Landsby Posten
HUNDERUP - SEJSTRUP
Nr. 4

April 2021

Foto: Niels Ahlmann Olesen / Ritzau Scanpix
Læs meget mere om solceller inde i bladet
1

Landsbyposten April 2021

43. årgang

Ny dead-line for LP - igen..... / Eilif Pedersen
Ja, - beklager, men det er forhåbentlig til det bedre!
Sidste gang vi flyttede deadline (til d. 10 i måneden) var det for at skaffe tid nok
til at bladet kom igennem alle led og lå i postkassen inden månedsskiftet og
helst senest d. 25.
Det nuværende LP-hold mener, at vi kan gøre det hurtigere, - undtagen hvis
der kommer ”bump” på vejen.
Derfor vil deadline fremover være d. 15 i måneden, og vores mål er
stadig at få bladet hurtigst muligt ud i postkasserne og senest d. 25. - Bladet vil
stadig kunne ses digitalt tidligere på hsug.dk.
Læg altså mærke til, at man godt kan annoncere aktiviteter både før og efter
den måned, som bladet lyder på.
Som før er der stadig mulighed for at kontakte mig, hvis der er brug for at få et
indlæg med efter deadline.
Men som sagt: Da vi kun er en på hver post, kan
der opstå forsinkelse.
Og så værdsætter vi stadig at få mange indlæg og
gerne med fotos. Tiderne synes at gå mod normalisering, så aktiviteterne kommer i gang igen,
og det er jo skønt. Vi er på vej mod lysere tider!
DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER
15.
APRIL

Landsbyposten trykkes af Hans Thiim, Bramming
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Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS

NYT Borgermøde om Solcellepark
Hunderup Sejstrups Fremtid

P.G.A. corona er mødet udsat til den 20. april 2021 kl. 19:00 i HSI,
Kjærgaardsvej 9, i Hunderup.
Hunderup Sejstrups Fremtid har arbejdet med etablering af solcellepark gennem den seneste tid, og er nu klar til næste skridt – nemlig tegning af anparter. Derfor indbydes alle
interesserede til orienteringsmøde om projektet. Siden sidste borgermøde er der sket
meget, vi gerne vil fortælle om. Vi håber det bliver muligt at afholde mødet d. 20/4 under
hensyntagen til covid-19.

Aftenens program:
Kl. 19:00

Velkomst og status om solcelleparken samt orientering om nye tiltag
siden sidste borgermøde ved Jørn Boesen Andersen.

Kl. 19:15

Borgmester Jesper Frost Rasmussen fortæller om hvorfor kommunen
ønsker at indgå i vores grønne projekt.

Kl. 19:30

Præsentation af model for kollektiv varmeforsyning. (fjernvarme) ved
Din Forsyning.

Kl. 20:00

Projektets betydning for lokalområdet og vigtigheden af en sammenhængende grøn energiforsyning i Hunderup Sejstrup ved Jesper Brix.

Kl. 20:20

Kaffe med mulighed for spørgsmål til de 4 indlæg herunder
tilkendegivelser af interesse for kollektiv varmeforsyning.

Kl. 21:00

Orientering om økonomien, kapacitet samt placering af Solcelleparken.
Orienteringen vil tage udgangspunkt i:
· Formål og Ide med Solceller
· Solcellernes kapacitet og leverandør.
· Solcellernes placering.
· Juridisk enhed
· Økonomi, fondsansøgninger, bank tilsagn.

Kl. 21:30

Mulighed for tegning af anparter i Hunderup Sejstrup Solcellepark ApS.

æg

Vi har udarbejdet et tegningsprospekt til solcelleanlægget, der tilsendes ved tilmelding til
borgermødet.
I kan også deltage i mødet uden forberedelse og lytte til oplæggene. Efterfølgende får I så
14 dage til at beslutte jer for, om I vil købe anparter i solcelleprojektet. Hver anpart er sat til
15.000 kr.
Af hensyn til antal deltagere vil vi gerne have en tilmelding senest d. 13. april 2021 på
følgende mailadresse: sommerboesen@gmail.com.
Venlig hilsen
Svend Aage Nissen, Jesper Brix og Jørn Boesen Andersen
HUNDERUP SEJSTRUPS FREMTID
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UDSÆTTELSE AF FORÅRSMESSEN IGEN-IGEN
Pga. af Corona er vi desværre nødt til at udsætte Forårsmessen d. 25/4 en gang
til, hermed bliver messen igen forvandlet til en efterårsmesse.

NY DATO BLIVER D. 25/9 – 2021.
Programmet offentliggøres senere.

Omkring det praktiske indkaldes gruppen af frivillige efter sommerferien, hvor
vi planlægger dagen.
Venlig hilsen.
Jørn Boesen Andersen
Hunderup-Sejstrup Fremtid.

Nyt fra Seniorklubben / Alex Andersen
Seniorklubben ser sig nødsaget til at
aflyse denne sæsons sidste arrangementer i april.
Vi vender forhåbentligt tilbage med
et nyt program, hvis coronaen tillader
det. Det bliver i så fald til september, hvor 2 vigtige begivenheder skal
afvikles. Det ene er naturligvis vores
årlige generalforsamling, der ifølge
vedtægterne skal afvikles i april.
I starten af marts måned kunne Hunderup-Sejstrup seniorklub fejre sin 50

års fødselsdag, men vi måtte desværre
udsætte festen til september måned.
Vi satser på, der ligger et årsprogram
klar i august måned, og så vil vi naturligvis kontakte vore medlemmer samt
informere andre interesserede.
På gensyn til en coronafri sæson til
efteråret.
På seniorklubbens vegne
Alex Andersen

T
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SOGNEARKIVET

v/ Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19,30 til 21,30
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Generalforsamling i HSUG / Jan B Andersen
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i HSUG
Torsdag d. 22. april kl. 19.30
I klublokalet i HSI.
Generalforsamlingen udskydes hvis det ikke er muligt
grundet corona restriktioner.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning v/ Jan B. Andersen
Beretning fra udvalgene
Foreningens regnskab v. kasserer Vicki Hejn
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen – På valg er Doris Præst og Bjørn Jepsen
Valg af revisor – på valg er Ole Wind
Eventuelt

Indkomne forslag sendes til: jan.b.andersen@bbsyd.dk senest 15. april
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hjertelig tak til alle som har vist opmærksomhed
i forbindelse med min mand Roberto Nicolinis bisættelse
onsdag d. 24. februar fra Zions Kirke i Esbjerg.
De venligste hilsner
Dorte Grangård Olesen
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Tennisstart / Jan B Andersen
Så kom foråret, og udendørs idræt
og dermed også tennis er igen tilladt. Vi spiller selvfølgelig efter de
aktuelle restriktioner og anbefalinger.
Det er planen at banerne klargøres
lørdag 27. marts, hvis vejret tillader
det.

så kontakt endelig én af os fra tennisudvalget, for en gratis prøvetime
eller to, hvor vi også vil være behjælpelig med udlån af ketsjere.
Kontakt os også hvis du evt. mangler makkere/modspillere. Så vil vi
forsøge at koordinere nogle prøvetimer, hvor man kan prøve sporten
af mod jævnbyrdige med og modTennisfaciliteterne i HSUG er meget spillere.
fine, med 2 gode grusbaner, hyggeligt tennishus, og et velfungerende Så find ketsjeren frem, og benyt dig
vandings og lysanlæg.
af det fine og hyggelige tennisomSom medlem kan man få udleve- råde i HSUG.
ret en nøgle (depositum 50 kr.) og Er der tilmeldinger, spørgsmål, eller
spille på faste tider, og/eller skrive ønsker og gode ideer, så kontakt én
sig på reservationsskema, og spille af os fra tennisudvalget.
på ledige tidspunkter, når man har Vel mødt til en ny tennissæson…
tid og lyst.
Sommerkontingentet er 500.- kr.
for seniorer over 25 år. For unge
mellem 15 og 25 år er kontingentet Eilif Pedersen eilif@bihus.dk
300.- kr. og for børn under 15 år ko- mobil 40172817
ster det 150.- kr.
Jan Andersen jan.b.andersen@bbsyd.dk
Vi håber selvfølgelig at gense vores
”gamle” tennisspillere i den nye sæson.
Nye spillere er meget velkommen,
6
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Udendørs petanque er startet / Alex Andersen
Her i marts måned har der igen været gang i udendørs petanque med
en meget fin tilslutning. Vi startede
med at tilbyde både formiddags- og
eftermiddagstider, men det viste
sig hurtigt, at formiddagene var for
kolde, så nu tilbydes der petanque
på alle hverdage fra mandag til og
med fredag kl. 14.00. Der spilles
med stor respekt for corona, og der
bliver gjort meget ud af at overholde reglerne. Det går virkelig fint.
Vi vil gerne have flere med til at
spille. Petanque er en fin aktivitet
med god motion og et fremragende
socialt samvær. Man medbringer
kaffe/brød hver gang. Vi spiller også
i april på alle hverdage kl. 14.00. Der
foretages hver gang lodtrækning
om med- og modspillere, og vi spiller 3 runder. Det er decideret motionspræget, men der vil være mulighed for at spille DGI-petanque, hvis
man ønsker flere udfordringer.
Man skal bare komme og deltage
- der er ingen forhåndstilmelding.
Ønsker man et medlemskab skal
man betale et beskedent beløb på
kr. 200,- for hele sommersæsonen,
7

og så må man spille så ofte, man
har lyst. Ønsker man kun at spille
enkelte gange, kan man erlægge kr.
10,- pr. gang. Mere frit kan det ikke
blive.
Man kan komme med egne kugler eller låne af petanqueklubben.
Mange spiller med typiske motionistkugler til ca. kr. 100,- for 6 stk.
Man kan også leje petanquebaner
med klubhus til familiearrangementer, børnefødselsdage, naboarrangementer eller lignende. Vi har
et velindrettet klubhus med 2 toiletter, et lille køkkenhjørne og med
plads til ca. 40 personer. Prisen er
kr. 10,- pr. person ved et arrangement under 3 timer, mens det stiger
til kr. 20,-, hvis arrangementet varer
længere. Bestilling hos Elva Alberg
på mobil 41 59 57 93.
Ønsker man flere informationer,
kan jeg kontaktes på mobil 29 70 28
72.
Hvad med at lave en fast ugentlig
spilledag med naboerne.
Alex Andersen

Landsbyposten April 2021

Generalforsamling i Landsbyscenen/Lene Søgaard
LandsbyScenen afholder
Generalforsamling Onsdag d. 14. april
kl. 19.30
I Sejstrup Forsamlingshus – Lille sal
Dagsorden:
1: Valg af dirigent
2: Valg af stemmeoptæller
3: Valg af skriftfører
4: Årsberetning ved formanden
5: Fremlæggelse af regnskab ved kasserer
6: Ændring af vedtægter
7: Valg til bestyrelsen
8: Valg af suppleanter
9: Valg af revisorer
10: Evt. Herunder LandsbyScenens
fremtid.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til
formanden senest 3 dage før.
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Lene Søgaard tilføjer:
I fald der fortsat er Coronarestriktioner
vil vi forsøge at gennemføre via Zoom
i stedet.
Så interesserede bedes henvende sig til
mig med en mailadresse så vi kan invitere dem via et link til onlineafholdelse?
Lene Skou Søgaard har denne mail:

skou_soegaard@hotmail.com
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/red.

Bisættelsestale / Ole Witte Madsen
den, fik han et stykke kød galt i halsen,
og hverken Dorte eller overboen kunne få det banket op; ambulancen kom
og arbejdede med ham; han røg på
sygehuset, hvor han blev lagt i respirator. Det var en voldsom og chokerende
hændelse. Desværre havde han været
uden ilt i for lang tid, og efter få dage
åndede han ud med Dorte ved sin side.
Dermed gik han bort, som igennem
Alting har sin egen hastighed, og det 35 år havde været en stor del af Dortes
er som om, foråret igen er på vej til os. liv som ven og kæreste, som støtte og
Vi mærker en mildere luft; forårsbebu- som ham, hun så gerne ville le og leve
derne synger fra himlen og springer op sammen med i medgang og modgang.
fra jorden. Dagene bliver længere, og Her ved Robertos kiste mærker vi igen
lyset skubber mørket til side. Velsignet alt for tydeligt, at døden virkelig er en
er dagen, når den bringer os glæde; fjende af livet og det, vi tror og håber
velsignet er natten, når den bringer på. Nok er vi døbte, men vi spares ikke
os ro. Men når hverken dagen bringer for modgang. De store ord og løfter
glæde eller natten bringer ro, så har vi ved døbefonten skal vi dog især huske
også brug for kirkens tale om kærlig- i denne smertelige tid. Når døden rammer og lammer, har vi brug for andres
hed, håb og tro.
støtte og nærvær; vi har brug for at
Vi er i dag samlet her i Zions Kirke for Gud og andre hjælper med at bære lidt
at mindes, ære og tage en værdig og af alt det, der er ubærligt.
kærlig afsked med Roberto Nicolini.
Han blev født i Chiavari i Ligurien i Historien om Dorte og Roberto bedet nordvestlige Italien en efterårsdag gyndte midt i 1980’erne. Men inden
den 8. november 1947, og døde som da, levede Roberto sin barndom, ung73-årig på Esbjerg Sygehus onsdag dom og en del af sin voksentid i Italien.
eftermiddag den 17. februar. En aften Han er opvokset i Sestri Levante i det
Dorte og Roberto sad ved aftensma- nordvestlige Italien, men da han var 3
Onsdag den 24. februar 2021 kl. 13 blev
Roberto Nicolini bisat fra Zions Kirke,
Esbjerg. Der blev læst fra Romerbrevet
kap 6 vers 3-11. I kirken sang Hanne
Præstegaard solo: salme 786: Nu går
solen sin vej – 787: Du, som har tændt
millioner af stjerner. Ved rustvognen
sang vi 121: Dejlig er jorden.
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år flyttede hans familie til byen Pésaro
på østkysten, hvor hans far havde fået
arbejde på et stålvalseværk, og der boede de, til Roberto var 18 år. Det var
en dejlig tid for den unge Roberto, for
i Pésaro var folkene åbne og livsglade.
Desværre måtte familien flytte tilbage
til Sestri Levante, og det var Roberto
ikke så glad for. Dog oplevede han i
nabobyen Chiavari sin nok største arbejdsmæssige succes, da han arbejdede for et fotolaboratorium. Han kørte
rundt til fotobutikker i forskellige
byer med de fotos, som laboratorierne
fremkaldte, og så fik han nye filmruller med tilbage fra butikkerne til fremkaldelse. Nogle dage kørte han meget
langt, f.eks. til Genova og tilbagelagde
nogle hundrede kilometer for at komme til Milano eller Lucca. Han fortalte
Dorte mange historier om den tid, for
han havde været glad for friheden og
for at køre. Han var dygtig til at køre og
lærte endda nogle af sine kammerater
at køre bil.
Roberto gik på et tidspunkt rundt i
Sestri Levante og var på udkig efter nyt
arbejde, og da en af hans venner foreslog, at de tog til Danmark for at arbejde, var han ikke sen til at sige ja. Snart
efter arbejdede han i den italienske restaurant Italiano i Esbjergs Skolegade,
og han anede intet om, at der i opgangen lige ved siden af restauranten bo10

ede en ung konservatorie-studine, som
snart skulle få en særlig plads i hans
hjerte. Det var den 16. januar 1986, og
Dorte havde inviteret sin bror, Lars,
med ud at spise. De ankom lidt tidligt,
og imens de sad ved bordet og ventede,
opdagede Dorte, at den ene tjener kiggede meget i hendes retning. Blikket
tilhørte en mand, hvis ansigt kom til at
følge hende i tankerne og optog hende
dag og nat. Tiden gik med studiet, men
tankerne kredsede stadig om ham, og
hun lærte sig så meget italiensk, at hun
kunne skrive den seddel, som hun en
dag afleverede til Roberto. Da han havde læst sedlen kunne han kun spørge
om lov til et kys, for på sedlen stod der
på italiensk: ”Jeg tænker altid på dig.”
Siden den kærlighedserklæring har
Dorte og Roberto tænkt meget på hinanden, og de har virkelig været noget
for hinanden og støttet hinanden på
forskellige måder i de udfordringer,
som livet og tilværelsen har budt dem.
Roberto havde sine psykiske udfordringer, der fyldte meget, men heldigvis ikke fyldte alt. Der var mange
timers hyggelige og sjove stunder
hjemme i lejligheden i Vesterhavsgade,
hvor Roberto f.eks. brillerede med at
imitere dialekter fra næsten alle Italiens 20 regioner! Roberto var meget
glad for musik, og en af de første gange,
han og Dorte var i Italien, var det lyk-
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kedes ham at få billetter til en koncert
med selveste Frank Sinatra. Han havde
endda oplevet og mødt flere af de store
singer-song-writere fra den genovesiske skole, såsom Gino Paoli, Umberto
Bindi, Bruno Lauzi og ikke mindst Fabrizio De André, som Roberto holdt
meget af, og som vi også skal høre et
stykke musik fra, når kisten bæres ud.
Engang var Dorte og Roberto også på
tur med menighedsrådene til Rügen,
hvor der var oktoberfest, og der hyggede de med fadøl og dans til Tyrolermusik. På sine senere år fik Roberto
øjnene op for fodboldens verden, som
han begyndte at følge interesseret, og
han havde en daglig kontakt med Gabriele i Varde; de ringede sammen hver
dag med små opdateringer om bl.a.
kampe i den italienske liga. Dorte og
Robertos liv sammen indeholdt megen
glæde, og derfor vil savnet af Roberto
også være stort. Det vil også mærkes
i kirken, hvor Roberto så trofast var
med – også for at støtte Dorte. Når
hun nogle gange stod over for noget,
hun var nervøs for, sagde Roberto: ”Jeg
tænker på dig”, og så gik det altid godt.
I dag tænker vi med savn på Roberto
og med omsorg på Dorte. Den hvide
kiste får vores opmærksomhed, for vi
indser at livet også er skrøbeligt for
os, og at vi også en dag skal ligge un11

der dødens tunge port og blive savnet.
Dødens lukkede port kan vi hverken
rokke eller ryste, og derfor har vi for
lidt siden hørt, at vi ved dåben blev
podet sammen med ham, som dødens
porte ikke kunne holde indespærret.
Jesus plantede livets påskelilje dybt
inde i dødens mørke rum og sprængte
indefra alle de lænker, der holder Guds
elskede mennesker fast. Han bebudede Guds forvandlende forår med lys
og varme på et sted, hvor mørke og
kulde hersker. Når vi altså har fået dåben på hovedet, skal vi ikke leve i frygt
for døden. I stedet skal vi gribe friheden og glæden over de små mirakler
i hverdagen. Tænk, at vi overhovedet
lever. Tænk, at vi har nogen at elske,
og at nogen elsker os - stadigvæk. Igen
mærker vi, at kærligheden ikke slipper
os, selvom én går bort og en anden lades tilbage til det liv, der skal leves, om
end det må leves med (af)savn. Vi må
her give Roberto videre i Guds hænder, som griber os, når vi ånder ud og
hverdagslivet ender. Må Gud bevare
ham og oprejse ham i den time, da
Guds rige stiger op og omslutter alt i
en nyskabt virkelighed uden sorg eller
død, smerte eller frygt – men kun evig
glæde i tro, håb og kærlighed. Fred
være med Roberto. Fred være med os
alle. Amen.
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Walk & Talk / Helle Hvitved
Torsdag 8. April: Kjærgårdsvej, Nørlundvej, Fruerlundvej, Kjærgårdsvej. 4,5
km
Start: Asmus Jægers sten kl. 16:00
Søndag 18. april: Kjærgårdsvej, Vandværksskoven, Kragelundvej, Kjærgårdsvej. Ca. 4 km.
Start: Asmus Jægers sten kl. 11:00.
Søndag 25. april: Kirkevej, Puggårdsvej, Stratvej, Stenbrovej, Kirkevej. 5,4 km
Start: Trinbrættet kl. 10:00
Torsdag. 29. april: Fruerlundvej, Hollænderskoven, Lundagervej, Kjærgårdsvej. ca 4,5 km
Start i krydset Kjærgårdsvej/Fruerlundvej kl. 16:00.
Få appetit til de varme hveder!

Hunderup Sejstrup tager klimakampen i egen hånd
/ indsendt af Knud Runge
Foreningen Hunderup Sejstrups
Fremtid har i samarbejde med Esbjerg kommune valgt at gå forrest i
kampen om grøn omstilling ved at
lægge en ambitiøs plan for landsbyen, der blandt andet skal sætte et
stort solcelleanlæg i drift inden 2021.
Af Peter W. Ege Nielsen

lille lokalsamfund, anført af foreningen HSF, til at føre forskellige klimainitiativer ud i verden. I første omgang
skal et solcelleanlæg på 4000 kvadratmeter sættes i drift inden 2021, som i
første omgang skal kunne levere strøm
til omkring 40 procent af husstandene
i landsbyen. For landsbyen skal de nye
klimavenlige initiativer ikke bare gøre
byen mere grøn, men de skal også holde byen attraktiv for dets nuværende
borgere – og så måske lokke nogle nye til.

I mandags blev et samarbejde om et
klimapartnerskab vedtaget. Det skal
sikre grøn omstilling i den lille landsby
Hunderup Sejstrup på knap 800 indbyggere. Samarbejdet forpligter det
Den lille klimalandsby skal konkret
12
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ikke længere i dag, men HSF og Jesper
Brix besluttede sig alligevel for at føre
projektet ud i verden, da de var drevet
af de klimamæssige og bæredygtige
aspekt i at bruge solcelleenergi.
Nu er anlægget på vej, og der ligger en
grund på en hektar, 10.000 kvadratmeter, klar til brug. Solcelleanlægget er i
sig selv kun 4.000 kvadratmeter stort,
men det er ikke tilfældigt, at grunden
næsten er dobbelt så stor.
- Det er bevidst gjort, fordi vi håber, at
de nye initiativer, der er sat i gang med
den kollektive forsyning, vil kunne øge
Nyt solcelleanlæg er på vej
Projektet om at opføre et solcelleanlæg anlæggets størrelse, egentlig indenfor
startede allerede i 2012. Jesper Brix, kort tid.
som er formand for Hunderup Sej- En borger, som selv pønser på at aktivt
strups Fremtid, fortæller, at foreningen bidrage til den kommende solcellepark
dengang ville gøre solceller til et fælles ved køb af en anpart, er pensionist
Knud Runge, som bor i ’downtown’
foretagende.
Hunderup Sejstrup, som han selv be- Ideen kom af, at folk begyndte at skriver det.
overklistre deres hus med solceller på - Det er af hensyn til klimaet. Og så
grund af den her attraktive måleord- faktisk også for at promovere vores
ning, hvor man kunne modregne eget landsby. Vi er en landsby, der er gang
elforbrug. Vi syntes, det var synd i for- i, og vi håber, vi kan blive ved med at
hold til vores landsbyplan, og så mente holde gang i den. Mange landsbyer
vi, det kunne være en god ide at lave et hænger jo med røven i vandskorpen,
fælles, kollektiv anlæg i stedet for, siger og det vil vi gerne undgå, fortæller
Knud Runge.
Jesper Brix.
bidrage til at realisere Esbjerg kommunes mål om at blive CO2neutrale i 2030. Til gengæld for Hunderup Sejstrups bidrag til den grønne
omstilling og det klimaneutrale mål,
vil Esbjerg kommune blandt andet bidrage med branding, kommunikation
og senere sikre, at der kommer ladestationer til elbiler til landsbyen. Endnu
et grønt tiltag, landsbyen håber på at
kunne føre ud i verden i fremtiden, er
nemlig at indføre en el-delebilsordning.

Hvor skal pengene komme fra?

I 2012 var der større fordel i at opfø- Solcelleanlægget på 400 kW koster
re et solcelleanlæg, da det var muligt omkring to millioner kroner. Ifølge
at modregne sit elforbrug. Det er det aftalen mellem HSF og Esbjerg kom13 Landsbyposten April 2021

mune, er det lokalforeningen, der skal
sørge for finansieringen. Hunderup
Sejstrup har fået tilskud til finansieringen af Norlys Vækstpulje på 150.000
kroner, og derudover regner Jesper
Brix med, at kunne tegne mindst 30
anparter i anlægget til 15.000 kroner
stykket.
- Vi har den sidste del finansieringen
på plads med en bank, som har positivt bekræftet, vi kan låne pengene. Så
den resterende del er lånefinansieret
og skal så dækkes af den løbende indtægt, der kommer fra salg af strøm.

Fremtiden ser grøn ud

Udover at have solcelleanlægget på
plads, vil HSF koble et nærvarmeanlæg til, som på sigt skal forsyne 200
husstande med varme. I Hunderup
Sejstrup er der lige nu 170 husstande.
I fremtiden venter andre nye grønne
initiativer:
- Vi har fået en helt masse spændende
henvendelser, efter vi er åbnet op omkring, at vi har startet det her projekt.
Nu bliver det delebilordningen, vi kører på, og får sat el-ladestationer op.
Derudover arbejder vi på at få lavet en
løsning med mobile batterier, så man
kan lade et transportabelt batteri op
via strøm fra solcellerne, som man kan
hente ligesom en delebil.
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Det sammenhørige lokalsamfund

I Hunderup Sejstrup er det ikke noget
nyt, at lokalsamfundet går sammen
om at værne om deres landsby. Sidste
år fik lokalforeningen HSF foræret en
byggegrund af den lokale murermester
Egon Sørensen i hjertet af Hunderup,
der i dag fungerer som et grønt område for landsbyens beboere.
Knud Runge beskriver også selv sammenhængskræften i lokalsamfundet
som ’langt over middel’ og fortæller,
hvordan beboerne før er gået sammen
for at sikre landsbyens overlevelse:
- Da brugsen lukkede for mange år siden, lavede vi en forening, der købte
brugsen ved tvangsauktion. Foreningen ansatte så efterfølgende en købmand til at drive butikken. Det var
problematisk til at begynde med, men i
øjeblikket stiger omsætningen for hver
måned. Den har lige rundet 10 millioner i omsætning for det seneste år. Det
er jo en landsby på 800 indbyggere, så
det er gode tegn.
Ligesom brugsen engang blev reddet
af den lille landsby, forsøger borgerne
i Hunderup Sejstrup i dag at gøre det
samme med klimaet.
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FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP

Jan B. Andersen, Formand 28 49 50 29, jan.b.andersen@bbsyd.dk
Vicki Hejn, Kasserer, 30 70 86 70, hsugkasser@outlook.dk
Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
Doris Præst, 40 33 42 97, kirketoften9@gmail.com
Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58,
HJEMMESIDE: www.hsug.dk

		

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON: Claus Jæger, 75 17 38 53 / 22 78 82 39. Dan Andersen, badminton@hsug.dk
BILLARD/E-SPORT: Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
FODBOLD: Lars Jensen, 60 92 30 08, Doris Præst, kirketoften9@gmail.com
GYMNASTIK: Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, Karina B. Jensen, 28 49 45 13, gymnastik@hsug.dk
PETANQUE: Erik Madsen, 29 70 17 06, Alex Andersen, 29 70 28 72, petanque@hsug.dk
TENNIS: Jan B. Andersen 28 49 50 29, Eilif Fogh Pedersen, 40 17 28 17, tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com
FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix Jensen, 40 37 77 32.
UDLEJNING: Camilla Hejn, 75 17 24 02, sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I IDRÆTSSAL: H.C. Jochimsen, 40 53 23 19.
UDLEJNING: Anette B Jørgensen, 51 71 99 58, bjerrum-sejstrup@get2net.dk
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: Jørn Boesen Andersen, 29 79 48 41, jande@esbjergkommune.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: Jørn Høeg, 20 34 13 04, 1988hsfb@gmail.com
IDEFORUM: Mette Fredslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com
K-34: Michael Rosendal, 28 15 13 73 / 53 50 07 71, mr@simplehomes.dk
KØBMANDENS VENNER: Dorthe Knudsen, kobmandensvenner@hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Lene Søgaard, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 42 48 19 55, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Jan Skovsgaard Christensen, 40 14 79 68, ljsc58@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Gerda Bjerrum, 75 17 31 45 / 28 83 08 45, gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
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Sognekalender / April
Lør
Tor
Tir
Ons
Tor
Søn
Tir
Tor
Søn
Tor

27 mar
8 apr
13 apr
14 apr
15 apr
18 apr
20 apr
22 apr
25 apr
29 apr

9
16

Klargøring af tennisbaner (s. 6)
Walk & Talk (s.12)
Frist for tilmelding til møde om solceller (s. 3)
19,30 Generalforsamling i Landsbyscenen (s. 8)
Deadline for næste blad
11
Walk & Talk (s.12)
19
Møde om solcellepark (s. 3)
19,30 Generalforsamling i HSUG (s. 5)
10
Walk & Talk (s.12)
16
Walk & Talk (s.12)

På dage med sol og nogenlunde vindstille har det været en fornøjelse
at komme ud og være lidt aktiv - her på petanquebanen.
Foto taget af Alex Andersen
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