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41. årgang

HSUG’s ”viceværter” - Erik Alberg & Johannes Bondesen” - gør
en stor indsats for at petanque- og tennisbanerne samt området
omkring altid er i orden og ser pænt ud! Gå selv en tur omkring der - og deltag gerne!
(Flere fotos inde i bladet taget af Jan B. Andersen)
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Landsbyposten runder 40 år / Alex Andersen
”Landsby-Posten” har rundet 40 år
Når I læser dette blad, har ”Landsby-Posten” rundet sin 40 års fødselsdag og lever stadig i bedste velgående. I anledning af dagen har
vi digitaliseret samtlige numre siden starten, så det skulle blive muligt med adgang til samtlige blade på Hunderup-Sejstrups hjemmeside. Der er dog et lille ”men”. Vi kan ikke finde årgang 1985, og
så er samtlige blade fra 1979 til og med 1991 fjernet fra hylderne i
klublokalet.
Kan nogen hjælpe med at opklare mysteriet?
Jeg vil i næste nummer skrive ”Landsby-Postens” historie, sådan
som jeg husker den.

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

Landsbyposten trykkes i 360 eksemplarer,
udgives af H.S.U.G., og omdeles til
samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.

10.
OKTOBER

Redaktion
Ole Witte Madsen Lis Andersen
Eilif Pedersen
Tlf. 25 89 41 90 Tlf. 27 51 33 52 Tlf. 40 17 28 17

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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Gymnastik / Lejf Jørgensen
Gymnastik/motion for damer og herrer.
Vi starter vintersæsonen onsdag den 2/10 kl. 18.00.
Vi glæder os til at se såvel gamle som nye deltagere.
Alle kan være med, der kræves ingen gymnastikerfaring.
Programmet for vores times motion er opvarmning, smidighedstræning, styrketræning, og til sidst slutter vi af med at spille hockey eller ekstra øvelser,
hvis man ikke er til hockey.
Efter træningen diskuteres verdenssituationen i omklædningsrummet over en
medbragt øl eller vand.
Holdet har 2 årlige begivenheder, juleafslutning og sæsonafslutning, som fejres med lidt mad, øl og snaps, og fællessang.
På gensyn
Helle Hvitved og
Lejf Jørgensen

Indendørs petanque / Alex Andersen
HSUG-petanque starter sin indendørs sæson onsdag den 16. oktober kl. 9.30
i hallen. Vi spiller hver gang 3 runder med specielle indendørs kugler. Kaffepause til medbragt kaffe efter 1. Runde, og der sluttes kl. 12.00.
Man kan spille uden forudgående kendskab, så alle kan være med.
Kontingent for hele vintersæsonen er
kr. 250,-. Ønsker man kun at spille
enkelte gange, erlægges der kr. 15,pr. gang.
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Kun for mænd / Ole Høeg Jensen

Kun for mænd

Lørdag d.12. oktober kl. 17,00 - 02,00, er der wienerschnitzel mit alles og
Ginsmagning i

Maden står Vilslevkokken for, og Slik For Voksne, Esbjerg, kommer
med Gin og tilbehør.
Smagningen indeholder 7 forskellige gin,
Sipsmith London Dry Gin
Monkey 47 Schwarzwald Dry Gin
Silent Pool Gin
Mikkeller Botanical Gin
Dutch Courage Old Tom’s Gin
Koskue Aged Gin
Foxdenton Sloe Gin
Der vil være passende tonics til at ledsage alle gin.
Der er 3 prisgrupper:
All inclusive 550,Kun ginsmagning 400,Kun spisning 150,Billetter kan købes hos Min Købmand, Hunderup eller på Billetten.dk
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Sommer tennis 2019 / Jan B. Andersen
Godt nok er sommer tennis sæsonen ved at gå på hæld, men gode bane og lysforhold gør, at vi holder banerne åbne så langt tid som vejret tillader det.
Vi har i år haft en tilgang på tennismedlemmer, så vi i år er oppe på små 40
medlemmer i HSUG tennis.
Vi synes at vi her sidst sæsonen, godt kan glæde os over både de fine baneforhold, og at området generelt omkring både tennis og petanque banerne er fine
og velholdte. Så tak til alle Jer der med små og store bidrag, har medvirket til
aktivitet og vedligehold på banerne.
Særlig tak til “Viceværterne” Erik Alberg og Johannes Bondesen, som hjælper
HSUG/HSI med at holde området både på og omkring banerne, ved tennis og
petanque.
For dem der har lyst, fortsætter tennis som sagt lidt endnu, samtidig med at
vinteraktiviteterne starter op i hallen.
Tak for i år - og vel mødt når foråret kommer igen.
Vh
Eilif / Jan HSUG tennis

”Viceværterne” Johannes og Erik
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JULEFROKOST / Ole Høeg Jensen

I Sejstrup Forsamlingshus lørdag d.16, november kl.18.00
Menuen er i år:
Marineret sild med æg, kryddersild med karrysalat.
Kuvertpris: 340 kr
På buffet serveres
•
Røget laks med. lun spinat og syltede løg, Frisk stegte fiskefileter med
remoulade og citron,
tarteletter med høns i asparges, hjemmelavet sylte med sennep, glaseret
sprængt andebryst med mixed grøn salat, stegt ribbensteg med rødkål.
Hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler, hjemmelavet
æbleflæsk.
Hjemmelavede frikadeller med sønderjysk hvidkål, ostefad og kiks.
Ris a la mande med lun kirsebærsauce.

Spiller op til dans.
Billetter købes hos Min Købmand, Hunderup eller på Billetten.dk
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NYT FRA SENIORKLUBBEN / Alex Andersen
Seniorklubben havde en meget fin tur til Mandø den 5. September, og med 44
deltagere var det antalsmæssigt en flot tilslutning.
Mens dette blad bliver lavet har vi startet en ny aktivitet torsdag den 12. september. Det er en spille- og hyggedag i petanquehuset, hvor der kan spilles petanque, stigegolf, kort, bob, dart og meget mere. Man kan selv medbringe spil,
men det hyggelige er en vigtig faktor.
Der medbringes kaffe og brød, og der skal erlægges kr. 10,- for deltagelse.
Et tilsvarende arrangement finder sted igen torsdag den 26. september kl. 13.30,
og ved fornøden tilslutning vil det fortsætte hver anden torsdag.
Torsdag den 19. september kl. 13.30 i forsamlingshuset kommer tidligere politibetjent, Hans Hessellund, og fortæller om sit arbejde gennem mange år,
bl.a. som kriminalbetjent. Hans boede sammen med
sin familie i mange år på Stenbrovej, så der bliver
også tale om et glædeligt gensyn.
Torsdag den 3. oktober kl. 13.30 i forsamlingshuset kommer ”Kongeå Blæseorkester” og viser deres musikalske evner. Første afdeling vil indeholde
gode, kendte og populære melodier krydret med
fællessange, og i anden afdeling står den på tyrolermusik.
Musikken bliver krydret med gode historier.
Torsdag den 17. oktober kl. 13.30 i forsamlingshuset bliver det en lokal foredragsholder, nemlig Helle Hvitved. Helles far var læge, og det vil Helle fortælle
om under titlen, ”Om min far som landsbylæge i 50’erne”.
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Torsdag den 31. oktober skal vi igen uden for sognet, når turen går til forbrændingsanlægget på Mådevej i Esbjerg. Hvor tit har man ikke kigget på disse
mastodontbygninger, når turen er gået til Esbjerg. Nu er chancen for en rundvisning mulig den 31. kl. 13.30 med guide. Der serveres kaffe og kage.
Der er afgang fra forsamlingshuset kl. 12.50, hvor bilerne fyldes op, og tilmelding hos Alex Andersen på 29 70 28 72 er nødvendig. Der er kun plads til 24
deltagere, men bliver der stor søgning, vil vi arrangere et lignende besøg senere.
Et medlemskab i seniorklubben koster kr. 50,- pr. år. Vi er 125 medlemmer, men
der er plads til flere. Henvendelse til Alex Andersen på 29 70 28 72.
Arrangementerne om torsdagen i forsamling koster kr. 40,- for medlemmer og
kr. 50,- for ikke-medlemmer. Alle er velkomne. Der er hver gang kaffebord med
hjemmebagt brød.

Kongeå Blæseorkester,

som kommer i forsamlingshuset torsdag d. 3 oktober
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Årsmøde i Lokalråden / Claus Simonsen
Hunderup-Sejstrup lokalråd holder årsmøde mandag d.
28. oktober kl. 19.30 i Sejstrup Forsamlingshus, lille sal.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg. Helle Hvitved genopstiller ikke.
6. Valg af revisorer. Knud Runge og Børge Andersen er på valg
7. Årets pris
8. Situationsrapport fra lejeboligudvalget
9. Den gamle skole
10. Eventuelt

En hilsen og tak / Lene Christensen
Hunderup den 1/9 2019
Som de fleste ved, så blev Jørgen Aage indlagt på SVS i Esbjerg den 22. februar,
med det vi troede, var en helt almindelig lungebetændelse, og vi tænkte, at det
nok tog en uges tid, så var han hjemme igen.
Sådan gik det jo bare ikke, og godt vi ikke vidste, hvad der ventede.
Nu, et halvt år efter, er han endelig kommet hjem i de vante omgivelser og skal
lære mange ting forfra. Han er sej og stædig, så det går ligeså stille fremad, og
således på den gode side af det lange forløb, vil vi gerne takke for al den opbakning, opmuntring og omsorg vi begge har fået fra alle sider.
Tak for hilsner, kurve, chokolade vin blomster og varme tanker og ønsker for os.
Tak for en fantastisk modtagelse af Jørgen Aage, da han kom hjem.
Vi vil rigtig gerne takke vores fantastiske naboer på Møllevænget, fordi de har
lagt ører og skulder til alle Lenes bekymringer med stor tålmodighed.
Gitte og Jannik har ofte fået op og nedture serveret sammen med aftensmaden,
og tak fordi, I var der.
Hele petanqueholdet har bakket op omkring os, - en særlig ros til Hanne og
Alex.
Hanne har været Lenes livline, da verden så mest sort ud. Hun har stået til rådighed både dag og nat, når der blev ringet fra sygehuset, og når de alvorlige
samtaler skulle tages sammen med lægerne, og vi er dybt taknemmelige for alt
det hele.
Lene og Jørgen Aage.
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Nyt fra Lokalrådet / Claus Simonsen
Lokalrådet har holdt to møder siden vi sidste gang bidrog til Landsbyposten. På
vort møde i august evalue-rede vi vor deltagelse i forårsmessen, og vi udvalgte
vinderen af vor lille konkurrence om det bedste for-slag til hvordan HunderupSejstrup bliver et endnu bedre sted at bo. Vinderen blev Jette Rasmussen for forslaget om en ”Tour de Hunderup-Sejstrup”. Forslaget går ud på at på en bestemt
dato åbner nogle mennesker i byerne deres hjem i en halv times tid og byder på
en lille forfriskning for andre i landsbyer-ne. Man melder sig selv til at være den
der ”holder åbent hus”. Ideen kan være med til at vi lærer hinan-den bedre at
kende. Så venter vi bare på at nogen sætter ideen i værk …
Lejeboligudvalget arbejder for højtryk, og der er opnået kontakt med flere boligselskaber, samtidig med at der er en rigtig god kommunikation i gang med
kommunen. Mød op på lokalrådets årsmøde d. 28. ok-tober og hør mere …
Kommunen har sat den gamle skole i Hunderup til salg. Vi følger sagen spændt
… punktet er også på vort årsmøde.
Lokalrådsmedlemmer har været til møde med kommunens Økonomiudvalg, til
dialogmøde med kommu-nens entreprenører, og til dialogmøde om den kommende landdistrikspolitik. De fleste af disse møder har haft karakter af at lokalrådene har givet information og ideer videre til kommunen, og ikke så meget
information er gået den anden vej. Det har vi det fint med; vi er glade for at der
lyttes til os, og vi vedbli-ver med at presse på med de få ting der betyder noget
for os.
Den ny udstykning ved Møllevænget har fået nogle få ændringer – ændringer
der falder i lejeboligudval-gets smag. Der ledes nu efter et passende navn, og
beboerne i vore landsbyer har bidraget med forslag på Facebook, forslag som vi
vil lade gå videre til kommunen.
Vi holder årsmøde / generalforsamling mandag d. 28. oktober (se annonce andet
steds i dette nummer). Duk op og giv jeres besyv med, hør om lejeboligudvalgets spændende resultater, og få (forhåbentlig) lidt mere information om salget
af den gamle skole. Vi glæder os til at se jer …
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Mangler folkekirken selvtillid?
Vi får besøg af Søren Lydeking Pedersen, som er opvokset i Gredstedbro, og er nu sognepræst i Agerbæk-Vester Starup pastorat. Han er gift med sognepræst Trine Lydeking
Pedersen, og i forbindelse med folketingsvalget i 2019 stillede han op for Kristendemokraterne. Søren har før markeret sig i debatten om folkekirkens plads i det danske
samfund, og denne aften skal vi tale om, hvorvidt folkekirken mangler selvtillid.
Alle er velkomne, da der ikke kræves stor viden men derimod stor nysgerrighed. Vi
byder på kaffe, te og kage, og det er gratis at deltage.
Tid: Torsdag d. 3/10 kl. 19.00-21.00
Sted: Vilslev præstegårds stuer.
Fællessang og koncert med Willy Egmose, - jazzmusiker, organist, korleder og komponist
Willy Egmose har gennem de seneste fire årtier komponeret melodier til nye og gamle
salmetekster og har været banebrydende inden for brugen af den såkaldte rytmiske musik i kirken. Vi vil synge nogle af salmemelodierne, og vi vil også få smagsprøver på
Willys talent for improvisation på klaveret. Kom og vær med til en aften i spændende
selskab med en mand, som er født blind, men til gengæld har en høresans, der fungerer
bedre end hos de fleste. Vi slutter aftenen af med en forfriskning i kirken.
Vel mødt! Vilslev og Hunderup menighedsråd.
Tid: Mandag d. 7. oktober kl. 19.00
Sted: Vilslev Kirke.
/ Ole Witte Madsen

Købmandens fødselsdag / Dorthe Knudsen
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Fødselsdag hos
købmanden
En stor tak til alle der kiggede forbi og var med til
at fejre Anna Grethes 7 år
som købmand i HunderupSejstrup.
Tak til leverandører, samarbejdspartnere, spejderne
fra Darum og selvfølgelig
Jette fra Pandekageboden,
som i den grad var på
arbejde.
Købmanden og Købmandens Venner

Og så lige et billede mere
af Erik og Johannes, som
også sørger for, at det
grønne ved og på tennisbanerne bliver holdt nede.
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FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP

Claus Jæger, Formand 75 17 38 53 / 22 78 82 39, clausjaeger@stenhedegard.dk
Jan B. Andersen, Næstformand, 28 49 50 29, jan.b.andersen@bbsyd.dk
Vicki Hejn, Kasserer, 30 70 86 70, hsugkasser@outlook.dk
Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
Doris Præst, 40 33 42 97, kirketoften9@gmail.com
HJEMMESIDE: www.hsug.dk

		

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON: Claus Jæger, Dan Andersen, badminton@hsug.dk
BILLARD/E-SPORT: Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
FODBOLD: Lars Jensen, 60 92 30 08, Claus Schønwandt, fodbold@hsug.dk
GYMNASTIK: Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, Karina B. Jensen, 28 49 45 13, gymnastik@hsug.dk
PETANQUE: Erik Madsen, 29 70 17 06, Alex Andersen, 29 70 28 72, petanque@hsug.dk
TENNIS: Jan B. Andersen 28 49 50 29, Eilif Fogh Pedersen, 40 17 28 17, tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com
FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix Jensen, 40 37 77 32. UDLEJNING: Camilla Hejn,
75 17 24 02, sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I IDRÆTSSAL: H.C. Jochimsen, 40 53 23 19. UDLEJNING: Anette B Jørgensen, 		
51 71 99 58, bjerrum-sejstrup@get2net.dk
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: Jesper Brix, 61 62 61 90, jb@bpi.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: Jørn Høeg, 20 34 13 04, 1988hsfb@gmail.com
IDEFORUM: Mette Fredslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com
K-34: Jeppe Klingsten Sørensen, 22 18 31 42, marjanna@live.dk
KØBMANDENS VENNER: Dorthe Knudsen, kobmandensvenner@hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Len Søgaard, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 44 26 26 48, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Lena Randrup, 75 17 30 97, randrupxlassen@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Gerda Bjerrum, 75 17 31 45 / 28 83 08 45, gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
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SOGNEKALENDER
Tors
Lør
Tors
Tirs
Ons
Tors
Tors

19 sep
21 sep
26 sep
1 okt
2 okt
3 okt
3 okt

Tors

3 okt

Lør
Søn
Man
Tors
Lør
Søn
Ons
Tors
Ons

5 okt
6 okt
7 okt
10 okt
12 okt
13 okt
16 okt
17 okt
23 okt

Søn
Man
Tors

27 okt
28 okt
31 okt

Tors
Lør
Søn

31 okt
2 nov
3 nov

13,30 Hans Hessellund i Seniorklubben (s. 8)
Koncert Johnny Horsepower i Forsamlingshuset
13,30 ”Spil af alle slags” ved petanquehuset (s.8)
Frist for billetkøb til Landsbyscenen (s.3)
18
Vintergymnastik starter (s.4)
13,30 Kongeå Blæseorkester i Forsamlingshuset (s. 8-9)
11
Babysalmesang i Gredstedbro Kirke (læs mere i
kirkebladet)
19
”Mangler folkekirken selvtillid?” studiekreds i præstegården (s. 12)
17,45 ”Ballade i Købmandsbutikken” (s. 3)
11
Gudstjeneste
Fællessang og koncert ved Willy Egmose i Vilslev Kirke (s. 12)
19
Dealline for næste Landsbyposten
17
Kun for mænd (s. 5)
9,30 Gudstjeneste
9,30 Petanque indendørs starter i Hallen
13,30 Helle Hvitved: Om min far som landsbylæge (s. 8)
19
Foredrag i Sognehuset: ”Livsglædens nødvendighed”
(læs mere kirkebladet)
9,30 Gudstjeneste
19,30 Årsmøde i Lokalrådet (s. 10)
12,50 Seniorklubben besøger Forbrændingsanlægget i
Esbjerg (s. 9)
19
Reformationsgudstjeneste (læs mere kirkebladet)
11
Dåbsgudstjeneste
11
Allehelgensgudstjeneste (læs mere kirkebladet)

Lør

16 nov

18

Fre

6 mar

Koncert/foredrag med Thomas Buttenschøn

Lør

7 mar

Børnedisco

Lør

28 mar

Kun for kvinder

Ons

8 apr

Julefrokost i Forsamlingshuset (s.7)

Fællesspisning
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