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HUSKEKALENDEREN
Tor. 4. feb. 19.00

Ideforum. Afbud fra Inge Højby. Medbring eget
malergrej og malerier

Man. 8. feb. 19.30

HSUG generalforsamling i idrætssalen

Man. 8. feb. 19.30

Foredrag med Michael Brautch i konfirmandstuen
i Vilslev

Tor. 11. feb. 13.30

Seniorklubben i forsamlingshuset. Foredrag om
Grundtvig med Kristian
Lund Jepsen

Lør. 13. feb.18.30

Rockkoncert i forsamlingshuset

Tor. 18. feb.

Ideforum aflyst p.g.a. vinterferie

Tor. 25. feb. 13.30

Seniorklubben i forsamlingshuset. Alex Andersen
fortæller om udvandringen til Canada

Lør. 6. mar. 19.00

”The Beverly Band” spiller i forsamlingshuset.

Tor. 11. mar.

Borgermøde arrangeret af lokalrådet

Tir. 23. feb. 19.30

Forsamlingshusets generalforsamling I forsamlingshuset

Søn. 14. feb. 14.00

Fastelavnsfest i forsamlingshuset – start i kirken

Lør. 17. apr. 14 – 16

Gymnastikopvisning i HSI-hallen

CD med Landsbyfilmen kan nu afhentes
gratis hos Købmanden og hos Lunagaard
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Nyt fra købmanden – sidste chance!
Efter 8,5 måned med en borger ejet dagligvarebutik blev der den 18. januar 2010 gjort status for 2009.
Bestyrelsen fremlagde resultatet, der viste et underskud på kr. 274.000.
Dvs. indskuddet fra K34 ApS og fra Købmanden Michael er tabt, og ny
kapital skal rejses via K34, for at vi kan fortsætte.
En gennemgang af budgetterne i forhold til de realiserede tal viser, at der
er styr på omkostningerne – butikken drives med et meget lavt omkostningsniveau, men det må konstateres, at borgerne i Hunderup og Sejstrup
har valgt IKKE at lægge sin handel lokalt.
Der handles ca. 35% for lidt til, at driften kan hænge sammen. I kroner er
dette ca. 135.000 pr. måned, eller blot kr. 125,- pr. husstand mere pr.
uge…
Med baggrund i den manglende opbakning i hverdagen måtte bestyrelsen
desværre også oplyse, at vores købmand Michael har besluttet at stoppe
som købmand. Michael er fratrådt sin stilling og fraflytter byen indenfor
kort tid. Line tager over som daglig leder af forretningen, med hjælp fra
Charlotte Nielsen, som er ansat som butiksassistent.
Bestyrelsen gjorde det klart, at man ikke ønsker at give folk dårlig samvittighed over at handle andre steder, men handles størstedelen af dagligvarer udenbys, må vi forholde os realistisk til det, og ikke naivt kæmpe videre for en forretning, der ikke er bæredygtig.
Bestyrelsen mener fortsat, at forudsætningen for at drive købmandsforretning i Hunderup / Sejstrup er til stede. Det vil derfor være drøn ærgerligt
at skulle kaste håndklædet i ringen og endegyldigt miste muligheden for
at have et fælles samlingssted, samt en butik der gør Hunderup/Sejstrup til
det det er – nemlig en attraktiv landsby.
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Forholdene i butikken er gode, priserne er absolut konkurrencedygtige.
Det er en pæn butik, vi kan være stolte af, med et fornuftigt udvalg størrelsen taget i betragtning. Benzinpriserne ligger konstant under officielle
listepriser. Alle forudsætninger er tilstede, for at vi kan bevare vores købmand, men lad det endnu en gang stå helt klart:
Det kræver at vi handler i butikken!
Vi kan stadig nå at sikre butikkens fremtid, men der skal handles lokalt,
ellers er det en umulig opgave, og der skal handles nu, bogstaveligt talt.
Bestyrelsen er bemyndiget til med baggrund i tendensen for vores køb i
februar, egenrådigt at beslutte butikkens fremtid, uden yderligere borger/
anpartshavermøder. Det er således ikke en trussel men en realitet, at butikken afvikles og lukkes, hvis ikke der sker ændringer i vores købevaner nu.
Måske hårde ord, men det er virkeligheden. Ingen udefra beslutter butikkens fremtid for os... Vi beslutter det selv denne gang! Vi taler om virkeligt små penge, hvis vi alle bakker op. Kun kr. 125,- pr. familie pr. uge.
En særlig og stor tak til Line skal der lyde for en enestående, helhjertet og
dygtig indsats i butikken! Vi opfordrer alle til at give Line det skulderklap, hun fortjener, ved i hverdagen at komme forbi i køen ved kassen.
Vel mødt - vi ses hos købmanden!
Venlig hilsen
Bestyrelsen

ORIENTERING VEDR. OK-KORT
Da der har været nogle misforståelser omkring brugen af OKbenzinkortet i forhold til, hvorvidt HSUG bliver støttet, når
man benytter kortet, skal det derfor præciseres, at HSUG
IKKE modtager penge, hvis man tanker ved OK i Bramming
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Skal vi virkelig?
Nu er det sidste chance,
vi har februar måned til at vise,
at vi vil altså have en købmandsforretning i Hunderup

Til alle, der vil have et lokalsamfund, der sprudler af liv
•

Kom nu frit frem og vær med til, at vi stadig har en købmandsgård,
hvor vi kan handle – lokalt.

Til alle, der ikke tror på og vil vores lokalsamfund,
•

Har du tænkt på, at det måske er det forkerte sted, du har valgt at bo?

Til alle ,med de negative tanker,
•
•
•
•

lad nu de meget negative tanker flyve væk og mød op i KWIK SPAR.
Har du aldrig handlet i KWIK SPAR så giv det en chance og prøv det
Jeg harmes virkelig, når jeg hører personer, sige, at de ikke tror på, at
vi kan få gang i købmandsbutikken, når man aldrig handler der!
Er det korrekt, at det også er her JANTELOVEN gælder.

Til alle, med undskyldninger om, at det er en omvej, at handle i KWIK SPAR
eller at vi har købt anparter, så behøver vi ikke at gøre mere,
•
glem nu de dumme undskyldninger, de holder ikke.

Det er ikke fordi vi ikke kan og må handle andre steder, det må og skal vi
også gøre, men bruger du bare 1.000 kr. i måneden i KWIK SPAR, er du
med til at bevare et lokalsamfund, hvor vi stadig kan tiltrække købere til
vores huse, når vi nu engang ønsker at sælge, og hvor vi ikke har langt til
idrætsfaciliteter, skole, børnehave og kirke.
Eller undskyld nu er jeg ikke flink, men har I også allerede valgt disse faciliteter fra.
Anna Grethe Madsen,
Puggårdsvej 19, Sejstrup
OG lukker vi KWIK SPAR pr. 1. marts 2010, så giver jeg ikke meget for
titlen som Årets Landsby 2009.
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
februar.
07. februar, Forklaringsgudstj.konf.
14. februar, fastelavn, familiegudstj.
21. februar, 1.sø. i fasten
28. februar, 2.sø. i fasten

kl. 11.
kl. 14.
kl. 11.
ingen

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

Foredragsaften med
Michael Wagner Brautsch
(tidl. Præst i Darum, nu Gjesing).

Mandag, den 8.febr. kl. 19.30
I konfirmandstuen i Vilslev.

Kirken i medierne.
” Kirkens budskab er at forkynde Jesus Kristus som
hele verdens frelser. Er det så noget medierne
arbejder med på, eller modarbejdes det ?
Er vi midt i en ”mistænksomhedens kultur”, hvor
kirken er bange for medierne, for ”hvad er de mon ude på?”
Er dårlige historier om kirken de bedste, og hvad er
egentlig gode nyheder i medierne for en kristen ? ”
Vilslev og Hunderup Menighedsråd.
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Kære Borgere
Da vi havde stor succes med vores ansøgning om årets Landsby 2009,
har vi valgt at udvikle denne ansøgning
og omdøbe den til info-hæfte. Dette materiale er tiltænkt nye borgere
som ønsker et godt og grundigt verdens billede af
hvem Hunderup-Sejstrup er !
Tanken er at Ejendomsmæglere i området får nogle stykker til rådighed.
Ydermere har vi trykt et antal med henblik på at I - kære Borgere som er
de bedste ambassadører for vores helt unikke område, kan rekvirere et
hæfte hos Lokalrådet for at viderebringe det til eksempelvis, arbejdskollegaer, venner og bekendte, eller andre der viser interesse for området.
Samtidig vil vi fra Lokalrådet gerne takke Alex Andersen og Aage
Fredslund for det flotte arbejde både med ansøgningen men ikke mindst
det nye info-hæfte, det er et rigtigt flot stykke arbejde der er udført.
På Lokalrådets vegne
Michael

Nyt fra Markedsføringsudvalget
For at forenkle aflevering af informationer til henholdsvis
hjemmeside,landsbyposten og infoskærmen v/købmanden
er der blevet oprettet en ny mail adresse som hedder
redaktion@hunderup-sejstrup.dk. Hvis man sender til denne adresse
er man sikker på sine informationer når hele vejen rundt.
Der er dog stadig mulighed for at bruge fgl. mailadresser
Hjemmeside: bjerrum@newmail.dk (Pia Bjerrum)
LP: landsbyposten@hotmail.com ( Alex, Henrik)
Info skærm: nonbo@bjnonbo.dk
Vi håber dette er en hjælp for både foreninger og andre som ønsker at
dele sine informationer
Lokalrådet
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Gymnastikopvisning
Husk der er Gymnastikopvisning i HSI´hallen den 17.4 2010 kl.14-16.
Her kommer forældre/barn, Børnehave 1 og 2 holdet, Bh.kl -3 kl. piger, Bh. kl -2 kl. drenge og Spring holdet.
Holdene glæder sig til at vise forældre/bedsteforældre hvad de har øvet
i løbet af vinteren.
Med venlig hilsen HSUG
Laila Vejrup, Pia Ebbesen og Line Gravsholt.

Dagsorden for Generalforsamlingen i HSUG.
8. februar 2010 kl. 19.30
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Udvalgs beretninger.
4. Regnskab.
5. Evt. Ændringer af vedtægter.
6. Valg til bestyrelse. På valg er Pia Ebbesen, Laila Vejrup,
Michel Riddersholm, Claus Jæger og Gitte Larsen. Charlotte Jepsen stopper efter 1 ekstra supplerende år
7. Valg af Suppleanter.
8. Valg af revisorer.
9. Evt. forslag.
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♫

♪ Fastelavn er mit navn…
Der afholdes Fastelavnsfest
Søndag den 14. februar 2010

Vi starter i Hunderup Kirke kl. 14.00 med gudstjeneste med fastelavnsoptog – vi håber rigtig mange udklædte børn vil deltage.
Herefter fortsætter vi i Sejstrup Forsamlingshus
med tøndeslagning og hygge frem til kl. ca. 16.30
Pris: Barn 30,- / Voksen 30,-

Arrangører:

&
Menighedsrådet
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Kiosken i Hunderup Hallen.
Har du brug for, at kiosken skal holde åben ved et
arrangement i hallen kan du kontakte,
Pia Ebbesen på tlf. nr. 23 25 65 10 eller
Gitte Knudsen på tlf. nr. 30 22 35 95
Mangler du evt. slikposer til børnefødselsdagen eller andet,
vil vi meget gerne hjælpe. Ring og aftal nærmere.
For trænere og ledere er det stadig muligt, at låne nøglen i forbindelse med træning. Ligeledes kontakt os venligst i god tid,
så er I sikre på at i kan komme ind.
Med venlig hilsen
Pia Ebbesen og Gitte Knudsen.

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.
Henvendelse til: Michael Bertelsen, Kjærgårdsvej 40,
mobil 26 19 31 94 eller 76 56 11 22
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Sne i december 2009
Onsdag den 16 december vågnede vi til et snedækket landskab, og jeg fik
lynhurtigt lavet et planlagt møde om til et telefonmøde. Så blev skistøvler
og langrendsski gravet frem. For 2 år siden blev jeg grumme til grin, da jeg
foreslog, at vi skulle købe ski, så vi havde dem, hvis der skulle falde noget
sne. Heldigvis fandt vi nogle gode brugte ski i den gule avis, og det var jeg
glad for nu. Jeg smugtrænede lidt i anlægget og på Claus's lille private golfbane. Da jeg blev mere modig, tog jeg turen ud over markerne til Fruerlundvej, hvor jeg først løb op til Nørrelundvej og bagefter retur og helt ned
til markerne syd om nr. 3. Sneen var ok, men vinden rev i ørerne på tilbageturen. De næste dage gentog jeg turen, enten alene eller sammen med Jørgen. Nogen gange kunne man løbe i sit eget spor, andre gange var det helt
føget til. Det var sjovt at se, at harerne brugte skisporene som sti. De har
det åbenbart ligesom os, de vil helst færdes i de tilkørte spor. Lørdag kørte
vi helt ind i Holænderskoven, og der så vi, at den anden halvdel af den
gamle bøg var faldet under vægten af is/sne, (se det nyeste billede samt de
gamle billeder fra Bramming Lokal-årbog 2004).

Vi måtte opgive at køre rundt i skoven, for alle træerne var tynget til jorden
af is, så stierne var helt lukkede. Søndag var vi en tur i mosen, men der er
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alt for mange hegn og vandløb, så vi foretrækker Fruerlundvej, selv om den
ind imellem var lidt iset. Den 22. december var en våd og tung omgang, mens
der den 23. og 24. var isskorpe, der rev i støvlerne. Så var den fornøjelse slut.
Sideløbende med skiturene var vi i anlægget for at fjerne knækkede grene og
trætoppe. Der er meget, der er knækket. Det skyldes nok, at træerne står tæt
og derfor vokser sig lange og ranglede for at nå op i lyset, og derfor knækker
de lettere. Heldigvis kunne isen på den midterste sø bære, så vi kunne fjerne
grenene derfra. Mange steder måtte vi klippe dem fri af isen. Vi er stadig i
gang med at hakke dem i småstykker, så de ikke fylder for meget i skovbunden.
Vi har længe været igang med at tynde ud omkring den bagerste sø, for at
gøre den lysere. Det var meningen, at vi ikke ville røre den midterste sø - den
skulle have lov at være "vild" - men det har naturen så ændret på. Det ville
være synd at lade de nedfaldne grenene blive liggende i søen, for den skulle
nødigt gro til.
Vi har i øvrigt fået et højst usædvanligt træ ved den bagerste sø: et suttetræ.
Der hænger en snor med 4 kulørte sutter.
Helle Hvitved

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Madam Madsen’s Blomster
www.madammadsensblomster.dk

Kistepyntning, kranse, bårebuketter m.m.
Ønskerne kan være meget forskellige, men jeg opfylder
gerne jeres ønske om noget smukt på livets sidste rejse.
Jeg rådgiver og vejleder gerne.
Træffes alle dage mellem kl. 8.00 og 20.00
på tlf. 76 56 03 72.
Gratis udbringning
Udbringning af buketter m.m. i områderne med postnr.
6740, 6690 og 6771 er uden beregning.
Kan også formidle leveringer til resten af Danmark.

Indsamlinger (kan ske her i butikken)

til blomster i forbindelse med f.eks. runde fødselsdage,
bryllup eller dødsfald modtages gerne.
Håndlavet kort med hilsen og navne (maskinskrevet) kan vedlægges.
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Seniorklubben har 2 torsdagsarrangementer i februar.
Torsdag den 11. februar kl. 13.30 kommer direktøren for ”Jydske Vestkysten”, Kristian Lund Jepsen, og fortæller om den kendte digter, N.F.S.
Grundtvig.
Gennem sang og fortælling vil vi blive guidet gennem Grundtvigs spændende liv og få et indblik i hans store betydning for kultur og højskolebevægelse i Danmark.
Torsdag den 25. februar kl. 13.30 er det så undertegnede, der skal levere
et indslag om Canada. I 1957 udvandrede min moster og hendes familie
til Canada. I år 2001 og igen i 2006 var vi på besøg hos familien og på
rundtur i Alberta og British Columbia. Med disse begivenheder som holdepunkt vil jeg med fotos og fortælling beskrive mine oplevelser i dette
verdens næststørste land.
Jeg har givet det titlen ”Udvandringen til Canada”.
Husk det foregår i forsamlingshuset, og der er som altid adgang for alle.
På tirsdagene den 2. og 16. februar hygger 17 af seniorklubbens 120
medlemmer sig med bowling i Ribe bowlingcenter.
Mandag den 1. februar kl. 11.30 genoptager seniorklubben sine computerkurser. Der er også et hold på onsdage kl. 15 – 17. Tilmelding til Alex
Andersen på tlf. 75172872.
Alex Andersen
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DEN UNGE LANDMANDSFAMILIE
Efter nu at have talt med en del ældre landmænd, har jeg denne gang valgt
at tage en samtale med en af vore unge landmandsfamilier. Det drejer sig
om Jeppe Klingsten Sørensen og Marjanna Skovshoved, begge 28 år,
samt deres 2 døtre, Elisabeth på 3 og Emma på 1 år. Der er det kuriosum
ved navnene, at Marjanna stammer fra Polen, mens Elisabeth er opkaldt
efter Jeppes mor, Lisbeth Klingsten, der jo døde i en alt for ung alder. Elisabeth blev netop født på 10-årsdagen for Lisbeths død.

Jeppe er født og opvokset på Hunderup Nørregård, Kjærgårdsvej 3, der
blev erhvervet af forældrene, Søren og Lisbeth, kort tid inden Jeppe kom
til verden i 1981.
Dengang overtog Søren Damkjær et decideret kvægbrug med ca. 20 ha
jord, men det straks omlagt til svineavl.
Jeppe har altid nydt livet på gården. Uden at blive pacet frem af forældrene blev det en naturlig del af hverdagen at hjælpe til derhjemme, så da
Jeppe havde afsluttet sin skolegang, påbegyndtes landmandsstudiet, der
17

kom til at strække sig over næsten 10 år.
UDDANNELSEN
Det gjaldt om at få ansættelse, for så ville man fortsætte med at få løn under opholdene på landbrugsskolerne. Første arbejdssted var hos Ralf Sandering i Ribe i 1 år, og senere blev det til 1½ år på en gård med grise hos
Frank Madsen i Ølgod. Indimellem klaredes modul 1a på 2 mdr., 1b på 6
mdr og modul 2 på ½ år på Kjærgård landbrugsskole, hvorefter Jeppe var
faglært landmand. I øvrigt samme udannelse som Marjanne fik i 2002.
Så var det hjem at arbejde i ½ år, inden værnepligten på 6 mdr. blev klaret
i civilforsvaret. Her blev tiden udnyttet til at erhverve kørekort og få førstehjælpskursus.
Men Jeppe ville mere. En landmand skal også have styr på økonomien, så
Jeppe måtte på Kjærgård landbrugsskole ½ år mere for at klare modul 3.
Modul 4 på 4 mdr. blev gennemført på Grindsted landbrugsskole, og så
var formaliteterne i orden til at blive selvstændig landmand. Privatøkonomisk måtte Jeppe klare sig med SU på de 2 sidste moduler.
Nu skulle uddannelsen omsættes i praksis, så det blev til 1½ års ansættelse
som driftleder i Vester Nebel, inden Jeppe vendte næsen hjemefter for ca.
2½ år siden.
Allerede i dag er der sket store forandringer i uddannelsen, og det er bestemt ikke blevet lettere.
FØDEGÅRDEN
På fødegården er der sket ting og sager, siden opstarten for næsten 30 år
siden. Der er nu 130 ha jord, og det er blevet et decideret svinelandbrug,
dog med 40 stk. højlandskvæg som hobby. Bygningsmæssigt er alt nu
samlet på et sted, hvor man før havde lokaliteter rundt omkring. På markerne dyrkes korn, majs og græs. Majs og græs sælges, mens kornet kan
dække eget behov i ca. 3 mdr., hvorefter man må købe. Der er 1000 søer,
og de producerer ca. 26.000 smågrise på årsbasis. De 3.000 fodres op til
slagtesvin på ca. 110 kg, mens resten sælges som småsvin, når de vejer 30
kg.
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På mit spørgsmål, om det ikke er meget fabriksagtig, er Jeppe helt klar
med svaret. Da det er levende dyr, vi har med at gøre, kræver de hele tiden opmærksomhed og omsorg, og arbejdet er aldrig rutinepræget, men
særdeles afvekslende. Dyrene holder aldrig ferie, men skal passes hele
året.
Foruden ejerne, Jeppe og Søren, består arbejdsstyrken af Marjanna på
halvtid, en fodermester, en smed samt 2 elever. I dag er det en nødvendighed med en stor arbejdsstyrke, og man kan heller ikke nøjes med 250 søer,
som var nok før i tiden.
Jeppes arbejdsdag starter kl. 5.30 på alle hverdage samt hver 4. weekend
og slutter ved 17 – 18 tiden om aftenen. Det er en lang arbejdsuge, men
sådan føler Jeppe det ikke. Han kan lide arbejdet, og med så stor en arbejdsstyrke er det muligt at indflette fritimer efter behov samt holde ferie.
EJERFORHOLDET
Tankerne om et generationsskifte har udmyntet sig i oprettelsen af et aktieselskab, hvor Søren og Jeppe indgår med hver 50 %. Et landbrug som
A/S er lidt af et særsyn, da et I/S er mest almindeligt, men her har man set
flest muligheder i den valgte løsning, bl.a. for at holde økonomi og familie
adskilt. Storebror, Rasmus, er ikke med. Han har købt farbroderens landbrug i Føvling.
Familielivet er mest lagt i hænderne på Marjanna. Pigerne har desværre
arvet en sygdom fra Jeppes mor, og det kræver Marjannes tilstedeværelse.
Hun kunne godt ønske, jeg var mere hjemme, erkender Jeppe ærligt. Huset på Kjærgårdsvej 12 blev købt i 2004, og her trives familien godt. De 2
piger er til rigtig stor glæde for forældrene. De går til gymnastik, mens der
ikke er tid til at ride på de 3 heste. Jeppe og Marjanna deltager ikke i foreningsaktiviteter, men priser et godt naboskab i høje toner.
Tolerancen over for landbruget er i top i Hunderup-Sejstrup, og generelt
stortrives familien på den valgte bopæl. Som bibeskæftigelse er Jeppe
med i bestyrelsen på Kjærgård landbrugsskole, og så er der lige en interesse for veterantraktorer.
Alex Andersen
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Ordinær
generalforsamling i

Hunderup-Sejstrup Sogns Forsamlingshus

Tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19.30

i Sejstrup Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 16. februar 2010 på mail
bjerrum@newmail.dk
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Bamsefest i Degnehaven
07-01-2010
Torsdag den 7. Januar holdte Degnehaven Bamsefest hvor hvert
barn måtte tage en bamse eller tøjdyr med i børnehaven. Sofia Larsen 5 år og Christine Nagstrup 5 år fortæller.
Sofia: Det startede med at vi spiste boller med vingummibamser og
drak saftevand.
Christine: Og så skulle vi fortælle om vores bamse
Sofia: I Troldebo sad vi på en rød stol og fortalte. Jeg havde Kitty med,
en lille kat
Christine: Og jeg havde en kanin med fra Build a Bear. Jeg har et hus til
den.
Sofia: I stolen skulle man fortælle hvad bamsen kan, hvad den spiser og
om man sover med den.
Christine: Min bamse kan ikke rigtig noget. Men den har et navn og det
er Nanna
Sofia: Min hedder bare Kitty og den kan hoppe, blive bange og klatre op
på høje tårne.
Christine: Efter vi havde fortalt om vores bamse legede vi stopdans
Sofia: Vi dansede kun. Med fuld fart.
Sofia & Christine: Det var rigtig skægt. Og sjovt at høre om de andres
bamser.

Sofia med bamsen Kitty
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Nyt fra det nye lokalråd.
I forbindelse med kommunalvalget, blev der også afholdt valg til lokalrådet. Jimmy Nonbo, Michael Bertelsen, Alice Høy og Lejf Bjerrum
Jørgensen blev valgt. Efterfølgende har formændene for de lokale foreninger udpeget yderligere 3 personer, nemlig Bent Madsen, Helle Hvitved og Lotte Aarhus.
Vi har afholdt konstituerende møde. Lejf blev valgt som formand og
Helle som kasserer. Vi har nedsat 3 arbejdsgrupper. Et aktivitetsudvalg,
et marketingsudvalg og et helhedsplansudvalg.
De 3 udvalg har allerede forskellige arrangementer i støbeskeen. Datoer
og indhold vil blive annonceret i landsbyposten, på infoskærmen hos
købmanden og på vores hjemmeside Hunderup-Sejstrup.dk
Aktivitetsudvalget har bl.a. planer om grundlovsfest og cykeltur.
Markedsføringsudvalget har planer om at afholde et informationsmøde
for tilflyttere, hvor lokalrådet og øvrige foreninger vil orientere om livet
i Hunderup Sejstrup.
Helhedsplansudvalget og Esbjerg kommune har det sidste års tid arbejdet på en landsbyplan, og når den er blevet behandlet politisk, er den
klar til at blive præsenteret på et borgermøde torsdag d. 11 marts.
Nærmere oplysninger om tid og sted og indhold af mødet kommer i næste nummer af Landsbyposten, eller hold øje med hjemmesiden.
Lokalrådets medlemmer og de udvalg de sidder i:
Aktivitetsudvalg:

Helle Hvitved
Lotte Aarhus

7517 2417
4014 1911

Markedsføringsudvalg:

Michael Bertelsen
Bent Madsen

7656 1122
7517 2045

Helhedsplansudvalg:

Alice Høy
7510 1027
Jimmy Nonbo
7517 2167
Lejf Bjerrum Jørgensen
7517 3591

På lokalrådets vegne
Lejf Bjerrum Jørgensen
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NYT fra Bente’s private pasningsordning
” privat dagpleje ”
Hej igen – jeg vil lige komme med lidt om hvad der er sket her, siden sidst.
Vi er en del ude og lege i sneen herhjemme og ude i området. Jeg har derfor
anskaffet et tørreskab så vi altid har tørt tøj at tage på, hvis vi bliver våde i
løbet af dagen.
Jeg har pr. 1. Februar 5 børn : Tobias, Jonathan, David, Alberthe og Sander.
Den 1. April skal nogle af drengene i børnehave og så har jeg en ledig plads,
så hvis det har jeres interesse kan jeg kontaktes på tlf. 50528606.
Prisen er 6600,oo kr/mdr. Til dette får i et kommunalt tilskud på max 75 %,
så jeres egen betaling blive 1650,00 kr/mdr. Derudover gives der også søskende rabat fra kommunen.

Med venlig hilsen

Bente Held
23

Stafetten
I december blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig at skrive noget i
Landsbyposten. Og det skulle jeg selvfølgelig gøre på dansk. Det blev en
udfordring for en hollænder, som har boet på Puggårdsvej i Sejstrup
i cirka halvanden år - men jeg skal prøve det alligevel.
Mit navn er Marianne Wind, og jeg bor sammen med min hollandske kæreste Tjarco Galama. Det har altid været Tjarco's drøm at arbejde med køer. Som så mange hollændere har han også taget springet og flyttede til
Danmark i marts 2003, hvor han begyndte som fodermester hos Lars Boel. Mellem 2005-2006 arbejdede han på en anden gård, men så kom han
tilbage til Sejstrup igen.
Hvis jeg bliver spurgt om et liv på landet også har været min drøm, så må
jeg være ærlig. Nej, det har det ikke været. Selvom jeg er født i en mindre
by, som har omkring samme størrelse som Ribe, tror jeg, at jeg er blevet
en bypige. P.g.a. min uddannelse (ernæring og folkesundhedsvidenskab)
har jeg boet i Groningen, Maastricht og Gøteborg. I mit arbejdsliv har jeg
boet i storbyerne Rotterdam og Oslo. Det var derfor en rigtig, rigtig stor
forandring at flytte til en lille by som Sejstrup.
Selvfølgelig var det dejligt, at jeg kunne være med til gymnastik, både
som deltager og som hjælpetræner ved de unge piger og drenge. Det er
også sjovt at være kreativ sammen med kvinderne
på Hunderupskolen. Måske har vi snakket sammen på skibbroen i Ribe,
hvor jeg sidste sommer, på onsdagene, har solgt spændende hollandske
varer sammen med Laila Vejrup.
Min flytning fra det ene land til det andet land, og fra en storby til en
landsby har ikke været den eneste store forandring i mit liv. Efter at jeg
igennem 8 år har arbejdet med forebyggende sundhedsprojekt rettet mod
børn, blev jeg smittet med blomstervirussen, fordi jeg har hjulpet Anne
Grethe fra Madam Madsens Blomster i hendes pæne butik. Sidste efterår
begyndte jeg derfor med en uddannelse som blomsterbinder. Uddannelsesstedet var Beder ved Århus, og hvor var det dejligt at bo så tæt på en
storby igen! Lige nu arbejder jeg som blomsterbinder hos Grøn Fritid i
Ribe. Om det bliver blomster, eller om jeg skal prøve at finde arbejdet i
det sundhedsfremmende område, det skal fremtiden vise.
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Til slut vil jeg gerne fortælle lidt om mine erfaringer med at bo i Danmark. Jeg tror, at det måske var lidt nemmere at "integrere" i Sverige og
Norge, hvor jeg også har boet. Men selvfølgelig var det storbyer, jeg boede i.... Så måske har det noget at gøre med forskellen mellem storbyer og
landsbyer??? Jeg vil bare sige tak til jer som har inviteret os på kaffe eller
middag. Det var også dejligt at opleve en dansk tradition: Sankt Hansaften
hos Jens og Åse Biltoft.
Jeg tror ikke, at forskellen mellem danskere og hollændere, når det gælder
mentalitet osv. er så stor. Vent - jeg har opdaget forskelle alligevel. I Holland er det ikke nødvendigt at give hånd inden og efter, man kommer forbi til middag. Det gør vi hollændere bare ikke. Vi siger heller ikke "tak for
sidst", så hvis Tjarco eller jeg ikke siger det, er det ikke fordi vi vil være
uhøflige. Vi glemmer det bare.
Til slut, vil jeg gerne sige, at døren står åben for jer. Kaffen er altid klar. I
må selvfølgelig ringe først, hvis I hellere vil gøre det, men det er ikke
nødvendigt. I må bare komme forbi til en lille snak og til at spise hollandske vafler .
Vi snakkes?
Stafetten gives videre til Mette Due og Klaus Fries.

Ideforum
Der er et par ændringer.
Til arrangementet torsdag den 4. februar er der desværre indløbet afbud
fra Inge Høj, der skulle vise og fortælle om arbejdet med malerier. Vi mødes alligevel denne dag, men husk at medbringe eget malergrej og malerier.
Torsdag den 18. februar falder sammen med vinterferien og bliver derfor
aflyst.
Dagny Runge
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Hilsen fra Thailand
Vi har modtaget en hilsen fra Thailand fra en tidligere Sejstrup-beboer.
Jeg har udeladt et par linier med personlige beskyldninger.
Hej og godt nytår til jer alle i Danmark. Vil I hjælpe mig lidt på vej.
I dag er jeg far til en lille datter født i 2009. Hun hedder Kitty Na Ta Pon
- nu har jeg beklageligvis en meget alvorlig lungesygsom, så jeg må tage
medicin hver dag og passe meget på mit helbred.
Min datter er født lidt før tiden - hun havde gulsot og var ved at gå bort men hun klarede den - for hun er en lille kæmper - med dansk entusiasme.
Men det kostede mange penge til hospital i Thailand, og Den Danske
Bank lukkede bare min konto i Danmark, fordi jeg venligst forespurgte
om en kredit på kun 3.000 kr.
Hun har dansk pas, men jeg kan ikke stille en garanti på mere end 60.000
kr. for min thailandske hustru - som jeg har kendt i 7 år nu.
Mit hus gik på tvangsauktion, fordi Danske Bank ikke ville udbetale min
pensionsopsparing fra Frøs Herreds Sparrekasse i Ribe trods mine personlige værdier for op til næsten 1 million danske kroner.
Nu ejer jeg næsten ingenting.
Men jeg har ikke råd til at køre en retssag - for det koster mange penge.
Så rådden kan man være - hvis man er stor nok.
Med venlig hilsen
Søren Steven Ringhauge Suwannaphan.
- Vil i skrive det i Landsby Posten for jeg var altid Glad for at bo i Sejstrup (Kirkevej 11).
Redigeret af Alex Andersen

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510

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

BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37

BØRNEHAVEN
Jette Bjerg Brix
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
Kirkevej 9, 75 10 18 29
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Peter Larsen, 59 44 77 51
Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sigfred@bbsyd.dk

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06

LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
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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Fra Landsbyscenens opførelse af ”Røverne fra Rold”

Hockeyarrangementet i hallen den 30. december
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