller erindringer om hedengangne
mænd og kvinder.
Derefter er Menighedsrådet vært ved
en kop kaffe i Samlingssalen.
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NYE MAILADRESSER I HSUG
Vi har fået vores eget domæne HSUG.DK
Der er kommet nye e-mail adresser til bestyrelsen og diverse udvalg. Disse email-adresser er sat op til at videresende til en eller flere (hvis udvalg).
Adresserne vil ikke ændre sig fordi, der f.eks. kommer en ny i et udvalg.

Mailadresse:

Navn:

Videresendes til:

info@hsug.dk

HSUG

videresendes ikke

ls@hsug.dk;
formand@hsug.dk

Lars Søgaard

Larssoegaard@bbsyd.dk

cj@hsug.dk

Claus Jæger

claus.jaeger@mail.dk

jh@hsug.dk;
kasserer@hsug.dk

Jens Hessellund

videresendes ikke

vn@hsug.dk

Vinnie Nielsen

vinni.nielsen@privat.dk

cs@hsug.dk

Claus Schønwandt

claus.schonwandt@gustavsberg.dk

Bestyrelsen

larssoegaard@bbsyd.dk;
claus.jaeger@mail.dk;
vinni.nielsen@privat.dk;
claus.schonwandt@gustavsberg.dk;
kasserer@hsug.dk

gymnastik@hsug.dk

Gymnastikudvalget

vinni.nielsen@privat.dk;
jbb@niras.dk;
m.bebe@hotmail.com;
lailavejrup@hotmail.com

fodbold@hsug.dk

Fodboldudvalget

claus.schonwandt@gustavsberg.dk

tennis@hsug.dk

Tennisudvalgtet

roedgaard@andersen.mail.dk;
pehe@esbjergkommune.dk;
mj@egonline.dk

badminton@hsug.dk

Badmintonudvalget

claus.jaeger@mail.dk;
dan-r-andersen@jubii.dk

bestyrelse@hsug.dk;
bestyrelsen@hsug.dk

landsbyposten@hsug.dk

landsbyposten@hotmail.com

kiosk@hsug.dk

jsk@knudsen.tdcadsl.dk;
holmtraebyg@mail.tele.dk
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Guldkonfirmander 2010

Flg. personer er på billedet:
Lauge Andersen, Mogens Christensen, Aage Børsting, Asta Pedersen, Ingelise Andersen, Christa Madsen og Inge Marie Christensen.

Friluftsgudstjeneste på Kjærgård.
Søndag, den 22. august kl. 11
Når vi nu er så heldige at have et pragtfuldt sted som Riber Kjærgård, er det jo
nærliggende at arrangere friluftsgudstjeneste der i den smukke grønne park.
Tag madkurv og drikke med, så kan vi nyde
frokosten sammen efter gudstjenesten.
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Gratis kortilbud.
Til alle børn i 3.-6.klasse.
Vi er et lille glad kor,som gerne vil være lidt større !
Vi øver i Konfirmandstuen i Vilslev Præstegård
på onsdage fra kl. 15.30 til 16.30 .
Vores korleder hedder Ruth Bach-Svendsen.
Hun er meget dygtig og har ledet børnekor i mange år.
Vores pianist hedder Dorte Grangaard.
Hun er også kirkens dygtige organist.
Vi deltager i korstævner og specielle gudstjenester.
Vi starter igen efter sommerferien onsdag,
den 15.sept. kl. 15.30.
Hvis transporten er et problem, er menighedsrådene
gerne behjælpelige med at koordinere transporten
til og fra præstegården.
Hvor mange X-factor-deltagere har ikke startet deres karriere i et kor ?

Du kan få nærmere oplysninger og evt. tilmelde dig hos :
Ruth Bach Svendsen
tlf. 76129051
Birgit Knudsen
tlf. 75431294
Else Maria Bjerg Olesen
tlf. 75431462
Mette Fredslund
tlf. 75174032
Venlig hilsen
menighedsrådene i Vilslev og Hunderup
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KANOTUR PÅ KONGEÅEN
Lørdag den 14. August 2010 kl. 10.00
Tag madkurven med og få motion og en god oplevelse Vi har kanoerne.
Turen er planlagt at gå fra Vilslev til Slusen.
Pris 50,- kr pr person.
Tilmelding, Først til mølle :
Lokalrådets Aktivitetsudvalg
Helle Hvitved. Tlf.
75172417 mail:helle@hvitved.com

SPIL TENNIS
Jeg vil endnu en gang opfordre til at møde flittigt op på tennisbanerne.
Tænk at man for et meget lavt kontingent kan dyrke en udendørs aktivitet
i sommertiden lige så tit, man har lyst.
Efter overståede strabadser kan man nyde en afslappende stund i den nye
bjælkehytte. Husk at der kræves nøgle for at få adgang til tennisbanerne
og bjælkehytten.

Indendørs tennis
Når halfordelingen af timer er overstået, vil der blive mulighed for at vælge blandt de resterende timer til indendørs tennis i vintersæsonen. Mere
herom i næste nummer.
Alex Andersen
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Billedet er fra "Kirke for de små" 26. maj.
Vh Arendse

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
August.
01. aug.
08. aug.

9. sø. e. trinitatis
10. sø. e. trinitatis

kl. 10.00
ingen

15. aug.

11. sø. e. trinitatis

Lukket kirke

22. aug.

12. sø. e. trinitatis

kl. 11.00 Fælles udendørs på Kjærgård. Medbring madkurv og kaffe.

29. aug.

13. sø. e. trinitatis

kl. 09.30

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Nyt fra Købmanden
Vi har fået lov til af lægemiddelstyrelsen at sælge håndkøbsmedicin.
Så fremover vil det være muligt at kunne købe smertestillende, hostesaft, mod køresyge, mod mavesyre, til rygeafvænning og ondt i halsen i
butikken.
Ønskes der et bestem mærke og det ikke findes i butikken, så spørg
personalet.
Med venlig hilsen
Købmanden
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen
BØRNEHAVEN
Gitte Nørregaard Knudsen
30 22 35 95
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
7517 2402, Kirkevej 80
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
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
Aage Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup,
tlf. 7517 4032,
mail: aagef@hotmail.com
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37
LANDSBY SCENEN
Lis Stenger
Kirkevej 5, Sejstrup
tlf. 75 10 14 19
lisstenger@mail.dk
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

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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Landsbyfesten bød igen på børnevenlige aktiviteter.

Billede fra ”Bedsteforældredag” i dagplejen.
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