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FASTELAVNSFEST I SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUS
Opstart dame 7-mands fodbold mandag den 7. marts

Hunderup Sejstrup
Ungdoms- og
Gymnastikforening
Formand

Næstformand
Claus
Schønwandt
Nørlundvej 3
Tlf. 75 10 25 50 /
23 69 16 17
cs@hsug.dk

Kasserer

Henrik Damgård
Tlf.: 42 20 62 79
Landsbyposten
@hotmail.com

Claus Jæger
Stratvej 7
Tlf. 75 17 38 53/
22 78 82 39
cj@hsug.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Bjørn Jepsen
Tlf.: 20 48 61 06
billard@hsug.dk

Jan B. Andersen
Tlf.: 28 49 50 29
Jan.b.andersen@
bbsyd.dk

Mød os på:

www.hsug.dk
www.facebook.com/hsug.dk

Udvalg
BADMINTON
Claus Jæger
Dan Andersen
badminton@hsug.dk

BILLARD/E-sport
Bjørn Jepsen
Tlf. 20 48 61 06
billard@hsug.dk

FODBOLD
Lars Jensen 60 92 30 08
Claus Schønwandt
fodbold@hsug.dk

PETANQUE
Jørgen Aage Hansen 21595640
Erik Madsen 29 70 17 06
Alex Andersen 29 70 28 72
Petanque@hsug.dk

TENNIS
Jan B. Andersen 28 49 50 29
Alex Andersen 29 70 28 72
tennis@hsug.dk

LANDSBYFESTUDVALG
Landsbyfest@hsug.dk

HSUG’S REPRÆSENTANTER I
H.S.I. IDRÆTSSAL

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

20.
marts

GYMNASTIK
Marjanna Skovshoved 23 60 97 44
Mai F. Riddersholm 61 65 51 58
gymnastik@hsug.dk

HJEMMESIDE
www.hsug.dk

Landsbyposten

udgives af H.S.U.G. og omdeles til
samtlige husstande i Hunderup Sogn.
Henrik Damgård
Nørlundvej 7
Tlf. 42 20 62 79

REDAKTION

Lis Andersen

Tlf.: 27 51 33 52

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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HUSKEKALENDEREN
Søn. 4. mar. 09.30

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Tor.

Foredrag Seniorklubben - Brandmand Lars Nielsen

8. mar. 13.30

Søn. 11. mar.

Indsamling Folkekirkens Nødhjælp - konfirmander

Søn. 11. mar. 10.00

Gymnastikopvisning HSUG

Ons. 14. mar. 14.00

Foredrag om Iran ved Ole Witte Madsen

Ons. 21. mar. 19.00

Generalforsamling Manish School Fundraising

Ons. 21. mar. 19.30

Generalforsamling i Landsbyscenen

Tor. 22. mar. 13.30

Foredrag Seniorklubben - Karen Baunegaard

Ons. 28. mar. 19.00

Generalforsamling Hunderup-Sejstrups Fremtid

Tor.

5. apr. 13.30

Generalforsamling Seniorklubben

Tir.

10. apr. 19.30

Repræsentantskabsmøde i HSI

Lør. 14. apr. 07.45

Sogneudflugt til Videbæk

Lør. 21. apr.

Forårsmessen 2018

Søn. 29. apr. 10.00

Oprydningsdag

Tor. 31. maj

Landsbyfesten 2018 starter

Søn.

Seniorklubbens sommerferietur til Polen

5. aug.

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
www.Hunderup-Sejstrup.dk
Eller

www.HSUG.dk

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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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Torsdag den 8. marts kl. 13.30 i forsamlingshuset
Foredrag med Lars Nielsen, Ribe
”Mit liv som brandmand”
Som tidligere brandmand og
indsatsleder har Lars Nielsen
haft mange spændende og
specielle oplevelser, som han
vil berette om i sit foredrag
om blå blink og udrykninger.

Torsdag den 22. marts kl. 13.30 i forsamlingshuset
Foredrag med Karen Baunegaard, Esbjerg
”Mit liv fra øst til vest”
Karen Baunegaard skulle have
holdt sit foredrag sidste år, men
blev forhindret pga. en dårlig ryg,
men nu er hun klar igen.
Karen Baungaard er uddannet lærer
og har været en særdeles aktiv person
på mange fronter såsom skoleinspektør,
foreningsformand, byrådsmedlem m.m.

Torsdag den 5. april kl. 13.30 er der generalforsamling
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FORÅRSMESSEN I HSI - HALLEN
Lørdag d. 21. april 2018
Det går planmæssigt med salg af stande. Det gælder både de store stande
uden for Hallen og de mindre stande til erhverv og hobby inde i hallen.
Der er enkelte stande fri endnu.
Udover det, der var sidste år, er der i år flere stande med alternativ energi:
Solceller, jordvarme, varmepumper mv.
Andre nyheder er: Tyverialarmer, el-cykler, udlejningsbiler: One2move,
kost/ernæring, smykker, E-sport, mv.
I år bliver der åben i E-sport - lokalet i kælderen, så unge (og ældre) kan
prøve den populære sport. Bjørn Jepsen, der er indstillet til årets ildsjæl,
hjælper til.
Klublokalet bliver stillet til rådighed for børn, der vil sælge ting. De skal
ikke betale for standen, og de kan selv beholde pengene. De skal selvfølgelig betale entre, men der er rigtig mange præmier på indgangsbilletten
til både børn og voksne (cruise tur).
Der er ikke kommet så meget til loppemarkedet endnu, men vi regner
med, at folk sætter ting til side, når man rydder op, og ringer til Johannes
Bondesen (26613255) eller Jørgen Aage (21595640), når tiden nærmer
sig.
Formålet med Forårsmessen er flere ting:
Ud over at det giver penge til foreninger i sognet, giver det oplevelser til
os i sognet og til gæsterne. Og så sætter det Hunderup/Sejstrup på landkortet.

Udvalget håber, at befolkningen igen støtter op om arrangementet, som
sidste år, og at vejret bliver godt?
Forårsmesse

På udvalgets vegne
Knud Runge

i HSI 21. april 2018
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Vi takker for det flotte
fremmøde. Vel mødt
igen i 2019

PRÆSTEFAMILIENS TUR TIL IRAN

Iran er et land langt, langt borte såvel geografisk som kulturelt i forhold
til det Danmark, vi kender. I februar var sognepræsten Ole Witte Madsen
og hans familie på tur til Iran, og det vil han fortælle om og vise billeder
fra. Vi skal bl.a. med ind i storbyen Teheran, ud i ørkenen og ride på dromedar, og vi skal op i fygende snevejr på en bjergtop. Vi skal også ind i
store moskeer og små kirker.
Undervejs i foredraget vil vi hygge os med kaffe og et par fællessange.
Tid: Onsdag den 14. marts 2018 kl. 14
Sted: Konfirmandstuen i Vilslev, ved siden af præstegården
Fri entré
9

Generalforsamling i Manish School Fundraising

Onsdag den 21. marts 2018, kl. 19.00 på Rønnesvinget 2, Hunderup,
6740 Bramming

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens/formandens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Fastlæggelse af kontingent – 100 kr. medlemskab + 200 kr. for et sponsorbarn
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
9. Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant
10.Eventuelle valg/nedsættelse af udvalg
11.Evt. – hvor intet kan besluttes. Forslag kan kun vedtages under punkt 6
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NYT OMKRING INVENTARET TIL
MINKØBMAND HUNDERUP
Som det nok er blevet lagt mærke til, så er der blevet skiftet
lidt inventar ud i Min Købmand Hunderup.
Det er som sagt sket ved de donationer, der er kommet ind.
Du kan stadig være med til at gøre en forskel. Store som små
beløb er velkomne.
Kom og bliv en del at listen, der kommer til at hænge oppe ved
Min Købmand.
Stor tak til alle dem der har doneret til udskiftningen pt.
Inger og Arne Bruun
Mette og Aage Fredslund
Jette og Bjarne Andersen
Kristoffer Smidt
Jens Verner Pedersen
Care2Life v/ Lene Søgård
Inger og Børge Andersen
Inger Johanne Falkenberg
Pay-Back Rekruttering og Management ApS
Bente Helds Private Dagpleje
Eva og Niels Bertelsen
Rosendal Entreprise
Jens Arne Rasmussen

Kontakt mig hvis du også vil være med 60923008
Tømrermester Lars Jensen Sejstrup ApS
Kirkevej 72
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NYT FRA LOKALRÅDET

Jytte og Claus har sammen med medlemmer fra de andre lokalråd i Bramming- og Esbjergområdet været til informations- og dialogmøde med
kommunens Vej & Park-afdeling. Det var en morsom oplevelse for en
nybagt formand at deltage i dette arrangement. Først og fremmest var det
dejligt at konstatere at repræsentanterne fra kommunen var både søde og
imødekommende … spørg mig ikke om hvad jeg ellers havde forventet;
sandsynligvis var jeg bare fyldt af fordomme.
Hunderup-Sejstrup lokalråd havde en lille håndfuld spørgsmål med til mødet, og selvom vi kun fik konkrete svar på ganske få af spørgsmålene, var
vi alligevel godt tilfreds.
Skolebørnenes adgangsforhold til og fra skolebussen ville vi gerne høre
til. I vinterens løb har børnene flere gange været nødt til at gå på Kjærgårdsvej fordi rabatterne enten var fyldt med biler eller bare var for smattede til at gå på. Helle havde sendt kommunen nogle billeder, og folkene
fra kommunen kunne godt se problemet. Vi blev opfordret til at følge op
på sagen, da der er tale om en politisk beslutning.
Vejbump på Nørlundvej og Sejstrupvej. Dette er et ønske som flere beboere har luftet, og også dette var man positivt indstillet over for, men det er
en beslutning der kan være laaaang tid undervejs, da både kommune og
politi skal ind over sagen. Vi skal blive ved med at presse på.
Byskilte. Vi har talt om at der kunne være argumenter for at byskiltet på
Nørlundvej flyttes ud til Fruerlundvej, da der efterhånden er bymæssig
bebyggelse helt ud til dette kryds. Svaret var stort set det samme som vi
fik mht. vejbump.
Cykelstativ ved skolebussens stoppested over for købmanden. Et stativ er
pludselig ”dukket op”, og vi spurgte om det var kommunen der har placeret det der. Svaret var bekræftende, og vi takkede behørigt.
Det var morsomt at høre hvad de andre lokalråd bragte til torvs, og det var
især sjovt at høre hvordan enkelte problemer kunne ordnes på stedet. En
by fortalte fx at de havde fået en skulptur til overs som de ikke længere
havde plads til, og umiddelbart derefter fortalte en anden by at de da godt
kunne tænke sig en skulptur til en nærmere beskrevet placering … sagen
blev ordnet med det vuns!
Vi fik også nogle gode ideer til aktiviteter som vi kan sætte i gang og muligheder som vi kan benytte … og så fortalte folkene fra kommunen at de
har fået udviklet en app, TipTak. Dette er en gratis app til android og
iPhone hvor man kan sende besked til kommunen hvis der er noget man
ønsker information om eller som man ønsker udført. Man tager et billede
og/eller giver koordinater til stedet, og kommunen vil videredirigere
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spørgsmålet/opfordringen til rette vedkommende. Man får ikke direkte
tilbagemelding på om tingene bliver udført; men det skulle være muligt at
se status på alle henvendelser der har været i kommunen. Vi vil som borgere antagelig høre mere fra kommunen når de er klar …
Lokalrådet holdt møde den 20. februar, hvor Helle bl.a. fortalte om nytårskuren med indlagt overdragelse af ”Haven” fra Ella og Egon Sørensen til
vor by. Arrangementet var forløbet fint, og der havde også været tid til at
de der samme dag skulle til dilettant i Forsamlingshuset, kunne nå begge
dele.
Vi kiggede på hvordan Hunderup bliver præsenteret på Danboligs hjemmeside. Vi er glade for opmærksomheden og den generelt positive omtale,
men havde to mindre anker, som firmaet har meldt tilbage at de vil tage til
efterretning.
Årets oprydningsdag kommer til at løbe af stabelen søndag d. 29. april kl.
10. Det bliver sikkert både hyggeligt og effektivt, og vi har bestilt godt
vejr …
Jytte og Claus tager til Lokalrådsmesse i Egebæk-Hviding lørdag d. 24.
februar, og vort næste møde med kommunen bliver den 3. april hvor vi
skal mødes med Teknik- og Byggeudvalget.
Claus Simonsen

GUDSTJENESTE OG PÅSKEMÅLTID
Skærtorsdag, d. 29.marts kl. 17 er der fællesgudstjeneste
i Hunderup Kirke, hvor Kirkekoret medvirker.
Efter gudstjenesten serveres i lighed med tidligere et
jødisk påskemåltid i Samlingssalen.
I beretningen om udfrielsen fra slaveriet i Egypten fortælles, hvordan døden, den sidste af de ti plager, gik israelitternes huse forbi. Det skete, fordi de havde smurt blodet fra det dræbte lam på husets dørstolper.
Der serveres- ud over lam- tilbehør, der har hørt til et jødisk påskemåltid
og har en symbolsk betydning.
Alle er velkomne til gudstjeneste og påskemåltid.
Til måltidet kræves dog billet, som gratis kan afhentes hos graver eller
købmand efter ” først til mølle” princippet.
Vi har plads til 60 og har før måttet sige ” desværre” til de sidste !
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TENNISSTART

Foråret nærmer sig, og snart bliver tennisanlæggets 2 baner klargjort til
brug. Hvis vejret tillader det, klargøres banerne lørdag 7. april. Herefter
kan der spilles.
Man kan vælge at spille på et fast ugentligt tidspunkt, eller skrive sig på et
reservationsskema fra gang til gang - eller måske endda begge dele.
Sommerkontingentet er 500.- kr. for seniorer over 25 år. For unge mellem
15 og 25 år er kontingentet 300.- og for børn under 15 år koster det 150.Så find ketcheren frem, og benyt dig af det fine og hyggelige tennisområde i HSUG.
Kontakt Jan A. for tilmelding på nedenstående mail eller mobil, og fortæl
gerne om evt. ønsker om faste tider. Så vil vi gå i gang med planlægningen og fordeling af tiderne, så vi er køreklar når sæsonen kan gå i gang.
Vi håber at gense de gamle spillere, men nye spillere er også meget velkommen. Er der spørgsmål, eller ønsker og gode ideer, så kontakt endelig
én af os fra tennisudvalget.

Eilif Pedersen eilif@bihus.dk mobil 40172817
Jan Andersen jan.b.andersen@bbsyd.dk mobil 28495029
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Hermed indkaldes til det årlige repræsentantskabsmøde i HSI
Mødet har til formål at give en orientering om institutionen HSI til repræsentantskabet, herunder om hvordan året 2017 er gået, samt om vores forventninger og tiltag for året 2018.
Mødet afholdes:
Tirsdag den 10. april 2018
Kl. 19.30-21.30
Samlingssalen, HSI
Dagsorden:
1. Valg af skriftefører og stemmetæller
2. Valg af ordstyrer
3. Årsberetning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2017 til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget for 2018 til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag eller forslag fra repræsentantskabet
7. Valg af formand og næstformand
8. Valg af yderligere 3 forretningsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant
9. Valg af revisor og suppleant
10. Eventuelt
Ved repræsentantskabsmødet vil HSI være vært med en øl, vand og brød.
Forslag til punkter til dagsorden skal fremsendes til repræsentantskabets
formand inden 27. marts.
Af hensyn til forplejningen skal tilmelding til mødet ske senest 4 dage før
mødets afholdelse.

Venlig hilsen
H.C. Jochimsen
Privat mobil: 40 53 23 19
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Invitation til sogneudflugten
lørdag d. 14. april kl. 7:45

VI drager mod det nyåbnede Arne Haugen Sørensen-museum i Videbæk.
Udstillingen indeholder store og spændende værker, der repræsenterer
kunstnerens inspiration fra såvel myter, og mytologi som troen og Biblen.
I Sankt Ansgar kirke i Bramming er altertavlen et maleri af Arne Haugen
Sørensen.
Før vi kommer til Videbæk, skal vi et smut omkring Skjern kirke, hvor vi
ser på kirken og får en unik koncertoplevelse ved organist Willy Egmose.
Efter Videbæk-museet er der lidt fritid, og inden vi drager hjem, skal vi
have eftermiddagskaffe og aftensmad på Hodde Kro.

Der er afgang fra
parkeringspladsen ved Hunderup kirke kl. 7.45 og
fra parkeringspladsen ved Vilslev kirke kl. 8.
Medbring en kande kaffe/the til formiddag - brød sørges der for.
Betaling sker kontant i bussen. Deltagelse koster 200 kr. pr. person.
Tilmelding sker til Paula Andersen (tlf. 23 84 56 20, jedsted@bbsyd.dk)
eller til Ole Witte Madsen (tlf. 25 89 41 90, om@km.dk), senest mandag
d. 2. april.
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Klaus B. Pedersen 20 34 37 15
Udlejning:
Pernille Jacobsen 75 17 24 02
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 40 53 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 51 71 99 58
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
40 24 82 48
landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET
Formand:
Claus Simonsen
Fruerlundvej 7
Tlf.: 44 26 26 48
CSI@vucvestnet.dk
MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

K-34
Formand:
Jeppe Klingsten Sørensen
22 18 31 42
marjanna@live.dk
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

Oprydningsdag
Søndag d. 29. april kl. 10
Vi mødes hos Min Købmand
Her fordeler vi ruterne, og vi udleverer sække og tænger (begrænset antal)
Husk selv handsker
Vi slutter af hos købmanden med is og sodavand / øl.
Det plejer at tage et par timer

Så er der pænt til konfirmationssøndagen...
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