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Stemningsbilleder fra nytårskuren hos Hunderup-Sejstrups Fremtid (HSF)
Læs bl.a. Jørn B. Andersens tale inde i bladet.
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Mange smider skrot i vores container, og det er vi meget taknemmelig for.
Men vi er blevet gjort opmærksom på, at der ikke må komme køleskabe og
frysere i container en, da det går under kategor ien miljøfar lig affald. De
skal afleveres på genbrugspladsen
Vi takker for forståelsen.
Mvh

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

Landsby Posten tr ykkes i 360 eksemplar er ,
udgives af H.S.U.G., og omdeles til
samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.
REDAKTION

10.
februar

Ole Witte Madsen Lis Andersen

Eilif Pedersen

Tlf. 2589 4190

Tlf. 4017 2817

Tlf.: 2751 3352

Indlæg til Landsby Posten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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Landsby Postens regnskab 2019
I februar-nummeret 2019 kunne man se regnskabet for 2018, der viste et
voldsomt underskud på 30.549,00 kr. Herunder kan man se regnskabet for
2019, der heldigvis viser et lille overskud, og det betyder, at bladets udgifter
og indtægter endelig balancerer. Opbakningen fra private og foreninger viser, at bladet er afholdt og ønsket af rigtig mange. Det hører dog med til historien, at mange glemte at bidrage sidste år, og derfor har bidraget dobbelt i
år. Husk at betale bidrag - det sikrer sognebladet for rigtig mange læsere.
Ole Witte Madsen

Postering 2019
Nr. 1 Januar (28 sider, 360 stk.)
Nr. 2 Februar (28 sider, 360 stk.)
Nr. 3 Marts (16 sider, 360 stk.)
Nr. 4 April (28 sider, 360 stk.)
Nr. 5 Maj (36 sider, 360 stk.)
Nr. 6 Juni (16sider, 360 stk.)
Nr. 7 August (24 sider, 360 stk.)
Nr. 8 September (12 sider, 360 stk.)
Nr. 9 Oktober (16 sider, 360 stk.)
Nr. 10 November (16 sider, 360 stk.)
Nr. 11 December (16 sider, 360 stk.)
Omdeling hele 2019
Indscanning af Landsby Posten
Hunderup menighedsråd
Seniorklubben
Sejstrup forsamlingshus
Husets Venner
HSI
HSF
Landsby Scenen
Sognearkiv
Lokalrådet
Private bidrag

Indtægter

4.000,00 kr.
4.000,00 kr.
2.000,00 kr.
2.000,00 kr.
2.000,00 kr.
2.000,00 kr.
3.000,00 kr.
2.000,00 kr.
4.000,00 kr.
12.087,25 kr.
I alt: 37.087,25 kr.

Endelig resultat:

136,25 kr.
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Udgifter
2.898,00 kr.
2.898,00 kr.
1.656,00 kr.
2.898,00 kr.
3.726,00 kr.
1.656,00 kr.
2.484,00 kr.
1.242,00 kr.
1.656,00 kr.
1.656,00 kr.
1.656,00 kr.
5.400,00 kr.
7.125,00 kr.

36.951,00

Samtalesalon om HELTE
Mandag den 3. februar kl. 19 til 21
i Idéforums lokaler i Hunderup
En national heltekultur er vokset frem i danske dokumentarserier
og realityprogrammer – men hvor heltene tidligere var ekstraordinære enere, er de i dag dig og mig og os alle sammen. Heltebegrebet er under hastig forandring.
Hvad er en helt? Hvem var dine helte, da du var lille? Hvad gjorde dine helte så særlige? Hvordan har dit forhold til din barndoms helte udviklet sig? Har du helte i dag? - Hvorfor? Hvem er
de? Hvad kan de? Har vi brug for helte i dag? Hvilke helte er der
plads til? Det kan være noget af det, der skal reflekteres og samtales om, når vi mødes for at samtale om helte.
Der er ingen rigtige svar - bare nysgerrigheden efter at tale med
andre og måske også blive lidt inspireret af hinanden.
Spred meget gerne budskabet. Alle er velkomne, og du behøver
ikke at finde nogen af følges med – og det koster ingenting at deltage, og vi skal nok sørge for, at du får nogen at snakke med. Det
kræver ingen forberedelse, særlig viden eller forhåndstilmelding.
Bare kom, hvis det passer. Der er kaffe, te og kage undervejs.
Vi glæder os til at se dig.

Menighedsrådet Hunderup-Sejstrup og Mette Bjergmark
NB: Fremtidige datoer for Samtalesalon:
Mandag den 2. marts og mandag den 6. april
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Generalforsamling i HSUG
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HSUG
Tirsdag d. 25. februar 2020 kl. 20.00
i klublokalet HSI
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsen beretning v. formand Claus Jæger

3) Foreningens regnskab v. kasserer Vicki Hejn
4) Indkomne forslag
5) Valg til bestyrelsen
På valg er: Claus Jæger (ønsker ikke genvalg) Jan Andersen
6) Valg af revisor
På valg er Ole Wind
7) Evt.
Indkomne forslag kan sendes til cj@stenhedegard.dk senest d. 20. februar
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling i Ideforum
Hermed indkaldes til generalforsamling
i Ideforums lokale.
Tirsdag, d. 4. februar 2020 kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Bestyrelsen.
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Nytårskur hos Hunderup-Sejstrups Fremtid
Det er ved at være en god tradition,
vi har fået indført. Vi har tidligere
kun afholdt det for medlemmer i
HSF – men sidste år startede vi
med en Nytårskur, hvor alle er velkomne.
Vi er p.t. 51 medlemmer i H.S.F.
Der er plads til flere og vi vil gerne
have flere medlemmer – et livsvarigt medlemskab koster tusind kr.
for hele husstanden – og så er man
med til at gøre en forskel for sognet.
Vi havde en vellykket Forårsmesse
i 2019, rekordstort besøgstal som
rundede de 400. Det har nok også
været med til, at der har været stor
interesse for at få en stand i år, her
før jul var der solgt over halvdelen
af standene.

I 2019 støttede vi op om de ansøgninger der indkom, – bl.a. gang og
garderober i forsamlingshuset + en
ny radiator i store salen+Stole til
HSI og Stadeplads til K34 samt
driftsudgifter til hjertestarter i alt
36.696 i år. Vi har også valgt at
støtte projekteringen af vores fælles
solcelleanlæg, som forventes at gå i
gang senere på året. Ellers prioriterer vi løbende i bestyrelsen, hvilke
tiltag vi støtter. Ansøgninger skal
dog indsendes senest d. 1/11 før
årets udgang. Endelig kan jeg i denne forbindelse nævne, at vi i alt har
støttet for 101.000 kr., siden vi afholdt den 1. forårsmesse i 2015.
Det kollektive solcelleanlægsprojekt har ligget stille, men det er på
tegnebrættet, og vi er kommet et
skridt videre.

Vi har til årets Forårsmesse fået 2
nye tovholdere. Anette og Lejf Jørgensen har ydet en kæmpe indsats
de sidste 2 år og ønskede at give
stafetten videre. Derfor er det i år
Helle Hvitved og John Søgård, der
har taget over. Det går rigtig godt,
der kommer nye tiltag, men det
kommer I til at høre om, når datoen
nærmer sig.

Vi drøfter løbende udviklingen inden for nye og mere effektive typer
af solceller samt aktuelle tilskudsordninger. (Vilkårene ændrer sig)
Vi har sat planprocessen i gang med
kommunen om godkendelse til anlægget (Nabohøring m.v.), og så har
vi lavet en langvarig lejekontrakt
med Din Forsyning med 1 år og 3
mdr. med gensidigt opsigelsesvarsel

På evalueringsmødet 2019 var der
opbakning til, at Forårsmessen
skulle gentages i 2020, og det er vi
så i fuld gang med at forberede os
på nu.

Dog har vi stadig udfordringer:
Det drejer sig om afregningsprisen
til dem, der skal købe strømmen af
os. Der er kun 4 udbydere i DK, der
opkøber strøm.
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Vi havde ud fra markedsprisen kalkuleret med 80 øre pr. kw. – den er
faldet drastisk - så den i dag ligger
på 25 øre pr kw. (blandet sort/grøn
strøm).
Så det er en udfordring. Vi ser 2
muligheder:
Sælge strømmen til Tyskland hvor
markedsprisen er højere.

Finde en stor lokal virksomhed som
vil aftage den strøm, vi producerer
til en grøn pris, som er noget højere. Mange virksomheder profilerer
sig i dag på at være grønne, og hermed også kun bruge grøn strøm,
som er noget dyrere end ”blandet”
strøm. Den grønne strøm koster ca.
40/45 ører pr. kw.
Så det er det vi går efter p.t. Vi er
nemlig afhængige at at finde en bæredygtig løsning, der er rentabel i
mindst 25 år.
Vi arbejder p.t. med ugentlige møder i arbejdsgruppen og satser på
afklaring herom til vores generalforsamling som afholdes d. 19.
marts kl. 19.

Hvad har vi ellers i støbeskeen til
2020:
Forårsmessen:
Der er dags dato solgt er 25 stande
Nyt i år. Morten Fillipsen afløser
modeshowet. Borgmesteren kommer igen og holder åbningstale.

Ny udstykning vest for Møllevænget er nu planmæssigt på plads.
Udstykningen har været i høring 2
gange. Der bliver plads til ca. 15
nye parcelhuse + ca. 10 lejeboliger
+ grønt område + stier, så det kommer til at hænge fint sammen med
Møllevænget og adgang til Købmanden. Det skulle blive byggeklart
hen over sommerferien. Navnet på
den nye gade bliver Jægervænget.
Projekt Lejeboliger i Hunderup.
I samarbejde med lejeboligudvalg
og lokalrådet arbejder vi stadig på
at få tæt/lav bebyggelse(lejeboliger)
til Hunderup. Bramming Boligforening har vist interesse for at indgå i
projektet. Den nye kommunale udstykning vest for Møllevænget er nu
endelig godkendt til projektet, altså
både parcelhusbyggeri og lejeboliger. Vi kan selv bestemme, hvordan
boligerne skal placeres.
Næste step er en endelig aftale med
Bramming Boligforening og en bevilling af såkaldt grundkapital fra
kommunens side. Det forventes at
være på plads d. 26/1-2020. Det er
spændende at være med i og falder
jo godt i tråd med fremtidsudviklingen i Hunderup og Sejstrup
Udfordringer omkring ejendomsskat på vores nye grund
”HAVEN”
Haven som er og skal også fremadrettet være et åbent område for alle.
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Vi har dog en økonomisk udfordring, da det viser sig, der er en forholdsvis høj beskatning som skal
betales hvert år. Det bliver en indsats vi fortsætter med i 2020. Vi har
fået lovning fra kommunen om, at
de vil lave en ny lokalplan for grunden, hvis vi betaler tinglysningen.
Vi håber det lykkes, så vi bliver
fritaget for skat, da området skal
udlægges som offentligt areal/grønt
område. Vi har netop aftalt et møde
herom med stadsarkitekten.
Til sidst vil jeg lige nævne den
Gamle skole.
Kommunens ældste skolebygning
fra 1942. Det er en kommunal bygning, der har stået ubrugt alt for
længe. Bygningen er bevaringsværdig. Lokalrådet har gjort kommunen opmærksom herpå flere gange,
men der er ikke sket noget endnu.
Der har været forsøgt med salg
uden held – bygningen var for dyr
at overtage for en evt. bygherre.
Nu er prisen så sat ned her kort før
jul, og der er tilknyttet , så en ombygning til evt. boliger er blevet
mere realistisk, men det kræver stadig, at der findes en ny bygherre
eller kommunen selv binder an med
projektet.

I H.S.F. vil vi gøre, hvad vi kan, for
at der i 2020 kommer gang i projektet, så vi ikke forsat skal se på, at
den gamle skole bare står og forfalder.
Som I kan høre, er der er nok af
spændende opgaver at tage fat i.
Til slut:
En stor tak til Lokalrådet for godt
samarbejde igennem året. Det er jer,
der er talerøret til kommunen og
står for mange af de gode aktiviteter, der bliver sat i søen.
Også tak for samarbejdet i støttegruppen til etablering af lejeboliger.
Tak til alle frivillige vi har trukket
på, især til Forårsmessen hvor der
ydes en fantastisk indsats.
I HSF vil vi fortsat gerne fortsat
hjælpe som støttegruppe og igangsætter med det, vi kan og der hvor
det giver mening.
Tak for godt samarbejde til kollegaerne i Hunderup Sejstrup Fremtid,
og med gamle medlemmer af bestyrelsen, som stadig er aktive.

Jørn B. Andersen

SOGNEARKIVET

v. Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Du kan afhente pakker – du kan afsende pakker
hos

Min KØBMAND Hunderup-Sejstrup
Kjærgårdsvej 34, Hunderup
Vi glæder os til at udlevere/afsende pakker for dig – alle dage
mellem kl. 7.30 og 19.00
Vi er et stærkt hold af medarbejdere, der er klar til at servicere
dig.
Købmandshilsen
Anna Grethe
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er din lokale dagligvarebutik. Vi har alt hvad du skal bruge
i den daglige madlavning samt festlig samvær.
Socialt samvær, glade voksne og børn, gør at
Min KØBMAND Hunderup-Sejstrup
skaber liv og glæde i vores lokale samfund.
2019 har været godt år for Min KØBMAND Hunderup-Sejstrup

Omsætning, index
Bruttoavance, index
Kundestrøm, index
Kurvstørrelse, index
Antal varer, index

ÅTD, uge 50
106,4
108,7
104,9
101,4
103,8

Alle butikkens mål for
2019 er indfriet. Vi
nåede 9.000.000 kr. i
omsætning
inklusiv
moms. Alt over index
100 er 

Vi har mistet kunder – vi har fået nye kunder. Der er til stadighed en udvikling i kundegrundlaget, dog er det vigtigt, at vi hele tiden arbejder på at få
nye kunder. 2019 har været et år, hvor vi har mistet faste kunder - flere end i
2018.
Vi har fejret 7 års fødselsdag. En dejlig dag – hvor der blev spist masser af
pandekager. Vi har afholdt 2 temaaftner med deltagelse af personalet og de
frivillige. Temaaftnerne fortsætter i 2020 hvor vi vil arbejde videre med temaet, Hvordan kan vi gøre vores lokale købmandsbutik så attraktiv som
muligt for vore kunder og personale?.
GULDÆGGET flyttede ind hos Min KØBMAND Hunderup-Sejstrup
Den 21. marts 2019 fik vi en ny samarbejdspartner, Mark fra GULDÆGGET. Bagerbrødet fra Guldægget har givet vores lokale købmandsbutik et
løft og været med til, at vi har nået vores omsætning og mere til.
I september 2019 fik vi langt om længe 2 Impulskølere – efter et langt og
godt samarbejde med Leif fra Vibocold fik vi fundet finansieringen hertil
via Dagrofa. Disse kølere har klart vist, at det er vejen frem, såfremt vi skal
øge omsætningen i vores lokale købmandsbutik.
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Vi oplevede en øget kundestrøm i
december måned
Den 1. og 8. december havde vi 2
dage med 20% rabat og så havde vi
en uge, hvor vi efter Black Friday
udleverede rabatkuponer på 10%,
når der blev afhentet en pakke.
Evalueringen efter disse 2 arrangementer, er at vi har fået nye kunder
i butikken, og en øget kundestrøm i
december måned.

Bestilling af varer via BestillingsApp er på vej
I 2019 er vi nogle købmænd, som
har fået udviklet en APP til bestilling af varer. Den er tilgængelig fra
1. februar 2020.
I dialog med DAGROFA i 2020
I januar 2020 skal vi i dialog med
DAGROFA om, hvordan vi kan
skabe rammerne for at HunderupSejstrup også har en købmandsbutik i fremtiden.
Sammen med K34 mødes vi med
BUTIKSUDVIKLING fra DAGROFA den 15. januar 2020 til en
dialog om, hvordan vi kan fremtidssikre vores lokale købmandsbutik i
Hunderup-Sejstrup.

ninger til kæden Min KØBMAND,
SPAR og MENY. En forventning
som jeg, som købmand, gerne vil
give mit bidrag til, at det lykkedes
for Dagrofa at nå i mål med.
Likviditet mangles
For at skabe mulighederne for at
udvikle din lokale købmandsbutik,
skal der bruges penge.
Der skal bruges penge til at investere i et større varelager, som er nødvendig for at butikken kan skabe en
større omsætning, bl.a. via Bestillings-Appen.
Derfor er tilbuddet til dig, såfremt
du vil låne mig et beløb til 30. november 2023, at du vil få 4% i rente
årligt. Der udfærdiges et gældsbrev.
Vi er et stærkt hold af medarbejdere, der er klar til at servicere dig,
Anna Grethe
Magdalena, Laura, Anette, Line,
Cecilie, Nicole, Sebastian, Astrid
Amanda, Rikke, Celina, Kamilla,
Mia, Elias og Teresa

Vi har masser af energi og mod
på nye udfordringer
Som købmand i din lokale købmandsbutik kan jeg stadig finde
masser af energi og mod på nye
udfordringer til, at vi har en købmandsbutik i mange år endnu. Fra
Dagrofa’s side er der store forventLandsby Posten, februar 2020 - 11

Nyt fra Seniorklubben
Torsdag den 6. februar kl. 13.30 i forsamlingshuset
”Michael Tauber - en skæbnefortælling”
Af Niels Ole Frederiksen
Michael Tauberer født i Berlin i 1935 af jødiske
forældre. Han blev sammen med sine forældre
deporteret til Polen, senere i Ausschwitz og videre
til Stutthof. Michael var i 1944 kun 9 år gammel.
Faderen døde efter ankomst til Stutthof, og moderen sad i lejrens kvindeafdeling. Han var nu helt
alene. Han møder nu den danske fange, Axel
Poulsen, som delte sin Røde Kors pakke med Michael. Det blev Michaels redning. Efter befrielsen
emigrerer han til USA med sin mor i 1948. Efter
et langt liv med videnskabeligt arbejde i USA’s
rumfartindustri går Michael på pension og får
trang til at opsøge sin egen fortid. Hør Niels Ole
fortælle Michael Taubers skæbnefortælling.

Torsdag den 20. februar kl. 13.30 i forsamlingshuset
Klaverstemmer Ole Peter Jørgensen
Mit liv som klaverstemmer og musiker
Ole-Peter Jørgensen er et kendt ansigt i Vejle
som musiker og klaverstemmer. Han fortæller
om sit liv som klaverstemmer og musiker i Vejle gennem 50 år I disse år har Ole-Peter Jørgensen skruet på stort set samtlige flygler i en
radius af 75 kilometer fra Vejle, ligesom han
har spillet til et hav af private fester.
Ole-Peter Jørgensen fortæller om en lang og
farverig karriere i musikkens tegn. Han er klar
til at spille op og synge med til fællessange.
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Torsdag den 5. marts kl. 13.30 i forsamlingshuset
Vores lokale byrådsmedlem Jørn Boesen Andersen
Fortæller lidt om sit liv krydret med sang og musik
Jørn behøver ikke megen præsentation. Han
er en dygtig og saglig politiker, der samtidig spreder humør og musik omkring sig.
Inden for LandsbyScenen er han en kapacitet med sine evner både på og uden for scenen, og i næsten alle situationer er han en
hyggespreder.
I utallige tilfælde har Jørn bidraget med sin
guitar og sang, så der venter garanteret en
glad eftermiddag.

BILLARD
Vi har et fantastisk fint billardlokale i HSI. Der er 3 opvarmede billardborde
+ stole, borde, sofa og kaffemaskine Der er kun et problem: Der er for få
spillere.
Jeg har snakket med flere, som siger:” Jo, vi ville egentlig gerne, men jeg
skal lige finde nogle at spille med.” Der er kun 2 hold i øjeblikket, så man
kan næsten få den tid, man ønsker.
Vi er en 4 – 5 stykker, der starter nu, men det kunne være hyggeligt, hvis
der kom flere.

Hvis man synes, at det kunne være sjovt at prøve, kan henvende sig til Bjørn
- som er formand for Billard. Kontakt: se Landsbyposten, eller til mig på tlf.
eller sms på 28 60 03 04.
Kontingent for pensionister er kun 500 kr.
Det er jo tilladt at tage kaffe, brød og en lille én med hjemmefra. Det kan
man ikke ret mange steder!!
Knud Runge
Landsby Posten, februar 2020 - 13

For alle 1.- 2. – 3. – 4. og 5. klasses elever
Lørdag den 7. marts 2020 kl. 18.00 – 21.00
I Sejstrup Forsamlingshus, Kirkevej 80, Sejstrup, 6740 Bramming
Entre: 60 kr. incl. 2 pølser + brød og 1 sodavand
Der kan købes slik, chips, sodavand, slushice m.m.
Der vil være voksne til stede under hele arrangementet
Der betales ved indgangen
Tilmelding senest den 2. marts 2020!!
Oplys barnets navn, klasse samt skole til sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
OBS: max 130 deltagere
Arrangør:
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Landsby-Posten gennem 40 år
Alex Andersen fortæller i dette indlæg historien om Landsby Posten.

Da vi kom ind i september måned i
det forgangne år, rundede vi samtidig 40-års dagen for det første eksemplar af ”Landsby-Posten”I de foregående 7 år op til 1979
blev der udgivet et årsskrift af
HSUG (Hunderup-Sejstrups Ungdoms– og Gymnastikudvalg) med
overblik over de pågældende års
aktiviteter, men det ændrede sig i
1979.
Bestyrelsen bestod dengang af Bent
Jensen, Ib Møller, Knud Runge,
Susanne Hvitved, Kaj Sørensen,
Johannes Clausen, Niels Ove Biltoft, Elin Ellegaard og Flemming
Hansen.
Sidstnævnte, Flemming Hansen,
påtog sig opgaven at udgive et blad,
som fik navnet ”Landsby-Posten”.
Flemming var pedel på skolen og
via hustruen, Meretes, arbejdsplads
kunne man få trykt bladet omkostningsfrit.

Der udkom 4 numre i 1979, og året
efter i 1980 kom man op på 10
numre, inden Flemming desværre
måtte melde sin afgang som redaktør, da hustruen havde fået job i
Odense.

Flemming Hansen
Undertegnede, Alex Andersen, var
netop flyttet til sognet i april 1980,
og da jeg tidligere havde været med
til at udgive et foreningsblad, meldte jeg mig som ny redaktør, der i
samarbejde med Susanne Hvitved
og Inger Margrethe Pedersen (nu
Hollænder) fra bestyrelsen skulle
aftale udgivelsestidspunkter (7 - 8
blade om året).
Det blev lidt af en udfordring. Meretes arbejdsplads ville ikke fortsætte trykning af bladet, så der skulle
findes nye løsninger. Jeg forhørte
mig på Bakkevejens skole, hvor jeg
var ansat og fik lov til at anvende
deres sværteduplikator og stencilbrænder. Jeg havde ikke kompetencen til at betjene disse maskiner, så
i fritiden var det min inspektør,
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Knud Jensen, der sørgede for trykning af ”Landsby-Posten”. Stor tak
for det.
Der skulle mange tryk til for at lave
et blad på 24 sider. Det kræver 6
ark papir med tryk på begge sider,
og i 360 eksemplarer giver det i alt
4.320 tryk.
Så kom samlearbejdet på køkkenbordet med 6 stakke papir, der hver
skulle tjekkes for, om der var tryk
på begge sider. For enden af bordet
skulle papiret lige ordnes, derefter
hæftes med en lånt hæftemaskine
fra skolen, inden det kunne foldes.
Udbringning af bladet blev klaret af
postvæsenet. Bramming postkontor
sørgede for Hunderup, mens Sejstrup fik blade fra Gredstedbro
postkontor. Der var enkelte husstande uden for postruterne, så disse måtte klares på cykel.
ARTIKLER
Arbejdsredskaberne dengang var
skrivemaskine og blyant. Alle
håndskrevne indlæg måtte jeg skrive på skrivemaskinen, så jeg lærte
at undgå for mange fejl. Overskrifter var ofte udklip fra avisen, og
ellers måtte jeg anvende overføringsbogstaver. At udgive et blad
var en krævende opgave.
Postvæsenet omlagde af og til ruterne, hvilket gav mange udfordringer. På et tidspunkt i 80’erne gik vi
derfor over til selv at cykle rundt

med bladene, så mine børn fik et
fritidsjob. Turen rundt i hele sognet
tog ca. 7 timer, og så lærte vi mange
hunde at kende.
Fotos i bladet var et kapitel for sig.
Der skulle købes film til kameraet,
og når filmen var brugt, skulle den
sendes til fremkaldelse. Det var ikke nemt at få til at passe med udgivelsesdatoer. Heldigvis fik vi Per
Fabricius og Lene Mikkelsen (nu
Fabricius) til naboer midt i 80’erne.
Per var en ivrig amatørfotograf og
blev straks tilknyttet bladet. I en
periode omkring 1985 var Grethe
Boesen og Alice Jørgensen (nu
Høy) tilknyttet bladet som hjælpere.
Fra og med 1988 overtog Per og
Lene Fabricius redaktørarbejdet
mens jeg blev medhjælper. Af andre
medhjælpere kan nævnes Jens Biltoft, Kirsten Hessellund og Jan
Christensen. Sidstnævnte havde det
store arbejde med at samle og hæfte
bladet. Dette job blev fra 1995 og
10 år frem overtaget af Inger Andresen.
Jeg stoppede mit arbejde med
”Landsby-Posten” med udgangen af
1994, hvorefter Lene blev redaktør.
DEN NYE TEKNIK
Omkring 1990 er der et vældigt
boom i kopimaskiner, som bliver
anskaffet næsten overalt. De gamle
hæderkronede duplikatorer må lade
livet og således også med ”Landsby
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-Posten”. Kopimaskiner var temmelig dyre, så jeg kontakter Hans Thiim fra ”10 M KOPI” i Bramming
for at høre til prisen. Vi får et godt
tilbud, og fra 1992 bliver bladet
trykt hos Hans Thiim i Bramming.
Det viser sig, at Hans Thiim er en
fortræffelig samarbejdspartner, der
stadig printer bladet den dag i dag. I
dag kan printerne både hæfte og
folde bladene, så det er blevet utrolig nemt.

tørjobbet. Nu har IT-teknikken
overtaget arbejdet fra skrivemaskinerne, og bladet laves i et program,
der hedder ”Page Maker”. Michael
melder fra på redaktørposten til januar 2007, og så vender jeg tilbage
som redaktør sammen med svigersønnen, Henrik Uhrenholt fra starten af 2007.

Michael Knudsen

Hans Thiim
Efter afsluttet trykning er det Lis
Andersen, der gennem de seneste
ca. 10 år har været koordinator for
omdelingen af bladet.

Nu er det blevet helt moderne tider
med internettet som en aktiv medspiller. Henrik har evnerne med
computeren, mens jeg tager mig af
det redaktionelle. Systemet ”Page
Maker” bliver hurtigt afløst af
”Publisher”, og så lægges alle numre ud på Hunderup-Sejstrups hjemmeside. Det system fungerer endnu.
Vores præst, Ole Madsen, kommer
med i redaktionen fra januar 2014.
Fra starten af 2016 bliver Henrik
Damgaard redaktør, og i april 2018
bliver han afløst af Ole Madsen.

Lene Fabricius
På redaktørsiden fortsætter Lene
Fabricius indtil august 2005, hvor
Michael Knudsen overtager redakLandsbyPosten maj 2019 - 18

Henrik Uhrenholt

I marts 2019 kommer Eilif Pedersen med i redaktionen, og der er nu
lavet en arbejdsdeling mellem Ole
Madsen og Eilif Pedersen af årets
11 numre.

Papir eller digitalt? - både og!
I forbindelse med 40 års dagen er
samtlige numre af ”LandsbyPosten” blevet tilgængelige på Hunderup-Sejstrups hjemmeside.

Siden starten i september 1979 er
der med dette nummer udgivet i alt
425 numre af ”Landsby-Posten” ganske flot. Det er et antal på 10½
pr. år i gennemsnit

Gør følgende:
Skriv ”hunderup-sejstrup.dk”,
klik på ”Aktuelt”
klik på ”Landsby-Posten”
og find derefter det nummer, du ønsker at læse. Prøv det – det er faktisk ret interessant.

Det er HSUG, der gennem alle årene har været økonomisk garant for
”Landsby-Postens” udgivelse, men
det er her i jubilæumsåret lykkedes
af skaffe en bredere kreds af økonomisk ansvarlige, så stort set alle
foreninger og råd giver et klækkeligt bidrag.

”Landsby-Posten” har eksisteret i
40 år og lever i bedste velgående.
Det aftvinger respekt.
I dag går diskussionen på, om det
skal være papir- eller digitaludgave.
Jeg tror, papirudgaven vil bestå en
del år ud i fremtiden.
Alex Andersen

Fra venstre: Ole Witte Madsen,
Eilif Fogh Pedersen, Alex Andersen

Den første forside på bladet i 1979
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Højskolens betydning for Hunderup-Sejstrup?
Det er vist ikke gået mange forbi,
at højskolen d. 7. november 2019
fejrede 175 års jubilæum.
Rødding Højskole skulle have startet d. 1. november 1844, men da
der på det tidspunkt kun var 3 elever tilmeldt, blev starten udsat til d.
7. november 1844. Da var der 20
bondekarle tilmeldt, og Danmarks
første højskole kunne starte.
Grundtvig havde indset, at det gryende demokrati havde brug for oplyste borgere. (Vi fik den første
grundlov i 1849). Uden oplyste og
samfundsbevidste borgere er demokratiet ikke meget værd.

Det ser man f.eks. i mange u-lande,
men tilsyneladende også i flere lande i Europa og USA, hvor man
stemmer på en stærk mand. De, der
råber højest og lover det mest utopiske, bliver valgt. De mangler vist en
højskole og en højskolekultur. Forhåbentlig breder ideen sig med højskole og oplysning sig i verden. 28
lande har foreløbig prøvet at starte
en højskole.
Men, hvad har det med HunderupSejstrup at gøre?
Jo, for der var mange andre ting,
der fulgte med højskolen. F.eks.
Landbrugsskoler, efterskoler, højskolesangbogen og andelsbevægelsen.
Andelsbevægelsen betød, at man
kunne lave mange ting i fællesskab,
som før var forbeholdt de store gårde og de rige.

Grundtvig (1783-1872)

Bønderkarlene kom hjem til deres
sogne fra højskolen og opdagede, at
man i fællesskab kunne lave store
ting f.eks. mejerier, slagterier,
brugsforeninger osv., hvor kvaliteten på produkterne var højere end
det, man var vant til.
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Og samtidig lærte man, hvordan et
demokrati fungerer i praksis, en
fantastisk sidegevinst. Det var ikke
let, og det gav mange heftige diskussioner – om man skulle stemme
efter hoveder eller høveder?
Man brugte også andelsbevægelsen
til at lave ting i Hunderup-Sejstrup.
Jeg vil nævne nogle eksempler fra
vores sogn, hvor andelstanken har
været bærende for projektet:


















Hunderup Mejeri i 1884
Sejstrup Forsamlingshus i 1890
Elektricitetsværk i 1921 (lå i Jedsted)
Hunderup By – og ejerlaug i
1936 (gadelys og tilplantning af
fælles lergrav)
Tilbagekøb af Kjærgård i 1949
Hunderup Brugs i 1946
Hunderup andels Frysebox i 1949
(i Strat og Hunderup Mark lavede
man også andelsboxe).
Ungdomsklubben Bjælkehytten i
1972
Idrætssalen i 1980
Klubhuset med flere lokaler i
1984
H/S Vindmøllelaug i 1986 - 2
møller + 1 i 1989
Tennisbanen i 1991
Børnehaven Degnehaven i 1993
Vestervænget
i
1996

(bidragyderne dannede HSF)
 Købmandsbutik i 2008 (Brugsen
blev købt på tvangsauktion
(bidragyderne dannede K34)
 Petanque baner omkring 2018
De fleste af disse ting er lavet ved
både indsamling af penge og ved
frivillig arbejdskraft. Nogle ting
kun ved indsamling af penge - andre ting kun ved frivillig arbejdskraft.
Det begyndte med mejeriet, som et
andelsselskab, men de øvrige projekter er lavet efter samme princip:
Den enkelte kan ikke selv, men i
fællesskab kan man lave store ting.
Højskolesangbogen bruges flittigt i
sognet og i Seniorklubben.
Der kommer snart en ny revideret
udgave af Højskolesangbogen, som
også indeholder historiske og samtidshistoriske sange.
Jo, Grundtvig og højskolen har haft
betydning for Hunderup/Sejstrup.
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Knud Runge

Seniorklubbens sommerferietur 4. - 7. august
går til Nordjylland med Skagen i centrum
Seniorklubben har i år besluttet at
lade sommerferieturen gå til Nordjylland med følgende program:
Tirsdag den 4. august kl. 8.00
sættes kursen mod Fur, hvor der
bliver 2 timers rundtur med lokal
guide. Medbragte madpakker spises.
Turen går herefter over Mors, hvorfra der sejles over Feggesund og
forbi Svinkløv badehotel, Rubjerg
Knude (hvor fyret netop er flyttet),
Mårup, Lønstrup, Kandestederne
og hen til Skagen Hotel.

hallerne i Skagen by, hvorefter bussen bringer os til Gammel Skagen
med de karakteristiske gule huse
med røde tage. Vejen tilbage går
forbi Den tilsandede Kirke, hvorefter der forhåbentlig er tid på egen
hånd i Skagen. Her er frokost på
egen hånd og regning. Alle øvrige
måltider på hele turen er inkluderet.

Fredag den 7. august går hjemturen over Råbjerg Mile, Jyske Ås
med Knøsen som det højeste punkt,
inden vi fortsætter til Hals, hvorfra
der sejles til Egense. Bussen fortsætter til Rebild Bakker, hvor Tinbæk kalkmine er beliggende for efterfølgende afgang til Hvidsten Kro,
hvor kaffe og kage venter.
Hjemkomst sidst på dagen.

Onsdag den 5. august er en heldagestur til Læsø med lokal guide.
Torsdag den 6. august for egår i
og omkring Skagen med Vippefyret, Det Hvide Fyr og Det Grå Fyr,
inden ”Sandormen” bringer os til
Grenens spids. Der bliver tid til at
se Drachmanns grav eller bunkermuseet samt havnen og auktionsLandsbyPosten maj 2019 - 22

Vi har valgt at lade næsten alle udgifter indgå i den samlede pris på
kr. 4.150,-, dvs at alle måltider minus en frokost er med i prisen.
Følgende er inkluderet:
Bustransport med ”Darum Busser”
Ophold i delt dobbeltværelse med
bad/toilet
3 x morgenmad
3 x 2-retters menu inkl. kaffe
(eksklusive drikkevarer)
2 x madpakker fra hotellet til dag 2
og 4
Sejlads tur/retur til Fur
Sejlads over Feggesund
Sejlads Hals – Egense
Lokalguide på Fur
Lokalguide på Læsø
Køretur med ”Sandormen”
Kaffe og kage på Hvidsten kro
Alle udflugter på hele turen
Dansk rejseleder fra start til slut

fra Købmandens Venner
Nytårskur hos købmanden hvor der
blev talt om den nye app, præsenteret nye vine, lækre tapaskager fra
Guldægget samt butikkens gode
resultat for 2019.

Tillæg på kr. 685,- for enkeltværelse.
Der er forhåndsreserveret 51 sengepladser på hotellet, og i skrivende
stund (10. januar) er der tilmeldt 36
deltagere.
Tilmelding til Alex Andersen på
mobil 29 70 28 72 eller mail: alexhunderup@gmail.com senest den 1.
maj, hvor der også skal betales. De
tilmeldte deltagere modtager nærmere informationer.
På seniorklubbens vegne
Alex Andersen
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Thomas Buttenschøn

Fredag d. 6. marts kl.20:00
Pris: 200,- hos Min Købmand,
Hunderup eller på Billetten.dk (+
gebyr)
Koncertforedrag, hvor han fortæller om hans liv med HIV, og
spiller nogle af sine sange.

Kun for kvinder
Lørdag den 28. marts kl. 17.30
Menuen er bla. tapas, fiskeanretninger, salater og meget andet. Ginsmagning fra Birgittes GT Univers.
All inclusive 550,Kun ginsmagning 400,Kun spisning 150,Billetter kan købes hos Min Købmand, Hunderup
& på Billetten.dk (+ gebyr)
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Generalforsamling i Hunderup-Sejstrups Fremtid
Indkaldelse
Til ordinær generalforsamling for
Hunderup-Sejstrups Fremtid
Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.00
I H/S Idrætssal med ægtefæller
DAGSORDEN
Valg af dirigent
Valg af skriftfører
Bestyrelsens beretning for 2019 v. formanden
Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer
Valg til bestyrelsen.
På valg er: Jesper Brix og Ole Wind
(begge er villige til genvalg)
Valg af suppleanter (Bestyrelsen foreslår: John Søgaard og Jeppe Klingsten)
10. Valg af 2 revisorer (På valg er: Verner Lassen og Lejf Jørgensen)
11. Eventuelt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OBS !
Bestyrelsen foreslår, at alle svarer denne indkaldelse. Venligst skriv om I
kan deltage, og oplys i givet fald antal, invitationen gælder også for partner/ægtefælle.
Giv gerne besked hvis I ikke kommer til generalforsamlingen.
Foreningen er vært ved smørrebrød og kaffebord. (Husk tilmelding senest
fredag d. 13. marts 2020)
Tilmelding til: Formanden Jørn Boesen Andersen tlf. 29 79 48 41 eller
mail: sommerboesen@gmail.com
Med venlig hilsen
Jørn Boesen Andersen. Sv. Aage Nissen, Ole Wind,
Jesper Brix og HC Ingvartsen
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Begravelsestale v. Jens Arne Rasmussen
Jens Arne Rasmussen blev begravet
på Hunderup Kirkegård lørdag den
11. januar. Der blev læst fra Romerbrevet 6,3-11, vi sang: Den signede dag - Du gav mig, o Herre Du, som har tændt millioner af
stjerner - Dejlig er jorden - og ved
graven sang vi Altid frejdig.
Nu skriver vi 2020, men selvom
året er nyt og ligger foran os med
sine ubrugte, dugfriske dage, så tager vi meget fra sidste år med os
ind i dette nye år. Vi er ikke blevet
nye mennesker, bare fordi klokken
slog 12 nytårsnat, for vi er i de
samme relationer, familier og situationer som sidste år; og dog er noget forandret. Ikke tiden men tilværelsen er en anden, fordi et menneske nu mangler, hvor han før havde
sin faste plads. Knap var året gået i
gang før dødens skygger trængte

sig på, og et livslys blev slukket. Vi
ved, at døden er en naturlig del af
livet, og at det er naturligt, de ældre
falder fra først. Ikke desto mindre
kan sorgen være stor og savnet fyl-

Vi har brug for et rum, der kan rumme os med alt det vi kommer med
af tanker og følelser. Sådan et rum
er kirken, og den står trofast her,
hvor den har stået i århundreder.
Som en stille klippe ligger den her
og peger med sit tårnspir op mod
himlen; med sine åbne døre og
gamle inventar indbyder den os til
at gå herind, hvor tiden næsten står
stille. Mange generationer har før os
slidt på gulvet og bænkene, og de
har sunget salmerne, som også vi
holder af. De har lyttet til Bibelens
ord, de har båret deres små til dåb,
og de er gået ud herfra med håb. De
har knælet og modtaget nadver, og
de har modtaget den velsignelse,
som enhver kan modtage herinde:
Gud er med os, gå derfor ud og lev i
tro, håb og kærlighed. Når livet bliver for stort for os, søger vi til livets
Herre, for herinde skal vi lære at
bære, såvel glæden over fødslen
som smerten ved døden.

de meget.
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Vi er samlet her i Hunderup Kirke i

de i hans hjerte. Sommeren kom og

dag for at mindes, ære og tage af-

gik over i efterår og vinter, og i be-

sked med Jens Arne Rasmussen.

gyndelsen af december blev Jens

Han blev født den 27. juli 1933 og

Arne indlagt med lungebetændelse.

døde, da han sov stille ind natten til

Det blev ikke en jul som de andre.

tirsdag den 6. januar. Han nåede at

Højtidens atmosfære indfandt sig

få 86 år iblandt os på godt og ondt.

ikke sådan, som den plejede. Måske

Hver og en her i kirken har kendt

ikke kun fordi han var på sygehus,

ham på sin egen måde; nogle har

men især også fordi, det var første

kendt ham som far, svigerfar, bed-

jul alene uden Mie ved hans side.

stefar, oldefar – andre som nabo,

Hun havde altid været der.

kollega, ven, kammerat. Tænk, alt
det han var for jer og alt det, I var

Jens Arne voksede op på en ejen-

for ham er nu minder i et stort uni-

dom i Strat i en lille søskendeflok,

vers af følelser og tanker.

hvor der kun var ham og hans lille-

bror. Som så mange andre i hans tid
Det er ikke længe siden, vi sidst var

kom han ud at tjene, men allerede

samlet her i kirken til mindetime og

som 18-årig blev han gift med sin

afskedsstund. Mie døde den 21.

udkårne, købte ejendom og drev

april sidste år, og især for Jens Arne

landbrug under små forhold og fik

blev tilværelsen vendt op og ned;

med tiden 4 børn, der voksede op på

igennem langt tid havde han virke-

gården. Med 4 børn i huset var der

lig levet og åndet for at tage vare på

nok at se til, og Jens Arne viste også

sin elskede hustru – og pludselig

engang imellem at han besad et

blev det hele anderledes. Huset fik

stort temperament, som dog ikke

en stor omgang, og han begyndte at

fyldte urimeligt meget; det blev en

tage det nye liv på sig som enke-

god og tryg barndom. Han holdt

mand her i sognet; men sorgen boe-

meget af sine børn og selv på det
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sidste havde han sit eget svar, når

der af afgrøder og haven stod i ro-

nogen spurgte: ”Hvor mange børn

sernes fuld flor.

har du?”, så svarede han med lune:
”Jeg har 3 døtre, og de har hver en

En rose er en forunderlig plante;

bror.” Det var dog ikke alle, der

den lokker med sin duft og bløde

lige fangede den!

blade, men når man plukker den,
stikker man sig på dens stive torne.

I 1986 solgte Mie og Jens Arne jor-

Livet er som en rose; kærligheden

den fra, og flyttede ind i et mindre

og glæden er det sødeste og bløde-

hus på Kjærgårdsvej, hvor de havde

ste, men der er også mange torne,

udsigt til gården, og han fik arbejde

der river og nager. Meget i vores

forskellige steder. Altid var han en

samfund lægger beslag på vores tid

afholdt medarbejder, der trofast

og tilstedeværelse, så vi kan have

passede sit arbejde. Det lå nok i op-

svært ved at finde tid til kirken og

dragelsen hjemmefra, at Jens Arne

hinanden. Både Mie og Jens Arne

både arbejdsmæssigt og privat var

voksede op i en anden tid med an-

trofast og pligtopfyldende, især

dre værdier og måder at være men-

over for Mie; de holdt sammen i

neske på, og det kan både bringe

tykt og tyndt. Da hun blev svagere,

glæde og sorg.

gjorde han sig stærkere og overtog,
hvad hun ikke længere magte.

En stor glæde for dem var at de fik
flere muligheder i deres voksenliv

Kærligheden er den største driv-

og pensionstilværelse f.eks. med at

kraft i os. Han havde en stærk vilje

rejse ud og opleve noget. Det greb

og en stærk krop, og han dasede

dem, og de tog gerne afsted sydpå.

ikke tiden væk. Tværtimod havde

De var også grebet af familien og

han en stor virketrang og holdt både

var optaget af deres børn, børnebørn

hus og have; drivhuset gav mæng-

og oldebørns velbefindende. De
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brugte gerne af deres overskud og

Men Gud glemmer ikke; Gud giver

energi på at hjælpe den voksende

ikke op. Han rejste Jesus fra de dø-

familie. Jens Arne havde også over-

de, og han genoptog arbejdet med at

skud til at fodre fuglene på terras-

udbrede et ganske enkelt budskab

sen og glæde sig over de små pip-

om kærlighed blandt mennesker.

pende væsner; han havde øje på

Det er dét, vi lever på. At vejen går

noget stort i de små ting, og det er

til himlen er såmænd ikke det vig-

måske noget, vi skal tage ved lære

tigste, men det kan være en trøst i

af. Livet er stort – vi skal bare se

svære tider, at der venter et gensyn

det, få øje på det, opdage det.

på den anden side. Indtil da begraver vi vore døde for at huske dem,

Lige så stort livet er, lige så stor er

og vi lever for at ære deres minde.

forundringen over dødens plads. Vi
har kun dette ene liv, og derfor må

I dag lægger vi Jens Arne i Guds

vi tænke over, hvordan dagene og

hænder, når hans kiste sænkes ned

timerne bruges. Skal vi egentlig nå

ved siden af Mies. Der skal de hvile

så meget mere, end at vi skal nå

indtil tidens ende, hvor alle skal

hinanden? Gud har rakt ud efter os,

vækkes og oprejses for at rejse til

da hans Søn blev født en julenat.

lysets fædreland i himmerigets glæ-

Jesus kommer os i møde som en af

dessale. Må Gud trøste os alle.

os, og han levede, sådan som vi

Guds fred være med Jens Arne.

gør. Han kæmpede sin egen kamp

Æret være hans minde. Amen.

imod mørket, døden og ligegyldigheden, og han bukkede under, da

Mindesamværet blev holdt i Vilslev

verdens had slog tilbage mod Guds

Forsamlingshus.

kærlighed; blev naglet til korset for
at dø; blev gravlagt for at glemmes.
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SOGNEKALENDER
Hver onsdag

Kl. 9.30

Petanque i hallen

Lør

1. feb

Kl. 18

LandsbyScenens forestilling

Man 3. feb

Kl. 19

Samtalesalon i Klublokalet (s. 4)

Tirs 4. feb

Kl. 19

Generalforsamling i Idéforum (s. 5)

Tors 6. feb

Kl. 13.30 ”Michael Tauber - en skæbnefortælling” (s. 12)

Tors 6. febr

Kl. 19

Samtalecafé i præstegården (se kirkebladet)

Søn

9. feb

Kl. 9.30

Gudstjeneste med kirkekaffe

Søn

16. feb

Kl. 11

Gudstjeneste

Ons 19. feb

Kl. 18.30 Generalforsamling i Sejstrup Forsamlingshus

Tors 20. feb

Kl. 13.30 Mit liv som klaverstemmer og musiker (s. 12)

Søn

23. feb

Kl. 9.30

Fastelavn med gudstjeneste og tøndeslagning (s. 15)

Tir

25. feb

Kl. 20

Generalforsamling i HSUG (s. 5)

Man 2. mar

Kl. 19

Samtalesalon i Klublokalet (s. 4)

Tors 5. mar

Kl. 11

Babysalmesang i Hunderup Kirke (se kirkebladet)

Tors 5. mar

Kl. 13.30 Musik og foredrag v. Jørn Boesen Andersen (s. 13)

Fred 6. mar

Kl. 20

Koncertforedrag med Thomas Buttenschøn (s. 24)

Lør

7. mar

Kl. 18

Børnedisco (s. 14)

Søn

15. mar

Kl. 11

Indskrivning af 2021-konfirmander (se kirkebladet)

Ons 18. mar

Kl. 19.30 Generalforsamling i LandsbyScenen

Tor

19. mar

Kl. 19

Lør

28. mar

Kl. 17.30 Kun for kvinder (s. 24)

Tors 2. apr

Kl. 17

Ons 8. apr
Tors 9. apr
5. jun

Tirs 4. aug

Konfirmandskuespil i Vilslev Kirke
Fællespisning i Forsamlingshuset

Kl. 17

den 28., 29., og 30. maj
Fre

Generalforsamling i Hunderup Sejstrups Fremtid(s. 25)

Gudstjeneste med efterfølgende påskemåltid
Landsbyfesten

Kl. 13.45 Grundlovsmøde på Kjærgård
Seniorklubbens sommerferietur (s. 22-23)
LandsbyPosten maj 2019 - 30

Hunderup-Sejstrup
Ungdoms- og Gymnastikforening
Claus Jæger, formand

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 hsugkasserer@outlook.dk

Bjørn Jepsen

20 48 61 06 2008april@live.dk

Doris Præst

40 33 42 97 kirketoften9@gmail.com

BADMINTON: Dan Ander sen, Claus J æger , badminton@hsug.dk

BILLIARD/E-SPORT: Bjørn J epsen, 2048 6106, 2008apr il@live.dk
FODBOLD: Lar s J ensen, 6092 3008, Dor is Pr æst, kir ketoften9@gmail.com
GYMNASTIK: Mai Riddersholm, 61655158, Karina Jensen, 28494513, gymnastik@hsug.dk
PETANQUE: Er ik Madsen 2970 1706, Alex Ander sen 2970 2872, petanque@hsug.dk

TENNIS: Jan B. Andersen 28495029, Eilif Fogh Pedersen, 4017 2817, tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALGET: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com

Hjemmeside: hsug.dk

Facebook.com/hsug.dk

FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix J ensen, 40 37 77 32
- UDLEJNING: Camilla Hejn, 75 17 24 02, sejstr up-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSHAL: H.C. J ochimsen, 40 53 23 19
- UDLEJNING: Anette B J ør gensen, bjer r um-sejstrup@get2net.dk, 51 71 99 58
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: J ør n Boesen Ander sen, tlf. 29 79 48 41,
jande@esbjergkommune.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: J ør n Høeg, 2034 1304, 1988hsfb@gmail.com
IDÉFORUM: Mette Fr edslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com

K-34: Michael Rosendal, 28151373 / 53500771, mr @simplehomes.dk
KØBMANDENS VENNER: Dor the Knudsen, kobmandensvenner @hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Lene Søgaar d, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 42 48 19 55, lokalr aad@hunder up-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅDET: Lena Randr up, 75 17 30 97, randrupxlassen@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Ger da Bjer r um, 28 83 08 45, ger da_bjer r um@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67

Landsby Posten, februar 2020 - 31

Tak til alle som var med til julebanko i forsamlingshuset.
Stor tak til alle vores præmiesponsorer.
Husets Venner og Købmandens Venner

