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HUSKEKALENDEREN
Tor. 27. dec. 19.30
Tir. 1. jan. 16.00
Ons. 2. jan. 9.30
Ons. 9. jan. 9.30
Tor. 10. jan. 13.30
Ons. 16. jan. 9.30
Lør. 19. jan.
Ons. 23. jan. 14.00
Tor. 24. jan. 13.30
Lør. 26. jan. 18.00
Lør. 2. feb. 18.00
Lør. 23. jan. 19.30
Lør. 29. jan. 19.30
Lør. 31. jan. 19.30
Tor. 7. feb. 13.30
Lør. 23. feb. 18.30
Hver tirsdag 19.00
Hver onsdag 9.30

Koncert med unge lokale musikere i kirken
Nytårsgudstjeneste med vin og kransekage
Indendørs petanque i hallen
Indendørs petanque i hallen
Seniorklubben. Bent Illum fortæller om, hvad
fatter gør…
Indendørs petanque i hallen
Cabarevy i forsamlingshuset med spisning og
musik
Seniorklubben på besøg hos Føvling Petanque
Seniorklubben. Inger Marie og Børge Andersen
fortæller om Island
Cabarevy i forsamlingshuset med spisning og
musik
Cabarevy i forsamlingshuset med spisning og
musik
Cabarevy i forsamlingshuset
Cabarevy i forsamlingshuset
Cabarevy i forsamlingshuset
Seniorklubben skal høre om besøg hos Hvideruslands Røde kors
Musik fra 60´erne og frem med ”Precious
Friends” i forsamlingshuset
Ideforum
Petanque i hallen

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Fremtiden i Hunderup/Sejstrup
Her ved årsskiftet sker det, at man kigger lidt tilbage, men også lidt
fremad på næste år.
Vi har her i landsbyen været igennem en turbulent periode med nedlæggelse af skole, problemer for købmandsbutikken, færre timer i hallen
pga. skolen m.v.
Det er ca. de samme problemer, som hundrede af andre landsbyer står
med.
Foreningen Landsbyerne i Danmark har flere gange ønsket en minister
for Landsbyerne.
Det har vi faktisk fået, så nu skal vi se, hvad der kommer ud af det?
Ministeren nedsatte en gruppe (også kaldet visionsgruppen for Landdistrikter) bestående af 9 personligheder - lidt alternative personligheder –
med bl.a. Bonderøven, Niels Hausgaard og direktøren fra Danfoss Universe. De har rejst rundt i landet og besøgt landsbyer med lokale ildsjæle, (de må ha` glemt Hunderup/Sejstrup!!) og har lavet en rapport til
Landsbyministeren.
Niels Hausgaard siger bl.a., at han slet ikke kender ordene: Den rådne
banan, udkantsdanmark osv. Næ – det er ikke der han bor - han bor på
landet, hvor der er frisk luft og godt naboskab!! Hvis der er noget, der
ligger langt ude, siger han, så må det være København – den ligger næsten helt ovre i Sverige!!
Gruppen siger, at de har mødt fantastisk mange ildsjæle, som vi skal
huske at bakke op. For hvis ikke der er lokale ildsjæle til at drive udviklingen videre, skabe vækst og fornyelse i en landsby, så må disse landsbyer lukke.
Direktøren for Danfoss U. siger, at noget af det vigtigste for en landsby
er højhastighedsnet og god kollektiv trafik. Gruppen peger på 4 overordnede visioner for Fremtidens Landsbyer:
Fællesskab
Digitalisering
Bedre samarbejde mellem land og by
Prioritering af unikke områder.
Det er interessant at læse. Mange af de ting, der lægges vægt på er faktisk noget, vi har.
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Det gælder: Lynhurtig bredbånd, timedrift med tog og station midt i byen,
ildsjæle, unikke områder, fællesskab m.v.
Vi har altså det, der bliver efterlyst + en del mere. Det gælder bare om at
få det ud – få det fortalt. Vi er ikke så ringe endda til at fortælle den ” gode historie fra Hunderup/Sejstrup”. Landsbyposten fortæller mange gode
historier, og heldigvis bliver nogle gengivet i Vestkysten og Ugeavisen,
men vi kunne måske gøre lidt mere?
Vi skal huske, at der skal flere gode historier til at ”neutralisere” èn dårlig
historie. Det er ikke godt for en landsby, at fortælle om uenighed eller
føre sag mod hinanden!!.
For at fortælle mere om, hvad vores landsby har af kvaliteter, har foreningen Hunderup Sejstrups Fremtid fået mandat af Lokalrådet til at arrangere en dag, hvor vi kan vise noget af det, vores landsby kan tilbyde.
Det bliver sidst i april.
Men vi gør ligesom Landsbyministeren: Vi nedsætter en gruppe.
Gruppen har allerede holdt sit første møde, og vi fandt ud af, at der kom
mange flere ideer på bordet, end bestyrelsen troede. Vi delte os i 2 grupper: 4 personer i en PR. gruppe og 6 pers. i en aktivitetsgruppe.
Grupperne skal nok fortælle mere om deres arbejde efter jul, men hvis
der er nogen, som har lyst til at være med i arbejdet, eller har en ide til
sådan en dag, så er man meget velkommen til at sige det til: Anne Grete
Madsen eller skrive til madam@madsenmadsensblomster.dk fra PRgruppen – eller Dagny Runge dagnyknud@mail.dk fra aktivitetsgruppen.
Hvis dagen skal blive en succes, så skal mange hjælpe til.
Ideen er altså at vise, hvad vores landsby kan byde på af spændende
ting, at vi bor i en levende landsby, og så få den ”gode” historie ud.
Det har været en trend, at unge flyttede til storbyen for at opleve dens tilbud – og der er mange spændende ting, som ligger tæt på – måske for tæt.
Men trend`s har det jo med at skifte. Man kunne ønske/forestille sig, at en
ny trend kunne blive:
At familiens børn skulle vokse op tæt på naturen.
At prioritere fællesskab og sammenhold
At dyrke sine egne grøntsager.
I København og andre byer giver man store summer for en kolonihavegrund for at dyrke sine egne grøntsager. Hvad kunne man ikke få her, for
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de samme penge?
Hvis/når denne nye trend slår igennem, så er det vigtigt, at høre til en af
De levende Landsbyer.
Det er ikke for at komme tilbage til den gamle landsby med masser af
små selvstændige, bydelav osv. Men vi skal se på, hvad den nye tid bringer af muligheder. Mange jobs kan i perioder passes hjemmefra en computer. Nogle underviser sine studerende hjemmefra, hvis der er en lynhurtig bredbåndsforbindelse. Måske kunne der opstå kontorhuse på landet,
hvor arbejdskraften er i nærheden. Transport er i hvert fald et kæmpe problem i mange byer.
Men tænk på om der er noget vi kunne vise på en landsbydag. Noget der
fungerer her eller en oplevelse (køer der lukkes ud?) og sig det eller mail
det.
Knud Runge

LIV I LANDSBYEN
Det er nu ca. 1½ år siden, skolen lukkede, og følgevirkningerne er for
alvor blevet synlige. Der er ikke så meget liv og aktivitet i vort sogn mere. Det kan kun vi selv gøre noget ved.
De politiske vinde har ikke været gunstige de senere år. Udkantsdanmark og specielt landsbyerne er virkelig ladet i stikken i disse tider. Jeg
har fundet et par fotos i arkivet, der viser eksempler på stort fremmøde.
Med kirken, hallen, sportsanlægget, skolens bygninger og forsamlingshuset har vi faciliteter, der rummer alle muligheder for at lade det
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summe af liv. Vi skal være omstillingsparate, vi skal være initiativrige, og
vi skal bakke op om arrangementerne. Her i efteråret har vi aflyst tyrolerfesten og julefrokosten, mens en flot juletræsfest burde have haft langt
flere deltagere. Revyen var tidligere udsolgt med det samme – det sker
ikke mere.
Hvad kan vi gøre? Sidder vi alle derhjemme og sysler med private aktiviteter? Er forening og fællesskab et overstået kapitel?
Jeg har ikke svaret og skal heller ikke gøre mig til dommer. Men noget
skal ske.
Der er masser af ledige timer på tennisbaner, på sportspladsen, i billardlokalet, i hallen og i forsamlingshuset. Der er gode muligheder for at deltage
i eksisterende aktiviteter, og der er rig mulighed for at finde på nye tiltag.
Vi skal ikke
forvente, at
myndighederne sætter noget i gang. Vi
skal selv klare
det. Som foreningsmand
gennem mange år ved jeg,
hvor livsgivende det er at
deltage i fællesskabets
glæder.

Lad mig nævne et par eksempler. Ideforum har med held indbudt til fællesskab om hjemlige håndarbejdssysler. Seniorklubben har med held tilføjet petanque som aktivitet. Der ligger garanteret mange andre ideer og
rumler. Lad os få dem frem på bordet, og så skal vi for alt i verden møde
frem til aktiviteterne. Lad os få mere liv i landsbyen – vi skal selv skabe
det.
Alex Andersen

7

Ribe Klatre Klub starter på en ny sæson, den vil vi gerne dele med så
mange som muligt. Så har dine børn, eller du selv, lyst til at få nogle
grænse-overskridende udfordringer både fysisk og mentalt, så kom ned
og få en prøvetur. Vi advarer mod garanteret vægttab! ☺
Klatring er en individuel sport, dvs. du er ikke afhængig af andre kan
møde op hver gang og du kan klatre når du har tid. Måske er det derfor
medlems antallet er eksploderet de senere år. Klatring er også en social
sportsgren, inden man får set sig om har man flere hundreder venner i
Danmark og udlandet, hvilket muliggør meget billige klatreture.
Klatresporten er på listen som mulig OL disciplin.
Klubben er åben for alle aldre
fra man er 8 år og op. Vi har
både almindelig træner og elite
træner på børnene mellem 8 og
17 år. I Ribe Klatre klub har vi
på grund af det arbejde haft
deltagere i DM, NM og EM
konkurrencer!
Der tilbydes tekniktræning og
man skal igennem to grundige
sikkerheds kurser før man må
sikre for andre. De værste skader vi har haft i klubben gennem flere år er hudafskrabninger ☺
Har du lyst til at læse mere skal du besøge http://ribeklatreklub.dk hvor
du finder åbningstider, priser, aktiviteter, historier fra vores klatreture
rundt i hele verden og meget mere.
Kontakt mig hvis du vil køre med til en prøvetur. Vi har åbent man/ons
18 til 21, fre/lør fra 15 til 18.
Hilsen Niels-Jørgen Hvidberg
njh@it.dk // 26195291
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Ny redaktør på Hunderup Sejstrup hjemmeside.
Vores redaktør Pia Bjerrum har valgt at stoppe, og vi vil gerne fra lokalrådets side, sige Pia mange tak for det store arbejde hun har lagt i
udarbejdelsen af hjemmesiden, samt for hendes hurtige opdateringer.
Når hun fik tilsendt rettelser gik der ikke mere end et par timer før det
var på siden. Desuden har hun tit gjort hjemmesiden interessant med
små billeder og tegninger som illustrerede informationer på siden.
Vi har været så heldige at Flemming Madsen har sagt ja til at overtage
arbejdet med hjemmesiden. Vi ser frem til et godt samarbejde med
Flemming.
Mailadressen redaktion@hunderup-sejstrup.dk som kan bruges, når
man vil sende noget til redaktøren, er blevet opdateret, således at det
bliver sendt til Flemming.
På lokalrådets vegne
Lejf Bjerrum Jørgensen

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Indsamlingen fortsætter!
Kom af med din gamle trillebør, plæneklipper, cykel,
brødrister eller andet gammel jern, som bare ligger og
flyder.

Ligger du inde med noget af ovenstående er du meget velkommen til at smide det i vores skrot-container der er opsat mellem
Forsamlingshuset og banen.
Når containeren er fyldt, bliver jernet solgt, og pengene bruges
til forbedringer i Forsamlingshuset.
Hvis du har større mængder du gerne vil have hjælp til at komme af med kan du kontakte
Sigurd Smidt på tlf. 4060 2962

Hilsen Forsamlingshuset.
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Udlejning af Sejstrup Forsamlingshus
gældende fra 1. januar 2013
Lille sal (max. 60 pers.):
Hele huset (med undtagelse af store sal), al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.

Pris inkl. slutrengøring

kr. 1800,(fra 1. januar 2014: kr. 1850,-)

Store og lille sal (max. 150 pers.):
Hele huset med al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og
toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.

Pris inkl. slutrengøring

kr. 2850,(fra 1. januar 2014: kr. 2900,-)

Lille sal v/ begravelse:
Hele huset (med undtagelse af store sal), al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.

Pris inkl. slutrengøring

kr. 1150,(fra 1. januar 2014: kr. 1200,-)

Store og lille sal v/ begravelse:
Hele huset med al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og
toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.

Pris inkl. slutrengøring

kr. 1550,(fra 1. januar 2014: kr. 1600,-)

Reservationsgebyret udgør altid kr. 700,- og tilbagebetales ikke ved afmelding.

Råderet priser (dagen før afholdelse af fest):
(uden ekstra rengøring)
Lille sal
Store sal

kr. 1300,kr. 2100,-
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Nyt fra Landsby Scenen
Forberedelserne til det års udgave af Cabarevyen ”Swinger i Degnens Have” er i
fuld gang.
De første 9 øveaftener på skolen, er blevet brugt på at få grundformen på plads i
musik og sangnumrene.
10. december rykkede øvningen fra skolen ned i forsamlingshuset, hvor der indtil
premieren 19. januar, er planlagt ialt 11 øveaftener.
Og hvordan går det så ? – som det plejer fristes man til at sige.
For hvis vi skal være helt ærlige, er status her i skrivende stund kort før jul, at
der fortsat er lang vej til en færdig forestilling.
Men hele holdet knokler på med de mange forskellige opgaver i revyen:
Billeder på bagscenen?
Virker lyset ?
Hvad skal vi bruge på scenen?
Hvilket tøj skal man have på i det nummer ?
Hvem skal bruge hvilke microfoner?
Hvordan skal vi bevæge os ?
Kan vi huske teksten?
Disse og en hel del andre ting, venter på at falde i hak i løbet af de sidste hektiske øveaftener inden premieren lørdag 19. januar. Men med den gode energi og
stemning der er blandt de ca. 30 medvirkende på og bag scenen, er vi ret sikre på
at vi også når det denne gang.
Cabarevyen ”Swinger i Degnens Have” kommer til at bestå af 23 numre fordelt
på 2 afdelinger af ca. 55 minutter. Repertoiret er en blanding af sang, musik,
sketcher og egne tekster, fremført i cabarevyens historie på scenen i Degnens
have i sommerlige omgivelser.
Hele holdet glæder sig til at vise resultatet af vinterens anstrengelser på i alt 6
planlagte forestillinger. Se annonce andetsteds i Landsbyposten.
Med venlig hilsen
Pia-Jørn-Jan
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben starter op igen i det nye år allerede onsdag den 2. januar
kl. 9.30 i hallen, hvor der er indendørs petanque. Derefter petanque hver
onsdag kl. 9.30.
Onsdag den 23. januar er interesserede petanquespillere inviteret til et
hyggearrangement i Føvling fra kl. 14.00 og et par timer frem. Man
medbringer selv kaffe. Tilmelding hos Alex Andersen eller på den fremlagte liste i hallen om onsdagen.
Torsdagsarrangementerne i forsamlingshuset har start den 10. januar kl.
13.30, hvor Bent Illum kommer på besøg og fortæller under overskriften:
GØR FATTER NU ALTID DET RIGTIGE – OG ER DER FORSKEL PÅ JYDER OG FYNBOER ?
“ Hvad fatter gør, det er altid det rigtige “, skrev fynboen H. C. Andersen i et af sine eventyr.
Johs. V. Jensen – som var jyde – skrev inspireret af H. C. Andersen også
om fatters bedrifter, men godt nok med en ganske anden udgang.
Bent Illum vil fortælle lidt om de to forfattere og læse de to fortællinger.
Torsdag den 24. januar kl. 13.30 er der lokal islæt, idet Inger Marie og
Børge Andersen vil fortælle om sommerens spændende rejse til Island.
Sammen med en masse andre gymnaster og ”Adventure Holidays” fra
Haderslev gik turen i bus rundt på sagaøen med mange storslåede oplevelser.
Torsdag den 8. februar kl. 13.30 kommer Mette Fjord og Ella Hedegaard fra ”Røde kors” og fortæller om et besøg i Hviderusland.
Hver gang indtages det veldækkede kaffebord ca. kl. 14.30 og der afsluttes med kortspil. Prisen for at være med er beskedne kr. 35,-, der betales ved indgangen.
Alle er velkomne.
Vores julearrangement var velbesøgt med Helle og Jørgen Hvitved til at
stå for den musikalske ledsagelse til de mange sange. Jørgen Hvitved
havde medbragt et par små noter til sangene, hvilket faldt i god jord.
Bankospillet bød på et væld af præmier, og kun ganske få gik tomhændede hjem. Stor tak til de mange private bidragydere og specielt tak til
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de erhvervsdrivende:
Thomas Høj Thomsen
Gørding Smede- og Maskinforretning
Land og Fritid i Gredstedbro
”Lykkebo” ved Søren Karlo Tækker
Holm Træbyg ved Tommy Ebbesen
Murerfirmaet Egon Sørensen ved Kim Andersen
Alex Andersen

Luciaoptog
2. søndag i advent indledtes gudstjenesten med Luciaoptog .
Vi lånte piger fra 3.klasse på Bakkevejens Skole.
Alberte og Anita fra Hunderup var med .
Venlig hilsen Mette.
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1. nytårsdags gudstjeneste.
Ved sidste års 1.nytårsdagsgudstjeneste bød vi vores nye
præst, som vikarierer for Arendse, præsten i Jernved, Ulrik
Maarup Iversen velkommen
med et glas vin og kransekage i tårnrummet
efter gudstjenesten.
Det synes vi alle var så hyggeligt, at Ulrik foreslog, vi gentog
arrangementet med at ønske hinanden et
godt nytår efter gudstjenesten .
Det gør vi gerne, og det er kl. 16.00 i Hunderup Kirke.
Alle er selvfølgelig velkomne.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
Januar.
01. januar, Nytårsdag, kl. 16.00 nytårshilsen i tårnværelset.
06. januar, H3K søndag, ingen
13 januar, 1. søn efter H3K, kl. 11.00
20. januar, . Si. søn efter H3K, kl. 11.00
27. januar, septuagesima søndag, kl. 09.30

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen
BØRNEHAVEN
Gitte Nørregaard Knudsen
30 22 35 95
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
7517 2402, Kirkevej 80
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand og haludlejning:
H.C. Jochimsen 60 49 14 17
Udlejning samlingssal:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Aage Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup,
tlf. 7517 4032,
mail: aagef@hotmail.com

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06

LANDSBY SCENEN
Kristina Søgaard
Ribevej 70, Sejstrup
kristinasoegaard@gmail.com
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.

HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

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 ................................................................52,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................55,00 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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Vintermotiver fra Sejstrupvej
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