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Hunderup Sogn.
REDAKTION

Hunderup Sejstrup
Ungdoms- og
Gymnastikforening
Formand
Lars Søgård
Ribevej 70
Tlf. 75 19 19 86 /
30 52 56 34

ls@hsug.dk
formand@hsug.dk

GYMNASTIKUDVALG
Lotte Aarhus Fyhn 40141911

gymnastik@hsug.dk
FODBOLDUDVALG
Lars Jensen 60 92 30 08
Claus Schønwandt

fodbold@hsug.dk
Næstformand

Alex Andersen
Kirketoften 23
Tlf. 75 17 28 72
Mob. 29 70 28 72
Ole Madsen
75 43 10 59
samt
Henrik Uhrenholt
Tlf. 27 24 18 74

Claus Jæger
Stratvej 7
Tlf. 75 17 38 53 /
22788239

cj@hsug.dk

BADMINTONUDVALG
Claus Jæger
Dan Andersen

Kasserer

badminton@hsug.dk

Jens Hessellund
Tlf : 25407377

PETANQUE
Jørgen Aage Hansen 21595640
Erik Madsen 29701706
Alex Andersen 29702872
Petanque@hsug.dk

jh@hsug.dk
kasserer@hsug.dk
Bestyrelses-medlemmer

Lis Andersen
27 51 33 52

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

TENNISUDVALG
Jan B. Andersen 28495029
Alex Andersen 29702872
tennis@hsug.dk

Jette Brix
Tlf: 41775772

jbb@hsug.dk

HSUG’S REPRÆSENTANTER I
H.S.I. IDRÆTSSAL
Lars Søgård
LANDSBYFESTUDVALG
Landsbyfest@hsug.dk
KIOSK I KLUBHUSET
Pia Ebbesen 23256510
Kiosk@hsug.dk

Claus Schønwandt
Nørlundvej 3
Tlf. 75 10 25 50 /
23 69 16 17

cs@hsug.dk

20. JANUAR

Hunderup-Sejstrups hjemmeside
www.hsug.dk
Lejf Bjerrum Jørgensen
redaktion@hunderup-sejstrup.dk
75 17 35 91
Facebook:
www.facebook.com/hsug.dk

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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HUSKEKALENDEREN
Lør. 2. jan. 13.00
Søn. 3. jan.
Tir. 5. jan. 19.00
Tor. 14. jan. 13.30
Tor. 14. jan. 19.00
Lør. 16. jan. 18.00
Ons. 20. jan. 19.30
Lør. 23. jan. 18.00
Søn. 24. jan. 9.00
Tir. 26. jan. 19.30
Tor. 28. jan. 13.30
Lør. 30. jan. 18.00
Tir. 2. feb. 19.00
Lør. 6. feb.
Søn. 7. feb. 9.30
Tir. 16. feb. 19.30
Man. 29. feb. 19.30
Lør. 12. mar.
Tor. 7. apr. 18.00
Lør. 19. mar. 14.00
Lør. 9. apr.
Tor. 2. jun.
Søn. 25. sep.

Nytårskur hos Købmanden (20% dag)
Indsamling af juletræer (kr. 20,-)
Ideforum starter igen
Seniorklubben. Foredrag om Nordindien
Filmaften i sognehuset i Gredstedbro
Landsbyscenen opfører ”Den Grønne Elevator”
Landsbyscenen opfører ”Den Grønne Elevator”
Landsbyscenen opfører ”Den Grønne Elevator”
Minifodboldstævne i hallen
Landsbyscenen opfører ”Den Grønne Elevator”
Seniorklubben. Foredrag med Johannes Gjesing fra
Gram
Landsbyscenen opfører ”Den Grønne Elevator”
Generalforsamling i ”Ideforum”
Badmintonstævne for begyndere
Fastelavnsgudstjeneste + fastelavnsfest
Forsamlingshusets generalforsamling
HSUG generalforsamling
Børne-disco i forsamlingshuset
Sangaften med spisning i forsamlingshuset
Gymnastikopvisning
Forårsmesse i hallen
Landsbyfesten starter
Høstmarked i ”Kratskellet”

Hver søndag 15.00
Hver onsdag 19.00

Søndagscafe med flygtningene på skolen
Fodboldfitness i hallen

GUDSTJENESTER
Fredag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

1. januar 16.30
3. januar 9.30
17. januar 9.30
24. januar 11.00
31. januar 9.30
7. februar 9.30

Hunderup kirke (nytårsdag)
Hunderup kirke (hellig 3 konger – kirkekaffe)
Hunderup kirke
Hunderup kirke
Hunderup kirke
Fastelavn (børnegudstjeneste)
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Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
Eller

www.HSUG.dk
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BILLARD INFORMERER
Vi har den 13/12-2015 haft et “opstartsmøde” med Bjørn Jepsen ved roret
som tovholder.
Vi har store planer for rigtige mange gode stunder i sæson 2016, og her er
nogle af de ting, som er aftalt, og nogle ting som er på tapetet 2016.
Faste ting som gælder fra dags dato er flg.
Vi har lavet et hold som vil prøve at tage imod nye medlemmer og det vil
være om tirsdagen fra 19.30-21.00 (jeg vil på sigt få lavet en kalender,
som både vil være at finde på HSUG.dk samt ved infotavle i hallen).
Der vil også være mulighed for at møde op både onsdag formiddag imellem 9 -10 samt om søndagen imellem 13.00-14.00. Der kan dog være dage, hvor der ikke bliver spillet (ring til mig på 20 48 61 06 for mere info).

Tanker og ønsker til 2016.
Vi har i dag haft muligheden for i fællesskab at give udtryk for hvad vi
skal/vil med billardklubben, vi har derfor sat flg. på tapetet til 2016.
- Mere liv i klubben og derfor et ønske om at få flere medlemmer - "pt. er
vi 14".
- Klubmesterskaber forår og efterår. Hertil nogle gode måltider og hyggeligt samvær.
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- Hyggeturneringer mod andre klubber (kun på hygge plan og uden officielle ranglister).
Ellers vil vi prøve at få mere liv i hjemmesiden via billeder og igennem
landsbyposten.
Vel mødt i 2016.
Tak til Alex for support til billeder og reklame for klubben.
Mvh.
HSUG billardklub.
Bjørn Jepsen (for bordenden) tlf. 20 48 61 06

♫ ♪ Fastelavn er mit navn…
Fastelavnsfesten starter igen år med gudstjeneste i
Hunderup Kirke Søndag den 7. februar 2016 kl. 9.30
–vi håber rigtig mange udklædte børn vil deltage.
Efter gudstjenesten følges vi til Forsamlingshuset,
hvor der vil være tøndeslagning for børnene, og kaffe
og fastelavnsboller til de voksne.
Pris: Barn 35,- / Voksen 35,-
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Filmaften
Torsdag, d.14.januar kl. 19-21.30.
MENNESKER BLIVER SPIST.
I samarbejde med Kongeåpastoratet indbyder vi atter til en god
film med efterflg. samtale og meningsudveksling.
Filmen viser Erik Clausen fra den mere alvorlige side. Det
gode grin er der, men bliver overskygget af en varm og gennem
-sympatisk bekymring for alle de små hverdagsmennesker, der
går og glemmer og bliver glemt.
Filmen præsenteres denne gang af sognepræst Christina T.
Frøkjær i Sognehuset i Gredstedbro (lige ved siden af
Brugsen).
I efteråret var vi 90, der fik en god oplevelse med ”Stille hjerte”.
Vel mødt igen !

Menighedsrådet.
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INDSAMLING AF JULETRÆER
SØNDAG DEN 3. JANUAR 2016
Der bindes kr. 20,00 fast til træet, og det lægges ud til vejen senest søndag kl. 9.00.
På midtersiderne af dette blad er et kort, og vi kører på alle afmærkede
veje på kortet. Der køres desuden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ribevej: fra Hedemarksvej til Grøftevej
Hele Stratvej
Puggårdsvej: fra Ribevej til Jernvedvej
Sejstrupvej til Gørdingvej
Hele Kragelundvej
Hele Nørlundvej
Kjærgårdsvej: fra Ribevej til Gl. Darumvej
Hele Fruerlundvej

Hvis i har spørgsmål, eller bor udenfor området og gerne vil have hentet
juletræ, kan i kontakte Sigurd på tlf. 41852300.
Hele overskuddet fra indsamlingen går til drift af forsamlingshuset.
Mvh. Sejstrup Forsamlingshus.

Indkaldelse til ordinær
Generalforsamling i Ideforum
Tirsdag d. 2. febr. Kl. 19.
I Ideforums lokaler
Dagsorden iflg. Vedtægter
Bestyrelsen
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Nyt fra Ide – Forum.
Gode, hyggelige og produktive tirsdage aftener i 2015, er nu slut.
Vi glæder os til et nyt år med mange spændende tiltag.
Generalforsamling i Ide – Forum finder sted: tirsdag d. 2 feb. 2016.
Første aften i Ide – Forum bliver: tirsdag d. 5 jan. 2016
Alle er som sædvanlig velkommen til at deltage – nye som gamle medlemmer.
Pris som altid: 50 kr. for et halv års medlemskab.
Den første aften kommer Birthe Hoffmann og introducerer:
”Smykker af skrot”.
Derefter finder vi ud af, hvem der vil deltage i et dagkursus over dette
spændende og anderledes emne.
Derpå aftales en dag hvor alle interesserede kan.
Vel mødt.
P.B.V. Alice

AFLØSER MANGLER STADIG
Der har endnu ikke meldt sig en afløser til at tage sig af ”LandsbyPosten”. I må lige prikke lidt til hinanden i de små hjem, så vi ikke risikerer at være i gang med bladets sidste årgang.
Arbejdet består i at modtage indkomne artikler og sætte dem op i bladform. Computerkendskab er en fordel. Vi laver bladet i ”Publisher”, men
også andre programmer kan bruges.
Jeg skal nok være behjælpelig i en overgangsperiode. Arbejdet står på
omkring tiden for deadline, som er den 20. i 11 af årets måneder (minus
juni).
Alex Andersen
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Workshop om styrket
mobil-og bredbåndsdækning
Mange i Hunderup-Sejstrup har dårlig mobildækning, og derfor var vi tre,
der var med til Workshop om styrket mobil- og bredbåndsdækning i Vejen den 9. december.
Det var arrangeret af energistyrelsen. De fortalte bl.a. om, hvordan den
digitale fremtid ser ud. Om kort tid, kan man tale mobil over LTE/4G. Wi
-Fi Calling, som efter en indstilling, selv ”hopper” over til bedste dækning. Det kræver en ny telefon, som ikke er i handlen endnu. Så vent med
at købe ny telefon.
Ringkøbing Skjern Kommune fortalte om, hvad de gjorde, for at skabe
bedre dækning til alle.
TDC lagde ikke skjul på, at de havde dårlig mobildækning nogle steder,
især hvor der var småt befolket. Det koster ca. en million kroner at sætte
en mast op. Men hvis mindst 50 husstande (med under 500 meter mellem
hinanden) kontakter dem, vil de se på bedre dækning. Man skal så binde
sig til TDC abonnement ½ år.
Vores konklusion var, at det var et godt møde. Men energistyrelsen hjælper os ikke videre. Repræsentanten fra TDC har lovet, at han vil undersøge, om der er planer for forbedringer her, men jeg har ikke hørt fra ham
endnu.
Vi kan så håbe, at Esbjerg Kommune vil arbejde på, at vi alle skal have en
ordentlig dækning.
Hanne Rødgaard Andersen. (Lokalrådet).

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 20 43 30 67
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
14
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SENIORKLUBBEN INFORMERER
Hunderup-Sejstrup seniorklubs 116 medlemmer starter det nye år med et
foredrag om Nordindien. Det foregår torsdag den 14. januar kl. 13.30 i
forsamlingshuset med Anne Grethe Østergaard som foredragsholder.
Blandt mange oplevelser skal vi høre om byen Jaipor og Amber Fort (med
elefantridning) samt paladset Taj Mahal.
Torsdag den 28. januar kl. 13.30 kommer sognepræst, Johannes Gjesing,
fra Gram og fortæller om sit liv og virke. Johannes Gjesing er en underholdende og humoristisk fortæller, der ofte får smilet frem hos tilhørerne,
så det er alt andet end en søndagsgudstjeneste, der venter os.
Til arrangementerne serveres der kaffe med brød ca. 14.30, og der afsluttes med kortspil. Prisen er kr. 35,- og alle er velkomne.

SOMMERFERIETUR TIL KIELERKANALEN
Seniorklubben tilbyder - som noget nyt - en fælles sommerferietur på 3
dage fra onsdag den 27. juli. Turen går til Slesvig, hvor der er besøg i
domkirken og den gamle fiskerbydel, Holmen.
Dag 2 er der sejltur på Kielerkanalen med brunch, og derefter tur til
”Dannevirke”. Den sidste dag går turen til Kappeln og Tysklands mindste
købstad, Arnæs.
Prisen er kr. 2.200,- og omfatter hotel, kørsel med guide, morgenmad og
aftenmad samt sejlturen med brunch på Kielerkanalen.
Tilmeldingsfristen er den 1. maj, og der er mulighed for afbestilling indtil
35 dage før turen. Der er allerede 25 tilmeldte, så hvis du overvejer at deltage, skal du ikke nøle for længe. Det kunne måske være interessant at
holde en lille sommerferie med andre bekendte fra seniorgruppen.
Nærmere information og tilmelding hos Alex Andersen på tlf. 29 70 28
72.
NB. Vi har også bowling hver anden mandag kl. 14.00 i Brørup. Start den
4. januar.
Alex Andersen
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TAK FOR SPONSORGAVER
Tak for de mange gevinster, der blev givet til seniorklubbens årlige julebanko. Tak til de mange private givere og til følgende virksomheder:
Sportmaster
Matas
Skjern bank
Andelskassen
XL-BYG
NYT SYN (briller)
Mekaniker Thomas Høj Thomsen
Lunds Isenkram
Land og Fritid i Gredstedbro
Sørens Farve og Tapet
Bramming Serviceudlejning
Eilif Pedersen (honning)
Holm Træbyg ved Tommy Ebbesen
Murerfirmaet ”Egon Sørensen” ved Kim Andersen
Gørding Smede- og Maskinforretning
Optimal (briller) ved Carsten Andersen
Seniorklubben

Til læserne af Landsbyposten.
K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbrugs-diesel.
Ved køb af minimum 1000 liter er vores priser altid mindst 40
øre/ liter under OK´s listepris.
Ring og få et godt tilbud og støt vores lokale brændstofsalg og
dermed K-34.
Hjælp med at holde liv i sognet.
Ring til Johannes Clausen på 23245489.
På bestyrelsens vegne
Ole Wind 41384357.
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NYT FRA FORSAMLINGSHUSET

MALING AF SALE
Landsbypedellerne er nu færdige med at male lofter, vægge, lister, og
bænke i begge sale, og der er monteret nye væglamper.
Landsbypedellerne har gjort et stort og godt stykke arbejde, og vi er
meget stolte af resultatet.
Hele projektet er forløbet rigtig fint, og vi vil gerne sige en stor tak til
•
Alle jer der har bidraget økonomisk til projektet,
•
Erik Alberg og Landsbypedellerne for veludført arbejde,
•
Bygma, for et godt samarbejde,
•
Vores lejere som har været ekstra fleksible og forstående under
projektet.
Vi håber, i alle kommer til LandsbyScenens forestillinger i januar, så i
kan se hvor flotte vores sale er blevet.

JULETRÆER
Vi samler juletræer ind søndag den 03-01-2016.
Se omtale og kort andet sted i bladet.

BESTYRELSESMEDLEM
Jan Bjerrum takker af efter mange år som formand, så vi søger et nyt
medlem som har lyst til at bruge nogle timer i godt selskab med et
gammelt hus og 4 friske kollegaer.
Hvis du er nysgerrig, kontakter du bare Pernille på mobil 22826586 for at
høre mere om arbejdet. Hvis du har et forslag til en kandidat, hører vi
også gerne fra dig.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Sejstrup Forsamlingshus
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Jan Lautrup Bjerrum 2360 9904
Udlejning:
Pernille Jacobsen 7517 2402
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 4053 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 6162 6190,
mail: jb@bpi.dk

HUNDERUP-SEJSTRUP
LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04
LANDSBY SCENEN
Anne-Bodil Frederiksen
Kjærgårdsvej 17, Hunderup
22 61 62 42
Annebodil@live.dk
LOKALRÅDET
Formand:
Helle Hvitved
Kjærgårdsvej 48, Hunderup
75172417, 61331492
helle@hvitved.com
BILLARD
Bjørn Jepsen
Sejstrupvej 8,
tlf. 20 48 61 06.
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MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75173145, 28830845
mail gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67
IDEFORUM
Formand:
Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
75174032, 30132372.

Lokale ridepiger var med til juleoptog i Ribe.
Mette, Josefine, Katrine, Jane, Kirstine, Rikke, Sofie og Hanne.

Pigerne i Luciaoptoget ved seniorklubbens juleafslutning
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