LandsbyPosten
HUNDERUP - SEJSTRUP

Nr. 3

Marts 2010

32. årgang

Omsætningen er øget (se side 11)
Charlotte og Line er klar til flere kunder

Landsbyposten
udgives af H.S.U.G.
og omdeles til
samtlige husstande
i Hunderup Sogn.
REDAKTION
Alex Andersen
Kirketoften 23
Tlf. 75 17 28 72
samt
Henrik Uhrenholt
Tlf. 24 94 84 24
Lis Andersen
75 10 18 28

Hunderup Sejstrup
Ungdoms- og
Gymnastikforening
Formand
Lars Søgård
Ribevej 70
Tlf. 75 19 19 86

BADMINTONUDVALG
Claus Jæger
Dan Andersen
FODBOLDUDVALG
Michel Riddersholm
Claus Schønwandt

larssoegaard@post.tdcadsl.dk

GYMNASTIKUDVALG
Laila Vejrup
Pia Ebbesen

Næstformand
Claus Jæger
Stratvej 7
Tlf. 75 17 38 53

TENNISUDVALG
Alex Andersen 29702872

clausjaeger@mail.dk
Kasserer
Charlotte Jepsen
Puggårdsvej 23
Tlf. 75 10 22 58

LANDSBYFESTUDVALG
Annette Knudsen, 75 17 29 50 42 23 99 31
Claus Jæger, 75 17 38 53

charlottejepsenHSUG@hotmail.com

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

Sekretær
Gitte Josefsen
Møllevænget 11
Tlf. 59 44 77 51

KIOSK I KLUBHUSET
Gitte Knudsen 76 56 00 46

Bestyrelsesmedlemmer
Laila Vejrup
Ribevej 75
Tlf. 75 17 43 43

lailavejrup@hotmail.com

TELEFON I IDRÆTSSAL
75 10 15 28
Hunderup-Sejstrups hjemmeside
Pia Bjerrum
Mail: bjerrum@newmail.dk

Pia Ebbesen
Kirkevej 13
Tlf. 75 10 19 04

holmtraebyg@mail.tele.dk
Michel Riddersholm
Ribevej 74
Tlf. 66 10 00 81

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

mai.fl@email.dk

Claus Schønwandt
Nørlundvej 3
75 10 25 50
claus.schonwandt@gustavsberg.com

19. MARTS
Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet eller sendes pr. e-mail til Landsbyposten@hotmail.com
2

HUSKEKALENDEREN
Lør. 6. mar. 19.00
Tor. 11. mar. 13.30
Tor. 11. mar. 19.00
Man. 22. mar. 9.00
Ons. 24. mar. 19.30
Ons. 24. mar. 17.00
Tor. 25. mar. 13.30
Lør. 27. mar. 10.00
Lør. 27. mar. 13.00
Tor. 8. apr. 13.30
Man. 12. apr. 19.30
Lør. 17. apr. 14 – 16
Lør. 15. maj 14.00
Ons. 2. – 5. juni

”The Beverly Band” spiller i forsamlingshuset
Seniorklubben får besøg af Jens Helbo Hansen,
der fortæller om grænsehandel og arbejdet i EU
Borgermøde i idrætssalen arrangeret af lokalrådet
Kirke for de små
”Landsby-Scenen”s generalforsamling i forsamlingshuset
Fyraftensgudstjeneste i Hunderup Kirke med efterfølgende fællesspisning.
Seniorklubben får besøg af Henrik Dam Kristensen, der fortæller om vejen fra Vorbasse til Christiansborg
Klubmesterskaber i badminton for børn
Klubmesterskaber i badminton for voksne
Seniorklubben. Ella Hedegaard fortæller om arbejdet som frivillig hos Mother Theresa i Calcutta
Foredrag om præstens arbejde blandt fanger i en
arrest ved fængselspræst,Thomas Brauner Naeser:
”Mennesket bag forbrydelsen”
Gymnastikopvisning i HSI-hallen
Fangekoret fra Vridsløselille synger i kirken
Landsbyfesten

Landsbyfest 2010
2.-5. Juni
Musik fredag aften: Jesper Pedersens band "Kiss me i´m Danish"
HUSK fællesspisning lørdag aften!!
Nye og spændende ting følger i næste nummer af landsbyposten:o)
Landsbyfestudvalget
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Nyt fra købmanden
Det går fremad, omsætningen er stigende og vi bevæger os i den rigtige
retning. Siden anpartshavermødet og orienteringen via brev til borgerne
i Hunderup/Sejstrup er omsætningen steget ca. 20%. Noget tyder på at
vi er ved at ændre indkøbsvaner. Det er positivt. Men vi er endnu ikke
helt oppe på et bæredygtigt niveau. Husk derfor fortsat at dine indkøbsvaner i hverdagen er ekstremt vigtige. Følg omsætningen uge for uge på
skærmen i butikken.
Med en købmand i byen har vi:
•

Mere end 4000 forskellige varer at vælge imellem, og nu flere
specialiteter end tidligere.

•

Et mødested hvor vi kan hilse på hinanden og få en snak om stort
og småt.

•

Et sted hvortil vi trygt kan sende vores børn efter en is om sommeren – denne mulighed skal de små poder også have i fremtiden.

I butikken arbejdes der fortsat på at efterkomme flest muligt af de ønsker og tilkendegivelser der kom frem via spørgeskemaerne. Frugt og
grønt har fortsat en stor opmærksomhed. Der kommer friske varer flere
gange om ugen og sortimentet er blevet udvidet kraftigt.
Der er indgået en aftale med Jernved Mejeri, således at butikken nu byder på flere oste specialiteter og gammeldags kærnet smør fra et af landets bedste mejerier. Sortimentet af special øl er udvidet og inden længe kan vi også tilbyde specialiteter fra slagteren i Gram.
Det er nu muligt for alle at købe fyringsolie og landbrugsdiesel til rigtig
gode priser – leveret lige til døren præcist som du ønsker. Husk også at
alle kan søge om et tankkort til benzin og diesel.
Vi er privilegerede mht. de muligheder, vi har i vores lille samfund.
Dette skal vi værne om og huske at sætte pris på, de er ikke en selvfølge…
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Vi skal desværre ikke langt væk fra vores by hvor et andet samfund, i
samme størrelse som vores, nu står uden købmand… skolen er lukket…
det samme gælder snart for børnehaven… jernbane er der ingen af og bussen kører ikke igennem byen. Den nærmeste benzintank ligger ca. 7 km
væk. Der er ikke opført et nyt hus i mere end 5 år, og når husene skal sælges er der ikke nogen købere. Dette er ikke en historie, men virkeligheden
for ca. 300 familier.
Vi har vores borger ejede dagligvarebutik med tilhørende benzinanlæg…
skolen er aktiv… vi har Lunagaard med specialiteter og lækkerier samt en
kreativ blomsterhandler. Børnehaven er ved at sprænges pga. alle de børn
der "produceres"…vi har et aktivt foreningsliv og gode idrætsfaciliteter.
Der er timedrift med toget til Ribe og Esbjerg… sidste år valgte 3 familier
at bygge nyt i vores by, og husene kan sælges hvis vi ønsker det. Vi har
det godt.
Vi ses hos Købmanden!
P.s. Personalet har indimellem brug for en ekstra hånd til vareopfyldning,
optælling o.l. Har du tid og lyst til at hjælpe til i butikken et par timer indimellem, på frivillig basis, så nævn det for Line.

Hollænderskoven
Har 2. feb. talt med Claus Løth, Esjberg Kommune
Så snart der kommer sol på himlen og de kan færdes i Hollænder skoven, vil der blive ryddet op så stierne igen er farbare !
Michael Bertelsen
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Sigurd Barrett
Til påske udgiver entertaineren
Sigurd Barrett i samarbejde med
Danmarks Kirkelige Mediecenter
en DVD med 24 bibelske beretninger skrevet for børn og 24 nye
dugfriske sange med relation til
teksterne. Alt sammen skrevet
af børnenes favorit Sigurd Barrett.
I løbet af foråret drager Sigurd
sammen med tøjdukken
»Snapper« og et band rundt i landet for at præsentere dette unikke
materiale for at give børn og barnlige sjæle en oplevelse med bibelhistorien fortalt i børnehøjde.
Måske var det en god gave til
Kommende dåbsbørn i Hunderup
Kirke?
Menighedsrådet.

Kirke for de små.
Påsketoner i kirken den 22.marts kl. 9.
I samarbejde med børnehaven og dagplejen
inviteres alle sognets små til en halv times
fortælling og salmesang
i kirken i ugen inden påske.
Et lignende arrangement
laves i ugen op til pinse.
Alle er velkomne !
Menighedsrådet.
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
marts
07. marts. 3. søndag i fasten
kl. 9.30
14. marts. Midfaste
kl.10.00
21. marts
ingen
24. marts. Fyraftensgudstjeneste
kl.17.00
med eftflg. gratis fællesspisning i samlingssalen.
28. marts. Palmesøndag,
kl. 09.30

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

Fyraftensgudstjeneste
Det er blevet almindeligt i de danske folkekirker ud over de ”normale”
søndagsgudstjenester at holde gudstjenester med et bestemt tema
eller for en bestemt gruppe.
Det kan f.eks. være ”Valentins gudstjeneste”, hvor salmer og tekster fra
biblen alle har det fælles emne : kærlighed. Her er specielt kærestepar og
ægtepar velkomne.
Det kan være musikgudstjenester, fastelavnsgudstjenester ell.lign.
I Hunderup har vi netop afviklet ”Forklaringsgudstjeneste”, hvor det nuværende konfirmandhold medvirker ved at forklare de enkelte led i gudstjenesten. Kommende konfirmander og alle forældrene deltager. Det blev
en rigtig god Gudstjeneste.
Nu forsøger vi så med Fyraftensgudstjeneste. Måske passer det godt ind i
travle familiers liv. Benyt lejligheden til at lære kirken bedre at
kende ved at være med til en halv times gudstjeneste med eftflg. fællesspisning.
Se annonce med tilmelding andet sted i bladet.
Menighedsrådet.
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Fyraftensgudstjeneste
med fælles spisning
Kom og vær med i Hunderup
kirke onsdag d. 24. marts kl. 17

Hør Børnekoret
og deltag derefter i

Gratis fællesspisnng
for alle aldre
i Samlingssalen i
Hunderup Sportscenter
Vi slutter kl. 19.30
Af hensyn til madindkøb ønskes tilbagemelding. til
Else Maria Olesen spangen4@privat.dk 75431462
Mette Fredslund mettepf@hotmail.com 75174032

Seneste tilmeldingsdag :
torsdag den 18. marts
Venlig hilsen menighedsrådene i Vilslev og Hunderup
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TILBAGEBLIK: Telefoncentralen i Hunderup 1962
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Stafetten
Når folk spørger, hvor vi bor, svarer vi ”ved siden af Madam Madsen”.
Efter at have læst i Århus i mange år, flyttede vi herud for to og et halvt år
siden. Vi havde netop søgt efter et hus med lidt jord omkring, da vi begge
er vokset op på landet og gerne vil give vores børn nogle af de samme oplevelser, som vi selv har haft. Hvad angår børnene, blev Esben født et
halvt år efter vi flyttede herud – og Dagmar kom til her lige før jul.
Som tilflyttere i et lille lokalsamfund, var vi spændte på, hvordan modtagelsen ville være. Alle bekymringer er dog blevet gjort til skamme. Denne
vinters snemasser har til fulde vist, hvor vigtigt det er at have gode naboer. Esben har været meget begejstret for de jævnlige besøg af ”Oletraktor” med sneploven – og det samme har forældrene! Da vores fyr gik i
stykker lillejuleaften var vi meget lettede over at få ryddet vejen, så smeden kunne komme frem og sikre julehyggen. Ikke mindst fordi, at vi for
første gang skulle holde jul her i Sejstrup med bedsteforældrene. Vinteren
har vist, at det har både fordele og ulemper at bo så langt ude på landet,
som vi gør. Det er dejligt ikke at have en stor vej som nabo, men til gengæld giver det mere besvær en vinter som denne. Vi mener dog stadig, at
de positive ting overskygger ulemperne.
Vi nyder meget at have plads til køkkenhave, blomster, gæs, hønsegård og
– ikke mindst – en masse frugttræer. Klaus havde for sjov skyld tilmeldt
sig et podekursus i Hunderup-Sejstrup, men det skulle vise sige at blive en
interesse, der greb om sig. Vi har nu omkring 50 frugttræer og plads til
mange flere! Derfor skal der podes en masse træer de næste år, af både
pærer, æbler, kirsebær og blommer. Det er dog især gamle æblesorter, der
fænger, og podekviste af spændende sorter har altid interesse. Vi arbejder
på at kunne spise hjemmeavlede æbler året rundt, så jo flere forskellige
sorter desto bedre.
Som en ekstra bonus for to naturinteresserede, opdagede vi en dag, hvor
vi plantede æbletræer, at vores sø og have er hjem for ”kartoffeltrolden”,
også kendt som Løgfrø. Det folkelige navn kartoffeltrold har den fået, fordi den ofte graver sig ned på dyrkede marker og findes i forbindelse med
kartoffelhøsten. Om dagen opholder den sig nedgravet i fugtig jord og
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kommer kun op til overfladen om natten når der er mørkt. Løgfrø er en af
vores mest særprægede padder og formentligt også den sjældneste, men
heldigvis har den én af sine sidste bastioner omkring Hunderup-Sejstrup.
Den er vanskelig at finde, da den kun kvækker under vandet på lune forårsaftner. Har nogen lyst til at høre den, er de velkomne til at komme forbi!
Mange hilsner
Mette og Klaus, Puggårdsvej 21
Stafetten gives videre til Maria og Morten på Nørlundvej 7.
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Beretning 2010 for gymnastikudvalget i HSUG
Vi har i år et Herre hold med 12 herrer, forældre /barn med 20 børn og 20
voksne, første børnehave hold 3-4 år med 9 børn, andet børnehave hold 4
-5 år med 20 børn, Bh.kl - 3 kl. piger med 14 piger og Bh.kl- 3 kl drenge
med 6 drenge, et spring hold drenge / piger 3-5 kl. med 12 børn, vores
Målrettet træning måtte vi aflyse på grund af, at gymnastikdagen blev
flyttet fra onsdag til mandag, der var derfor ikke deltagere nok. Måske er
det en ide at fastholde onsdagen til Herre hold og Målrettet træning til næste gymnastiksæson og melde dagen og tidspunktet ud i bedre tid inden
sæson start, så det er mulig for de voksne at planlægge vinterens aktiviteter. Vi har 9 unge hjælpetrænere, hvor nogle har deltaget i hjælpeinstruktør kursus 1 og 2 i Oksbøl. Holdene har været glade for at lave gymnastik
og lederne og hjælpetrænerne
været meget ansvarsfulde omkring gymnastikken og deltagerne.
Nu arbejder vi frem imod en herlig gymnastikopvisning den 17/4, som er
en god og hyggelig eftermiddag i gymnastikkens tegn.
Dette er det sidste udvalgsberetning fra mig, da jeg slutter mit bestyrelsesarbejde i HSUG. Winnie fortsætter det store arbejde med gymnastikken i
HSUG .
Laila Vejrup

Velkommen til HSUG`s Gymnastikopvisning Lørdag
den 17.04.2010
Vi starter kl.14.00 med Juniortræningsholdet, Forældre/barn, Børnehave 1 og 2
holdet, BH.kl-3kl. Piger, Bh.-2.kl drenge og Springholdet. Desuden kommer Jernveds friske damer.
Efter opvisning er der kaffe i salen ved Kiosken. Team- tracken pustes op og
vores hjælpetrænere ser efter børnene imens kaffen nydes.
Vi glæder os til at se jer!
HSUG
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TENNISUDVALGET
Det har været en stille sæson på tennisbanerne. Medlemstallet på ca. et
halvt hundrede er tilfredsstillende, men der må gerne komme mere gang i
aktiviteterne den kommende sæson. Tænk at en så billig aktivitet, der kan
dyrkes udendørs, ikke kan tiltrække flere aktører!
H.C. Jochimsen tog initiativ til at indkøbe grus og samle den nødvendige
arbejdsstyrke til at klargøre banerne. Tak for det.
Mette Nørby har taget sig af træningen for ungdomsspillere om onsdagen
– dog med et beskedent fremmøde.
Vi har deltaget i sogneturneringen med hold i både double-, dame- og herrerækkerne. Trods navnet SOGNEturneringen er det lykkedes at få hold
med fra Esbjerg i 2009, og det er vigtigt for turneringens eksistensgrundlag.
Vi annoncerede med henholdsvis dame- og herreaftener samt klubmesterskaber, men det gav ikke den ønskede tilslutning
Det har ikke været helt klarlagt, hvem tennisudvalget bestod af, men efter
et spillermøde sidst i foråret er det nu Mette Nørby, Per Hedevang og
Alex Andersen, der tager sig af tennis.
Der har været en del uønskede ”gæster” på banerne i årets løb, og de har
desværre ikke altid efterladt anlægget i den ønskede tilstand. En kædelås
på døren ud mod slagmuren løste dog delvis dette problem.
Der er planlagt opførelse af en bjælkehytte til erstatning for det nuværende skur. Det skulle gerne stå klar til sæsonstart. Foruden at give mulighed
for at hygge sig indendørs på kolde dage, giver det også mulighed for at
låse materiellet inde.
I den kommende sæson vil vi gøre en indsats for at få flere i gang med
tennis samt at få de enkelte medlemmer til at spille flere gange i løbet af
sæsonen. Vejret bestemmer, hvornår sæsonen kan gå i gang, men det plejer at være sidst i april.
På tennisudvalgets vegne
Alex Andersen
13

FLOT PRÆSTATION AF ”LANDSBY-SCENEN”
Med valget af et mere traditionelt stykke som ”Røverne fra Rold”, måtte
”Landsby-Scenen” notere en tilskuermæssig tilbagegang, men kvalitetsmæssigt er det ikke gået tilbage – TVÆRTIMOD.
De 20 aktører på scenen, og de næsten lige så mange hjælpere i kulissen
leverede en helstøbt holdpræstation i fin, fin kvalitet. Sammen med en god
middag med hjælpsomme opvartere og efterfølgende god dansemusik fik
vi tilskuere en totaloplevelse, som ”Landsby-Scenen” kan være stolt af.
Handlingen i stykket er gammel, men alligevel evig aktuel. Røverne prøver i bedste Robin Hood stil at fordele samfundets goder på retfærdig vis.
Det foregår med tyverier og røverier, og den slags skal selvfølgelig straffes. Samtidig sidder de kloge og lærde og fifler lidt med nogle papirer, så
man kan tilrane sig både gods og jord.
Kigger man sig omkring i nutidens verden, bliver der også afsløret megen
snyd, hvor velbjærgede bevilger hinanden mange goder. Noget bliver afsløret – andet ikke.
I ”Røverne fra Rold” får handlingen selvfølgelig den rigtige afslutning.
Undervejs er stykket fyldt med gode præstationer. Der er gode sange med
fin musikledsagelse af Jørgen Hvitved, og så er der masser af god humor,
der udløste megen latter hos publikum.
Igen i år så vi en god blanding nye og kendte ansigter. ”Landsby-Scenen”
har en god evne til at inddrage nye i arbejdet, men vi nyder i høj grad også
veteranernes præstationer. Bliv endelig ved.
Endnu en succes er i hus. Endnu en gang har man formået at udvikle sig. I
Hunderup-Sejstrup kan vi være stolte af at have en så dygtig teaterforening.
Tak for den gode oplevelse.
Jeg ser frem til den næste forestilling med gode forventninger.
PS. Fik jeg nævnt det flotte program?
Alex Andersen
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Borgermøde

om Hunderup Sejstrups Landsbyplan.
Torsdag d. 11/3 kl. 19.00 i HSI præsenteres vores nye landsbyplan.
Kom og få planen gennemgået, stil uddybende spørgsmål og
vær med til at prioritere hvilke emner, vi først vil forsøge at realisere.
Lokalrådet serverer kaffe og hjemmebagt kage.
Aftenens program: Velkomst
Steen Ove Gelsing fortæller om processen
Helene Plet og Christina Olsen fremlægger
landsbyplanen
Afklarende spørgsmål og diskussion
Kaffe og kage
Drøftelse af hvilke områder der satses på.

Hunderup Sejstrup lokalråd
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STOR TAK TIL INGER
Med dette nummer af ”Landsby-Posten” har vi valgt at lade ”10 M kopi” i
Bramming ved Hans Thiim udføre alt arbejde med at trykke, samle og
hæfte bladet.
Det har altid været en kæmpe arbejdsbyrde at samle, hæfte og folde bladet
(ca. 4 timer hver gang), men det har sparet en del på bladets udgifter.
Hans Thiim har nu givet et så godt tilbud på dette arbejde, at det fremover
overdrages til ham. Hermed får den i forvejen høje serviceydelse endnu et
nøk.
Omlægningen betyder dog, at det arbejdsområde, der siden 1993 er varetaget af Inger Andresen på Kjærgårdsvej, nu forsvinder. Dette er selvfølgelig aftalt med Inger.
Der skal derfor lyde en stor tak til Inger for et kæmpearbejde for
”Landsby-Posten”. Stille, roligt og næsten anonymt har du ydet en stor
indsats gennem de mange år.
På ”Landsby-Posten”s vegne vil jeg rette en stor tak til dig.
Alex Andersen

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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Ordinær
generalforsamling i

Onsdag den 24. marts 2010 kl. 19.30
i Sejstrup Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest den 17. marts 2010 på mail
sigfred@bbsyd.dk
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TELEBUSSEN ”Bramming tilkaldebus ”
Tilkaldebussen kan bestilles til kørsel til og fra alle adresser ved offentlig
vej i Bramming-området. Det vil
sige den gamle Bramming Kommune samt Grimstrupområdet i Esbjerg
Kommune.
I Bramming by køres dog kun til og fra busstoppestederne – både de blå
og de gule.
Uden for Bramming kan man stige på og af på nærmeste offentlige vej.
Der køres ikke på privatejede veje.
Kørslen tilrettelægges efter de foreliggende bestillinger. Derfor kan du
komme ud for, at der ikke altid køres den korteste vej mellem dit start- og
slutsted.
Hvornår kører Bramming Tilkaldebus?
Tilkaldebussen kan bestilles til kørsel mandag-fredag på skoledage kl.
8.00-14.00 og kl. 15.00-17.00.
på ikke-skoledage kl. 8.00-12.00 og kl. 12.30-17.00
Kørslen skal være afsluttet inden de nævnte sluttidspunkter.
På skoledage er tilkaldebussen kl. 11.45 - 15.45 delvist optaget af almindelig rutekørsel.
Tilkaldebussen kører ikke lørdage, søn- og helligdage samt 24/12 og
31/12. Grundlovsdag kører bussen ikke efter kl. 12.00.
Hvordan bestiller jeg Bramming Tilkaldebus?
Tilkaldebussen bestilles mellem kl. 7.00 og 17.00 på tlf. 4211 0798 eller
4211 0799.
Du skal bestille senest en time før det tidspunkt, du ønsker at blive afhentet. Grupper på over otte personer
skal dog bestille kørsel senest fem hverdage i forvejen.
Bestilling kan kun foretages de dage, hvor bussen kører. Du kan ikke bestille i bussen.
Når du bestiller tilkaldebussen, skal du oplyse, hvorfra du vil rejse – og
hvor du vil hen - hvornår du vil rejse og hvor mange I er, hvis I er flere
sammen. Oplys om der medbringes rollator eller lignende.
Hele teksten findes på: esbjergkommune.dk. Skriv tilkaldebus i søgefeltet.
Alex Andersen
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Selv om vi i seniorklubben er oppe i en alder, hvor vi har oplevet meget,
kan vi stadig blive beriget gennem foredrag. Jeg kan kun opfordre jer, der
bliver derhjemme til at deltage i oplevelsen.
Torsdag den 28. januar tog Eilif Fogh Pedersen os med på en spændende
rejse fra Svalbard til Norsøstgrønland. Vi fik et godt indblik i den specielle og barske natur samt det sparsomme dyreliv, der er på disse kanter. De
første ekspeditioner, der blev foretaget til disse egne, samt de kendte Siriuspatruljer tager vejen forbi Danmarkshavn. Eilif berettede på glimrende
vis om de hårde strabadser og de vanskelige vilkår, der er på disse rejser.
Selv med et moderne ekspeditionsskib måtte farten ned på 1 knob (knap 2
km) i timen, når isen blev for tyk.
Den 11. februar var det Grundtvigs tur. Ikke til at fortælle, men til at blive
fortalt om. Direktør for sydvestjysk venstrepresse, Kristian Lund Jepsen,
har som sin fritidsinteresse at holde foredrag om Grundtvigs, vores store
salmedigter, og det gjorde han rigtig godt. Han havde medbragt en del af
Grundtvigs sange og gav os baggrunden for sangenes tilblivelse. Det var
nyt og spændende for os. Da Kristian Lund Jepsen helst ville have akkompagnement til sangene, blev Søster overtalt til at sætte sig ved klaveret, og
hun beviste flot, at hun ikke har glemt kunsten.
Mens dette blad er på vej ud, har undertegnede fortalt lidt om Canada.
Næste gæst er Jens Helbo Hansen, der arbejder i skattedepartementet. Han
vil torsdag den 11. marts kl. 13.30 fortælle om grænsehandel samt arbejdet i EU. Der vil komme mange små finurligheder for dagens lys. Jens har
tilknytning til Hunderup, da hans mor, Bodil Hansen, bor Kjærgårdsvej
13a, og hans bror, Erik Bjergmark, bor på Kirketoften.
Torsdag den 25. marts kl. 13.30 kommer det tidligere postbud fra Vorbasse, Henrik Dam Kristensen, og fortæller. Henrik Dam Kristensen er kendt
som politiker på Christiansborg og i EU og har valgt titlen: ”Fra Vorbasse
til Christiansborg”
På gensyn i seniorklubben. Der er adgang for alle. Hver gang afslutter vi
foredraget med et kaffebord med dejlig, friskbagt brød, og hele herligheden koster kun kr. 35,-.
Alex Andersen
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Badminton 2009
2009 har været et godt år for badminton i HSUG, der er bl.a. kommet
mange nye medlemmer til, både på ungdoms-, motions- og turneringssiden.
Vi sluttede sæsonen 08-09, med klubmesterskaber sidst i marts måned.
Det var en rigtig god dag, hvor ungdom afgjorde deres kampe om formiddagen, og de voksne om eftermiddagen. Til sidst sluttede vi af med pizza
og socialt samvær om aftenen. Vi gentager succesen igen her i 2010.
Træningen startede igen allerede først i september måned, på ungdomssiden var vi ikke andet en omkring 8 den første gang. I løbet af et par uger
steg dette antal heldigvis, faktisk så meget, at vi har måttet dele ungdommen op i to hold, og derefter træne to gange om ugen. Vi har også i udvalget prøvet at lade de ældste ungdomsspillere træne med turneringsspillere
torsdag aften, dels for at de har mulighed for at spille så meget som mulig,
men også for at de skal udvikle sig, så de måske allerede til næste kan
spille med i senior rækkerne.
På motionssiden har der været tilgang i år, vi har rigtig mange baner og
timer udlejet, det har selvfølgelig betydet meget at vi kan få hele hal lejen
refunderet af kommunen, således at det har kunnet lade sig gøre at udleje
en enkelt bane og stadig få økonomi i det.
Det er næsten de samme turneringsspillere der spiller i år som sidste år.
Vi har dog måttet afmelde det ene af vores serie 1 hold, i stedet er der tilmeldt et veteran 35 hold (dvs. 4 herrer der spiller tilsammen 6 doubler).
Det har til gengæld betydet vi har fået gang i nogle spillere som ellers
havde indstillet badmintonspillet.
Udover serie 1 og veteran, har vi hold i serie 2 og 3, samt ungdomshold i
U 13 og U 15. Det går rigtig godt for de fleste hold, U 15, serie 1 og veteran ligger helt i top i deres respektive puljer, med god mulighed for at vinde disse, og fortsætte til landsmesterskaber.
Derudover har vi to ungdomsspillere som skal til individuelle landsmesterskaber i år, det er henholdsvis Mathias Fabricius og Jesper Jensen.
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Økonomien har været god for badminton i 2009, men igen har det betydet
utroligt meget, at vi kan få hele hal lejen retur fra kommunen, der har i
2009 været et overskud på næsten 45.000 kr.
Tak for et godt år.
Badminton udvalget.

Klubmesterskab I Badminton
Lørdag den 27. marts klokken 10.00 for børn,
og klokken 13.00 for voksne.
Tilmelding kan ske ved at skrive sig på sedlen på oplagstavlen i hallen
senest den 22. marts. Der bliver trukket lod om kampene i de forskellige
rækker på selve dagen.
Alle der er medlem af HSUG og har betalt kontingent, er velkomne til at
deltage. Pris: 50 kr. pr. person pr. række for voksne, og 40 kr. pr. person
pr. række for børn.
Vi slutter af med pizza og øl/sodavand til de, der har lyst. Tilmelding på
selve dagen.
Vi håber, så mange som muligt har lyst til at deltage.
Badmintonudvalget.

Info Fra Badmintonudvalget
Se resultater/stillinger for alle HSUG’s hold, samt listen over klubmestre
siden 1981 på Hunderup-Sejstrup.dk under badminton.
Hvis nogen ønsker at spille sommer badminton, er der mulighed for at
leje en bane fra 1. april til 1. september. Pris 1200 kr. Kontakt Claus Jæger på 75 17 38 53
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Hunderup Sejstrups Fremtid
Hvad er det, vil nogen måske spørge? Hunderup Sejstrups
Fremtid er en forening, hvis formål er at fremme udviklingen i Hunderup Sejstrup området.
Foreningen er stiftet i 1996 og det første store projekt var
etableringen af Vestervænget. Midlerne til at starte projektet med kom fra borgere, der købte medlemsandele af forskellig størrelse. Projektet var at udstykke 6 byggegrunde.
På den første grund byggede Egon Sørensen og Michael
Vogt et hus, dermed var salget af grunde sat i gang. Af
andre opgaver foreningen har varetaget kan nævnes køb
af byggegrund på Kirkevej i Sejstrup. Grunden er efterfølgende overdraget til Sejstrup Bys borgerforening, der har
etableret en legeplads på grunden. Der er endvidere givet
støtte til forskellige aktiviteter i sognet. Det kan nævnes at
det var Hunderup Sejstrups Fremtid, der tog initiativ til at
afholde borgermøde, da Hunderup brugs lukkede. I øjeblikket arbejder vi på at få en leje aftale vedr. Vandværket
i stand med Esbjerg kommune.
Så sidder du og tænker, du gerne vil være med til at støtte udviklingen og samtidig have indflydelse, har du mulighed for at købe en medlemsandel til foreningen. En medlemsandel koster 1000.- kr.
Der er møde for medlemmer den 9.3.2010.
Ved evt. interesse henvendelse til kasserer Knud Runge,
Kirkevej 37, tlf. 75173982
På foreningens vegne
Anette Bjerrum Jørgensen
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En stor tak til
sponsorerne

til Rock aften den 13. februar 2010
i Sejstrup Forsamlingshus
Rock mod Rynker
Gerhard Hammel,
Bramming
Kwik Spar, Hunderup
Michael Vogt, Sejstrup
Lokale beboere i Hunderup/Sejstrup
KODA og Gramex

Overskuddet går ubeskåret til
indiske gadebørn i Goa.
Mange tak for hjælpen.
Venlig hilsen
Jimmy og Bente Nonbo
Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Tak
Indsamling til indiske skolebørn i Goa
Efter en oplevelsesrig aften i Sejstrup Forsamlingshus, vil vi gerne sige tak til alle
frivillige hjælpere, der har bidraget til vores koncert den 13.02.2010.
Det betyder rigtig meget, at I tilbyder jeres arbejdskraft. Ellers var det næste umuligt for os, at afvikle en koncert.
Gennem forberedelsestiden og afholdelse af aftenen har velviljen været stor.
Aftenen forløb med feststemning også for serveringspersonalet.
Vi havde lokale ”tjenere og bartendere” med, som alle havde en hyggelig aften.
Vi havde samtidig besøg af 2 indere. De var interesseret i at se vores projekt og
hører noget godt musik. De kommer fra Tamil Nadu i det sydøstlige Indien og bor i
Danmark på 5. år i Billund. De arbejder begge på LEGO som ingeniør indenfor 3D
-udvikling.
De havde en interessant aften og flere af publikum fik sig en snak på engelsk med
dem.
Den medbragte mad blev nydt og diverse drikkevarer indkøbt i baren.
Et veloplagt publikum gjorde, at det blev en rigtig god aften, hvor danseskoene
blev varmet op.
Kl. 21.00 gik Rock mod rynker på scenen. De spillede rigtig rock musik og dansegulvet var tæt pakket.
En speciel tak til sponsorerne både firmaer og private.
Vi havde fornøjelsen at modtage en donation fra LEGO
Charity i form af 6 store kasser LEGO klodser. Kasserne skal leveres på Blooming Buds Primary School til
gavn for elevernes udvikling. LEGO Charity arbejder på
at opfylde LEGO virksomhedens mission om at ”inspire
and develop the builders of tomorrow” for fattige og
udsatte børn og unge. LEGO Fonden og LEGO Charity tror på, at nogle af disse
børns fremtid kan ændres gennem kreativ leg og læring.
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Vi havde en omsætning i baren på 14.700 kr.
Alle regninger er ikke betalt endnu, men vi kan løseligt regne ud, at der bliver et
klækkeligt overskud fra aftenen på ca. 13.000 kr.
Vi kan forsikre, at hver en krone bliver bragt ud til indiske gadebørn til gavn for
deres fremtidige udvikling.
Mange tak for jeres sponsorat.
Med venlig hilsen
Jimmy og Bente Nonbo

Din hjælp rækker langt
Det nytter at hjælpe
Mange indiske gadebørn får ikke deres skolegang, da det er dyrt for deres
forældre, at sende dem i skole.
Et års skolegang koster ca. 600 danske kr., men mange gadebørn bliver
sendt ud for at tigge i stedet for at gå i skole. Det giver nogle hurtige tjente
penge og børnene kan hjælpe til derhjemme.

Dem hjælper vi
Du kan også hjælpe. Pengene sætter os i
stand til at hjælpe med at udvikle børnene
og give dem en bedre livsstil. Det betyder
ofte liv og død for de mennesker, der ikke
har råd til at sende deres børn i skole. Disse børn går ofte som tiggere på gaden, får
ingen undervisning, udvikling eller en
bedre livsstil. Ofte kæmper de fattige
mennesker hver dag med sygdom, naturkatastrofer og en alt for tidlig død. Disse sårbare mennesker har brug for
hjælp til at overleve og få livskvalitet.
Derfor har vi startet dette projekt for at hjælpe indiske gadebørn i Goa, så
de ikke bliver glemt.
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Din hjælp giver mulighed for skolegang til gadebørn
Takket være folk som dig, er vi i stand til at sende penge til Goa. Børnene
starter som 3-årig i skolen. Undervisningen slutter ved 12-13 års alderen.
Eleverne er fordelt i klasser med ca. 15-20 elever.
Vi ved af erfaring, at der også bliver brug for vores hjælp næste år. Derfor
er din hjælp vigtig.

Sådan kan du hjælpe
Gadebørnene er afhængige af frivillige bidrag.
De fortjener vor opbakning.
Du kan gøre det samme ved at indbetale dit beløb, dog min. Kr. 50,00 til
konto:
Regnr. 4630
Kontonr. 4630030013
Vil du vide mere eller betale et fast beløb pr. måned eller år, kontakt os på
mobil 23 26 74 63.
Din støtte giver os mulighed for at hjælpe gadebørnene i Goa.
Mange tak for hjælpen.
Med venlig hilsen
Bente og Jimmy Nonbo

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
26

FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Egon Sørensen
Kirkevej 15, 75 17 35 82

BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37

BØRNEHAVEN
Jette Bjerg Brix
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
Kirkevej 9, 75 10 18 29
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Peter Larsen, 59 44 77 51
Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sigfred@bbsyd.dk

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06

LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

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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Fastelavnsfestens 3 Kattekonger

Roverne fra Rold havde stor succes med 400 tilskuere til de 4 forestillinger.
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