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Februarnummeret udkommer kun digitalt!
Under de nugældende forhold er vores samfund
i stor udstrækning lukket!
Det ses tydeligt på de få indlæg, som er kommet til dette
nummer, og derfor kan dette februarnummer
kun ses digitalt på hsug.dk
Martsnummeret vil blive udgivet normalt og vil altså blive
omdelt i sognets postkasser!
Dette nummer kommer også til at indeholde stof fra
dette (februar)nummer.
Vi kan kun håbe på, at der snart bliver åbnet for ﬂere aktiviteter, - men realistisk set kan det være, at vi må gemme
optimismen en måned længere!
Under alle omstændigheder:
Pas godt på jer selv - og andre!
- og glæd jer til vaccinen kommer!
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Åben første mandag i hver måned fra kl. 19,30 til 21,30
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Landsbyposten trykkes af Hans Thiim, Bramming
i 350 eksemplarer, udgives af H.S.U.G., og omdeles
til samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.
Kommercielle annoncer: 400 kr/side.
REDAKTION & DISTRIBUTION:
Eilif Pedersen
Lis Andersen
Tlf. 40 17 28 17 Tlf. 27 51 33 52

Indlæg til Landsbyposten kan aﬂeveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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Årets spiller og Årets topscorer på HSUG 2/ Mads Boesen
Nyheder fra Old Boys fodbold HSUG.
Der skulle have været fest og farver
med en afslutningsfest i Sejstrup forsamlingshus i november måned. Det
hele blev desværre spoleret af Corona,
så derfor blev der personligt leveret
pokaler til årets spiller og topscorer.
Årets topscorer blev Tommi Højrup
med 11. Mål. - Tommi er holdets betjent både på og udenfor banen. Han
bor i Bramming med sin kone Christina og deres to børn. Han er kommet
fra Gørdings Old Boys hold og er en
stor gevinst både på og udenfor banen.
Årets spiller blev Tony Lindberg - Tony
er holdets anfører og bødemester. Han
går forrest både på og udenfor banen.
Til daglig er han afd. leder ved DSV i
Esbjerg, hvor han også har bopæl med
sin kæreste Julie og deres to børn.
Begge er blevet beriget med gaver fra
Min KØBMAND Hunderup-Sejstrup
, Vinhuset Top Wine
, Bramming Pizza og Kebabhouse
, Sunset Boulevard.
Især Min Købmand Hunderup-Sejstrup har været særdeles gode til at
bidrage med gaver til fodbold afd. i
efteråret 2020, så en bøn herfra er at
HUSK, at støt lokalt, så
der forsat kan være en
købmand i sognet.
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Generalforsamling i Landsbyscenen/Lene Søgaard
LandsbyScenen afholder
Generalforsamling Onsdag d. 3. Marts
kl. 19.30
I Sejstrup Forsamlingshus – Lille sal
Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Valg af stemmeoptæller
3: Valg af skriftfører
4: Årsberetning ved formanden
5: Fremlæggelse af regnskab ved kasserer
6: Ændring af vedtægter
7: Valg til bestyrelsen
8: Valg af suppleanter
9: Valg af revisorer
10: Evt. Herunder LandsbyScenens
fremtid.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til
formanden senest 3 dage før.
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Lene Søgaard tilføjer:
I fald der fortsat er Coronarestriktioner
vil vi forsøge at gennemføre via Zoom
i stedet.
Så interesserede bedes henvende sig til
mig med en mailadresse så vi kan invitere dem via et link til onlineafholdelse?
Lene Skou Søgaard har denne mail:

skou_soegaard@hotmail.com
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Nu kan du igen komme i kirke / Ole Witte Madsen
Efter en ret kaotisk jul i forhold til
gudstjenester er der nu faldet lidt ro
over feltet. Iﬂg. de seneste udmeldinger fra folkekirkens øvrigheder må der
nu igen afholdes korte gudstjenester
(kaldet andagter) i kirkerne. Restriktionerne er dog skrappe, selvom kirken er undtaget forsamlingsforbuddet.
(Ved friluftsgudstjeneste gælder det
almindelige forsamlingsforbud dog
igen). Der må i Hunderup Kirke kun
være 10 personer ved en andagt (personalet tæller ikke med), fordi der skal
være mindst 7,5 kvm. pr. person, og
andagten må højst vare 30 minutter.
Der må ikke være fællessang, men der
må godt være solosang. Orgelmusik
har aldrig smittet nogen, så den kan
vi også lytte til. Andagten vil således
være noget anderledes, end de højmesser vi kender fra søndag formiddag i kirken, men der vil stadig (som
minimum) være musik, Bibellæsninger, prædiken, fadervor og velsignelse.
Man skal bruge mundbind, når man
går ind og ud af kirken. Jeg fortsætter
med at lave video-andagter, som kan
ses på youtube og Kongeåpastoratets
facebookside. (Konﬁrmanderne kan få
et kryds på gudstjenestelisten ved at se
en video-andagt)

ner (personalet tæller ikke med). Jeg
er åben for at dåben ligger på et andet
tidspunkt end andagten, og vi skal nok
ﬁnde ud af at gøre det både stemningsfyldt, opbyggeligt og hyggeligt.
Vielse kan afholdes i kirken, men der
må også højst være 10 personer (personalet tæller ikke med). Der må ikke
være fællessang, men gerne solosang.
Holdes vielsen udendørs, gælder forsamlingsforbuddet igen.
Begravelse/bisættelse er undtaget forsamlingsforbuddet - hvis altså det
foregår udendørs, for så må der være
50 personer samlet (dog med 2 meters
mellemrum). Der må gerne være fællessang udendørs. Hvis begravelsen/
bisættelsen holdes inde i kirken skal
der være 7,5 kvm. pr. person. Derfor
har provsten åbnet op for, at begravelser/bisættelser kan afholdes i provstiets større kirker, så ﬂere kan samles til
afskeden.
Kontakt altid præsten, inden I går i
gang med planlægningen af dåb, vielse, begravelse/bisættelse, for reglerne
kan hurtigt ændre sig i disse tider.
Tøv ikke med at kontakte mig på tlf. 25
89 41 90, om@km.dk

Dåb, vielse, begravelse
Dåb skal foregå inde i kirken, men Med venlig hilsen,
der må vi også højst være 10 perso- Ole Witte Madsen
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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: 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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