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HUSKEKALENDEREN
Man. 2. Mar. 14.30 ”Damekomsammen” i præstegården
Tir. 3. Mar. 19.30

Sangtime i sognegården i Bramming

Tor. 5. Mar. 19.30

Seniorklubben arrangerer ”Uden humor går det ikke” ved Mogens
Astrup fra Daugård. Bemærk tidspunkt.

Tor. 19. Mar. 13.30 Helikopterpilot, Kurt Johansen, fortæller om emnet: ”Til vands og i
luften” i seniorklubben.
Tor. 19. Mar. 19.30 Foredrag af forfatteren, Jørgen I Jensen i Zionkirkens sognehus i
Esbjerg
Tor. 19. Mar. 19.30 ”Landsby-Scenen” har generalforsamling
Lør. 21. Mar.

Klubmesterskaber i badminton
Børn kl. 10.00 – voksne kl. 13.00

Søn. 22. Mar.

Genåbning af Hunderup kirke

Ons. 25. Mar. 19.00 Generalprøve på X-traktor i forsamlingshuset
Fre. 27. Mar. 18.30 Irsk aften i hallen
Fre. 27. Mar. 18.00 Fællesspisning i forsamlingshuset
Lør. 28.mar. 13.00 Gymnastikopvisning i hallen
Sidst i marts

Benzintanken åbner

Tir. 31. Mar. 19.00 Foredrag af tidligere folketingsformand, Christian Mejdahl, i
Sognehuset i Bramming
Tor. 2. Apr. 13.30

I seniorklubben fortæller direktør, Kr. Lund Jepsen om pressen
på godt og ondt

Torsdage i ulige uger

Ideforum på Hunderup skole

Søn. 28. Jun. 15.00 Ta’ med til Varde sommerspil 2009
Hver tirsdag

Cykeltræning fra ”Rytterhuset”

Husk Landsby Festen 2009
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27. - 28. - 29. - 30. maj

Hunderup Vandværk står til nedrivning.
Meddelelse fra Esbjerg Kommunes vandforsyning:
Til Hunderup/Sejstrup Lokalråd
Jeg kan oplyse at Hunderup Vandværk blev taget ud af drift i november 2008 og at vi i øjeblikket er i gang med en tømning af
bygningen for udstyr. Det skov der hører til vandværket og indvindingsboringerne er endvidere under udtynding her i vinterperioden.
Vandforsyningen har indhentet tilbud på en total nedrivning af selve bygningen, og forventer at gennemføre dette i 2009. For at lokalrådet kan få mulighed for at overveje eventuelle alternativer vil
nedrivningen først blive planlagt til at ske
efter sommerferien
2009.
Med venlig hilsen

Eric Lauridsen
Vandforsyningschef

Lokalrådet har fået udsat
en evt. nedrivning af bygninger til efter sommerferien. Dermed er der tid til
at få gode ideer til anvendelse af bygningerne.
Det gamle vandværkshus på Kragelundvej stod for 3 år siden i en lignende situation. I dag er det et flot klubhus for H/S Cykelmotion, med 33
medlemmer. Hvis der kom en rigtig god ide til anvendelse af vandværksbygningerne på Kjærgårdvej, kunne der samme ske her !
Hvad kan vandværksbygningerne bruges til ??
Kommer vi ikke med et godt forslag – bliver de revet ned.
Henvendelse til Lokalrådet v/
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Bente Nonbo
75172167 mail: bjnonbo@email.dk
Aage Fredslund 75174032 mail: aagef@hotmail.com

Referat fra HSUG`s generalforsamling
Dato og tid: 02. feb. 2009 kl. 19.30
Punkt Dagsorden
Referat
1.
Valg af ordstyrer
- Ole Wind er ordstyrer.
Vedtægterne er (næsten) overholdt så generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
2. Formandens årsberetning - se bilag
2.A Orientering fra udv.
- fodbold, se bilag.
- tennis, 70 medlemmer, færre end tidligere men nyhedsinteressen er
faldet, så vi er nok på det antal vi kan forvente.
Sidste år vedtog Esbjerg kommune at de ville give tilskud og det betyder det lige kan løbe rundt.
- gymnastik, se bilag.
- badminton, indlæg kommer senere…
3. Økonomi
- Regnskabet er gennemgået og godkendt og viste et overskud på kr.
7.609,-.
Der har i år været større udgifter til jakker til alle, bordtennisbord, og
mange kurser.
- Landsbyfesten gav et pænt overskud.
4. Vedtægtsændringer
- der er kommet forslag til ændring af punkt 1,6,8,12 og 14. Ændringerne drøftes og vedtages, de nye vedtægter er vedhæftet som bilag.
5. Valg af medlemmer
Ud af bestyrelsen trådte: Dan Andersen, HC. Jochimsen, Kjeld Thomsen og Gitte Knudsen.
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Claus Schønwandt blev nyvalgt.

Dette er vedtaget. Der godkendes samtidig at bestyrelsen må fyldes
op til 9 pers. uden yderligere godkendelse.
7. Valg af revisor

- Ole Wind modtager genvalg og vælges.

8. Evt.
- Der spørges til, hvad holdningen er til at investere penge i en kommende købmand. Der diskuteres om det skal være anparter eller en
gave. Det kunne også være et tilskud til et varelager. Alle oplever
det som en god ide der kan arbejdes videre med.
- Alle afgående bestyrelsesmedlemmer takker af for deres tid i
HSUG.
- Kirsten og Anne Marie trækker sig fra kiosken, og takker af.
- Overvej om det er muligt med mere overlapningstid mellem holdene i hallen.

Så er det sidste chance
Gevinster fra nøglesalget ved
Landsby Festen 2008 skal
være indløst inden 1. maj 2009.
Herefter bortfalder
muligheden for indløsning
af gevinsten.
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Hilsen
Landsby Fest-udvalget

Formandens beretning 2008
Det har været et udfordrende år hvor skole lukning har været på alles læber. Det har også været på diskuteret om det ville få indflydelse på de
børn som ville komme til de forskellige idrætsgrene. Men det skræk senarie er helddigvis ikke kommet.
Der har været nedsat udvalg bestående af landsbyrådet og alle de aktiviteter som forgår i sognet. Det for at finde ud af hvordan man kunne lave
ting som ikke bare var en døgnflue men var bæredygtige. Det resulterede i
a t der blev kaldt til møde hvor man spurgte folket om hvad man mangelede mm. Der kom mange forslag hvoraf nogle også kunne være intresant
for HSUG bla. Kampsport, lan/net party det er så op til bestyrelsen hvad
der skal arbejdes vidre på. Der er blevet drøftet hvad man kunne brugemusik lokalet til som skolen førhen lejede. Vi havde snakket om at sætte bord
fodbold op eller lign, det blev til at klublokalet blev udvidet.
Lidt om fodbold.
Vi var så heldige at få et hold i serie 3 men vi må indse at træerne ikke
vokser ind i himlen og derfor er de tilbage i serie 4, der skal dog siges at
holdet ligger på 2 pladsen. Der er blevet lavet nye udskiftningsbokse af
Dan andersen og Lars Jensen. Det er kun små årgange vi har haft svært
ved at danne hold i HSUG, men ellers er det positivt.
Lidt om badminton.
Det er rart at se alle de unge mennesker der spiller badminton, de fylder
hele hallen og der er måske behov for at dele årgangene.
Lidt om Gymnastik.
Det kører godt her der er dog nogle enkle hold som også er ramt af små
årgange men igen ikke det store frafald pga skolen, og det er da positivt at
de stadig holder ved i HSUG gymnastik.
Tennis.
Det er også her mange unge mennesker. Det er dejligt at se at vores tennis
baner også bliver flittigt benyttet.
Bordtennis.
Der er indkøbt et bordtennisbord og det er meningen at der skal laves mulighed for at træne bordtennis, men det bliver nok først i efteråret.
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Landsbyfest.
Landsbyfesten 2008 var en stor succes, det ikke mindst pga det fine vejr
som var, krydret med de mange fine aktiviteter som også høre sig til. Der
skal rettes en stor tak til alle frivillige hænder som gør det muligt at afholde en sådan fest. En stor tak skal også endnu en gang lyde til landsbyfestudvalget, som bruger mange timer. Vi ser frem til et 2009.
Landsbyposten.
Landsby posten som vi nok alle næsten ikke kan vente med at læse nå den
kommer. Det skal dog siges at den koster lidt at udgive men vi finder den
det værd på alle måder. Vi vil rette en stor tak til alt fra redaktør til uddelere mm. Det er spændende med alle de billeder der også sætter lidt kulør
på bladet.
Hjemmeside.
Der er kommet en ny hjemmeside hvor HSUG også er med. Den fortæller
lidt om hvad vi laver og hvilke kontaktpersoner der skal snakkes med,
hvis man gerne vil være med. Den er også blevet nemmere at navigere
rundt på. Vi kan kun opfordre til at man bruger den.
Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til alle i bestyrelsen også de som nu
træder ud efter flere års arbejde.

FODBOLD 2008.
Ungdom: I sommeren 08 havde vi et hold tilmeldt turnering i D.G.I.
To hold deltog i dgi' ministævner på oppustelig baner, vi
arrangerede et stævne i forbindelse med landsbyfesten, et
velbesøgt stævne der fik stor ros. Claus Schønwaldt stod
for afviklingen af stævnet.
Indefodbold:
Turneringen 07/08 blev afsluttet med to vellykkede minihal
stævner arre af H.S.U.G. her i H.S.I.
I 08/09 har vi to herrer senior hold, et herrer ynglinge
hold, et herrer junior hold og et dame senior hold med i
jbu' indefodbold turneringer.
8I dgi har vi et drenge hold i turneringen, samt to børnehold
der deltager i minihalstævner.
Vi arrangerer to stævner henh. D 22-2 og d 8-3 i H.S.I.

Senior: Vores dame senior havde igen et syvmands hold med i turneringen.
Sluttelig vil jeg gerne takke alle træner og ledere.
Kjeld Thomsen

Formandsberetning fra
gymnastikbestyrelsen 2009
I år har vi 8 forskellige gymnastik hold. På Målrettet træning er der 15
smidige damer. På Herre holdet 17 super herrer. På Forældre og barn
holdet er der 12 glade børn og voksne.
Vi har delt vores gruppe af børnehavebørn i 2 hold, hvilket har vist sig
at være en rigtig god ide. På hold 3-4 år er der 15 livlige børn. Og holdet 4-5 år er der 13 dygtige børn. Ved delingen kan lederne bedre tilrettelægge gymnastik undervisningen, da den motoriske udviklingsspredningen ikke er ret stor. Dette er meget tilfredsstillende for både børn og
ledere.
BH.kl - 2 kl. drenge er et lille hold på 8 friske gymnaster. Bh.kl. - 3 kl.
piger er et hold på 14 søde gymnaster. På vores 3-5 klasses springhold
er der 11 dygtige springgymnaster.
Vi har haft vores hjælpetrænere på 1. hjælpetræner kursus på RAGUKU. Allerede efter første gymnastikgang har vi kunnet mærke, hvordan
hjælpetrænerne sprudlede af gå på mod og nye ideer. Lederne har været
på kursus i: Spring for seje drenge, gymnastik inspiration og pilates. Nu
arbejder vi frem imod en forårs opvisning lørdag den 28 marts. kl
14.00, hvor vores gymnaster er stolte over at vise andre, hvad holdet har
lavet af sjov gymnastik i løbet af vinteren. Tak til alle, der gør en indsats for, at vi holder gang i gymnastikken i HSUG.
På bestyrelsens vegne
Laila Vejrup
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Nyt fra Lokalrådet
Vi vil gerne benytte lejligheden til at
præsentere vores nye logo for området, for dem som ikke har set det på
vores nye hjemmeside.
Brødteksten skulle gerne ligesom billedet signalere, liv, geografisk attraktiv placering samt grønne og indbydende områder.
Vi håber at I alle vil tage godt imod
logoet /bomærket for vores fælles område.

Nyt fra hjemmeside udvalget.
Vores nye hjemmeside er nu i luften og er p.t. igang, med de sidste grafiske fin
pudsninger, for at opnå det vi ønsker nemlig "høj kvalitet og dynamik"
For at sikre vi fremover har noget nyt og opdateret stof på siden, vil vi gerne bede alle med et digital kamera, skyde nogle situationsbilleder der hvor det skønnes det kunne være interessant for andre, eksempelvis gymnastikopvisning, fastelavn, klubmesterskaber osv. Alex Andersen & Pia Bjerrum kan ikke nå alle
arrangementer i området så op med kameraet og send det til Pia Bjerrum, så vil
det blive redigeret og lagt på siden i et ruf.....
Materialet kan sendes til bjerrum@newmail.dk
Det gælder dog stadig, hvis I ønsker det både i Landsbyposten og Hjemmesiden,
sendes det stadig til Alex & Henrik på landsbyposten@hotmail.com så sørger
Alex for det videresendes til hjemmesideudvalget !
Vi har fremover fordelt opgaverne i udvalget således:

Webmaster: Niels Jørgen Hvidberg njh@it.dk
Redaktør: Pia Bjerrum bjerrum@newmail.dk
Runners: Lejf Jørgensen, Michael Bertelsen
Flash assistent: Ny
På udvalgets
10 vegne
Michael Bertelsen

Gymnastikopvisning
LØRDAG D.28/3 Kl. 14.00 -16.00
Sæt eftermiddagen af til at se lokal gymnastik
vores 5 lokale hold:
Forældre/barn
3-4 år drenge og piger
4-6 år drenge og piger
Bh.kl -2.kl drenge
Bh.kl.-3 kl.piger
Spring 3-5 kl.
Juniortræningsholdet
Rope skipping team
Fra Esbjerg
Tag kaffe/vand med i madkurven og nyd den til vores fine hold,
som glæder sig til at vise jer, hvad de har lavet i løbet af vinteren.
Efter opvisningen er der legemuligheder for børn, mens eftermiddagskaffe og nybagt kage kan købes ved boden. Kiosken er åben
efter opvisningen.
Vel mødt!
HSUG

Velkomstpakke
Er du flyttet til Hunderup/Sejstrup efter 1. januar 2007, kan du modtage
en Velkomstpakke til en værdi af ca. 15.000,- kr. fra lokale erhvervsdrivende og foreninger.
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Henvendelse til: Bente Nonbo, Rønnesvinget 2, tlf. 7517 2167
eller Aage Fredslund, Kirketoften 11, tlf. 7517 4032

SENIORKLUBBEN ORIENTERER
De 2 seneste arrangementer i seniorklubben har budt på 2 særdeles spændende foredrag.
Torsdag den 22. Januar fortalte lederen af Bramming friskole, Ole Nielsen, om sine 7 år i Tanzania. Det primære arbejde var undervisning af udsendte danske familiers børn. Skolen er placeret midt i Tanzania og fungerer som kostskole. Enkelte elever boede 600 km væk, og p.g.a. mangelfuld infrastruktur var det en rejse over 3 dage. Nærmeste hospital var 300
km væk (hvem tænkte på sygehusdebatten i Syddanmark?). Ole Nielsen
leverede et engageret, medlevende og følelsesladet foredrag, der satte
mange ting i perspektiv. 2 dage efter foredraget var der indsamling til Afrika – mon ikke mange har rundet beløbet lidt op!
Torsdag den 5. Februar fik vi så et fornemt indblik i Storm P.’s liv. Pastor
Inge Lise Wenzel fra Esbjerg guidede os med klar og tydelig stemme gennem et spændende og varieret liv i skuespillerens, journalistens, forfatterens og privatpersonens verden.
Mens dette blad er under udarbejdelse kommer vore lokale musikere,
”Jørn Jørgen Jyde” til en sangeftermiddag den 19. Februar.
Næste arrangement er torsdag den 5. marts om aftenen kl. 19.30– bemærk
tidspunktet.
Her kommer Mogens Andrup Aastrup fra Daugård og holder foredrag
over emnet: ”Uden humor går det ikke…”. Der fokuseres især på den stille humor i Vestjylland og Vendsyssel.
Mogens Aastrup har arbejdet 16 år inden for erhvervslivet, bl.a. i Magasin
og på Tuborgs bryggerier. I 30 år arbejdede han inden for handelsskolerne
og har i 16 år været direktør for handelsskolen i Hjørring.
Torsdag den 19. Marts vender vi tilbage til kl. 13.30, men bliver ellers helt
flyvende sammen med helikopterpilot, Kurt Johansen.
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Alex Andersen

Hyggeaften med god mad og
børneteater i Sejstrup Forsamlingshus
Fredag den 27. marts 2009 kl. 18.00
Endnu engang arrangerer ”Madholdet” en rigtig hyggeaften i Sejstrup Forsamlingshus for hele familien.
Efter hovedretten underholder Landsby Scenen’s Børneteater med deres egen udgave af ”X-TRAKTOR”
(se omtale andet sted bladet)

Menu:
Italiensk peber-tomatsuppe m/ pasta og
pesto, og hjemmebagt brød.
*

Urte-fyldt svinemørbrad m/ flødekartofler og
mix. salat.
*

Efter forestillingen:
Kaneltærte m/ frisk frugt.

Pris pr. voksen kr. 100,Barn 2-12 år kr. 50,Drikkevarer kan købes til særdeles rimelige priser.
Overskuddet går ubeskåret til forbedringer i
Sejstrup Forsamlingshus.

Billetter købes hos Pia Ebbesen tlf. 7510 1904
fra den 1. marts til og med den 25. marts 2009
Billetter betales kontant ved afhentning.
Arrangør: Sogneudvalget
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Velkommen til X-TRAKTOR!
X-feberen er over os, og nu er den så kommet til
Hunderup - Sejstrup.
Premieren løber af staben fredag den 27. marts i
forbindelse med Fællesspisningen i Sejstrup
Forsamlingshus, men kan du ikke vente, så

Kom til åben generalprøve onsdag d. 25
marts kl. 19.00 i Sejstrup Forsamlingshus

Oplev stemningen når Landsbyscenens børnehold
byder jer indenfor til en omgang X-TRAKTOR..
Du vil overvære de nervepirrende optagelsesprøver og møde
dem, hvis drøm vil gå i opfyldelse og dem, hvis drøm aldrig vil gå i
opfyldelse! Du vil møde talenter, dansepiger, gengangere og
originaler så enhver dommer må knibe sig i armen.

Har du X-feber? Så slå kold vand i hovedet, for
her bliver det HOT!
14

Storby problemer
Efter ønske bringes her revyteksten, der bl.a. omhandler pizzabranden i Bramming.
Melodi: My heart will go on (temaet fra Titanic)

Stille natten sænker
Nu ungdommen venter
Kærlighed og glæde på vej
Stop nu vold drop narko
Et opråb - et ekko
Folkets svar på ufred er klar:
Knyt bånd – med faklen i hånd
For et lys midt i mørket er tændt
By land – i samme forstand
Vil gå sammen med flammen
På ny viser vej I vor by
Hvad var det der lyste
Vi følte det ryste
Eksplosion en tragisk aktion
Byen vakt af drømme
Hvordan ku’ det komme
Ingen helt forstod - spildt var blod
Knyt bånd – med faklen i hånd
For et lys midt i mørket er tændt
By land – i samme forstand
Vil gå sammen med flammen
På ny viser vej I vor by
(Fløjte mellemspil-fakler ind)
Knyt bånd – med faklen i hånd
For et lys midt i mørket er tændt
By land – i samme forstand
Vil gå sammen med flammen
På ny viser vej I vor by
Jan A. aug. 08
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Ordinær
generalforsamling i

Torsdag den 19. marts 2009 kl. 19.30
i Sejstrup Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den
12. marts 2009.

SOGNEARKIVET
16

v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider

Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30

Nyt fra Menighedsrådet
Mandag den 2.marts, kl. 14.30 har præsten inviteret damer fra Hunderup
og Sejstrup til ”Damekomsammen” i Præstegården. . Der bydes på kaffe
og hjemmebag, hyggesnak og sang, og præsten underholder med et i skrivende stund ukendt emne.
Søndag, den 22.marts er der genåbning af Hunderup Kirke efter etablering af nyt varmeanlæg.
Ved denne gudstjeneste indvies den nye messehagel, som nogle damer i
Hunderup-Sejstrup har været med til at sy. Efter Gudstjenesten serveres et
glas vin i kirken.
Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
marts.

Da kirken skal have sat nyt varmeanlæg op, er der ingen
Gudstjeneste i Hunderup Kirke den 1., 8. og 15. marts
Kirken genåbnes søndag den 22. marts.
22. marts, Midfaste kl. 11.00
29.marts, Mariæ Bebudelsesdag kl. 10.00
05.april, Palmesøndag. Guldkonfirmander kl. 11.00
Der henvises til Vilslev Kirke.

Se mere på:
www.vilslev-hunderup.dk
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Aktivitetsudvalget arrangerer
Ta’ med til Varde Sommerspil 2009
Søndag den 28. juni 2009, kl. 15.00
Disneys ”Skønheden og Udyret” er en
moderne udgave af et gammelt folkeeventyr fra Frankrig. Det er et højt elsket
eventyr, som er dybt forbundet med
fransk kultur, hvor ømheden fremhæves
som bærende element i kærligheden.
En smuk prins afslår en uvejrsnat at huse
en gammel kone, som vil betale for husly
med en rød rose. Den gamle kone, som i virkeligheden er en
troldkvinde, forvandler prinsen til et uhyre, og han skal forblive således afskyvækkende indtil en ung smuk, uskyldsren
kvinde ”Skønheden” forelsker sig i ham og indvilger i at gifte
sig med ham.
En del af forbandelsen består i at Prinsens, Udyrets, tjenerskab er under forvandling til brugsgenstande som for eksempel en kommode, en lampe og en kande. Forvandlingen skal
være fuldbragt, når den røde rose, som den gamle kone bringer ind i historien, har mistet sit sidste kronblad, så der er ikke
noget at sige til, at disse delvist forvandlede mennesker har
travlt med at skubbe på foreningen af Skønheden og Udyret.
For yderligere at komplicere situationen for Udyret og forelskelsen indskriver Disney versionen en landsbyhelt, Gaston,
som ligeledes bejler til ”Skønheden”.
Handlingen foregår i to verdener. Den ene er slottets eventyrverden med Udyret og de omvandrende brugsgenstande, den
anden i landsbyens mere jordnære miljø.
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7-kanten - er både det første amatørteater og den første friluftsscene
i hele verden, der har fået tilladelse
til at opføre Disneys "Skønheden
og Udyret". Det er 7-kantens største satsning nogensinde.
Tilmelding senest den 04.05.2009
til:
Jette Bendiksen, tlf. nr. 22 82 65 90, mail: torbjoern@privat.dk eller
Bente Nonbo, tlf. nr. 23 26 74 63, mail: bjnonbo@email.dk
Betaling skal ske ved tilmelding. Billetprisen i prisgrp. 2 er:
voksne kr. 185,00. Folkepens. og børn kr. 165,00.
Der vil blive samkørsel fra forsamlingshuset kl. 13.30, hvor vi fylder nogle biler og kører til friluftsscenen i Varde.
Pak en kaffe/madkurv, så kan kaffen nydes før forestillingen. Forestillingen begynder kl. 15.00.

GRUNDTVIGSK HØJSKOLEFORENING
Grundtvigsk højskoleforening for Bramming og omegn byder på 3 arrangementer i marts måned. Tirsdag den 3. Marts kl. 19.30 er der sangtime i
sognegården i Bramming, hvor sognepræst, Pernille Trollborg, vil spille
klaver og synge for til sange og salmer.
Torsdag den 19. Marts kl. 19.30 er der foredrag i Zions kirke i Esbjerg.
Forfatteren, Jørgen I. Jensen, vil ud fra sin bog ”Det tredje Øjeblik” fortælle om Grundtvig og Kierkegaard.
Endelig er der foredrag af tidligere folketingsformand, Christian Mejdahl,
tirsdag den 31. Marts kl. 19.00 i sognegården i Bramming. Under titlen
”Fra plovfuren til et langt liv i politik” vil Christian Majdahl fortælle sit
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Status vedr. købmanden.
Endnu en gang viste vi, at borgerne i Hunderup-Sejstrup står sammen og
ved fælles hjælp, opbakning og ægte interesse kan løse også svære opgaver. På borgermødet den 28. januar 2009 blev der indsamlet/tegnet anparter i Hunderup Købmandsgaard ApS for kr. 150.000. Fra første møde er
der givet tilsagn om yderligere anpartstegning for kr. 65.000.
Med denne gode nyhed arrangerede bestyrelsen for det nystiftede selskab
møde med Sydbank for hurtigt at komme videre med projektet, således at
bygningerne kunne købes og købmanden blive en realitet. På trods af et
godt, konstruktivt og positivt møde med banken måtte vi erkende, at banken ikke ønsker/kan finansiere driften af en købmandsforretning. Dette på
trods af borgernes indskud på ind til videre kr. 215.000. Banken vil derimod ikke være afvisende for et samlet engagement, hvis projektet bliver
delt i to projekter/ engagementer:
1-Bygninger
2-Købmandsforretning
Da det på borgermøderne tydeligt blev tilkendegivet, at borgerne ønskede
at investere i en dagligvarebutik og ikke i bygninger, måtte bestyrelsen
tænke utraditionelt og hurtigt.
En enig bestyrelse bemyndigede derfor to personer til at foretage endnu en
hurtig indsamling i sognet, for at rejse ekstra kapital ud over det, der allerede var givet tilsagn om. Målet var, via et nystiftet selskab K34 ApS, at
erhverve bygningerne. I løbet af ganske kort tid lykkedes det at indsamle
yderligere kr. 182.000 fra enkeltpersoner og foreninger, således at bestyrelsen den 13. februar 2009 kunne meddele bobestyreren et bindende tilsagn om, at vi køber ejendommen. Alle, der investerede i K34 ApS, har
fastholdt deres oprindelige investering i Hunderup Købmandsgaard ApS.
Bestyrelsen har besluttet, at alle investorer i Hunderup Købmandsgaard
ApS på lige vilkår med investorerne i K34 ApS, også kan tegne anparter i
K34 ApS.20Nærmere herom følger.

Kort efter mødet den 28. januar tog bestyrelsen kontakt til LAG Esbjerg.
LAG Esbjerg er et landdistriktsprogram støttet af Fødevareministeriet og
EU. LAG støtter projekter, der kan skabe udvikling i landdistrikter. Bestyrelsen for Esbjerg gruppen indstiller støtteegnede projekter til Fødevareministeriet, som administrerer landdistriktsprogrammet. Bestyrelsen for
Hunderup Købmandsgaard ApS har ansøgt LAG om tilskud til drift af en
dagligvarebutik i Hunderup, og har positive forventninger om at dette
medfører et tilskud til projektet på ca. kr. 200.000. Medio uge 8 modtages
svar på vores ansøgning.
Opsummering og status på ovenstående er, at vi nu står med to selskaber:
K34 ApS der ejer bygningerne, tankanlæg og inventar samt Hunderup
Købmandsgaard ApS der skal sikre opstarten og driften af dagligvarebutikken.
På trods af, at Hunderup Købmandsgaard ApS via anpartstegning har rejst
kr. 215.000 og forventer kr. 200.000 fra LAG, vil bestyrelsen snarest muligt tage initiativ til, via husstandsindsamling, endnu en tegningsrunde
med det mål at sikre den brede opbakning til projektet og få endnu flere
borgere med i ejerkredsen. Bestyrelsen håber at kunne indsamle yderligere
ca. kr. 100.000. Det er vigtigt, at vi i Hunderup-Sejstrup alle er med. Det
er et fælles og dermed alles projekt.
Fremtid:
Der arbejdes fortsat på at finde den rigtige købmand til butikken, som ud
over at have de rette menneskelige og faglige kvalifikationer også kan investere i Hunderup Købmandsgaard ApS. Bestyrelsen er sikker på, at en
oprigtig interesse i driften bedst sikres via fælles økonomisk interesse i
projektet. Når købmanden er fundet, finder vi også en forretningsmodel,
der tilgodeser såvel borgernes interesse i at sikre en optimal drift, som
købmandens interesse i at investere på et sikkert grundlag. Forskellige
modeller er udarbejdet og kontakt til mulige kandidater er etableret. Carsten Tiensuu, der deltog i borgermødet den 28. Januar, som mulig ny købmand, er desværre ikke længere et aktuelt emne.
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Benzintanken åbnes snarest muligt. Realistisk vil dette ske ultimo marts
2009. Der er leveringstid på betalingsautomaten, og endelig kontrakt med
benzinleverandøren skal indgås.
Der pågår en løbende dialog med Supergros, som direkte eller indirekte
vil blive leverandør af fødevarer til butikken. Butikkens endelig kædesamarbejde er endnu ikke fastlagt.
Når ovennævnte lykkes, kan vi glæde os over endnu engang at have bevist, at Hunderup-Sejstrup er et stærkt samfund med holdninger, fælles
opbakning, initiativ og selvfølgelig en attraktiv dagligvarebutik.

Klubmesterskab I Badminton
Lørdag den 21. marts klokken 10.00 for børn, og klokken
13.00 for voksne.
Tilmelding kan ske ved at skrive sig på sedlen på oplagstavlen i hallen
senest den 16. marts. Der bliver trukket lod om kampene i de forskellige
rækker på selve dagen.
Alle, der spiller badminton i HSUG og har betalt kontingent, er velkomne
til at deltage. Pris: 50 kr. pr. person pr. række for voksne, og 40 kr. pr.
person pr. række for børn.
Vi regner med at slutte af med pizza og øl/sodavand til de, der har lyst.
Tilmelding på selve dagen.
Vi håber, så mange som muligt har lyst til at deltage.
Badmintonudvalget.

Landsbyposten
kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
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www.Hunderup-Sejstrup.dk

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

Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

SENIOR-KLUBBEN
Niels Bertelsen
Rønnesvinget 1, 75 17 38 03

BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

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

SKOLEBESTYRELSE
Claus Schønwandt
Nørlundvej 3, 75 10 25 50

BRUGSEN
Dorthe Juul Thomsen
nan@post11.tele.dk
BØRNEHAVEN
Allan Lohals
Kirkevej 10, 31 37 02 65

FORSAMLINGSHUSET
Karsten Andersen
Stenbrovej 6, 75 10 18 28
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Ole Wind, 75 17 27 80

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37
LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sb@kvartal.dk
LANDSBYRÅD
Formand, Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 77 43 43

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
SOGNEUDVALG
Lejf Knudsen
Puggårdsvej 6
VENSTREFORENING
Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 17 43 43

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

Kartoffel og grøntsags boden, på Sejstrupvej 12, Sejstrup.
Som en lille hobby opdrætter vi også tyrekalve til slagtning

Kalvefars ................................................................50,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................52,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kartoffel bod på Kjærgårdsvej 22, Hunderup.
Søren Karlo Tækker
75 17 42 25 / 20 87 73 78
Bedst efter kl. 18.00
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Gymnastikholdet: Piger og Drenge 3-4 år
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Gymnastikholdet: Piger bh. kl. - 2. kl.

