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BADMINTON
Claus Jæger
Dan Andersen
badminton@hsug.dk

BILLARD
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
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DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER
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Maj

GYMNASTIK
Lotte Aarhus Fyhn
Tlf. 40 14 19 11
gymnastik@hsug.dk
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www.hsug.dk
Tlf. 75 17 35 91
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Lis Andersen

Nørlundvej 7
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eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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HUSKEKALENDEREN
Søn.

1. maj

10.00

Konfirmation

Søn.

1. maj

15.00

Søndagscafé

Tir.

5. maj

13.00

Lokalhistorisk vandring

Tir.

12. maj 19.00

Sommermotion for voksne

Man. 16. maj 14.00

Friluftsgudstjeneste i Jernved Præstegårdshave

Fre.

20. maj 18.00

Fællesspisning i Forsamlingshuset

Lør.

21. maj 07.45

Sogneudflugt til Christiansfeld

Tor.

2. jun.

Landsbyfesten starter

Tor.

14. jun. 19.00

Sommermotion for voksne

Søn.

25. sep.

Høstmarked i ”Kratskellet”

GUDSTJENESTER/KIRKEDAGE
Søn.

1. maj

10.00

Hunderup Kirke (konfirmation)

Tor.

5. maj

Fælles Kristi Himmelfartsdag

Søn.

8. maj

09.30

Søn.

15. maj 11.00

Hunderup Kirke
Hunderup Kirke (Pinsedag)

Man. 16. maj Fælles Jernved Præstegårdshave (Anden Pinsedag)
Søn.

22. maj 09.30

Hunderup Kirke

Søn.

29. maj 16.30

Hunderup Kirke

Søn.

5. juni

Hunderup Kirke

09.30
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LANDSBYPOSTEN ANNO 2016
Som udgivere af bladet er vi afhængige af, I indsender materiale. Det har I været
rigtig gode til, og mange tak for det.
Der kan være arrangementer eller begivenheder, som fortjener dækning, men
hvem gør lige hvad? Derfor tøv ikke med at kontakte mig. Jeg giver gerne en
hjælpende hånd, men det kræver jeg ved det - og kender min rolle.
Tidligere har jeg efterspurgt historiske beretninger. Dem er der ikke rigtig kommet nogle af. Så derfor bør vi måske tage udgangspunkt i vores egen samtid?
Lygtepælene på Nørlundvej bevæger sig tættere og tættere på vores bopæl. Næsten helt derud hvor det er meget mørkt om natten. Det er dejligt - ikke kun set i
et egoistisk perspektiv - men også fordi det er et synligt billede på et lokalsamfund i udvikling.
Er tiden derfor ikke inde til en ny omgang lokale fortællinger og meningsdannelser fra nye og ”gamle” beboere i Hunderup-Sejstrup? Depechen er i min hånd,
og jeg bringer den gerne i spil igen i en ny omgang af ”STAFETTEN” i juniudgaven.
Har du/I lyst til at tage over efter sommerferien? Det håber jeg, I har!
Henrik Damgård
landsbyposten@hotmail.com

SALMEMARATON I HUNDERUP KIRKE
Tirsdag d. 3. maj kl. 17.00
Salmemaraton går ud på, at man møder op i en kirke kl. 17.00, synger 10 salmer
(der kort præsenteres af præsten) og drikker en kop kaffe kl. 17.45.
En hyggelig måde at lære nye salmer på.
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GYMNASTIKOPVISNING 2016
Gymnastikudvalget vil hermed endnu engang sige tak til ledere og hjælpetrænere
for den store indsats i vinter og for den flotte opvisning i hallen søndag d. 3.
april.
Efter ønsker fra ledere og gymnaster valgte vi i år, at flytte opvisningen til start
kl. 10. Dette faldt i ”god jord” både ved gymnasterne, men det kunne så sandelig
også ses på antallet af tilskuere. Der var fuldt hus med omkring 200 glade og
forventningsfulde bedsteforældre, forældre og søskende.
STOR tak til publikum og alle jer andre, som bidrog til afvikling af arrangementet.
Tak for i år og på gensyn til efteråret.
Med ønsket om en god sommer
Gymnastikudvalget

Omkring 200 tilskuere var mødt op til gymnastikopvisningen
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Gymnastikhold Børn 3-4 årige

Gymnastikhold forældre/barn

6

Gymnastikhold dans/funk 0.—6. kl.
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OVERVÆLDENDE OPSTART FOR
PETANQUE I HUNDERUP-SEJSTRUP
Petanqueklubben i Hunderup-Sejstrup oplevede et helt fantastisk fremmøde med
32 deltagere, da udendørs sæsonen blev skudt igang onsdag den 13. april
Op til sæsonstarten har en stor gruppe frivillige medlemmer udført et stort arbejde med at udvide baneanlægget med yderligere 2 baner, så man nu råder over 8
baner. Sammen med klubhus og overdækket terrasse råder man nu over et perfekt
anlæg.

Der er fast spilledag hver onsdag kl. 9.30, og i starten af maj indledes forårsturneringen med spilledag hver mandag. Derudover har 3 hold fra klubben tilmeldt
sig DGI's turnering, hvor der spilles hver torsdag kl. 19.00. HSUG har hjemmekampe den 28. april, den 12. maj og den 19. maj. Tilskuere er velkomne.
Som et forsøg på at få mere liv på det smukke anlæg, var der lørdag den 23. april
indbudt til "Lørdagstræf" kl. 10.00, hvor der udover petanque kunne spilles krolf
eller stigegolf.
Der fortsættes med ”Lørdagstræf” de kommende lørdage.
De fremmødte vil blive trakteret med kaffe/te og en ostebolle.
Pris for deltagelse er kr. 10,Alex Andersen
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ALDERSPRÆSIDENTER SEJREDE I PETANQUE
Hunderup-Sejstrup petanqueklub har afviklet sin sidste vinterturnering med 12
deltagende par.
Lige til det sidste var der spænding om udfaldet, og kun et "mirakelskud" i en af
de sidste kampe vendte op og ned på slutstillingen blandt de førende.

Den endelige sejr gik
til de ældste deltagere,
Ingrid Andersen og
Folmer Boel Hansen,
foran Gerda Bjerrum
og Mona Saaterup.
Begge par havde 8 sejre i de 11 kampe, hvorefter pointscoren blev
afgørende.
På 3. pladsen kom 3mandsholdet
Jørgen
Aage Hansen og Hanne og Alex Andersen
med 7 sejre.
Folmer, Ingrid, Mona, Hanne, Gerda, Alex og Jørgen Aage

PETANQUE TIL LANDSBYFESTEN
Der tilbydes deltagelse i petanqueturneringen ved ”Landsbyfesten” fra 2. – 4.
juni.
Der spilles indledende kampe torsdag og fredag fra kl. 16.00 (kan du først senere, så sig til). Deltagerne inddeles i passende puljer, og de 2 bedste hold fra hver
af de 2 dage, går videre til finalerunden lørdag fra kl. 13.00, hvor de 4 hold spiller alle mod alle.
Ved pointlighed tæller scoren.
Deltagelse er gratis, og petanque kan tilbyde udlån af kugler.
Tilmelding til Alex Andersen tlf. 29702872 senest søndag den 29. maj.
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FORÅRSMESSE MED SUCCES
Efter flere måneders koordinering blev det dagen før den første forårsmesse i
HUNDERUP-SEJSTRUP skulle løbe af staben . Fredag formiddag var hallen var
”stribet” op og klargjort, så alle vidste hvor de kunne stille deres stand op. Om
eftermiddagen summede hallen af aktivitet og travlhed – og
stemningen var blandet med forventninger til lørdagens
messe.
Stadeholderne var en
god blanding af både
professionelle
erhvervsfolk og lokale
hobbyfolk, hvor der
blev udvekslet tips og stadetricks mellem folk. Fra morgenen vajede flagene byen igennem og vejret var med os.
Både ude og inde summede det dagen igennem hvor omkring 300 personer ved
dagens udgang havde løst billet. Dejligt at så mange dukkede op på dagen og gav
deres støtte til arrangementet og fællesskabet til kende.
Og der var noget for enhver smag: Vin og ost
og fadøl. Briller og strikketøj og varmepumper.
Bankrepræsentanter, blomster, loppemarked,
håndværkere, maskiner. Og meget andet. Stemningen var helt i top, og ingen fest herude bliver
en succes uden sang og musik ved Jørn-Jørgen
Jyde’rne.
Hen omkring klokken 12 myldrede endnu mange flere ”nysgerrige” og måske sultne besøgende til. Ikke underligt. Den stod nemlig på grillstegt pattegris og grillpølser med tilbehør. Jeppe
Sørensen havde da også været oppe klokken 02
for at lægge lækkerierne på grillen, og han høstede fortjent anerkendelse for resultatet.
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Da dagen var omme, kunne resultatet så gøres op.
45.000 kroner, melder formand Jesper Brix fra Hunderup-Sejstrups Fremtid. 300
personer havde løste billet til messen, og Lotte Århus vandt på sin billet et minicruise for to Frederikshavn-Oslo. VI ønsker dig en god tur.
De mange involverede i forårsmessen var da også ved slutspurten enige om, at
dagen havde været alle anstrengelserne værd. Hunderup-Sejstrups
Fremtid ser frem til at uddele overskuddet fra dagen, som dog ikke er
besluttet i skrivende stund.
Tak til alle som har støttet op om
messen og alle jer, som har hjulpet
med at gøre en idé til virkelighed.
Mvh. Hunderup-Sejstrups Fremtid

LOKALHISTORISK VANDRING
Kristi Himmelfartsdag d. 5. maj kl. 13.00
Vi begynder med andagt i Hjortlund kirke, så kører vi i bil eller cykler til DLG i
Brokær, hvor vi stiller cykler og biler.
Har man barnevogn/ klapvogn går man syd om Jedsted Bjergvej, ellers går man
ned gennem skoven og mødes ved stien ved Carl Johan ved Jedsted Møllevej.

Vi fortsætter samlet igennem Jedsted til Vilslev Kirke, hvor der er gudstjeneste
ca. kl. 15.00. Derefter hygger vi os kaffe, som Vilslev menighedsråd byder på.
Turen fra DLG til kirken er ca. 4,5 km. og er fin at gå på.
Samkørsel kan arrangeres.

Vel mødt! Vilslev og Hjortlund menighedsråd
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BADMINTON

Vi har afholdt badmintonlejr fra fredag den 1/4 til lørdag 2/4, hvor der var 24
glade børn, der havde det sjovt med badminton og meget andet.
Vi sluttede af lørdag med klubmesterskab, som tog hele dagen.
Årets klubmestre:
U9 piger Signe Brix
U9 drenge Andreas Jæger
U13 piger Sofia Larsen
U13 drenge Jonas Brix
U15 piger Julia Holm Ebbesen
U15 drenge Andreas Knudsen
Senior fik også klubmestre, det blev Claus Jæger og Lars Søgård

Tommy Holm Ebbesen
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KIRKE FOR DE SMÅ
Vi inviterer til gudstjenester for dagplejebørn og
børnehavebørn
– forældre og bedsteforældre er meget velkomne!
Gudstjenesterne varer ca. ½ time, og vi lægger vægt på sange og sanglege. Vi
synger både salmer og kendte børnesange. Præsten fortæller kort om højtiden, vi
beder Fadervor sammen, og præsten lyser velsignelsen.
Pinse:

Onsdag d. 4. maj kl. 10 i Vilslev kirke.
Onsdag d. 11. maj kl. 9.30 i Hunderup kirke.

FRILUFTSGUDSTJENESTE
ANDEN PINSEDAG
Mandag den 16. maj kl. 14 fejrer vi Anden Pinsedag.
I samarbejde med Jernved-Hjortlund, Vejrup-Vester Nykirke og Gørding pastorater holder vi en friluftsgudstjeneste i Jernved Præstegårdshave.
Adressen er Præstegårdsvej 18, Jernved, 6771 Gredstedbro
Vi sørger for musik, teleslyngeanlæg og god stemning. Medbring selv stole, passende påklædning, eftermiddagskaffe og godt humør.

Hvis vejret ikke arter sig, rykker vi gudstjenesten til Jernved kirke.
Kom gerne i god tid.
Hvis du mangler kørelejlighed, er du velkommen til at kontakte sognepræst
Christina Frøkjær på telefon 75 43 50 34 eller sognepræst Ole Madsen på telefon
75 43 10 59.
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Landsbyscenens generalforsamling d. 29/3-2016.
Deltagere: Jytte og Johannes Clausen, Anne Bodil Frederiksen, Doris Præst, Jette Rasmussen, Pernille Jakobsen, Claus Simonsen, Jan og Lis Andersen, Pia
Bjerrum, Sigfred Bjerrum og Birthe Birk.
1. Valg af skriftfører: Birthe Birk.
2. Valg af ordfører: Sigfred Bjerrum.
3. Formands beretning: Så kan vi i landsbyscenen lægge endnu et år bag os, og
skrive endnu et stykke til listen over prøvede opsætninger. Vi prøvede i år, efter
at have læst en del manuskripter, at kaste os ud i noget helt nyt og anderledes for
Landsbyscenen, nemlig en farce. En instruktør fik vi forholdsvis hurtig fat på, og
folk til at stå på og bag scenen, var heller ikke så vanskeligt at finde, som det
nogen gange har været. I det hele taget virkede det til at skulle blive et rigtig
godt år – men det hele blev lidt mere bøvlet, end først antaget. Stykket var en
større omgang end skuespillere og instruktør havde regnet med, billetsalget gik
lidt trægt, så vi måtte aflyse en spiseaften, og hjælp til opførselsaftener var nærmest en umulighed at finde… MEEEN vi kom i mål, og jeg synes godt vi kan
være stolte af resultatet.
Igen i år, har vi i samarbejde med menighedsrådet, afholdt fastelavnsfest, og
endnu engang var det vellykket. Vi valgte at prøve at flytte tidspunktet, så det
hovedsageligt blev et formiddags arrangement, og da dette gjorde opbakningen i
kirken noget bedre, tror jeg at det er noget vi vil fortsætte med.
Jeg vil som formand for Landsbyscenen, gerne takke alle de frivillige, som er
med til at gøre alle vores arrangementer mulige.
Formandsberetning blev godkendt.

4. Regnskab ved kasseren: Johannes gennemgår regnskab. Årets driftsresultat
gav et minus på 2.298,48 kr. dertil kommer en ekstra udgift fra sidste års drift på
5.000 kr. og bidrag til Landsbyposten og Forsamlingshuset på henholdsvis 3.000
kr. og 4.000 kr. Så det samlede resultat blev -14.298,48 kr. Foreningens egenkapital faldt hermed fra 145.641,09 til 131.342,61 kr.
Regnskabet blev godkendt.
5. Indkomne forslag: Ingen. Jan foreslår, at vi skal gøre det mere synligt, hvilken slags musik der kommer de forskellige aftener, så folk kan vælge ud fra det.
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6. På valg: Birthe Birk, Jytte Clausen, Anne Bodil Frederiksen, Claus Simonsen
(revisor).
Birthe Birk modtager genvalg.
Jytte Clausen modtager genvalg.
Jette Rasmussen stiiler op til bestyrelsen.
Sigfred Bjerrum stiller op til revisor.
Claus Simonsen stiller op som suppleant.
Alle nævnte blev valgt ind.
Hanne Østergaard træder ud, Anne Bodil overtager det sidste år for Hanne.
7. evt.: Ros til vores kaffeaftener, fra personalet i køkkenet. Der foreslåes at
holde en hygge spise aften, uden dans og musik. Eller en fredag aften med mad,
og evt. musik af lokale folk. Vi gør opmærksom i Landsbyposten og de lokale
ugeaviser på nye tiltag.

Nyt fra lokalrådet
Der bliver som sædvanlig grundlovsmøde på Kjærgård den 5. juni kl 13:45, og
taleren er Jakob Lohse, Kultur- og Fritidsudvalgsformand i Esbjerg Kommune.
Tak til de aktive beboere, der dukkede op til oprydningsdag den 16. april trods
vejret og de mange andre aktiviteter, der var den dag. Vi var 18 voksne og 10
børn, og vi nåede de fleste veje i Hunderup-Sejstrup. Jeg har vurderet, at vi fandt
ca. 60 kg affald og 230 dåser, men hvor mange dåser, der var med pant, det fandt
vi aldrig ud af. Det er simpelt hen for svært at få talt og at huske tallet. Men nu er
her pænt til konfirmationen.

Stort tillykke til alle vores konfirmander, hvad enten de bliver konfirmeret i
Hunderup Kirke eller andre steder.

Helle Hvitved
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KONKURRENCEVINDERE
Bekendtgørelse af vinderne af en Prego dame- og herresolbrille hos Optimal Optik,
Bramming i forbindelse med forårsmessen:
Der var 298 sten i glasset.
Vinder af damesolbrillen med et gæt på 298 sten blev:
Kirsten Grøndal, Sejstrupvej 6.
Vinder af herresolbrillen med et gæt på 285 sten blev:

Jan Andersen, Darumvej 22, 6771 Gredstedbro.
Optimal Optik takker alle for deltagelse i konkurrencen og tak for en rigtig god messe.
MVH

Storegade 7, 6740 Bramming

Til læserne af Landsbyposten
K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbr ugs-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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SOGNEUDFLUGT TIL CHRISTIANSFELD
I år bliver det midt i foråret – nemlig
den 21. maj – at vi tager på sogneudflugt med hinanden.
Turen går først til Haderslev, hvor vi
efter en formiddagsbolle (og jeres
egen medbragte kaffe/te) besøger
Haderslev Domkirke.

Her vil en guide fortælle os om det fantastiske kirkerum, hvorefter der bliver mulighed for at se nærmere på dronningens flotte messehagler.
Turen går derefter videre til Christiansfeld, hvor vi har fået lov til at spise menighedsrådets medbragte frokost i ”Duetten” – èt af Brødremenighedens lokaler. Vi
får en guidet rundvisning af èt medlem af Brødremenigheden, hvorefter der er
”frit slaw” til f.eks. at smage på de berømte honningkager.
Turen omkring Christiansfeld slutter med et lille besøg på Genforenings – og
Grænsemuseet. Så trænger vi til aftensmad, og middagen indtages på hjemvejen
på ”Den gamle Kro” i Gram. Vi satser på at være hjemme ved 20-tiden.
Praktiske info:

Der er busafgang fra Hunderup Kirkeplads kl. 7.45 og fra
Vilslev Kirkeplads kl. 8.00.
Pris pr. deltager: 200kr. Man betaler kontant i bussen.
Det er nemmest, hvis folk gi’r lige penge!

Tilmelding senest fredag den 13.maj til:

Mette Fredslund: 75174032/30132372 /e-mail: mettepf@hotmail.com
Holger Bilde Lauridsen: 75431105 /e-mail: holger_bilde@hotmail.com
Med venlig hilsen Menighedsrådene i Hunderup og Vilslev

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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NYT FRA IDE - FORUM

Bod ved forårsmessen

Et fantastisk vellykket halvår i Ide – forum slutter tirsdag d. 26 april.
Rigtig mange nye medlemmer er kommet til, med masser af energi og initiativ.
Stor produktivitet og fantasi har præget aftnerne.
Dette gjorde at vi kunne stille med en flot bod til forårsmesse, med mange spændende tilbud.
Ligeledes har nogle medlemmer arbejdet med beton, som blev lagt på skelet af
træ og hønsetråd. Fire flotte dyr blev resultatet af alle anstrengelserne. Resultatet
kunne ligeledes opleves til forårsmessen.
Nu står de og pynter i Haven – forhåbentlig til glæde for beskueren.
Ide – forum starter igen tirsdag d. 6 sep. hvor alle er velkommen – nye som gamle medlemmer.
P.B.V. Alice Høy
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Dyretransport

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 HunderupSejstrup 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

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
Eller

www.HSUG.dk
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Glade deltagere i badmintonlejr og stolte vindere (øverste billede) til klubmesterskab i badminton
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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
Anne-Bodil Frederiksen
Kjærgårdsvej 17, Hunderup
22 61 62 42
Annebodil@live.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
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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

