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HUSKEKALENDEREN
Tor. 7. okt. 13.30
Søn. 10. okt. 14.00
20. – 22. okt.
Tor. 21. okt. 13.30
Fre. 23. okt. uge 43
Lør. 24. okt. 8.00
Tir. 2. nov. 19.00
Tor. 4. nov. 13.30
Ons. 24. nov. 19.00
Tor. 9. december
Søn. 9. januar
Lør. 22. januar
Søn. 27. februar
2. – 4. juni 2011

Seniorklubben. Leif Fabricius om tur til Kilimanjaro i Tanzania
Døvegudstjeneste
Gymnastikskole i Bramming
Seniorklubben. Anne Marie Morris om sin kinesiske familie
Indefodbold starter
Indefodbold for oldboys starter
Status og inspirationsmøde om den lokale kirke
Seniorklubben. Tidl. KZ-fange, Ejnar Brøgger,
fortæller
Syng julen ind i Hunderup kirke
Forsalg til ”Cabarevyen”
Minifodboldstævne i hallen
Første ”Cabarevy” forestilling
Minifodboldstævne i hallen
Landsbyfest

Cabarevyen på TOUR opføres følgende datoer:
Lørdag d. 22/1 - Onsdag d. 26/1 - Lørdag d. 29/1
Tirsdag d. 1/2 - Torsdag d. 3/2 og Lørdag d. 5/2 2011

Billetsalget foregår torsdag den 9. december 2010
– mere herom i næste udgave af Landsby Posten.
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Ideforum på Hunderup skole
Tirsdag d. 5/10 - 2010 mødes vi igen i natur/teknik - og håndarbejdslokalet på Hunderup skole, til hygge og inspiration. Alle, der har lyst til at få
en snak, en kop kaffe, få inspiration eller give inspiration til andre, er velkommen til at være med.
Vi vil drøfte, om der er interesse for at arrangere kurser, og i fællesskab
planlægge vinterens program. Har du ønsker eller ideer så kom og vær
med i planlægningen. Det er helt uforpligtende at være med. Vi har fået
lov til at låne skolens dejlige lokaler, og kaffen koster kun fem kroner.
Hvis der er behov for glas - keramik - akvarel - eller andre kurser, vil vi
undersøge, hvor det kan lade sig gøre.
Vi mødes kl. 19.00 og slutter kl. 21.30, men man kan komme og gå, som
man har lyst til.
Mødedatoer før jul:
5/10
26/10
9/11
23/11
Har du lyst til at være med så mød op tirsdag d. 5/10 med eller uden håndarbejde.
Venlig hilsen Dagny Runge.

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Efter lidt afgang og en tilsvarende tilgang er seniorklubbens ca. 120
medlemmer godt i gang med en ny sæson. De første bowlingkugler begyndte deres vandring hen mod de sagesløse kegler tirsdag den 14. september. En del kegler faldt omkuld, og der var flere gode serier. Der
fortsættes med bowling tirsdage kl. 15.00 i ulige uger.
Allerede torsdag den 9. september begav 37 deltagere sig til Gram slot
og fik der en fantastisk oplevelse. Vi var rundt i lokalerne, der indtil for
3 år siden var i en sølle forfatning. En ny ejer og et engageret personale
har bragt liv i de gamle bygninger og samtidig skaffet 30 – 40 nye arbejdspladser. Vi var heldige med vores guide, der var en medrivende
fortæller. En rigtig god tur.
Mens dette blad er under udarbejdelse, har vi lyttet til fhv. forstander for
Ribelund, Erik Henriksen.
Første arrangement i oktober er torsdag den 7. oktober kl. 13.30. Her
kommer den kendte revymand, Leif Fabricius, og fortæller om en tur til
Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, i Tanzania.
Programmet følger samme skabelon. Der er foredrag kl. 13.30 til ca.
14.30, hvor der serveres kaffe med hjemmebagt brød. Derefter gøres
foredraget færdig, og så går der gang i kortspillet eller almindelig hyggesnak indtil kl. 17.00.
Kom og vær med. Det koster kun kr. 35,- alt inklusive, og der betales
ved indgangen.
Torsdag den 21. oktober kl. 13.30 får vi besøg af tidligere forstander for
Rødding højskole, Anne Marie Morris. Hun holder et foredrag under
titlen: ”Min kinesiske familie”.
Torsdag den 4. november kommer tidligere KZ-fange, Ejnar Brøgger fra
Hammelev, og fortæller om sin tid i koncentrationslejr.
På gensyn i forsamlingshuset. Alle aldersgrupper er velkomne.
Alex Andersen
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Nyt fra købmanden.
Som orienteret, i Landsbyposten i september 2010, har købmanden
brug for arbejdskapital. Tilbagemeldingerne fra borgerne i september er
entydige, opbakningen er intakt og ønsket om at bakke op endnu en
gang synes at være til stede.
Status p.t. er, at bestyrelsen har deltaget i et møde med banken, hvor vi
fik forlænget den midlertidige trækningsret i to måneder. Disse måneder skal bruge til at rejse kapital – vi har brug for ca. kr. 250.000, for at
kassekreditten kommer ned på et niveau, hvor banken også synes, det er
fornuftigt at stå bag den borgerejede købmand.
Med baggrund i bankmødet og borgernes tilbagemelding er der taget
initiativ til en kapitaludvidelse i K34 ApS. I praksis skydes kapitalen
videre ned i driftsselskabet, der ejer købmanden.
På nuværende tidspunkt er der således husstandsomdelt blanketter til
tegning af anparter, ligesom der ligger blanketter klar i butikken.
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Bestyrelsen opfordrer alle borgere og virksomheder, og ikke kun nuværende anpartshavere til at bakke op ved at tegne anparter. En anpart
koster kr. 500, to koster kr. 1.000 osv.
Byen løftede i 2009 opgaven omkring køb af ejendommen og etableringen af købmanden, nu er det hverdag. Lad os igen bevise at vi står
sammen og, at vi kan det vi vil i Hunderup-Sejstrup.

Med venlig hilsen
Tonny Lang

LANDSBYJOURNALIST
TIL ”LANDSBY-POSTEN” SØGES
Vi høster megen ros for ”Landsby-Posten”, og det er vi glade for. Mange tilkendegiver, at det er dejligt at blive informeret om, hvad der sker i
sognet. Jeg vil gerne referere fra de begivenheder, jeg deltager i. På det
seneste har der været en del aktiviteter, jeg ikke har kunnet deltage i, og
så kommer der ingen omtale i bladet. Det er trist.
Løsningen kan være, at en interesseret person indgår i redaktionen og
hjælper med at referere sognets begivenheder. Sidder du inde med interesse for sognet, og har du lyst til at være med til at udgive et spændende blad, så kontakt mig venligst. Arbejdsbyrden er overkommelig.
Alex Andersen tlf. 29702872
Mail: roedgaard@andersen.mail.dk
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FODBOLD
HSUG's piger har lørdag den 18. september deltaget i Danske Bank's Pige
Cup.
De tabte alle tre kampe (uden selv at score et eneste mål), men de fik pokal for "Fair play", hvilket de var meget stolte af.
Det er pigernes første sæson, men de er ikke slået ud trods deres mange
nederlag, og de er alle klar når indendørssæsonen starter op.
På bagsiden kan ses et foto fra præmieoverrækkelsen, hvor træneren (Inge
Nagstrup) også er med på billedet.

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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FODBOLD INDENDØRS 2010/2011
Så nærmer sig tiden tiden, hvor indendørssæsonen går igang.
Vi starter op, fredag den 23 Oktober 2010 ( Uge 43 )
Tider :
Fredage:
16.00 - 17.00
Drenge og piger 0. og 1. klasse - træner Pascal Tanyimboh
Piger 2. og 3. klasse - træner Inge Nagstrup
17.00 - 18.00
Drenge 3. til 6. klasse - Træner Claus Schønwandt
18.00 - ????
Her er mulighed for træning, hvis man ønsker og benytte sig af muligheden kan man kontakte Claus Schønwandt på 21250156.
Lørdage:
08.00 - 09.00
Oldboys
Alle er velkomne......
Der vil i løbet af sæsonen være mulighed for og komme ud og prøve kræfter og evner med andre hold, da der løbende vil blive afholdt stæner i DGI
regi.
Vi skal således selv afvikle 2 minihal stævner her hjemme i Hunderup i
dagene 9 Januar 2011 og 27 Februar 2011. Sæt kryds i kalenderen disse 2
dage så i kan komme i hallen se de lokale helte og heltinder.
Vel mødt!!!!!!
Fodboldudvalget.
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Mødet omkring forslag om
Skolelukning d. 14.09.2010
Som alle sikkert er bekendt med, har man i Børn og Familieudvalget bedt
embedsmændene udarbejde et forslag til, hvordan man løser opgaven mht.
det faldende børnetal i Esbjerg Kommune. I rapporten peger man på lukning af Hunderup Skole. Det gav naturligvis anledning til at Lokalrådet
indkaldte til borgermøde med det formål, at få klarlagt hvilken form for
Skole man ønsker i Hunderup/Sejstrup fremadrettet.
Referat:
Lejf bød velkommen på Lokalrådets vegne, for dernæst at gennemgå de 5
punkter som LR havde set som mulige løsningsforslag, samtidig blev der
fra LR side lagt op til at nedsætte en aktionsgruppe, med det formår at ha`
den overordnede kontakt til politikerne, at samle alle trådene, at forestå og
arrangere de nødvendige informationsmøder, der vil opstå og ikke mindst
arbejde med den eller de løsningsforslag der blev aftalt på dette møde.
1. Bevare skolen som der kendes i dag, altså en politisk løsning hvor man
får tildelt x-tra midler, da det som udgangspunkt er dyrere at drive en lille
skole kontra en stor skole (antal elever pr. klasse)
2. Bevare skolen uden at få tilført x-tra midler, hvor opgaven så ligger hos
skole ledelsen (Bakkevejens skole)
I at få midlerne til at slå til, sagt med andre ord at udgiften pr. elev er den
samme som på Bakkevejens skole i Bramming.
3. Genetablere et Børnecenter
4.Etablere en Friskole eller en satellit af en anden etableret friskole
5.Acceptere en lukning
Der var hurtigt en klar holdning til, at den kommende opgave primært lå i
de første 2 punkter.
Der blev givet en masse input til aktionsgruppen og ikke mindst blev der
stillet meget skarpt på budgettet og regnskabet, som forligger for sidste
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skole år 2009. Grundet den store interesse til økonomien, skyldes primært
at det som Rapporten ligger vægt på er – ” hvad er besparelsen ved at lukke skolen og sluse eleverne ind på Bakkevejens skole” . Det er nu den primære armbøjning, men samtidig vil der også blive arbejdet på at findes
en længere og mere holdbar løsning denne gang.
Aktionsgruppen blev nedsat og består af fgl.
Tonny Lang, Jesper Brix, Gitte Knudsen, Jens Hesselund, Line Gravsholt og Michael Bertelsen
Der vil nu blive trukket i arbejdstøjet, med henblik på at sikre vores børn
har den mulighed at gå i skole i Hunderup/Sejstrup efter 01.08.2011 og
det alle i sognet kan hjælpe med, er at ha` en positiv holdning til opgaven,
så dialogen med politikerne forløber sober og konstruktiv.
På udvalgets vegne
Michael

REMINDER!

INDSAMLING TIL ”LANDSBY-POSTEN”
Til orientering kan det oplyses, at ”Landsby-Posten” udgives og betales
af HSUG. Vi laver 11 numre om året, og vi håber selvfølgelig, at der er
så stor tilfredshed med bladet, at læserne vil give et bidrag i lighed med
tidligere år.
Der er trykt et girokort på side 14 i bladet. Dette kan bruges til indbetaling, men er lidt bekostelig i gebyr. Derfor er der lavet aftale med købmanden, at der kan betales kontant i ”KWIK SPAR”. Der kan også betales kontant hos Alex Andersen, Kirketoften 23.
For de mange med homebank er det let. Brug tallene på girokortet eller
overfør direkte til HSUG’s konto, som er: 4630 0450012394.
Jeg bliver ofte spurgt, hvor meget man skal give. Det er helt frit. Det
mest almindelige er kr. 100,-.
På forhånd tak
På HSUG og ”Landsby-Posten”’s vegne - Alex Andersen
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Glimt fra
mor-far-barn
gymnastik
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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 fuld, 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

Tak til alle dem der allerede har bidraget til indsamlingen.
Hilsen Forsamlingshuset.

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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STAFETTEN
Ja så blev det vores tur, en gang skulle det jo blive.
Vi bor Kjærgårdsvej 44 A, det landbrug som ikke alle ved er et landbrug, men inde bag alle træer og bygninger er der et landbrug hvor vi
driver 80 malkekøer.
Vi er en familie på 4, 2 dejlige piger Frida og Celina og os selv Lone og
Hans Christian (HC).
Vi overtog gården fra Hc’s forældre, Ellen og Søren Ingvartsen Juni
2008.
Lone er født og opvokset i Bramming.
Hun har en massageklinik som hun åbnede i Endrup, men når hun har
endt barslen starter hun sin klinik op hjemme på adressen.
Vores store datter Celina går i dagpleje i Bramming, da vi ikke kunne få
en plads herude da vi havde behov. Men når vi så har behov for en gæstedagpleje har vi været heldige at kunne få Jette og det har vi ikke fortrudt. Vi håber at Frida får en dagplejeplads her i sognet, så vi også kan
nyde vores dagplejere endnu mere.
Vi er rigtig glade for at bo i Hunderup, dels p.g.a det dejlige naboskab vi
har og ikke mindst den store opbakning om alt her i Hunderup/Sejstrup.
Vi nyder at dagplejerne kommer på besøg hos os og ser køerne, gederne,
kattene og lige pt. vores hundehvalpe, da vi også mener at det er sundt
for børn at se landbruget og se hvor de forskellige ting kommer fra.
Det er dejligt at se at vores lille lokal samfund er så stabilt at vi kan finde ud af at stå sammen. Det er dog tit og ofte nogen af de samme som
gør noget, men så er vi andre i byen gode til at bakke op om det. Vi er
især glade for at vores by kunne stå sammen da det gjaldt vores købmand, der har vi igen vist at vi kan stå sammen når det gælder. Nu håber
vi at vi også kan få lov til at bestemme når det gælder vores skole.
Vi kæmper til det sidste og det er godt bevis på at vi er Årets landsby i
Esbjerg kommune.
Med venlig hilsen Lone, HC, Celina og Frida
Stafetten gives videre til Lotte og Lennarth Fyhn, Fruelundvej 11
16

Cabarevyen på TOUR
gennem stort og småt
Dette års udgave af Landsby Scenens Cabarevy byder
publikum på intet mindre end en musikalsk rejse.
Idé/instruktion er lagt i hænderne på Jan B. Andersen,
Klaus Rasmussen, Pia Bjerrum & Jørn B. Andersen.
Endnu engang vil sang og musik være dominerende, ligesom
egne tekster om aktuelle emner, både lokalt, regionalt og
kommunalt, vil blive taget under kærlig behandling.
Revyholdet bliver bakket op af et dygtigt 4-mands orkester.
Revyholdet mødes første gang i uge 41, og består i år af:

Aktører:

Peter Larsen, Lars Søgård, Niels Christensen, Lis Stenger, Maria Olesen, Pia Bjerrum,
Jesper Andersen, Anders Wind & Andreas
Bjerrum Jørgensen.

Orkester:

Mads Christensen, Jacob Biltoft, Jeppe Christensen & Mathias Fabricius

Cabarevyen på TOUR opføres følgende datoer:
Lørdag d. 22/1 - Onsdag d. 26/1 - Lørdag d. 29/1
Tirsdag d. 1/2 - Torsdag d. 3/2 og Lørdag d. 5/2 2011

Billetsalget foregår torsdag den 9. december 2010
– mere herom i næste udgave af Landsby Posten.
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Iværksætterhuset Green Place vil videre - spirende
erhvervsoptimisme i områdets landdistrikt.
I den tidligere skole i Jernved spirer optimismen, og muligheden for at
realisere drømmen om egen virksomhed har måske aldrig været større
end nu.
Med støtte fra EU, Fødevareministeriet og LAG Esbjerg etablerede lokale kræfter for 12 måneder siden Danmarks første Iværksætterhus i et landdistrikt.
Projektet er nu slut, men huset lever videre og trodser janteloven.
Intet er umuligt, hvis man vil det nok, udtaler Tonny Lang, formand for den
nye bestyrelse for Iværksætterhuset og fortsætter. Rigtige iværksættere kender ikke begrænsninger, men ser mulighederne. Iværksætteren tror på sit projekt, og vil det, fordi han/hun er 100% motiveret. Det er den type iværksættere, teamet i Jernved kan støtte og hjælpe videre til at realisere drømmene på
et forretningsmæssigt bæredygtigt grundlag, slutter Tonny Lang, der i øvrigt
er managementkonsulent hos Pay-Back Rekruttering & Management i Bramming.
I bestyrelsen sidder også andre lokale og kompetente kræfter, der kender livet
som selvstændig. Muremester Egon Sørensen, Ribe. Møbelfabrikant Svend Erik
Dam, Jernved og landmand Bent Jepsen, Jernved. I støttende og integrerede
funktioner møder man som bruger også Esbjerg Erhvervsudvikling og LAG
Esbjerg.
Huset er ideelt til iværksættere, der har brug for et netværk, kontorfaciliteter
eller lokaler til mindre produktion til en yderst fornuftig pris. Erfaring viser, at
det ofte er lettere for nyopstartede virksomheder at have fokus på arbejdet
ved, at vælge ikke at drive virksomheden derhjemme samt at skelne mellem
arbejde og familie/fritid. I Green Place er det hele muligt, tilsat råd og vejledning i form af kompetencer og knowhow fra bestyrelsen, LAG Esbjerg og Esbjerg Erhvervsudvikling.
Nyeste tiltag i Jernved er udvikling af Iværksætternetværket. Som navnet antyder,
er det et netværk for iværksættere og mindre virksomheder, der er kommet igennem de første udfordrende år. Iværksætternetværket, der etableres i efteråret
2010, vil arrangere fysiske netværksmøder, hvor deltagerne får mulighed for at
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møde ligesindede. Man kan opbygge relationer, bede om mulige kundereferencer og man øver sig i at præsentere sin virksomhed og sit produkt, for blot
at nævne nogle få af de mange fordele Iværksætternetværket byder ind med.
Et andet ben i Iværksætternetværket er kurser og rådgivning. Hvad gør man
f.eks. når salget ikke kommer af sig selv? Ansættelse af personale, E-Business
og decideret mødebooking og salgstræning er blot nogle af de områder, der
bliver sat fokus på for deltagerne i Iværksætternetværket.
Green Place ser området Bramming, Gørding, Ribe, Hunderup-Sejstrup, Gredstedbro og Darum som det primære, men alle er selvsagt velkommen. Drømmer
du om egen virksomhed, eller er du allerede i gang, så kontakt Green Place for
en uforpligtende men fortrolig drøftelse af dine muligheder og udfordringer.
Kontakte Tonny Lang på telefon 60 888 444 eller pr. mail tl@pay-back.dk eller
besøg www.greenplace.dk.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
oktober og november.

03. oktober, 18. sø.e.trin. kl. 09.30
10. oktober, 19. sø.e.trin.døvegudstj. kl. 14.00
17. oktober, 20. sø.e.trin. kl. 11.00
24. oktober, 21. sø.e.trin. kl. 09.30
31. oktober, 22. sø.e.trin. kl. 11.00
07. november, Alle helgens dag, kl. 09.30
14. november, 24. sø.e.trin. ingen
21. november, si. sø.i kirkeåret kl. 11.00
28. november, 1. sø. i advent kl. 09.30

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
21

Decemberkor
Hvem:
Hvornår:

Hvor:
Hvordan:
Hvorfor:

Alle,der har lyst til at synge julen ind
( sangglade børn og voksne)
3 øvegange :
den 30.nov.,den 7. og 14. dec. kl. 19 – 21.
Afslutning i kirken den 19. December.
I konfirmandstuen i Vilslev
Mød bare op den 30. nov. kl. 19
( tag kaffe/brød med til pausen)
En enestående chance for at mødes
i et lokalt julekor, der vil noget!!
Hilsen
Hunderup/Vilslev Menighedsråd.

Døvegudstjeneste den 10.oktober kl. 14.00
Døvemenigheden i Esbjerg-Varde-Kolding området har ønsket at afholde
en gudstjeneste i Hunderup Kirke.
Døvepræsten Karen Tikøb fortæller, at hun bruger både stemme og tale,
så derfor bliver døvegudstjenesten også Hunderup menigheds gudstjeneste denne dag. Der er med andre ord mulighed for at komme og opleve en
anderledes gudstjeneste sammen med omkring 40 døve.
Karen Tikøb fortæller, at døvemenigheden lægger meget vægt på det sociale samvær, så efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved kaffebord i forsamlingshusets lille sal.
Menighedsrådet.
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510
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 Peter Larsen, 59 44 77 51
Udlejning: Leif 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
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37
LANDSBY SCENEN
Lis Stenger
Kirkevej 5, Sejstrup
tlf. 75 10 14 19
lisstenger@mail.dk
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

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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Træner Inge Nagstrup med pigeholdet i fodbold.

Legende børn i den private dagpleje.
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