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HUSKEKALENDEREN
Lør.

1. apr. 10.00

Klubmesterskaber i badminton - børn/ungdom

Søn.

2. apr. 11.00

Gudstjeneste i Hunderup Kirke

Ons.

5. apr. 09.30

Kirke for de små (Hunderup Kirke)

Tor.

6. apr. 13.30

Seniorklub arr. med Preben Rudiengaard

Lør.

8. apr. 10.00

Forårsklargøring af legepladsen på Kirkevej

Tor. 13. apr. 17.00

Gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning

Søn.

9. apr. 09.30

Gudstjeneste i Hunderup Kirke (Palmesøndag)

Tor. 13. apr. 17.00

Gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning

Fre.

Gudstjeneste i Hunderup Kirke (Langfredag)

14. apr. 09.30

Søn. 16. apr. 11.00

Gudstjeneste i Hunderup Kirke (Påskedag)

Man. 17. apr. 09.30

Gudstjeneste i Hunderup Kirke (2. Påskedag)

Tor. 20. apr. 13.30

Generalforsamling i Seniorklubben

Lør. 22. apr. 10.00

Forårsmesse

Søn.

Konfirmation i Hunderup Kirke

7.maj.

10.00

Tor. 11.maj. 19.30

Luther, salmesang og varme hveder (St. Bededag)

Lør. 20. maj 08.15

Sogneudflugt til Uhre Kirke og Søby Brunkulslejr

Tor. 25. maj. 14.00

Friluftsgudstjeneste i anlægget ved træmændene

Søn. 28. maj

Petanquetur til Thy

Tor.

1. jun.

Landsbyfesten starter

Tir.

1. aug.

Sommerferietur med Seniorklubben

Fre. 25. aug.

Reformationsskuespil på Riber Kjærgård (25.-27. aug.)

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

www.HSUG.dk
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GYMNASTIKOPVISNING 2017
Gymnastikudvalget vil hermed endnu engang, sige stor tak til ledere og
hjælpetrænere, for den store indsats de har gjort i vinterens forløb, og for
den flotte opvisning i hallen Søndag d. 12 Marts. Tak til publikum og alle
jer andre som var med til, at gøre det til en god og oplevelsesrig dag. Der
var fuldt hus med omkring 200 glade forventningsfulde bedsteforældre,
forældre og søskende.
Vi vil nok en gang gerne sige stor tak til Ole for musik, Jane for at præsentere holdene og til Ideforum for flot pyntning af indgang

Tak til vores Sponsorer
Ambiente ( Blomster)
Pay Back, AM Enterprise, Vest-Jyderne, Jørgen Stage.
( tøj til Træner og Hjælpetræner)
Calle (chokolade)
Gymnastikudvalget.
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Forældre/barn gymnastik

Gymnastik 3-4 årige

Se flere hold bagerst i bladet
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Forårsklargøring
af legepladsen på Kirkevej i
Sejstrup
Så er foråret over os og vi
skal have gjort klar til en ny
sæson.

Det foregår:

Lørdag den 8. april kl. 10.00
Vi vil gerne opfordre børnefamilierne til at bakke op omkring dette.
Medbring haveredskaber, så sørger
foreningen for lidt forfriskninger

På glædelig gensyn
Hilsen
Sejstrup By Beboerforening
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LANDSBYPOSTEN OG ØKONOMIEN
Tid til den årlige støtteindsamling til bladet

Siden ”Landsby-Posten” udkom for første gang i 1979, har det været kutyme, at HSUG finansierer bladet. Udgifterne til bladet har været næsten
konstante gennem en lang årrække, men de senere år har der været en
mærkbar stigning i omkostningerne. Samtidig er HSUG lidt mere ”klemt”
på økonomien pga. vigende medlemstal.
Sidetal og antal trykte eksemplarer har vi justeret på, men vi vil gerne have flere til at bakke op om bladet rent økonomisk, både private og foreninger.
Der er derfor indlagt et girokort i dette nummer, og der kan sendes bidrag
på
følgende måder:
- Overfør beløb til girokortnummeret (girokort vedlagt)
- Overfør beløb til HSUG’s konto: 59710001304242 (Andelskassen)
- Hjemmesiden ”hsug.dk”. Klik på ”Landsby-Posten”. Klik på ”Bidrag”
og følg vejledningen
- Kontant betaling hos købmanden. Få kvittering på girokortet.
- MobilePay til HSUG 42 95 41 10
Med håb om rigtig stor opbakning
HSUG’s bestyrelse og redaktionen

GUDSTJENESTE OG PÅSKEMÅLTID
Skærtorsdag, d. 13. april kl. 17 er der fællesgudstjeneste
i Hunderup Kirke, hvor Kirkekoret medvirker.
Efter gudstjenesten serveres i lighed med tidligere et
jødisk påskemåltid i Samlingssalen.
I beretningen om udfrielsen fra slaveriet i Egypten fortælles, hvordan døden, den sidste af de ti plager, gik israelitternes huse forbi. Det skete, fordi de havde smurt blodet fra det dræbte lam på husets dørstolper.
Der serveres ( ud over lam) tilbehør, der har hørt til et jødisk påskemåltid
og har en symbolsk betydning.
Alle er velkomne, men afhent gratis madbillet hos købmanden eller hos
graveren.
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben har en ændring i sit arrangement torsdag den 6. april kl.
13.30 i forsamlingshuset.
Karen Baunsgaard fra Esbjerg er blevet forhindret, og i stedet kommer
Preben Rudiengaard fra Ribe og holder foredrag over emnet: ”Hvem er
det, der bestemmer i Danmark”.
Preben Rudiengaard er kendt som læge, borgmester og folketingspolitiker
og har igen meldt sig under fanerne som byrådskandidat til det kommende
komunalvalg.

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 20. april kl. 13.30 afholder seniorklubben sin årlige generalforsamling i forsamlingshuset med følgende dagsorden:
Valg af ordstyrer
Valg af skriftfører
Bestyrelsens beretning
Regnskabet
Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Tage Jensen (modtager ikke
genvalg), Erik Alberg og Alex Andersen
Valg af bestyrelsessuppleant – på valg er Eilif Pedersen
Fastsættelse af kontingent (er i øjeblikket på kr. 50,-)
Indkomne forslag – skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling
Valg af revisorer – Hans Kr. Hansen og Erik Madsen er på valg
Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der foredrag af Eilif Pedersen, der vil berette
om en tur til Georgien under titlen: ”Georgien – et anderledes land”
Denne dag er der gratis entre inkl kaffebord

SOMMERFERIETUR
Det er sjovest at rejse sammen med andre, og det er rart at have nogle at
dele oplevelserne med. Derfor arrangerer seniorklubben sommerferietur
til området ved Friederichsstadt i Nordtyskland fra 1. – 3. august.
Turen er i bus med guide og byder på oplevelser i Friederichsstadt, Tön8

ning, Bergenhausen (storke), Heide, Eiderssperwerk, Roter Haubarg samt
sejltur til Hooge med rundvisning i hestevogn.

Der er 2 overnatninger med morgenmad og aftensmad samt frokost på
Hooge inkluderet i prisen, som er kr. 2.589,-.
Ved 40 deltagere er prisen kr. 2.249,-, og vi er i øjeblikket på 35 tilmeldte
deltagere.
Tilmelding hos Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72.
Der skal betales ca. 20. juni, og indtil denne dato kan man også melde fra.
Alex Andersen

DEN ÅRLIGE SOGNEUDFLUGT
Lørdag, d. 20. maj.
Afgang Hunderup Kirke kl. 8.15.
Museumsgården Karensminde.
Medbring selv formiddagskaffe.
Uhre Kirke.
Menighedsrådet sørger for lidt frokost

Brande.
Søby Brunkulslejr.
Middag på Rørbæk Sø Restaurant.
Hjemkomst ca. kl. 20.
Pris : 200 kr.
Nærmere oplysninger : se kirkebladet og næste nr. af LP.
Tilmelding :
Mette Fredslund, 30132372, 75174032, mettepf@hotmail.com
Eller : Ole Madsen 25894190, om@km.dk
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TENNISSTART
Hvis vejret har artet sig, er tennisbanerne klar søndag den 2. april.
Tennis er en af de få udendørs aktiviteter, der bydes på i sommer.
Det er muligt at få en fast ugentlig spilletid (det anbefales), eller at reservere banerne fra gang til gang. Hvis det ønskes, kan der gives instruktion,
og vi har en tenniskanon, der er god at øve sig på. Det er muligt at deltage
i sogneturneringen, hvor man møder jævnbyrdige modstandere fra omegnsklubberne, og hvor der hver gang indgår social hygge.
Tilmelding hos Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72

PETANQUESTART
Der arbejdes på højtryk på at gøre petanquebanerne klar til den kommende sæson, således at starten kan finde sted onsdag den 12. april, hvor seniorgruppen spiller kl. 9.30 og derefter hver onsdag.
Der er mulighed for deltagelse i DGI-turnering.
Petanque kan spilles af alle uden forudgående kendskab, og vi vil gerne
være behjælpelige med opstart, hvis det ønskes.
Medlemmer må spille frit alle ugens dage. Man kan også leje banerne som
gæstespiller til en pris af kr. 10,- pr. spiller. Efter spillet kan samvær nydes under halvtag eller i vores flotte klubhus ”Troldebo”.
Hvis et arrangement varer over 3 timer, er prisen kr. 20,- pr. deltager.
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Man kan IKKE leje ”Troldebo” uden at der indgår petanquespil.
Leje af baner ved henvendelse til Elva Alberg på tlf. 41 59 57 93.
Der spilles forårsturnering hver mandag kl. 14 med start først i maj. Tilmelding hos Erik Madsen på tlf. 29 70 17 06 senest 24. april.
Der arrangeres petanqueturnering til landsbyfesten den 1. – 3. juni, og så
har vi åbent stævne lørdag den 10. juni kl. 9 – 15. Mere herom senere.

Alex Andersen 29 70 28 72

NYT FRA LOKALRÅDET
Ud over de almindelige arbejdsopgaver havde vi til sidste lokalrådsmøde
inviteret Darum Lokalråd. Grunden er, at landsbyerne rundt omkring i
landet er begyndt at samarbejde lokalt, og kommunen ser gerne, at vi samarbejder, før vi kommer til dem med ønsker, der går over sognegrænser.
Vi snakkede om, hvilke tilbud vi har i de to byer. Darum ser gerne, at vores børn skulle gå i deres skole, men det tror vores lokalråd ikke, at vi får
forældrene med på – grundet skolevejen. Men hvis nogen går og ønsker
at flytte deres børn af en eller anden grund, så kan jeg anbefale Darum
skole, der er en lille overskuelig skole. Det bliver nok lettere at samarbejde på fritidsområdet. Jeg har efterfølgende taget kontakt til begge idrætsforeninger, om vi ikke kan lave lidt reklame for hinanden, og så kunne det
være, at et hold børn kunne få forældrene til at køre. I stedet for at konkurrere om alle discipliner, kunne vi reklamere for hinanden, for problemet er som oftest at finde ildsjæle, der kan lede holdene. Jeg kan starte
med at reklamere for Darum FDF.

Hunderup Sejstrups Fremtid vil lave et udvalg, der skal hjælpe med fondsansøgninger. Jeg har sagt ja til at sidde i udvalget og det samme har John
Søgaard, Møllevænget. Jeg har foreløbig gang i ansøgninger til e-sport, og
jeg har været til foredrag, hvor jeg har købt en bog om ansøgninger:
Håndbog om fundraising af Dennis Hørmann og Rasmus Munch. Den kan
varmt anbefales, og den kan lånes hos mig.
Helle Hvitved
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PRÆSENTATION AF LOKALRÅDET
Yvonne Jepsen 32 år, Sejstrup, valgt medlem
Jeg kommer fra Hejnsvig, hvor jeg har boet sammen med min mor, far og 3 søskende. Vi er opvokset på en
lille gård. I 2010 købte jeg hus i Sejstrup sammen med min mand Bjørn. Vi har 2
børn sammen, Ella på 3 år
og Rasmus på 5 år. Jeg er udlært Ernæringsassistent på Kjærgård Landbrugsskole i 2008. Fra 2008 – 2011 har jeg arbejdet flere steder, indtil jeg i 2011 kom tilbage til Kjærgård Landbrugsskole i køkkenet som ernæringsassistent, og her er
jeg stadig.
Hanne Rødgaard Andersen, valgt medlem.
Jeg er gift med Alex. Vi flyttede til Hunderup i 1980. Vi har fire voksne børn og
otte børnebørn. Vores søn Dan og datter Jane med familie er også bosat her.
Jeg er uddannet sygeplejerske, men har valgt at gå på efterløn. Jeg har altid dyrket meget sport og spiller badminton, softtennis, tennis og petanque. Jeg har desuden altid lavet meget håndarbejde og kommer i Ideforum på Hunderup skole.
Merete og jeg er de nye Velkomstambassadører.
Helle Hvitved, valgt medlem
Jeg flyttede ind hos Jørgen i Hunderup i 2007, og jeg startede i aktivitetsudvalget
under Lokalrådet i 2008. Fra 2009 til 2013 var jeg medlem udpeget af foreningerne, og fra 2017 har jeg været valgt medlem og lokalrådsformand. Jeg var kasserer fra 2010 til 2015. Jeg har arbejdet for at gøre Hunderup-Sejstrup til et godt
sted at være, og samtidig har jeg forsøgt at gøre os synlige. Ved næste valg stiller
jeg ikke op, men hvis foreningerne vil udpege mig, tager jeg gerne 2 år mere som
kasserer. Desuden bliver jeg gerne i fondsøgningsudvalget, hvor jeg er det ene
medlem.
Jytte Clausen Kirketoften 5 Hunderup.
Repræsentant i lokalrådet for foreningen landsbyscenen.
Jeg interesserer mig for, hvordan befolkningen og vores omgivelser her i Hunderup og Sejstrup kan få det bedste ud af det. Ved at være medlem af lokalrådet
kan man have indflydelse og dialog med kommunen. Her er der en mulighed for
at gøre en forskel.
Merete Stokholm Grandelag, Sejstrup.
Jeg er født i Esbjerg 1979. Jeg er udlært farmakonom, og flyttede til Sejstrup i
maj 2007 sammen med min mand Jesper, der er mekaniker. Vi fik i december
2012 en dejlig pige, der går i børnehaven over i Hunderup og forventer ankomst
af en dreng til sommer. Som medlem af lokalrådet føler jeg, at jeg er en del af
mit lokalsamfund og med posten som velkomstambassadør, som jeg deler med
Hanne, har jeg muligheden for at fortælle andre nye herude om vores hyggelige
og meget aktive lokalsamfund.
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To medlemmer, Claus Højlund Jensen og Anne Lodskou Sørensen er pt. sygemeldte, og kassereren Per Hedevang er trådt ud af lokalrådet, men fungerer som
kasserer.

Fire fra Lokalrådet: Jytte, Helle, Hanne og Marete

Om Lokalrådet, uddr ag for vedtægter ne:
Lokalrådets formål er at bidrage til Hunderup-Sejstrups Sogns udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker, hvilket gøres ved at være kontaktled til
bl.a. kommunale, regionale og statslige myndigheder. Lokalrådet er ikke partipolitisk.
Lokalrådet består af 7 medlemmer. Heraf vælges de 4 ved direkte valg, hvor alle
myndige beboere i sognet har stemmeret og er valgbare. Valget finder sted hvert
4. år sammen med valg til kommunalbestyrelserne. (i år den 21. november).
De tre øvrige medlemmer af lokalrådet vælges / udpeges af sognets foreninger.
Medlemmerne udpeges for 2 år ad gangen. Ved at blive medlem at lokalrådet får
man en god indflydelse på livet i landsbyen. Man lærer en masse mennesker at
kende, både lokale beboere, Esbjergs politikere og folk fra de andre lokalråd –
især i det gamle Bramming kommune. Vi plejer at holde ca. 10 aftenmøder om
året. Dertil kommer møder med kommunen mm., og dem fordeler vi mellem os.
Lokalrådet får en pose penge fra Esbjerg Kommune, så det er ikke de store beløb, man får ansvaret for. Her i Byen har vi Hunderup Sejstrups Fremtid til de
større økonomiske satsninger, og lokalrådet og HSF har et godt samarbejde.
13
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FORÅRSMESSE I OG OMKRING HSI
Lørdag d. 22. april 2017

Så er Hunderup/Sejstrups Fremtid ved at være klar til Forårsmessen.
Af nyheder kan nævnes en flot modeopvisning med tøj og sko fra Brammings butikker.

Jørn Andersen har lovet at være konferencier og præsentere de nye trends.
Der udloddes præmier på indgangsbilletten til både børn og voksne. Til de
voksne er der en mini cruisetur til Norge og en uge i et sommerhus. Til
børnene er der 5 billetter til Lintrup Glad Zoo.
Der er enkelte stande tilbage. Nogle voksne og børn har spurgt, om man
kan dele en stand til 250 kr. og sælge legetøj, børnetøj mv. og selv få pengene. Det er ok. Ellers kan man jo give ting til loppemarkedet ved henvendelse til: Johannes 26613255 eller Jørgen Aage 21595640.
Vi håber, at mange både fra sognet og udefra vil komme til Forårsmessen
og se stande med: Biler, håndværkere, foreningsliv, dagplejen, Ideforum,
udstyr og maskiner til haven, tupperware og som noget nyt: Esbjerg kommuneaffald samt DIN Forsyning.
Der bliver servering af: Pølser og brød, frikadeller og kartoffelsalat, kaffe
og kage + øl og vand.
Vi sætter en flagalle op ved HSI, og håber på godt vejr. Alle må gerne se,
at der er fest i landsbyen. Mange kører jo gennem byen nu for at tanke
benzin – salget er tredoblet siden Go-on åbnede – og de må jo gerne opdage, at der er Forårsmesse.

Husk flaget !

På udvalgets vegne Knud Runge
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VELKOMSTPAKKEN
Er du/I nytilflytter til Hunderup-Sejstrup tilbyder vi en Velkomstpakke.
Den består af tilbud fra foreninger og erhvervsliv. Det kan være et gavekort, medlemskab til en forening, procenter til et stykke arbejde, der skal
udføres - eller lignende.

Pakken giver desuden et godt overblik over de muligheder, der forefindes
i Hunderup-Sejstrup og omegn.
Du/I kan se Velkomstpakken på www.hunderup-sejstrup.dk. Der kommer
løbende ændringer. Da vi ikke altid ved, hvem der er nytilflyttere er du /I
meget velkommen til at henvende jer til:
Jytte Clausen, mobil nr. 21 22 70 74, mail: jytteclausen54@gmail.com
eller
Hanne Rødgaard Andersen, mobil nr. 29 71 28 72,
mail: roedgaardandersen@gmail.com
Lokalrådet

FLOT FOTO ELLER GOD HISTORIE?
Så modtager redaktionen gerne disse via mail til landsbyposten@hotmail.com. Vi aftaler herefter nærmere, hvordan det indsendte
skal bringes i bladet.
Redaktionen hjælper også gerne med at sætte ord på historien, såfremt
dette ønskes.

Redaktionen
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FASTELAVN VAR MIT NAVN, SIKK’N FEST VI HAVDE
Igen i år var der en fantastisk opbakning fra både børn og voksne omkring
vores fastelavnsarrangement. Vi startede traditionen tro i kirken, hvor børnene kom udklædte og Ole stod for en hyggelig og børnevenlig gudstjeneste. I forsamlingshuset blev katten slået af de 3 tønder, imens kaffen blev
brygget og bollerne varmet. Alle kunne efterfølgende sætte sig til bordet,
hvor snakken gik lystigt blandt de voksne, og sodavandene og slikposerne
blev tømt hos børnene. Det var igen i år en fornøjelse at være med til at stå
for et så velbesøgt arrangement.

En kæmpe tak til damerne som stod for at bage til os, og ikke mindst til
Menighedsrådet, som virkeligt gør et stort stykke arbejde.

På gensyn næste år…
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Referat fra repræsentantskabs- / vintermøde I HSI
Mandag den 6. marts 2017 Kl. 19.30-21.30 i Samlingssalen, HSI

12 lokale borgere var mødt op til repræsentantskabsmødet. Heraf de 5 forretningsudvalgsmedlemmer: H.C. Jochimsen (formand), Flemming Præst,
Kjeld Thomsen (næstformand), Keld Østergaard og Mette Bjergmark
(sekretær).
Klaus Pedersen blev valgt som ordstyrer.
HC Jochimsen fortalte om, hvad bestyrelsen har arbejdet med det sidste
års tid. Om at der blev afholdt forårsmesse sidste år, og at det gentages
igen i år. Der er indkøbt nye borde, 2 nye køleskabe og nye net til badmintonbanerne. Tommy Ebbesen har lavet vogn til de nye badmintonnet.
E-sport er startet op i kælderen (HSUG), de havde lokalet gratis til jul.
Allerede nu er der 10 medlemmer, og 3 er uddannet som instruktører. Esport vil gerne have mere plads, og det vil der blive set, på når de bliver
flere medlemmer.
HSI har betalt deres gæld ud i 2016. HSI er nu gældfri. Så HSI kan starte
på frisk, hvis vi skal lave nyt tag.
I forhold til Troldebo – så forventer forretningsudvalget snart, at HSI kan
overtager bygninger fra kommunen. Der mangler lidt ændringer i vedtægterne. HSI overtage brugsretten mens det er HSUG der fremover benytter
Troldebo.
De frivillige omkring HSI har holdt deres årlige julefrokost. Det var en
hyggelig aften.
HSI har ikke brugt landsbypedellerne sidste år bortset fra maling af tennishus. I 2017 maler de fælleslokaler og evt. også andre lokaler.
HC Jochimsen takkede hele forretningsudvalget. Især Anette og Leif Bjerrum. De kører alt booking og økonomi. Tak til nøglefolk. Lille gave til
Anette og Leif blev afleveret.
Leif Bjerrum nævnte, at der også er lavet lys i klublokalet. Spot. Så nu
kan man tænde lys ved indgangen i lokalet.
Helle Hvitved er i gang med at søge penge til E-sport til computere.
Alex Andersen spurgte om ejerforhold og reservering. Anette Bjerrum
talte om Conventus, hvor udlejningen kan ses. Det er ikke åbent for, at
man selv kan tilmelde sig online. Bestillinger skal ske via Anette. HSUG
kontingent gælder ikke i uge 7, 42, 52, men at det bliver der kigget på til
næse vinter. Forventer at uge 52 stadig vil være lukket for HSUG aktiviteter.
Helle Hvitved oplyste, at der er ved at blive set på hjemmesiden. Så den
bliver opdateret.
Alex Andersen spurgte om ansvarlige for førstehjælpskasse. HSUG sørger
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for, at kassen er fuldt op. Men der er ikke nogen, der er decideret ansvarlige. HSI taler med HSUG om førstehjælpskasse.

Kjeld Thomsen fremlagde regnskab for 2016. Årets overskud i 2016 var
på 64.858,23 kr. Balancen er på 715.285,37 kr.
Kjeld Thomsen kom bl.a. ind på følgende: Der er sparet en del på gas de
seneste år. Vandudgifter faldet. Tennis og petanque betaler HSI for vand
og lys. HSUG holder tennisbanerne, og betaler derfor for vedligeholdelse
af banerne. Ditto petanque. Internet har HSI overtaget fra HSUG.
Lån er indfriet i 2016. HSI lægger penge til side til uforudsete udgifter og
nyinvesteringer.
Regnskabet blev godkendt. Budget for 2017 blev ligeledes godkendt.
Der blev besluttet vedtægtsændringer af § 1 (om navn), § 4 (om repræsentantskabets sammensætning) og § 5 (om antallet af årlige møder). Ændring af paragraf 1 skyldes, at CVR-registret har registreret HSI med HSIs
gamle navn. Det er nemmere at ændre navn i vedtægterne end at ændre
registrering hos CVRregistret. For at kunne lave en aftale med kommunen om Troldebo, så skal
der være overensstemmelse med navn i vedtægter og navn i CVRregistret.
H.C. Jochimsen genvalgt til formand og Kjeld Thomsen genvalgt til næstformand.
Keld Østergaard, Flemming Præst og Mette Bjergmark blev genvalgt til
forretningsudvalget.
Leif Bjerrum fortsætter som suppleant.
Aage Fredslund og Børge Andersen genvalgt som revisorer.
Under eventuelt blev forskellige ting drøftet. At Sognearkivet bruger deres egne billeder fra samlingssalen i juni til Kulturnatten. Om den gammel
buk og hest i hallen stadig benyttes. At måltavle blinker.
Der kom forslag om at flere ting er frit tilgængeligt. Som HSI ejer. Fx
hockeymål og udstyr. Til fester mv. Kan placeres i en lukket kasse med
lås. Og om at der evt. installeres højtalere og iPad til musik i samlingssal.

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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HISTORISK LOKALT SKUESPIL
på Riber Kjærgaard

25.- 26.- 27. august 2017.
Menighedsrådene i Vilslev og Hunderup har taget initiativ til, at der i 500 året for Reformationens indførelse i DK bliver opført et lokalt skuespil.
Det overordnede arbejde er lagt i hænderne på en rutineret instruktør m.m.,
Sigfred Bjerrum, Sejstrup og skuespillets forfatter, Roll Præstegård, Vilslev.
Handlingen foregår i Vilslev og Hunderup Sogne fra 1532 til 1693.
Alle arbejdsopgaver foran og bagved scenen er lagt i lokale hænder, og skuespillerne er
folk, der kan deres vestjyske modersmål !
Scenerne indrammes af tilsvarende salmer og renæssancemusik.
Den 21. februar var alle involverede ( ca 50 personer ) inviteret til informationsmøde på
Kjærgård. Alt omkring forestillingen er nøje planlagt, og stemningen var i top !
DET BLIVER STORT.
Derfor : reserver allerede nu en af dagene i den sidste weekend i august til en god oplevelse.

Hej alle
NØGLE TIL HSI, som I ikke har brug for mere, skal jeg
have tilbage.
I kan aflevere den til mig, eller i postkassen i HSI. Skriv
navn og mobilnummer på, så sender jeg pengene til jer.
Sig det gerne videre.
Hilsen Flemming Præst
Mobil 20 53 47 42
Bestyrelsen HSI
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Springmix 0. - 3. klasse

Dans/funk 1. - 4. klasse
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Sigurd Schmidt 41 85 23 00
Udlejning:
Pernille Jacobsen 75 17 24 02
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com

H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 40 53 2319
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91
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
51 83 84 26
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

Dyt - båt. Kreativt indslag til årets gymnastikopvisning.
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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

