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HUSKEKALENDEREN
Ons. 9. mar. 14.00
Tor. 10. mar. 13.30
Lør. 12. mar. 18.00
Søn 13. mar.
Man. 14 mar. 19.30
Tor. 17. mar. 19.00
Tir. 29. mar. 19.30
Lør. 2. apr. 10.00
Søn. 3. apr. 10.00
Søn. 3. apr. 15.00
Tor. 7. apr. 18.00
Lør. 9. apr.
Lør. 16. apr. 15.00
Tor. 21. apr. 19.30
Søn. 1. maj
Søn. 1. maj 15.00
Man. 16. maj 14.00
Fre. 20. maj
Lør. 21. maj
Tor. 2. jun.
Søn. 25. sep.

”Fra Montenegro til Mols” i konfirmandstuen
Foredrag om Kenya i Seniorklubben
Børne-disco i forsamlingshuset
Menighedsmøde efter gudstjenesten (samlingssal)
Generalforsamling Hunderup-Sejstrups Fremtid
Damefodbold opstart
Generalforsamling i Landsbyscenen
Klubmesterskab i badminton
Gymnastikopvisning
Søndagscafé
Sangaften med spisning i forsamlingshuset
Forårsmesse i hallen
Oprydning langs vejene
Salmesangsaften m/ Iben Krogsdal i Vilslev Kirke
Konfirmation
Søndagscafé
Friluftsgudstjeneste i Jernved Præstegårdshave
Fællesspisning i forsamlingshuset
Sogneudflugt til Christiansfeld
Landsbyfesten starter
Høstmarked i ”Kratskellet”

Hver onsdag 19.00

Fodboldfitness i hallen

GUDSTJENESTER/KIRKEDAG
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Mandag

6. marts 09.30
13. marts 11.00
20. marts 09.30
24. marts 17.00
25. marts 11.00
27. marts 09.30
28. marts fælles

Hunderup kirke (Midfaste)
Hunderup kirke (Mariæ bebudelse)
Hunderup kirke (Palmesøndag)
Hunderup kirke (Skærtorsdag/påskemåltid)
Hunderup kirke (Langfredag)
Hunderup kirke (Påskedag)
Hunderup kirke (Anden Påskedag)
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TAK TIL SPONSORER

Der skal lyde en stor tak til de sponsorer, der har gjort det mulig at få nyt spillertøj til 30 børn og 19 voksne badmintonspillere.

Storegård biler
BPI
Murerfirmaet Egon Sørensen
HSH blik og ventilation
Bygma
Holm Træbyg
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UDTAGELSESSTÆVNE I RIBE
HSUG badminton har været til udtagelsesstævne i Ribe, hvor vores super
dygtige spillere var med.
Det var Signe Brix, Sofia Larsen, Jonas Brix, Peter Christian Bjergmark,
Julia Ebbesen, Anne Kristine Bjergmark og Andreas Knudsen.
Og det blev til en 2. plads til Signe i u/9 dame
single og Sofia fik 1. plads i u/13 damesingle.
Og så blev det til 1. plads til
Sofia og Jonas i mix. Julia tog
1. pladsen og Anne Kristine 2.
pladsen i damesingle u/15, og
til sidst fik Andreas 3. plads i
herresingle u/15.
Tommy Holm Ebbesen

I ØSTEN STIGER SOLEN OP
(Babysalmesang)
Babysalmesang har spredt sig til mange danske kirker gennem de seneste år og
har dannet ramme om hyggeligt samvær for babyer sammen med deres mor eller
far. I foråret foregår babysalmesangen seks torsdage i Vilslev Kirke med opstart
torsdag d. 3. marts kl. 10 - 10.40 med efter følgende kaffe/thé i konfir mandstuen. (Sæt kryds i kalenderen d. 10/3, 17/3, 31/3, 7/4 og 14/4).
Babysalmesang er for babyer fra 0 – 12 måneder med deres forældre, og det er
gratis at deltage. Så kom og få en dejlig oplevelse med dit barn! Medbring gerne
en lille dyne eller tæppe, som barnet kan ligge på.
Tilmelding eller spørgsmål til forløbet kan ske til organist og musikpædagog
Dorte Grangård Olesen på telefon 21 74 30 10, dortegrangaard@mail.dk
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FRA MONTENEGRO TIL MOLS

Onsdag d. 9. marts kl. 14 inviterer vi på foredrag og socialt samvær i
Vilslev Konfirmandstue. Foredraget holdes af Mila Pajovic.
Mila Pajovic er født og opvokset i en lille bjerglandsby i Montenegro.
Som ung flyttede hun til Danmark, hvor hun blandt flere steder har boet
på Mols i en årrække - deraf titlen på foredraget. I foredraget tager Mila
afsæt i de mange oplevelse, som hendes liv har budt hende: Det at vokse
op i fattigdom, skifte land og kultur, blive dansk gift og mor til tre, arbejde som dansk jordemoder og nu at blive pensioneret og være
"Baba" (Bedste) for sine børnebørn. Gennem små anekdoter om mange af
de mennesker, hun har mødt gennem årene, fortæller hun på sin egen humoristiske og afvæbnende facon, om et indholdsrigt og vedkommende liv,
hvor tolerance mennesker imellem og viljen til gensidig forståelse har været det gennemgående tema.
Alle er velkomne! - Menighedsrådene
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FOREDRAG OM KENYA OG SANGAFTEN
Torsdag den 10. marts kl. 13.30 er det muligt at hør e et spændende for edrag om Kenya, hvor Finn Tonnesen gæster seniorklubben i forsamlingshuset.
Kenya er kontrasternes land. Her er nomader med kvægflokke, og trafikkaos
mellem skyskrabere. Her er slumkvarterer og rigdom. Her er glohede ørkener
og sne på Mt. Kenya. Og ved foden af Mt. Kenya lige syd for ækvator ligger
byen Karatina. Det kan I opleve, når Finn Tonnesen fortæller og viser billeder
om byens dagligdag og hans hjælpearbejde i Kenya. Gennem sit arbejde i Kenya har Finn Tonnesen mødt sin kone, Eunice.
Torsdag den 7. april for søger vi med et aftenar r angement i senior klubben.
Der indbydes til spisning, glæde, sang og musik, når ”søskendekoret Olesen”
gæster forsamlingshuset kl. 19.00. Se andetsteds i ”Landsby-Posten”.
I forrige sæson havde vi besøg af Preben Olesen, der sammen med sin akkompagnatør Preben Leth Kruse leverede en forrygende musikalsk underholdning.
Denne gang kommer hele koret bestående af 5 brødre og en søster.
Starten er kl. 18.00 med smørrebrød, vand og øl. Kl. 19.00 synger koret, derefter kaffepause, og så synger koret igen. Prisen for hele herligheden er kr. 75,-,
og ALLE er velkomne. Tag din nabo med.
Entre uden smørrebrød er kr. 50,-.

KÆRE 60+ (PLUSALDEREN)
Jeg er med i seniorklubbens bestyrelse og er således med til at varetage seniorgruppens interesser. Det hele startede i 1971 under navnet ”Hyggeklubben”.
Vi har en stor medlemsskare på 116 personer, og vi bestræber os hele tiden på
at imødekomme medlemmernes ønsker. Men hvad ønsker seniorgruppen egentlig af aktiviteter?
I øjeblikket tilbyder vi foredrag hver anden torsdag i vinterhalvåret, som regel
startende med et virksomhedsbesøg, bowling hver anden mandag, petanque
hver onsdag hele året samt en årlig udflugt/ferietur. Men hvad skal der mere til
for at lokke seniorgruppen med til vore arrangementer?
Af aktiviteter, der er nemme at starte op, kan nævnes spil som dart og bob, kortspil, softtennis, krolf (en slags minigolf med kroketkøller), vandre- og cykelture
m.m.
Der er garanteret andre ideforslag. Giv venligst et praj til undertegnede om,
hvad der kan lokke dig til at deltage i seniorklubbens arrangementer.
Alex Andersen tlf. 29 70 28 72
Mail: alexhunderup@gmail.com
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Bisættelse af Thomas Berthram Thomsen (Hunderup kirke, lørdag
23. januar 2016 kl. 11)
Salmer: 754: Se, nu stiger solen, 729: Nu falmer skoven, 787: Du, som har tændt
millioner af stjerner, 121: Dejlig er jorden, 784: Altid frejdig når du går
Bibeltekst: Rom 6,3-11
I salmen Dejlig er jorden, lyder en linje sådan: ”Tider skal komme, / tider skal
henrulle, / slægt skal følge slægters gang”. Sådan er livet og tilværelsen: Tiden
går og klokken slår, og selvom tiden rinder ud for ét menneske, går livet videre
for os andre. Sorgen og savnet må altså ikke få os til at gå i stå, for vi er sat her
for at være til iblandt hinanden, indtil vi ikke længere er til. Undervejs i livet
standser vi til tider op et øjeblik og finder sammen i kirken, fordi der sker noget,
som vi må se i et andet og større perspektiv, end vi selv er i stand til at bidrage
med. Således også i dag, hvor vi har mødt en uoverstigelig grænse. Døden forbliver os ubegribeligt, uanset hvor mange gange vi må samles omkring en kiste og
tage afsked. Hvem vil ikke hellere sige ”velkommen” end ”farvel” til dem, man
holder af? Om vi er nok så unge eller nok så gamle, ved vi godt, at der er en tid
for alting: En tid til glæde og en tid til sorg, en tid til at byde velkommen og en
tid til at sige farvel.
Vi er samlet her i dag for at tage den sidste afsked med Thomas Berthram Thomsen. Han blev født d. 11. januar 1928, og døde i hjemmet, da han sov stille ind
torsdag d. 20. januar. Han voksede op i tiden, der var præget af Anden Verdenskrigs tunge år for Danmark. Efter samtale med Lis og deres døtre, fik jeg dog
ikke indtryk af, at Thomas var præget af livets tyngde eller svære stunder, men at
han tværtimod levede livet med glæde over tilværelsens små og store øjeblikke.
Selvom skoven vil falme, og efteråret engang imellem glider hen over livet, så
ved vi dog, at solen stædigt og trofast står op hver ny dag, og når livet bades i
glædens lys, ja, så kan vi alligevel tænke, at dejlig er jorden, og prægtig er Guds
himmel. Salmerne vi synger i dag peger på livet her på den Gudskabte jord, hvor
vi er skabt til at leve og sat for at elske. Hvad ville livet dog være uden kærlighed, hvor smerteligt det end vil være for os, når vi mister dem, vi holder af?
Kærlighedens glæder og sorger er der plads til her i livet. Livet leves forlæns, og
forstås baglæns, og ved et dødsfald lader man tit tankerne vandre bagud over det
levede liv. Da Thomas blev født kunne ingen vide, hvor længe han fik lov at vandre her på jorden. Ingen kunne se, hvordan hans liv ville forme sig, hvor mange
glæder eller sorger han måtte opleve. Ingen kender dagen før solen går ned,
og ingen kunne se, at vi skulle samles her i dag for at tage afsked med ham. Et
88-årigt livsforløbet er gået fra vugge til kiste, og man kan spørge sig selv, hvor
al den tid er blevet af; hvorfor er den faret så hastigt afsted?
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Svaret finder man ved at mindes Thomas’ liv og se sig omkring herinde. Der er
sket meget i hans liv. Venskaber, naboskaber og bekendtskaber er blomstret frem
ved siden af hans familie, der også er blevet større som årene er gået. At rejse er
at leve, skrev HC Andersen, og det blev til mange mindeværdige udflugter, ture
og rejser for Lis og Thomas. Jeg kan kun fremhæve visse glimt fra hans lange
liv, for et menneskeliv kan man aldrig blive færdig med at tænke over. Thomas
levede et jævnt og muntert virksomt liv på jord, hvor det sociale spillede en stor
rolle, og for ham er livets tid gået, som det er gået for mange i landsbyen: med
glæder og sorger, med store og små oplevelser, med festlige dage og almindelige
hverdage.
Minderne er mange, og I har alle jeres minder om Thomas samt tanker, følelser
og et særligt billede af, hvordan han var for jer hver især. Som smed i Sejstrup
har han mødt utallige i sit 40-årige arbejdsliv. Smedjen var ikke kun hans arbejdsplads, men også et mødested for mange, der kom forbi – først som kunder
og med tiden som gode bekendtskaber. Privatliv og arbejdsliv gik hånd i hånd,
og da hans børn var små fandt han mange lejligheder til lige at gå en tur fra
smedjen for at se til sine døtre og sin kone. Da børnebørn og oldebørn kom til,
fandt han også tid og overskud til at være der for dem og være sammen med dem
– også som legekammerat på gulvet, selvom kræfterne blev mindre efterhånden
som uret ubarmhjertigt slog sine trofaste tik-tak.
Da Thomas som spæd blev båret til dåben, sagde hans forældre ”ja” til, at han
blev en del af det kirkelige fællesskab og podet ind på livets træ. Dette livstræ er
Jesus Kristus, og for lidt siden læste jeg fra et brev af Paulus, hvor han prøver at
forklare, hvad det betyder. Når vi er døbt, har vi fået del i det håb, at livet ikke
slutter ved døden, men at også vi en dag skal opstå fra de døde til et nyt liv, ligesom Kristus opstod fra graven. Det skal ske den dag, hvor vores virkelighed og
vores tid slutter, og Guds tid og virkelighed begynder. Dåbens ord minder os her
ved kisten om dette håb om livet trods døden. Og med livet følger glæde – trods
sorg. Det skal ske engang, men også nu i vores liv her på jorden skal sorgen vendes til glæde, og livet vil blive ved at udfolde sig. Som gave ved dåben fik
han bønnen Fadervor, som vi altid kan bede i glædelige såvel som i svære tider
af livet. Minderne om Thomas lever videre, og hans familie forgrener sig stadig.
Igennem sit liv såede han mange frø, og man kan aldrig vide, hvor meget, der
vokser frem eller hvor langt omkring ens liv og tilværelse har påvirket andre.
Selvom vi ikke kan forklare, hvorfor vi er sat her på jorden eller hvorfor, vi er
født ind i vores familier hver især, så er det alligevel her vi er sat til at leve, elske
og dø. Med dåben i ryggen og håbet for øje kan vi gøre det i frimodighed til, at
sorgen ikke vinder, og at døden ikke får det sidste ord, der er at sige om os. Ligesom Thomas må vi alle leve med vore talenter til glæde og gavn for andre og
tage vare på det, vi fik til lån og leje i løbet af vores tid på jorden. Æret være
Thomas’ minde. Amen.
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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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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. Påske: Onsdag d. 9. marts kl. 10
i Vilslev kirke. Onsdag d. 16. marts kl. 9.30 I Hunderup kirke. Pinse: Onsdag d. 4. maj kl. 10 i Vilslev kirke. Onsdag d. 11. maj kl. 9.30 i
Hunderup kirke.

MENIGHEDSMØDE I HUNDERUP
Søndag d. 13. marts
Under overskriften ”Landsbyens fremtid – har landsbykirken en betydning?” lægger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, op til debat.
PÅSKEMÅLTID
Landdistrikternes Fællesråd arbejder bl.a. på at skabe struktureret Skærtorsdag, d. 24. marts kl. 17 er der
udvikling lokalt i lokalsamfundet gudstjeneste i Hunderup kirke, hvorefter
og landsbyen med udgangspunkt i vi spiser et jødisk-inspireret måltid i
civilsamfundets egen rolle. Vi Samlingssalen. Måltidet består af urter,
begynder med gudstjeneste kl. lam, brød - simpelt og velsmagende! Til11.00 i Hunderup kirke, derefter melding sker ved at afhente gratis spiseserveres suppe i samlingssalen. billet i Brugsen, ved Købmanden eller
Kl. 13.00 starter menighedsmødet hos graverne.
med beretning om rådets arbejde
- Hunderup menighedsråd
siden sidst, hvorefter der er oplæg
til debat. Debatten skal give ny inspiration til det videre arbejdet i både
menighedsrådet og de øvrige foreninger.

Hunderup Menighedsråd
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FASTELAVNSFESTEN 2016
Fastelavnsfesten blev igen i år arrangeret af Landsbyscenen og Menighedsrådet. Festen startede i Hunderup Kirke, som var pyntet med fastelavnsris. Der kom rigtig mange flotte og udklædte børn, der ved gudtjenestens start fulgtes med præsten ind i kirken. I sin prædiken fortalte præsten
Ole, om hvad fastelavn er. Prædikenen kan læses på https://
www.facebook.com/VilslevHunderup/?fref=ts eller på http://
teologiogkultur.weebly.com/blog/praediken-fastelavn.
Efter gudstjenesten var der slåen katten af tønden i forsamlingshuset. Børnene blev delt i 3 grupper og der blev kåret en kattekonge og en kattedronning i hver gruppe. Efter tøndernes fald var der sodavand og slikpose
til alle børn samt kaffe og fastelavns- boller til forældre/bedsteforældre.
Tak til Dorte Andersen, Åse Biltoft og Lone Høhrmann for hjælp med at
bage bollerne. Følgende blev kattekonger: Maja, Julius og Celina. Kattedronning blev: Alma, Nanna og Kasper.
Mange tak for stort fremøde og tak til de flotte udklædte børn og deres
forældre. Tak til Landsbyscenens bestyrelse for godt samarbejde. En fornøjelse at være med til at arrangere.
På menighedsrådets vegne Anette Bjerrum Jørgensen.
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Indkaldelse
Til ordinær generalforsamling for

Hunderup-Sejstrups Fremtid
Mandag d. 14. marts 2016 kl. 19.30
I H/S Idrætssal med ægtefæller
Foreningen er vært ved smørrebrød og kaffebord. (Husk tilmelding senest fredag d. 11. marts)
Tilmelding til: Jesper Brix 6162 6190 eller pr. mail JB@bpi.dk

NYT FRA LOKALRÅDET
Den 15. marts skal vi til møde med Vej og Park. Vi har snerydning på
sejstrupvej, fortov langs Kjærgårdsvej og oversvømmelse på stratvej på
programmet i år. Hvis nogen har andre klager over veje, kan man henvende sig til mig, og vi kan måske få det stukket med ind på mødet.
Søndagscafeen vil skrue ned for aktiviteterne. Vi håber, at vi får et stykke
i Jydske Vestkysten. Vi har planer om at bruge første søndag i en måned,
men det kolliderer med grundlovsdag i år. Desuden har vi haft så mange
møder i februar, at vi springer marts over. Så der bliver kun søndagscafe
3. april og 1. maj, og det er kl. 15 i skolen.
Oprydning langs vejene i Hunderup og Sejstrup bliver lørdag den 16.
april kl. 15.
Lokalrådet har taget initiativ til at takke Karina for den store indsats og
for hendes initiativ med Købmandsbutikken.
Helle Hvitved
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MINIKONFIRMAND OG FAMILIEGUDSTJENESTE
3.-4. klasses elever med søskende og forældre inviteres til løb og leg
mandag d. 28. marts kl. 16 Herefter er der familiegudstjeneste i Vilslev kirke kl. 17.30, hvorefter vi spiser sammen i konfirmandstuen kl.
18.00. Af hensyn til maden bedes man tilmelde sig til mig senest tirsdag
d. 22. marts.
Jeg kan træffes på tlf. 7543 1059 og om@km.dk
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EFTERLYSNING!
Vi - i Landsbyfestudvalget - søger et medlem mere, da vi desværre har mistet et. Vi har forsøgt at finde en ude blandt folk uden held, så vi prøver her
i bladet. Vi vil gerne have en kvinde, men en mand kan også gå an;-)
Arbejdet består i at hjælpe med at arrangere Landsbyfesten, koordinere aktiviteterne samt praktisk hjælp før, under og efter festen.
Mvh. Landsbyfestudvalget.
Michael Rosendal - 28151373
Lars Jensen - 60923008
Danni Hein Jensen - 40531727

SOFTTENNIS I HALLEN
Vi er en lille flok, som har prøvet at spille indendørs tennis med skumbolde på badmintonbane med sænket net - se foto. Sammenlignet med badminton er det en lettere
sport og den kan tilmed
varieres i intensitet ved at
bruge større eller mindre
bolde og ved at ændre nethøjden. Både single og
double er fint. Og der er
masser af ledige timer i
hallen.
H S U G / tennis har indkøbt nogle skumbolde, som
kan lånes hos Alex Andersen, som også giver yderligere oplysninger (tlf.: 29
70 28 72).
Tag en prøvetime!
God fornøjelse / Eilif Fogh Pedersen (tlf.: 40 17 28 17)
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IDE - FORUM
Søndag d. 21/2 var ti medlemmer samlet i vores mødelokale for at lave
smykker, lavet af ”skrot” ( små tandhjul, urskiver,
metal/kobberplader, smykkerester samt alle mulige
dimser).
Godt hjulpet på vej af vores dygtige og inspirerende
instruktør Birthe Hofmann.
Alle kastede sig over emnet med stor iver og kreativitet.
Resultatet blev flotte og anderledes brocher – fem styk kunne man nå –
fra kl. 10 til ca. 16, som var den tid der var afsat.
Tak til alle for hyggelige og udfordrende timer.
P.b.v. Alice Høy.

Der arbejdes intens
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Sponsor og Familie Cykelløb til Landsbyfesten 2016
I år vil cykelløbet inddeles i 3 kategorier;
Kl. 11.00- 11.45 Lørdag:
1. Familie løb hvor hver familie mindst stiller til start med 2 familiemedlemmer. Løbet kan vindes på flere faktorer.
Bedste udklædning eller udsmykning af cykel og ryttere
Løbsgebyr: 50,- pr. familie

2. Børne " Tour de Hunderup/Sejstrup med Cykel aktier"
Alle børn kan stille op !
Ved tilmelding uddeles der Cykelaktier af 100,- stk., disse skal rytterne
have tegnet inden løbsdagen. Vinderen er den som har tegnet flest cykel
aktier.
2. og 3 pladsen går til de, som kører flest runder.
Kl. 12.00-13.00 Lørdag:

Sponsor cykelløb for Voksne.
Vinderen er den som kommer med det største samlede sponsorat.
2 og 3. plads går det de ryttere der er bedst placeret efter en time.
Vi tillader os at kontakte nogle ryttere, og skulle andre ønske at stille til
start, er I meget velkommen til at melde jer til.
Uanset kategori skal alle være tilmeldt senest d. 20.05.2016 på;
fam-bertelsen@hotmail.com
Der er i alle 3 kategorier super gode præmier - både 1, 2 og 3 præmier, så
skynd jer at tilmelde jer dette arrangement
På cykel udvalgets vegne Jesper og Michael
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RESULTATER FRA HUNDERUP-SEJSTRUP VINTERPETANQUE
Hunderup-Sejstrup petanqueklub, der hver onsdag
har et fremmøde på 24 - 25
spillere, har netop afviklet
sin første indendørs turnering i hallen i Hunderup.
Der var 12 deltagende par,
der dystede alle mod alle,
og med 9 sejre i de 11
kampe vandt Elva og Erik
Alberg turneringen. På 2.
pladsen med 8 sejre kom
Hanne og Alex Andersen,
mens 3. - 5. pladsen gik til Gerda og Iver Hansen, Gerda Bjerrum og Mona Saatterup samt Gerda og Erik Madsen med 7 sejre.
Indendørs petanque spilles med læderkugler med en slags kartoffelmel i.
Det giver kuglerne en mærkelig facon, når de lander på gulvet, og efterfølgende forunderlige retningsskift, inden de standser.
Det hele bliver dog taget med et smil, og alle hygger sig.

Alex Andersen

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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Forsamlingshusets
formand Jan Bjerrum
overrækker her en tak
til Elva og Erik Alberg
for deres store hjælp
ved istandsættelse af
salene i Sejstrup Forsamlingshus.
Erik har haft det daglige opsyn under malerarbejdet, og Elva har
syet nye gardiner til
hele huset.

Klubmesterskab i Badminton
Lørdag den 2. april klokken 10.00 for børn, og klokken 12.00 for voksne .

Tilmelding kan ske ved at skrive sig på sedlen på oplagstavlen i hallen
eller møde op på selve dagen. Der bliver trukket lod om kampene i de forskellige rækker på selve dagen.
Alle der spiller badminton i HSUG og har betalt kontingent, er meget velkomne til at deltage. Pris: 60 kr. pr. person pr. række for voksne, og 50 kr.
pr. person pr. række for børn.
Vi håber, så mange som muligt har lyst til at deltage.
Badmintonudvalget.

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
Eller

www.HSUG.dk
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Sogneudflugten går 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
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Jan Lautrup Bjerrum 2360 9904
Udlejning:
Pernille Jacobsen 7517 2402
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com

H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 4053 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 6162 6190,
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
75172417, 61331492
helle@hvitved.com
BILLARD
Bjørn Jepsen
Sejstrupvej 8,
tlf. 20 48 61 06.

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75173145, 28830845
mail gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67
IDEFORUM
Formand:
Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
75174032, 30132372.

Koncentrationen er stor, når der lægges taktik til vinterpetanque.
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Der blev afholdt badminton begynderstævne i Hunderup hallen med 44 glade børn. Dagen forløb super godt, og der var 5 ekstra glade vindere i hver deres aldersgruppe
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