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HUSKEKALENDEREN
Tor. 29. dec. 19.30 Mellemjulekoncert i Hunderup Kirke
Søn.

1. jan.

16.30 Gudstjeneste (Nytårsdag)

Søn.

8. jan.

Indsamling af juletræer

Søn.

8. jan.

09.30 Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Ons. 11. jan. 19.00 Filmaften i Gredstedbro Sognehus
Tor. 12. jan. 14.00 Seniorklubben - besøg på Bramidan
Søn. 15. jan. 11.00 Gudstjeneste i Hunderup Kirke
Fre.

20. jan 14.00 Åbning af nyt Go’on tankanlæg

Fre.

20. jan 17.00 Nytårskur i HSF

Lør. 21. jan. 18.00 cABBArevy premiere

Søn. 22. jan. 09.30 Gudstjeneste i Hunderup Kirke
Søn. 22. jan. 17.00 Konfirmandgudstjeneste i Vilslev Kirke
Tor. 26. jan. 13.30 Seniorklubben - Mandø nu og i fremtiden
Søn. 29. jan. 11.00 Gudstjeneste i Hunderup Kirke
Tir.

31. jan. 19.00 Ideforum - Generalforsamling

Tor.

2. feb.

19.00 Kyndelmisse i Hunderup Kirke

Tor.

9. feb.

13.30 Seniorklubben - sang og musik

Man. 20. feb. 19.30 Sejstrup Forsamlingshus - Generalforsamling

UNGDOMSKLUB I HSUG?
Skal Hunderup/Sejstrup igen have et sted, hvor områdets unge kan mødes
og lave aktiviteter sammen? Følg med på HSUG’s Facebookside i løbet
af januar.
Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
Eller

www.HSUG.dk
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JULETRÆSFESTEN 4. DECEMBER
Så er der nok en gang afholdt juletræsfest i forsamlingshuset.

I år var det lidt af en udfordring, da vi sidder to helt nye i gymnastik udvalget. Men det lykkedes med hjælp fra lokale gutter, som trådte til og
hjalp os med musik og julemand .
Tusind tak til jer, som hjalp os med at gøre det til en god og hyggelig eftermiddag for både børn og voksne, og tak til alle jer som lavede nyt flot
julepynt til vores juletræ.
Vi var omkring 70, og der var en rigtig god stemning, for både børn og
voksne.
Glædelig jul, samt godt nytår.
Hilsen Gymnastik udvalget.
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Lotte og Peter er partyklar

Jette og Lis som modne damer
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SOGNEARKIVET

v. Niels Hansen, 20 43 30 67
Åbningstider

Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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FILMAFTEN
Vi ser film sammen i Gredstedbro Sognehus, og bagefter taler vi om filmen over en kop kaffe.
Onsdag d. 11. januar 2017 kl. 19 ser vi:
”Således også på jorden” (2015)

Vel mødt!
Menighedsrådene i Vilslev/Hunderup pastorat og Jernved-Hjortlund pastorat

NYTÅRSKUR
Medlemsmøde i Hunderup Sejstup Fremtid. (HSF).
I forlængelse af åbningen af det nye GO-ON brændstof tankanlæg vil bestyrelsen gerne invitere til medlemsmøde med følgende program:
Fredag den 20. januar 2017.
17.00

Vi beskuer det nye brændstofanlæg.

17.30

Vi mødes i Samlingssalen/HSI. Foreningen vil være
vært ved et lille traktement.





Formand Jesper Brix vil berette om foreningens status og planer.
Forslag/idéer fra medlemmerne.
Fælles hygge.

Kl. 19.00 Slut.
Tilmelding til Ole Wind 41384357 eller ow@kjls.dk senest søndag den 8.
januar 2017.
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KONFIRMAND-GUDSTJENESTE
Søndag 22. januar kl. 17 i Vilslev Kirke
Som en del af konfirmationsforberedelsen skal konfirmanderne lære
gudstjenesten godt at kende. Derfor skal de prøve at stå for en gudstjeneste, naturligvis med min vejledning og under mit opsyn.
Gudstjenesten er åben for alle.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning for konfirmanderne med deres
forældre i Vilslev konfirmandstue. Efter spisningen er der overhøring af
konfirmanderne, og vi snakker om selve konfirmationen, der nærmer sig.

KYNDELMISSE-GUDSTJENESTE
Torsdag 2. februar kl. 19 i Hunderup Kirke
Gudstjenesten handler om lys. Guds lys, menneskers lys, livets lys. Konfirmanderne har af ler lavet olielamper, som vi lyser op med denne aften.

Ole Madsen

NYT FRA LOKALRÅDET
Lokalrådet ønsker alle et godt nytår. Vi ser frem til et nyt år med nye
kræfter.

Vi glæder os til åbningen af den nye tank, og vi håber, at alle slutter op
om både tanken og købmanden. Det er utroligt vigtigt for vores lille lokalområde, at vi har en købmand - og det har vi kun, hvis vi husker at lægge
de fleste af vores indkøb her.
Helle Hvitved
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HUNDERUP/SEJSTRUP I 2016/2017
Der er stadig gang i vandringen fra land til by. Huspriserne stiger meget i
de store byer og falder i mange små byer. Men landsbyerne er meget forskellige. Nogle vil bestemt overleve og udvikle sig til attraktive bosteder.
Regeringen har foreslået, at man deler landsbyerne i 2 grupper: De, der
skal udvikles, og de der skal afvikles. Det lyder interessant, for alle landsbyer kan ikke udvikles, det kan alle vist indse. At lave større investeringer i en landsby, som afvikles om få år, er ikke rationelt.
Men hvem skal pege på de landsbyer, der skal udvikles! Og hvem skal
pege på dem, der skal afvikles???.
Staten vil ikke pege, de siger, at kommunen skal, men kommunerne tør
slet ikke (Det kunne godt nok også give problemer for de byrådsmedlemmer, der gik ind for afvikling af en landsby).
Så det er altså op til de enkelte landsbyer at vise, at man er en udviklingslandsby. Disse landsbyer vil have større mulighed for at få kommunale
investeringer og bedre betingelser for at låne penge fra banker og kreditforeninger.
Hvor hører Hunderup/Sejstrup hjemme?
I 2015 og 16 blev der bygget 4 nye huse i Hunderup.
Hunderup Sejstrups Fremtid, startede med at byggemodne 6 grunde, som
hurtig blev solgt. Derefter vedtog foreningen at give en lille gave til alle,
der byggede et nyt hus i Hunderup/Sejstrup. Jeg har været så heldig at få
den opgave at overrække gaven fra HSF.
Som regel kommer vi til at snakke om, hvorfor de valgte vores landsby.
Der kommer mange forskellige svar f.eks.:
* Det er en aktiv landsby
* Det ligger tæt ved Bramming
* Vi kommer herfra - eller kender nogle herfra
* Vi hører mange gode historier om landsbyen
* Der er et godt sammenhold
* Det er en pæn landsby
* Her er en lokal købmand
* Man hilser på hinanden.
Jeg tror, at vi er gode til at hilse på hinanden i landsbyen. Det betyder noget for alle, det giver en god fornemmelse.
Men det var alligevel lidt overraskende at høre, at det var medvirkende
til, at et par flyttede her til. Det betød altså noget for valget af bosted. De
havde været andre steder, hvor der ikke var èn, der hilste!
Engang sagde én af vores børnebørn, da vi gik en tur: Bedstefar, kender
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du alle folk her i byen?. Næ, men vi hilser alligevel.
Jeg tror også, vi har en pæn by. Mange huse bliver pænt vedligeholdt, og
for at gøre opmærksom på betydningen af det, gives der hvert år en renoveringspris/initiativpris. Men mange andre huse er flotte og pæne.
Hos købmanden er der altid ryddet op både inde i butikken og uden for.
Mon ikke den gode orden også har betydning for salget af varer i butikken
og salget af benzin? Man kommer igen. Når vi får det nye tankanlæg til
januar 2017, bliver det endnu bedre og flottere.
Jeg tror, at vi alle har kørt igennem en landsby og tænkt: Det ser lidt rodet
ud, og selv om rodet kun var enkelte steder, så sidder indtrykket fast.
Noget tyder på, at vandringen fra land til by er ved at vende. Flere landsbyer begynder at få tilflyttere fra de store byer.
Landsbyen Gl. Rye er vokset med 10% i 5 år. Mange af disse tilflytterne
kommer fra Århus, siger formanden for landsbyen.
At vi er en aktiv landsby, der hører hjemme blandt de, der vil overleve, er
der mange eksempler på:

cABBArevyen her i januar. Der er 6 opførelser med næsten 600 solgte
billetter.

Både skuespillere, musikere, sangere, lyd - og lysmestre, scene – og tøjfolk er faktisk halvprofessionelle, idet de har været med i mange år. Vi
glæder os til at høre ABBA melodierne igen.
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Købmanden (ildsjælen) Anne Grete arbejder hårdt for at vi kan have en
butik. Vi kan få næsten alle varer også økologiske – Vi kan få/ aflevere
pakker – Varer bringes ud – 12 forskellige personer arbejder i butikken
(godt for de unge) - Priserne er konkurrencedygtige (tilbudsavisen ligger i
butikken) + de ekstra nedsatte priser – Det er et mødested – Huspriserne
holder bedre – osv, men det er op til os kunder at bevare butikken!!!
Det bliver spændende at se udviklingen i 2017 og fremad.
PS. Jeg er før blevet gjort opmærksom på, at vi ofte i Landsbyposten skriver om foreningsarbejdets betydning for, at vi er en levende landsby. Det
er fint nok. Men vi glemmer at fortælle om de lokale håndværkere og firmaers betydning.
Det er rigtigt, for der er mange eksempler på, at vores aktiviteter er afhængige af støtten fra dem. Det gælder byggeri af hallen, klubhus, et demo-hus på Vestervænget, nyt tag på Købmandsbygningen mv. Desuden
er de ofte sponsorer af gaver eller penge ved foreningsarrangementer.
Opfordringen til at støtte vores lokale virksomheder er derfor meget vigtigt for udviklingen og aktiviteterne i landsbyen. Det er jo fint, når man
både kan støtte firmaerne og sig selv ved at bruge de lokale.

Der er en stor synergieffekt her.
Godt nytår. Knud Runge

IDEFORUM
Der indkaldes til generalforsamling i Ideforum
Tirsdag, d. 31. januar kl. 19

i Ideforums lokale på skolen. Dagsorden iflg. vedtægterne.
PBV, Mette Fredslund.
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VELKOMSTPAKKEN
Er du/I nytilflytter til Hunderup-Sejstrup tilbyder vi en Velkomstpakke.
Den består af tilbud fra foreninger og erhvervsliv. Det kan være et gavekort, medlemskab til en forening, procenter til et stykke arbejde, der skal
udføres - eller lignende.
Pakken giver desuden et godt overblik over de muligheder, der forefindes
i Hunderup-Sejstrup og omegn.
Du/I kan se Velkomstpakken på www.hunderup-sejstrup.dk. Der kommer
løbende ændringer. Da vi ikke altid ved, hvem der er nytilflyttere er du /I
meget velkommen til at henvende jer til:
Jytte Clausen, mobil nr. 21 22 70 74, mail: jytteclausen54@gmail.com
eller
Hanne Rødgaard Andersen, mobil nr. 29 71 28 72,
mail: roedgaardandersen@gmail.com
Lokalrådet

FLOT FOTO ELLER GOD HISTORIE?
Så modtager redaktionen gerne disse via mail til landsbyposten@hotmail.com. Vi aftaler herefter nærmere, hvordan det indsendte
skal bringes i bladet.

Redaktionen hjælper også gerne med at sætte ord på historien, såfremt
dette ønskes.

/Redaktionen
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Tak til de 8 søde og dygtige lucia-piger, som medvirkede ved gudstjenesten
3. søndag i advent. Tak til de kommende konfirmander, Alberte og Anita,
der arrangerede optoget.
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Sigurd Schmidt 41 85 23 00
Udlejning:
Pernille Jacobsen 75 17 24 02
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com

H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 40 53 2319
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 61 62 61 90,
mail: jb@bpi.dk

HUNDERUP-SEJSTRUP
LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04
LANDSBY SCENEN
Jette Grøndal Rasmussen
Kjærgårdsvej 27A, Hunderup
51 83 84 26
landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET
Formand:
Helle Hvitved
Kjærgårdsvej 48, Hunderup
75 17 24 17, 61 33 14 92
helle@hvitved.com
MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

Dygtige lucia-piger ved gudstjenesten 3. søndag i advent
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SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75 17 31 45, 28 83 08 45
mail gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67
IDEFORUM
Formand:
Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
75 17 40 32, 30 13 23 72

