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HUSKEKALENDEREN
Søn.

4. feb. 11.00

Man. 5. feb. 19.00

Gudstjeneste i Hunderup Kirke
Sangaften i Vilslev Konfirmandstue

Tir.

6. feb. 17.00

Fyraftensmøde i Hunderup Kirke

Tor.

8. feb. 13.30

Foredrag seniorklubben med Hans Chr. Thoning

Søn. 11. feb. 09.30

Fastelavnsfest

Søn. 11. feb. 09.30

Gudstjeneste i Hunderup Kirke (Fastelavn)

Ons. 21. feb. 19.30

Generalforsamling i Sejstrup Forsamlingshus

Tor. 22. feb. 13.30

Foredrag seniorklubben med Niels Ole Frederiksen

Søn. 25. feb. 09.30

Gudstjeneste i Hunderup Kirke (Konfirmandindskriv.)

Tir.

27. feb. 19.30

Generalforsamling i Sejstrup Forsamlingshus

Tir.

27. feb. 20.00

Generalforsamling i HSUG

Søn.

4. mar. 09.30

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Ons. 14. mar. 14.00

Foredrag om Iran ved Ole Witte Madsen

Ons. 21. mar. 19.30

Generalforsamling i Landsbyscenen

Lør. 21. apr.

Forårsmessen 2018

Søn. 28. jan. 17.00

Konfirmandgudstjeneste i Hunderup Kirke

Tor. 31. maj

Landsbyfesten 2018 starter

Søn.

Seniorklubbens sommerferietur til Polen

5. aug.

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

www.HSUG.dk

SOGNEARKIVET

v. Niels Hansen, 20 43 30 67
Åbningstider

Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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OVERDRAGELSE AF ”HAVEN”

Fredag d. 22. januar holdt vi en lille højtidelighed i Haven, hvor Ella og
Egon Sørensen overdrog jordstykket på hjørnet af Kragelundvej og Kjærgårdsvej til Hunderup Sejstrups fremtid. Jesper Brix holdt en lille tale,
hvor han fortalte, hvordan HSF blev oprettet og købte jorden, der blev udstykket til 6 grunde. De 5 grunde blev solgt, og Egon og Ella købte den
sidste grund, som de nu har overdraget til byen.
Jesper takkede på HSF’s og byens vegne. Undertegnede fortalte kort om
indvielsen af rhododendronhaven i august 2012, og om hvordan børnene
skulle finde balloner med bogstaver, så de kunne sætte navnet sammen:
Haven. Herefter løftede Ella og Egon lagnerne fra stenen, og afslørede
den lille navneplade. Herfra gik vi i samlet flok over i samlingssalen i hallen, hvor vi fik et glas vin, og Egon fortalte sin version af forløbet, bl.a.
om hvordan han først satte to får og så to geder på jorden til at slå græsset.
De sidste var ikke populære, da de lugtede for meget. Knud Runge, der er
tidligere formand for HSF, fortalte sin version, der afveg fra Egons historie på et punkt, idet det var Ella og ikke Egon, der satte sit navn på købskontrakten. Jesper og undertegnede talte igen, idet vi havde besluttet at
dele vores taler i to, fordi det var for koldt til at holde lange taler.
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Herefter fortsatte nogle af deltagerne til dilettantteatret, mens resten spiste
tapas til HSF’s nytårskur.

Svend Aage Nissens søn havde sørget for mediedækning, så Ella og Egon
blev interviewet både i P4-syd og i TV-syd. I Tv var billeder fra Haven,
både i solskin om formiddagen og ved højtideligheden om aftenen.
Endnu en gang skal der lyde en stor tak til Ella og Egon Sørensen for den
flotte gestus, på vegne af alle beboere i sognet, der nu kan få fornøjelsen
af ”Haven” i de kommende år.

GENERALFORSAMLING I HSUG
Afholdes:

Tirsdag 27. februar
kl. 20.00
i
Klublokalet/HSI

Dagsorden hænges op i hallen medio februar.

Mvh.
Bestyrelsen
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LANDSBYSCENENS FORESTILLINGER ER
KOMMET GODT FRA START
Stykket kort:
Den klassiske historie om landmanden Erik, der havde været i hovedstaden og mødt københavnerpigen Mette, som han vendte hjem for at præsentere. Kultursammenstødet blev så voldsomt, at det gik op for Erik, at
han måske havde handlet
en smule overilet. Familien forsøgte
derfor at afsætte Mette til
den meget naive Poul Arne, der boede på nabogården og blev styret med
hård hånd af sin meget
dominerende mor.
Alle midler blev taget i
brug for at få Mette til at
falde for Poul Arne, der
selv blev fyldt med alt fra
Foto: Kirsten Enevoldsen, Ugeavisen
piller til spiritus og viagra
for at få fjernet de værste hæmninger.
Stykket var fordomsfuldt og ikke for sarte sjæle. Det har været et spændende projekt med dette års deletant stykke. Vi fik et nyt par – Kirsten og
Teddi Dahl Holm – til at være instruktører. Det var en opgave de ikke tidligere havde prøvet. Aktørerne har i år også været både debutanter, trænede samt gamle i gårde.
Men alle må siges at have klaret opgaven til UG.

I skrivende stund (23/1-18) har der været 2 super gode forestillinger for
en masse glade gæster, og i aften skal der spilles for fuldt hus.
Vi i Landsbyscenen vil rigtig gerne benytte lejligheden til at takke alle
medvirkende til årets stykke. Dette gælder både alle på og bagved scenen,
samt alle de frivillige der har hjulpet til i baren og køkkenet.
Det er dejligt at der findes hjælpsomme folk i lokalbefolkningen, så man
kan stille an med sådan et stykke.
På glædeligt gensyn til næste forestilling fra Landsbyscenen.
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Nyt fra ”Seniorklubben”
Torsdag den 8. februar kl. 13.30 i forsamlingshuset
Foredrag med fhv. folketingsmedlem, Hans Christian Thoning, Oksbøl

Hans Christian Thoning har i flere år, sammen med sin kone, arbejdet på
Christiansborg og har derfor et indgående kendskab til det politiske liv.
Thoning vil berette om arbejdsmiljøet og samarbejdet med de andre politikere, og hvordan
man kommer i kontakt med en politiker, hvis
man har en vigtig sag.
Der vil være mulighed for at få en debat om forskellige emner, så I må gerne forberede nogle
spørgsmål.
Hans Christian Thoning (født 20. februar 1952 i Jernvedlund.) er selvstændig erhvervsdrivende, tidligere borgmester og fra 13. november 2007 til 18. juni 2015 medlem
af Folketinget for Venstre i Vardekredsen (Sydjyllands Storkreds).

Torsdag den 22. februar kl. 13.30 i forsamlingshuset
Foredrag med Niels Ole Frederiksen, Middelfart
”Født i Horsens Tugthus”
Niels Ole Frederiksen er født og opvokset i
Danmarks vel nok mest afgrænsede kirkesogn nemlig Horsens statsfængsel, hvor hans far var
ansat.

Han fortæller om nogle af de fanger, han som
barn kom i kontakt med. Horsens statsfængsel
var efter krigen fyldt op med efterkrigsfanger.
De blev kaldt landsforrædere, landssvigere,
østfrontfrivillige og HIPO-folk - mange af dem
opfattede sig selv som politiske fanger.
Der bliver også en beretning om den mest berømte af alle udbryderkonger i Danmark, nemlig den legendariske Carl
August Lorentzen.
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NYT FRA LOKALRÅDET
Det nyvalgte lokalråd har i december holdt et kort konstituerende og orienterende møde, og den 16. januar holdt vi vores første regulære møde.
Rådet har konstitueret sig med Claus Simonsen, Fruerlundvej 7, som formand og Helle Hvitved, Kjærgårdsvej 48, som kasserer. De øvrige medlemmer er Jeanette Riis og Jytte Clausen. Helle må i øvrigt retteligt skulle
tituleres ”kasserer uden portefølje” da hun endnu ikke har fået adgang til
lokalrådets konti, men der arbejdes på sagen …
Både mere og mindre landsdækkende medier (dvs. Jyske Vestkysten og
Ugeavisen) har omtalt det nysammensatte lokalråd, og eftersom ingen af
os har henvendt sig til aviserne, må det betyde at journalisterne læser
Landsbyposten! Vi glæder os på Landsbypostens vegne over opmærksomheden og forventer at næste omtale kommer i New York Times …

Lokalrådet diskuterede på det regulære møde bl.a. de emner vi bringe på
bane på forårets møder med udvalgene i Esbjerg Kommune. Her vil vi
bl.a. fremlægge ønske om faciliteter der kan gøre at skolebørnene ikke
skal gå ude på vejen når de skal gå fra busstoppet over for Købmanden til
hhv. Nørlundvej og Kragelundvej/Kirkevej.
Vi vil også høre om kommunen har planer med den gamle skole, samt om
de har en holdning til flytning/etablering af vejbump på Nørlundvej og
Sejstrupvej. Desuden vil vi høre hvad kommunen har tænkt sig at gøre
ved grundvandsproblemer på Møllevænget.
Jytte og Claus deltager i lokalrådskonference i slutningen af februar hvor
vi kan mødes med kommunens øvrige lokalrødder, og lokalrådet er fra
kommunen blevet spurgt om hvem der vil være velkomstambasssadør for
Hunderup-Sejstrup. Vi var lidt i tvivl om hvad denne titel indebærer (ud
over at den lyder flot), og Helle endte med at melde sig frivilligt. Det viste
sig sidenhen at Helle i forvejen stort set udfylder funktionen i kraft af sit
arbejde med velkomstpakkerne …
Claus Simonsen
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Ordinær
generalforsamling i

Hunderup-Sejstrup Sogns Forsamlingshus

O.B.S NY DATO
Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.30

i Sejstrup Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest den 22. februar 2018 på mail
Klausboe62@gmail.com.
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HUNDERUP SEJSTRUP 2017 - 2018
Mange snakker om Udkantsdanmark, sammenhængskraft eller Danmark i
balance.
Vores Landsbyscene spiller i år et stykke om Udkantsdanmark: ”Besøg
fra Hovedstaden”. Måske vi her får ideer til, hvordan vi får flere tilflyttere?
Regeringen har med deres udflytningsplan flyttet 2.500 arbejdspladser ud
i landet, og er i gang med at flytte uddannelser ud.
Det er ikke uden betydning, især vil det være godt at flytte uddannelser
ud, fordi mange af vores børn bliver i de byer de studerer i.
Der er allerede ved at komme flere offshore job til Esbjerg og kommer der
så flere studerende gælder det om at være klar og tilbyde gode bosteder.
Det vigtigste for en landsby er nok at være attraktiv og levende. Og levende, det synes jeg vores landsby er. Der er rigtig mange foreninger, som
hver især gør et stort arbejde og engagerer mange. Jeg vil prøve at nævne
dem, jeg kan (ønsket af redaktøren af landsbyposten), men skal nok glemme nogen:
Lokalrådet
HSUG med 8 udvalg
Menighedsrådet
Seniorklubben
Landsbyscenen
Landsbyposten
Forsamlingshuset
H/S Idrætssal
H/S Fremtid
Ideforum
K34 (Kjærgårdsvej 34)
Sognearkivet
Park bestyrelsen
Grundejerforeninger i Hunderup og Sejstrup
Foruden: Snapseklub, Købmandens frivillige mv.

Dertil kommer, at flere foreninger nedsætter udvalg til bestemte opgaver:
Landsbyfestudvalget, Messeudvalget, Reformationsspiludvalget osv.
Det er et fantastisk engagement ud af en befolkning på ca. 750 personer.
Det er jo ikke flere, end der bor i et par boligblokke i en storby!!
Der kan sikkert skrives en god historie om alle foreninger: foreningens
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start, nuværende opgaver osv. Jeg vil godt skrive om enkelte foreninger senere, så vil andre måske følge op?
Det kan godt være, at en enkelt forening har problemer med at finde folk i
en periode f.eks. Lokalrådet nu, men det skal nok – og burde i hvert fald
komme, for det er et utroligt vigtigt og spændende arbejde, lokalrådet har
netop nu.
De har kontakten til kommunen ang. veje, lokalplaner og byggegrunde

(næsten udsolgt – billedet fra Mølleparken er taget i dag d.17. jan).
De skal byde de nye velkommen og i det hele taget sætte byen på landkortet ved at fortælle den gode historie om vores landsby. Måske nogle af
de nye tilflyttere kunne tænke sig at arbejde med det. De ved, hvad der
virker attraktivt, og de vil hurtigt komme til at kende stedet og befolkningen.
Tusind tak

Vi vil gerne sige tusind tak for al deltagelse ved Lærkes død og
begravelse.
Tak for alle blomster, tanker, hilsner, knus
og snakke, samt tak for økonomiske bidrag
til Frederiks opvækst.
Andreas, Anette og Lejf Bjerrum Jørgensen
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GENERALFORSAMLING - LANDSBYSCENEN
Ordinær generalforsamling afholdes den 21/3 2018 kl. 19.30
I Sejstrup Forsamlingshus

Dagsorden:

1. Valg af skriftfører
2. Beretning ved formanden

3. Regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag (forslag der ønskes behandlet indsendes skriflig
til formanden senest 3 dage før )
5. Valg til bestyrelse – Der vil være 3 ledige pladser!
6. Eventuelt

7. Kaffe og kage

Venlig Hilsen
Bestyrelsen
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Spiser man kartofler i Iran?
60+ (foredrag)
Onsdag d. 14. marts kl. 14
i konfirmandstuen

I februar 2018 er sognepræst Ole Witte Madsen på tur til Iran med sin familie, og han vil denne eftermiddag fortælle og viser billeder fra rejsen til

et land, mange har en mening om, og som få har besøgt. Kan man gå i kirke og til gudstjeneste i det muslimske land? Kan man spise svinekød og
drikke vin? Hvordan har kristne og muslimer det med hinanden i dette store, smukke land?
Der er kaffe undervejs i foredraget, og det er gratis at deltage.

Vel mødt!
Menighedsrådet
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Forårsmesse
i HSI 21. april 2018

Vi håber på godt vejr lørdag d.21. april 2018, da Forårsmessen løber af
stablen. Vejret betyder meget for både udstillere og gæster.
Mange ting kører som sidste år med modeopvisning, tombola, loppemarked mv. Men vi prøver i år at køre et tema om alternative energiprodukter. Det kan være Hybrid biler, Solceller, jordvarme, varmepumper
mv. Det kunne godt være interessant.
Der er også fine præmier på indgangsbilletterne til både børn og voksne.
Her om senere.
Ting til Loppemarkedet modtages gerne. Der er stadig frie hobbystande.

Har man ting til loppemarkedet henvender man sig til:
Jørgen Aage Hansen Hunderup 2159 5640 eller Johannes Bondesen Sejstrup 2661 3255

Ønsker man en hobbystand henvender man sig til:
Anette Bjerrum Jørgensen 7517 3591

På gensyn til FORÅRSMESSEN
Hunderup/Sejstrup Fremtid
Knud Runge
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TAG MED PÅ SOMMERFERIETUR
I seniorklubben gentager vi de foregående års sommerferieture, hvor vi
følges med andre glade og positive personer fra sognet og nærmeste omegn. Turen i år går til Stettin i Polen fra søndag den 5. august til torsdag
den 9. august. Der køres med ”Darum-Busser”, og de 3 hele dage i Polen
er med dansktalende guide.

1. dag er der rundtur i Stettin med besøg i den gamle by, besøg i ”Det Filharmoniske Hus”, som er en arkitektonisk perle, sejltur på floden og besøg på ”Manhattan Marked”.
2. dag er den store udflugtsdag til Østersø-området med byerne
Miedzyzdroje og Swinoujscie og den gamle vikingeby ”Jomsborg”.
3. dag besøges kirkegården ”Central Cemetery” med over 300.000 grave,
en krystalbutik samt et polsk landbrug eller virksomhed.

Prisen for turen er kr. 3.200,-, der omfatter bus, moms, vejafgifter, parkeringsafgifter og rejsegarantifonden. 4 gange overnatning med halvpension
(morgen– og aftensmad) i dobbeltværelse (tillæg for enkeltværelse kr.
350,-) samt frokost på udflugtsdagen. Sejltur samt entreer er også med i
prisen. Tilmelding til Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72 senest 1. juni.
Evt. framelding kan også nås inden denne dato (omkostningsfrit).
Der er foreløbig tilmeldt 26 deltagere.

Hunderup-Sejstrup seniorklub
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KØBMANDSBUTIKKEN
Hvad er vigtigt, når man skal vælge bopæl?
Firmaet YouGov har for KL lavet en undersøgelse af det. Undersøgelsen
viser, at de 3 vigtigste ting er:

1. Afstand til indkøb. 2. Jobmuligheder. 3. Naturen.
Vi er så heldige at have en veldreven købmandsbutik. Mange landsbyer,
der er dobbelt så store som vores, har ingen. Vi har det kun, fordi rigtig
mange laver deres handel ved vores lokale Købmand. Vi ved godt, at vi
kun har butikken, så længe vi handler der.
Vi har en flot butik med pakkeindlevering, vareudbringning og med rigtig
mange slags varer. Vi hører tit: Det er yderst sjældent, at vi ikke kan få
det, der står på huskesedlen.

Der er også sket rigtig mange ting i butikken på det seneste:
Kølerum til indlevering af kølevarer om natten på lageret, Ny køler i butikken til frugt og grønt, overdækket indgangsparti, nye vinduer mod gaden, nyt skab til bagerbrød, nye frysebokse i butikken og senest helt nye
kølediske med glaslåger, der dækker hele bagvæggen.
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Varerne altid står pænt i række og geled på hylderne, og der er orden i og uden for butikken. Dertil kommer en god betjening, og har de ikke en
vare, kan den ofte skaffes.
Mange af de kunder, der bor uden for sognet siger: Vi kører gerne lidt efter varerne, for det er meget hurtigere at finde varerne her (ja, nu skal vi jo
lige finde varernes nye pladser), og så er det hyggeligere. Det er svært at
komme i butikken uden at få en lille snak.
Der er hele tiden en lille stigning i
omsætningen, og Anne Grete siger, at det ofte er små ting, der gør
udslaget f.eks. nyt inventar.
Bestyrelsen i K34, som ejer butikken, gør et kæmpe arbejde med at
holde bygningen i orden og installere nye ting i butikken.
Der er også en del andre – frivillige – som hjælper til på forskellig
måde.
Det vi alle kan gøre, er at handle i butikken og anbefale andre at gøre det
samme, så har vi også butikken fremover. Butikken er faktisk et fælles
sogneprojekt, hvor bestyrelse, håndværkere og frivillige hjælper til.
De fleste ved, at man kan betale penge ind på en familiekonto, så man kun
behøver at sige et nummer, når man handler- smart ikke?

Men man kan også få en slags dividende. Hvis du låner købmanden 3.000
kr., så får du 1% i rente af dit køb på familiekontoen. Et eks. Hvis du har
købt for 25.000 kr. på et år, så får du 250 kr. i rente. Det er ca. 8% af dit
lån til købmanden. Det er noget bedre end at have penge i banken. Hvis
man låner købmanden 5.000 eller 10.000 kr. er renten henholdsvis 1,5 og
2 %. Det ville selv Onkel Joakim sige ja til.!!
Spørg Anne Grete hvordan.

Knud Runge
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Klaus B. Pedersen 20 34 37 15
Udlejning:
Pernille Jacobsen 75 17 24 02
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com

H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 40 53 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 51 71 99 58
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 61 62 61 90,
mail: jb@bpi.dk

HUNDERUP-SEJSTRUP
LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04
LANDSBY SCENEN
Jette Grøndal Rasmussen
Kjærgårdsvej 27A, Hunderup
40 24 82 48
landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET
Formand:
Helle Hvitved
Kjærgårdsvej 48, Hunderup
75 17 24 17, 61 33 14 92
helle@hvitved.com
MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

Landsby-Scenen er godt i gang med årets forestillinger.
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K-34
Formand:
Jeppe Klingsten Sørensen
22 18 31 42
marjanna@live.dk
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75 17 31 45, 28 83 08 45
mail gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67
IDEFORUM
Formand:
Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
75 17 40 32, 30 13 23 72

Foto: Kirsten Enevoldsen,
Ugeavisen, Bramming

