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HUSKEKALENDEREN
Lør. 27. mar. 10.00
Lør. 27. mar. 13.00
Tor. 8. apr. 13.30
Tor. 8. apr. 19.00
Lør. 10. apr. 10.00
Tor. 15. apr. 17.00
Lør. 17. apr. 14 – 16
Tor. 20. apr. senest
Tor. 22. apr. 13.30
Tor. 29. apr.
Lør. 15. maj 14.00
Ons. 19. maj 18.30
Ons. 26. maj 12.30
Søn. 30. maj
Ons. 2. – 5. juni
Uge 24
Lør. 14. aug.
Uge 41

Klubmesterskaber i badminton for børn
Klubmesterskaber i badminton for voksne
Seniorklubben. Ella Hedegaard fortæller om arbejdet som frivillig hos Mother Theresa i Calcutta
Borgermøde om Hunderup-Sejstrups landsbyplan
Klargøring af legeplads i Sejstrup
Teaterforestilling i HSI-hallen
Gymnastikopvisning i HSI-hallen
Tilmelding til petanque-turnering
Seniorklubben: Generalforsamling og solsystemet
Vi synger salmer og sange i Vilslev kirke
Fangekoret fra Vridsløselille synger i kirken
Cykeltur til Sneum sluse
Seniorklubbens udflugt til Randbøldal-området
Arendse Dyssels 25 års jubilæum som præst
Landsbyfesten
Byvandring i Sejstrup
Kanotur på Kongeåen fra Vilslev til Slusen
”Sort sol” i Ribe-området

Landsbyfest 2010
2.-5. Juni
Musik fredag aften: Jesper Pedersens band "Kiss me i´m Danish"
HUSK fællesspisning lørdag aften!!
Nye og spændende ting følger i næste nummer af landsbyposten:o)
Landsbyfestudvalget
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Torsdag den 25. februar fortalte undertegnede om udvandringen til Canada baseret på beretningen om egen familie. Det blev suppleret med
rejseoplevelser, hvor mødet med en bjørnemor og hendes 3 unger var
det absolutte højdepunkt. Det fantastisk smukke landskab med floder,
vandfald, gletchere og dyreliv blev beskrevet med fotos.
Torsdag den 11. marts hørte vi om arbejdet bag kulisserne i det politiske
system. Foredraget havde lidt lokal islæt, idet Jens Helbo er søn af vor
lokale beboer, Bodil Hansen. Jens Helbo har i en årrække været ansat
som embedsmand i skatteministeriet under bl.a. Anders Fogh Rasmussen (mens han var skatteminister) og Peter Brixtofte. Vi fik indblik i det
omfattende arbejde, der kræves, inden det politiske system kan vedtage
love inden for skat, told, EU m.m. – og det var et spændende og interessant indlæg med mange artige overraskelser. Der er ansat 120 personer i
skattedepartementet, der alle har arbejdet på højtryk, inden ministeren
toner frem i folketingssalen eller TV og forklarer sagen.
Næste gang er torsdag den 25. marts (mens dette skrives), og her kommer en af de politiske frontfigurer, Henrik Dam Kristensen, og fortæller
om vejen fra Vorbasse til Christiansborg.
Torsdag den 8. april kl. 13.30 kommer Ella Hedegaard og fortæller om
arbejdet blandt fattige i Indien. Ella Hedegaard har arbejdet sammen
med den kendte, Mother Theresa, i Calcutta og vil give os et indblik i
den humanitære indsats, hun har deltaget i.
Torsdag den 22. april kl. 13.30 er der både foredrag og generalforsamling. Det er igen et lokalt islæt, idet Knud Runge vil fortælle om solsystemet. Knud har i mange år undervist i dette emne i folkeskolen, og nu
har vi seniorer så muligheden for at lære mere om det store univers.
Når foredrag og generalforsamling er overstået, er vi næsten ved vejs
ende på denne sæson. Det er min vurdering, at I, der er blevet hjemme,
er gået glip af mange spændende fortællinger, mens de ca. 40 trofaste
fremmødte er blevet mødt af berigende oplevelser.
PETANQUE: Når sæsonen i forsamlingshuset er slut, opfordrer vi jer
til at deltage i seniorklubbens petanque-turnering. Det er planen at spille
hver torsdag fra kl. 13.30. Et hold består af 2 personer, og der er tilmelding hos Alex Andersen, der vil være behjælpelig med regler. ALLE
kan finde ud af det.
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UDFLUGTEN
Som afslutning på sæsonen har vi den traditionsrige udflugt. Det bliver
onsdag den 26. maj kl. 12.30 – ca. 20.00. Bemærk at turen er lidt kortere
end tidligere.
Vi har fundet nogle attraktive udflugtsmål i Randbøldal området. Vi kører
direkte til møllerne ved Frederikshåb, hvor der bydes på kaffe. Herfra går
turen videre til købmandsgården i Bindeballe. Butikken er startet i 1897
og fungerer i dag som både butik og museum. Det bliver et nostalgisk
gensyn med varer, vi kan huske fra vores lange liv. Lige over for købmandsgården har man bevaret den gamle Bindeballe stationsbygning som
museumsbygning.
Så kører vi til Nørup kirke, der er helt speciel, og hvorfra der er en smuk
udsigt til Engelsholm højskole omgivet af sø og skov. Videre går turen til
Tørskind grusgrav med de kæmpestore jernskulpturer. Her bliver mulighed for en lille vandretur med en flot udsigt.
Udflugten slutter på Bække kro, hvor der serveres aftensmad ca. kl. 18,
hvorefter vi er hjemme senest kl. 20.00.
Prisen for udflugtsturen inkl. bus, entreer, kaffe og spisning er kr. 200,-.
Mere herom senere.
Alex Andersen

Badminton
Mathias Fabricius vandt bronzemedalje i
de individuelle landsmesterskaber for
U15 C i badminton den 20. og 21. marts
2010 i Fredericia. Mathias vandt sin pulje og tre puljevinderkampe - alle i 2 sæt inden han måtte se sig besejret i semifinalen. Ca. 110 drenge fra hele Danmark
deltog i U15 C landsmesterskaberne.
Hilsen Lene og Per
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Borgermøde
om Hunderup Sejstrups Landsbyplan.
Da Esbjerg kommune ikke var klar den dato, de selv
havde meldt ud, er borgermødet flyttet til torsdag d.
8/4. Vi undskylder hvis der er nogen, der gik forgæves
til det først annoncerede møde.
Torsdag d. 8/4 kl. 19.00 i HSI præsenteres vores nye landsbyplan.
Kom og få planen gennemgået, stil uddybende spørgsmål og
vær med til at prioritere hvilke emner, vi først vil forsøge at
realisere.
Lokalrådet serverer kaffe og hjemmebagt kage.
Aftenens program: Velkomst
Steen Ove Gelsing fortæller om processen
Helene Plet og Christina Olsen fremlægger landsbyplanen
Afklarende spørgsmål og diskussion
Kaffe og kage
Drøftelse af hvilke områder der satses på.

Hunderup Sejstrup lokalråd
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Teater-festival i Esbjerg kommune
Fra d. 11 til d.18. april afholdes der teater -festival for børn og unge.
Hunderup-Sejstrup har også fået tildelt en forestilling.
Torsdag d.15. april kl. 17.00 spiller apollo-teateret forestillingen ”Den
helt vildt sørgelige historie om Den lille Pige med Svovlstikker” i HSI.
Forestillingen er målrettet børn fra 5 til 11 år. Forestillingen er gratis,
men man skal have billet, som kan hentes på Bramming bibliotek. Forestillingen varer ca. 45 min.
Er man interesseret i hele programmet for festivalen, kan man se det på
hjemmesiden www.festival2010.dk
På lokalrådets vegne
Lejf Bjerrum Jørgensen

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30

Velkommen til HSUG`s Gymnastikopvisning Lørdag
den 17.04.2010
Vi starter kl.14.00 med Juniortræningsholdet, Forældre/barn, Børnehave 1 og 2
holdet, BH.kl-3kl. Piger, Bh.-2.kl drenge og Springholdet. Desuden kommer Jernveds friske damer.
Efter opvisning er der kaffe i salen ved Kiosken. Team- tracken pustes op og
vores hjælpetrænere ser efter børnene imens kaffen nydes.
Vi glæder os til at se jer!
HSUG
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Forårsklargøring
af legepladsen på Kirkevej i
Sejstrup
Så skal vi igen have gjort legepladsen
klar til en ny sæson.
Det foregår som sædvanligt 2. lørdag
i april, dvs.:

Lørdag den 10. april kl. 10.00
Vi håber der igen i år er mange, der
har lyst til at hjælpe et par timer.

Hilsen bestyrelsen i
Sejstrup By Beboerforening
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Petanqueturnering for par
i Hunderup/Sejstrup 2010
Hvem skal være årets mester?
Igen i år er der lejlighed for at spille petanque under hyggelige forhold på Runden.
Der vil være en række for børn og en for voksne.
Vi starter i maj og spiller hver tirsdag og onsdag frem til slutningen af juni.
De bedst placerede hold går videre til finalen i slutningen af juni.
Til finalen vil der være ild i grillen samt øvrige aktiviteter for børn.
Spilletider er tirsdag eller onsdag kl. 17.00 for børn og kl. 18.00 for voksne.
Spillested Runden (legepladsen på Kirketoften).
Pris 20 kr./par. Pengene går til afvikling af finalen.
Betaling ved tilmelding.
Tilmelding til Erik Bjergmark, Kirketoften 17, inden 20.april.
klip…klip…klip…klip… klip…klip…klip…klip… klip…klip…klip…
Jeg ____________________ og min makker ____________________
vil gerne deltage i petanqueturnering for par.
Vi kan spille
________ tirsdage.
________ onsdage.
Telefon _______________ og/eller e-mail adresse ________________
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Formandsberetning fra Generalforsamling
i Sejstrup Forsamlingshus
Det første år er nu gået, hvor forsamlingshuset har fungeret som ”nøglehus”
uden vært.
Det har været et godt år med 50 private fester foruden de arrangementer der
er blevet afholdt af de lokale foreninger.
Vi er i bestyrelsen rigtig godt tilfreds med resultatet, og vi har også fået
mange positive tilbagemeldinger fra folk der har haft lejet huset, de giver
udtryk for, at det er dejligt at huset nu kan lejes uden vært, da det på den
måde giver mere frihed til at sætte sit eget præg på festen.
Vi håber at 2010 bliver et lige så godt år for huset som 2009 var.
Ungdomsfester har bestyrelsen dog valgt ikke længere at huse, da der har
været et par uheldige episoder, hvor huset har været meget ramponeret efter
festerne. Det er selvfølgelig ærgerligt når nogle få ødelægger det for alle,
men vi synes ikke det er risikoen værd, og vi lægger meget arbejde i, at huset skal fremstå pænt og præsentabelt ved udlejning.
Aktiviteter i huset 2009/2010.
I marts 2009 havde vi fællesspisning i huset, som igen i år gav fuldt hus. En
hyggelig aften som gav et pænt overskud til forsamlingshuset. Tak til Madholdet for deres store indsats og til borgerne for deres opbakning.
I september afviklede bestyrelsen loppemarked, som var en sjov og hyggelig dag, hvor mange mennesker både fra byen og udenbys fra lagde vejen
forbi forsamlingshuset.
Tak til alle der ”donerede” deres ting til forsamlingshuset, også en tak til de
frivillige der bagte kage til dagen. Også her gav det et pænt overskud til
forsamlingshuset.
I december afholdt vi den årlige julefrokost med ca. 90 tilmeldte – trods en
lille nedgang i antallet af tilmeldte i forhold til året før, blev det en god og
hyggelig aften med et pænt overskud.
Også her skal lyde en stor Tak til alle frivillige hjælpere samt til Ricco fra
Kammerslusen’s Diner Transportable.
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Vedligehold/ forbedringer i huset:
I sommeren 2009 fik vi malet alle udvendige vinduer og døre samt udhæng.
Ligeledes fik vi nye aluminium drypkanter på nogle af vinduerne udvendigt.
Der blev også div. træværk samt radiatorer indvendigt i hele huset.
Tagrender og nedløbsrør er blevet renset og repareret.
Vi fik desuden beskåret godt i buskadset over mod banen, hvilket virkelig var
tiltrængt.
Fremtidige opgaver.
Bestyrelsen har besluttet, at vi igen prøver at sætte en container op ved forsamlingshuset, til ”gammelt jern”. Containeren bliver opstillet inden påske
2010, (mere info andet sted i Landsbyposten).
I løbet af foråret 2010 påbegynder vi en længe tiltrængt omfugning af den
gamle del af forsamlingshuset dvs. vest gavlen mod banen og siden ud mod
Kirkevej (se info andet sted i Landsby Posten).
Til slut en stor Tak til alle lokale brugere af huset, tak til resten af bestyrelsen
for deres indsats. Og en stort tak til vores rengøringsdame, Anni, som sørger
for at huset altid ser pænt ud.
Jan Bjerrum
Formand
Sejstrup Forsamlingshus
Den nye bestyrelse i Sejstrup Forsamlingshus består nu af følgende personer :
Jan Bjerrum - formand
Sigurd Smidt - næstformand
Birthe Holm - sekretær
John Schmidt
Klaus Pedersen
Jan Bjerrum
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Vi prøver igen !
Kom af med din gamle trillebør, plæneklipper, cykel,
brødrister eller andet gammel jern, som bare ligger og
flyder.

I løbet af marts måned opsætter vi igen en container mellem
Forsamlingshuset og banen.
Skulle du ligge inde med noget af ovenstående er du meget
velkommen til at smide det i vores container.
Når containeren er fuld, bliver jernet solgt, og pengene bruges
til udgifter i forbindelse med omfugning af huset her i foråret.
Hvis du har større mængder du gerne vil have hjælp til at komme af med
kan du kontakte Sigurd Smidt på tlf. 4060 2962

Vi håber der er mange der vil benytte containeren.
Hilsen Forsamlingshuset.
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Murerarbejdsmænd/kvinder søges
I uge 20 påbegyndes omfugningen af
Sejstrup Forsamlingshus (vest gavlen mod banen
samt siden ud mod Kirkevej), men inden dette
arbejde kan udføres, skal vi have kradset alle
de gamle fuger ud.

Vi søger i den forbindelse nogle frivillige som
vil bruge lidt tid på at hjælpe bestyrelsen
med at udkradse alle de gamle fuger, så det
er klar til murerne i uge 20.
Hvis du har tid til at hjælpe os en enkelt dag eller
gerne flere, så ring til
Sigurd Smidt tlf. 4060 2962
hurtigst muligt – vi forventer at starte i uge 15.
Hilsen Sejstrup Forsamlingshus
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Fodbold Puslinge
11 puslinge fra årgang 2004 har i vinter prøvet kræfter med fodbold i
HSUG. Der er blevet gået til den til træningen og holdet har også deltaget i flere DGI-stævner. Det krævede et nyt sæt spilletøj, hvilket Sportsmaster og XL-Byg i Bramming på gavmild vis har været med at til at
sponsorere.
Nu tages der snart fat på udendørs fodbold og trænerne bag holdet håber
at endnu flere puslinge får lyst til at være med.
Venlig hilsen
Inge Nagstrup
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SPIL TENNIS
Nu hvor foråret har holdt sit indtog, er det på tide at tænke på sommerens
aktiviteter. Vi kan anbefale tennis, der kan spilles af alle på alle niveauer.
Det forventes, at banen vil være klar midt i april. Hold selv lidt øje med
det. Der bliver lagt en reservationsbog ved banen, så man kan skrive sig
på.
Du har måske svært ved at finde en makker/modstander, og så giver du
op. Det er der ingen grund til. Meld dig blot til, så vil vi prøve at sammensætte kampe for jer.
Der bliver arrangeret instruktionsaftner med Mette Nørby som instruktør.
Det vil også være muligt at deltage i den traditionsrige sogneturnering.
Det kræver ikke særlige evner, idet man får mulighed for at møde ligestillede fra omegnsbyerne. Der tilstræbes altid jævnbyrdige kampe – uanset
evner.
Der er indkøbt en bjælkehytte, der opføres ved tennisbanen i løbet af april.
Her kan man hygge sig efter kampene. Vi vil holde en lille indvielsesfest,
når hytten er klar. Mere herom næste gang.
Kontingentet udgør kr. 450,- for personer over 25 år. Resten betaler kr.
200,-.
Bolde kan købes ved henvendelse til udvalget.
Tilmelding og spørgsmål om tennis til tennisudvalget
Mette Nørby
Per Hedevang
Alex Andersen

75 17 28 17 el. 40 17 28 17
75 10 23 84 el. 23 62 08 40
75 17 28 72 el. 29 70 28 72

På tennisudvalgets vegne
Alex Andersen
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PRÆSENTATION AF LINE GRAVSHOLT
Line er ikke meget for at
komme i rampelyset, men
da jeg insisterer på at lave
en præsentationsartikel,
kan det ”lige gå an”.
Da Michael Henriksen efter
nytår valgte at stoppe i
”KWIK-SPAR”, trådte
Line til som daglig leder
med udsigt til at vise mulighederne inden for en 6
ugers periode. Siden er omsætningen vokset, og Line
er vokset med opgaven.
Omsætningstallene har bevæget sig tæt op mod det
budgetterede og har en enkelt uge sneget sig over den
”magiske grænse”.
Line Gravsholt (39 år) har
sin butiksmæssige baggrund som udlært og ansat
hos BR-legetøj i Esbjerg
gennem 9 år, indtil ansættelsen i ”KWIK-SPAR” i
april sidste år. Forinden var
arbejdslivet gået gennem
en landbrugsuddannelse på
Riber Kjærgård med efterfølgende jobs som landbrugsmedhjælper i Gørding
og Tistrup. Ryggen kunne
ikke holde til landbrugsjobbet, og så blev butiksvejen valgt. Ægtefællen,
John Gravsholt, er ansat som fodermester hos Søren Damkjær, og den
sidste beboer i huset på Sejstrupvej er datteren Helene på 9 år.
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BOPÆL OG PERSONALE
Første bopæl i Hunderup var Ellen og Søren Ingvartsens lejlighed på
Kjærgårdsvej i perioden 1997 – 98. Derefter nogle år på Nørlundvej, inden huset på Sejstrupvej blev købt i 2002. Med det nye job som daglig
leder af købmandsbutikken vil familien nu flytte ind i lejligheden ved butikken og sætte huset til salg.
Line er fuldstændig indstillet på, at projektet skal lykkes. Hun har ingen
planer om at komme til at eje butikken, men trives fint som daglig leder.
Line mener, det er en klar fordel, at hun som lokal beboer har kendskab til
mentaliteten hos kunderne. Siden nytår har Charlotte været ansat, men
hun skifter nu til et pædagogjob i børnehaven.
Der har derfor været travlhed med at få personalebesætningen på plads.
Kort efter dette interview var der ansættelsessamtale med den 23-årige
Peter Bondesen, som bliver ansat fra 1. april. I forvejen er Diana Olsen
ansat til 15 – 20 timer om ugen. Arbejdsstyrken fuldendes med 3 lokale
ungarbejdere, nemlig Adam Hedevang, Anni Jochimsen og Celia Præst.
Med den nye personalesammensætning håber Line at kunne lande på en
arbejdsuge på 40 – 50 timer samt holde fri mindst hver anden søndag.
1 ÅRS FØDSELSDAG SKAL FEJRES
Med 1 års erfaring på bagen har Line nu en fornemmelse af indkøbsmønstret. Fra starten er der indkøbt varer, der ikke efterspørges, og der må
man regne med et lille spild, men ellers er der styr på indkøbene. Frugt og
mælkeprodukter leveres 3 gange om ugen, og så er der hver dag frisk brød
fra bageren. Dog en lille bøn. Det er en god ide at bestille rundstykker,
hvis man ved, man har et ekstraforbrug en dag. Andre bagerprodukter kan
også bestilles, men det skal aftales med de ansatte. Personalet holder øje
med sidste salgsdato og er friske med en prisnedsættelse, hvis datoen nærmer sig.
Den 17. april er der 1 års fødselsdag, og det skal fejres, siger Line. Der er
ikke udarbejdet en færdig plan, men der er al mulig grund til at holde øje
med kommende tilbud.
Generelt vil Line informere om udviklingen i butikken, og der står
”Landsby-Posten” selvfølgelig til rådighed. Info-tavlen viser den ugentlig
omsætning på en letoverskuelig måde.
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Det første år med ”KWIK-SPAR” har været en turbulent periode. Line har
sammen med det øvrige personale og kunderne vist, at en truende udvikling kan vendes med den rette indstilling og arbejdsindsats. Lad os fortsætte med at vise fællesskabets ånd og gøre alle skeptikere til skamme ved
fortsat at handle lokalt.
KONKURRENCEDYGTIGE PRISER
I TV-udsendelsen
”Rabatten” på DR1 var der
den 10. februar 2010 fokus
på discountpriser. TVfolkene havde udvalgt 25
almindelige varer til husholdningen og derefter været
på besøg hos Lidl, Fakta,
Aldi, Rema 1000, Netto, Kiwi minipris og Føtex. Priserne varierede fra kr. 373,- til
kr. 442,-.
Line tog en tur rundt i butikken ”KWIK-SPAR” og indtastede priserne på de samme
25 varer (se priserne andetsteds). Summen blev kr.
331,15.
Så spørger man sig selv.
Hvor tør du handle næste
gang?
Jeg håber, vi mødes hos Line
og det øvrige personale.
Alex Andersen
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Hunderup-Sejstrup Cykelmotion
Hunderup-Sejstrup Cykelmotion starter sæsonen.
Opstart: Tirsdag den 6. april kl. 18.00 fra Rytterhuset.
Herefter er der træning: Tirsdag og torsdag kl. 18.00. Søndag kl. 9.00.

Med venlig hilsen
Hunderup-Sejstrup Cykelmotion
Kontaktmand
Kai Vinnick Hansen
Tlf.: +45 30533675
kaivinnickhansen@yahoo.dk

ÅRETS KONFIRMANDER
Hermed bringes en oversigt over årets konfirmander. Bemærk at kun en af
de 5 konfirmander skal konfirmeres i Hunderup kirke.
Mette Skov Kristiansen
Mikkel Fritsen
Jesper Schmidt Lindegaard
Kristian Hansen Hollænder
Tobias Thestesen

Vilslev kirke
(25. apr.)
Skt. Ansgar kirke (2. maj)
Skt. Ansgar kirke (2. maj)
Skt. Ansgar kirke (2. maj)
Hunderup kirke (2. maj)
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
April.
01. april. Skærtorsdag
02. april. Langfredag m. kirkekor
04. april. Påskedag
05. april. 2. Påskedag
11. april. 1.sønd.e.påske. Guldkonf.
18. april. 2.sønd.e.påske.
25. april. 3.sønd.e.påske
30. april. Bededag

kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 09.30
kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 11.00
ingen
kl. 10.00

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

Fangekoret fra Vridsløselille.
Lørdag, den 15.maj kl. 14 kan man få en
speciel musisk kor-oplevelse i
Hunderup Kirke.
De kommer fra Vridsløselille Statsfængsel
og er en gruppe indsatte og tidligere
indsatte, der har fundet noget at være
stolte over og glæde andre med.
Fangekoret har overdraget 90.000 kr til
Børns Vilkår, som overskud for salget af
Deres CD ”Forbryderalbummet”.
Sæt kryds i kalenderen og glæd dig !
Se mere i næste nr. af Landsbyposten.
Menighedsrådet.
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Foredrag ved fængselspræst
Thomas Brauner Naeser om Livet bag tremmer,
må vi desværre aflyse p.gr.a. sygdom.
Vi havde tænkt det som en god optakt til
Koncerten med Fangekoret fra Vridsløselille
Statsfængsel.
Men fængselskoret kommer som planlagt
LØRDAG, den 15. maj.
Menighedsrådet.

Sangaften Bededagsaften.
Vi synger salmer/sange med

Uffe Westergaard, sognepræst i
Vester Vedsted og på Mandø
som også fortæller om de sange og
salmer, han har udvalgt til denne
aften. Traditionen tro er der
varme hveder i konfirmandstuen
efter kirken.
Vilslev Kirke 29.april kl.19.30.
Menighedsrådene.

Info Fra Badmintonudvalget
Se resultater/stillinger for alle HSUG’s hold, samt listen over klubmestre
siden 1981 på Hunderup-Sejstrup.dk under badminton.
Hvis nogen ønsker at spille sommer badminton, er der mulighed for at
leje en bane fra 1. april til 1. september. Pris 1200 kr. Kontakt Claus Jæger på 75 17 38 53
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Hunderup Sejstrups Fremtid
Anette fortalte i sidste nummer af Landsbyposten lidt om foreningens
historie og nogle af foreningens projekter siden starten i 1996. Hun opfordrede også interesserede til at købe en medlemsandel.
Vi havde generalforsamling i begyndelsen af marts og ca. ½ delen af de
24 medlemmer var mødt op.
Egon aflagde beretning og fortalte, at vi som sædvanlig støtter Lokalrådets hjemmeside og betaler pladen til forskønnelsesprisen, som i år blev
til initiativprisen (givet til bestyrelsen i købmandsbutikken). Vi købte
også anparter for 25.000 kr. i købmandsbutikken i 2009. Desuden har vi
brugt en del tid på, at se på mulighederne for anvendelsen af vandværksbygningen.
Vi håbede, at vi kunne få bygningen og få nedrivningsprisen (2 –
300.000 kr.) mod at holde bygningen i orden eller love at rive den ned,
hvis ikke vi kunne bruge den. Nu lyder tilbuddet fra kommunen, at vi
kan leje bygningen til ca. 1500 kr./ mdr.
Positive sider: stor solid bygning, flot rum med flisegulv, murstensvæg og buer og
kunne bruges til udstillinger mv., stor kælder under hele bygningen (gl.vandtank). Flere mindre rum.

Problemer med projektet: Bygningen er uisoleret, der er ikke indlagt vand,
ingen kloak, ingen toilet. Det koster meget at lave disse ting, og ingen af de nuværende
forslag til anvendelse kan give en lejeindtægt af betydning.

Der kom et nyt forslag om, at anvende bygningen til værksted for en
landsbypedel. Det vil Lokalrådet undersøge.
Bestyrelsen består nu af: Niels Bertelsen, Aage Fredslund, Knud Runge,
Anette Jørgensen og Michael Knudsen, som blev nyvalgt i år, da Egon
Sørensen ikke ønskede genvalg. Egon fik en stor tak for arbejdet i foreningen siden starten i 96.
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Under eventuelt kan alt diskuteres, men intet vedtages. Som det ofte sker,
blev det et spændende punkt. Her blev foreningens formål og fremtid diskuteret.
Vores formål er ifølge vedtægterne, at ”Fremme udviklingen i Hunderup/
Sejstrup”: For at kunne fungere på et bredere grundlag, vil vi gerne have
flere medlemmer i foreningen. Foreningen har ca. 100.000 kr. i egenkapital.
I forbindelse med borgermødet, hvor Helene Plet vil præsentere landsbyplanen, kan man også købe en medlemsandel for 1000 kr.
På det første bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Aage, Næstformand: Michael, Kasserer: Knud og Sekretær: Anette.
På foreningens vegne
Knud Runge

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Stafetten
Så blev det vores tur til at skrive lidt i Landsbyposten.
Ja hvem er vi så? Adressen er Nørlundvej 7, det ligger en lille kilometer
udenfor byskiltet. På adressen bor Marius, Malthe, Morten og Maria.
( for nogle vil det dog hjælpe at nævne at Morten mest er kendt under
navnet Mummi)
Det var Mortens tilknytning til Hundeup/sejsrtup der var afgørende, da
vi valgte hvor vi skulle bo. Morten har igennem sit arbejde ved Michael
Vogt tømrer og snedker altid oplevet en positiv stemning, og indtrykket
var da også at herude var der sammenhold. Forventningerne er fuldt ud
blevet indfriet, hvilket jo eksempelvis kan ses når man er hos Købmanden, der er man aldrig den eneste kunde. Vi nyder når vi en sjælden
gang for mobiliseret barnevognene og går en tur til byen, vi bliver hils
på, for det kan godt være at især Maria ikke ved hvem hun hilser på,
men vi tror nu at i ved hvem vi er, og det er dejligt lige at få et hils. Maria derimod kommer langsvejs fra, nærmere betegnet Midtfyn. Dog er
hun ikke så grøn i forhold til et lille lokal samfund, hvor man kæmper i
flok. Maria er opvokset i et lignende miljø, hvis man kan sammenligne
Fyn og Jylland;)
Desuden rummer adressen også to små drenge, Malthe på godt 2 og Marius på næsten 1.
Huset er vi ved at restaurere fra A til Z, og man kan vel sige vi er nået
halvvejs gennem alfabetet.
Vi føler vi er ved at være en del af lokalsamfundet, Maria er kommet
med i gymnastik udvalget, og Morten slår lidt græs ved træmændene.
Morten glæder sig dog mest til det bliver bedre vejr, så skal han i gang
med en større legeplads for børnehaven. Vi har været så uheldige at der
ikke var plads til vores drenge i dagplejen, ( vi betaler dog gerne prisen
nu, for det kan vel kun betyde at der er mange børn til skolen om nogle
år) men glæder os så bare ekstra meget til vi bliver en del af børnehaven
i Hunderup.
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Til slut vil vi lige nævne og takke for den fine velkomst vi fik, og det var
endnu før vi var flyttet herud. Vi blev inviteret til fælles Sankt Hans på
Kjærgård mark. Så hermed en lidt sen, men stor TAK!
Maria, og Morten
Stafetten gives videre til Hanne og Kent Junkuhn, Ribevej

Cykeltur den 19. maj
Som tidligere, bliver der også i år arrangeret en cykeltur, så pump cyklen
og mød op. Vi har i år valgt at cykle ud til Sneum Sluse. Vi starter ved
købmanden onsdag den 19. maj kl. 18.30 og cykler over Darum ud til
Slusen. Her vil vi nyde medbragt kaffe eller hvad man har lyst til. Vi vil
forsøge, at få en til at fortælle om slusen. Hvis man ikke syntes at man vil
cykle, kan man sagtens tage bilen derud og være med. Bare mød op, alle
kan være med, ingen tilmeldning.
Venlig hilsen Aktivitetsudvalget

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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NYT fra Bente’s private pasningsordning
” privat dagpleje ”
Hej igen – nu er vinteren snart slut og sneen er forsvundet.
Det har været en dejlig vinter og vi har nydt alt den dejlige sne.
Vi har haft det sjovt, bygget snemænd og kælket vores
kælkebakke tynd. På opdagelse i snelandskabet og udforsket
de store snedriver.

Vi har været på ture til legeborgen i Varde, fastelavns fest i legestuen og alle
tiders tur til Fiskeri og søfartsmuseet. Der var flere voksne og søskende med,
så vi var en stor flok. Børnene var stolte over at have deres egne rygsække
med, hvor de havde deres hjemmesmurte madpakker og drikkedunke. Der er
ikke noget så dejligt som at være på tur med sin madpakke. Vi legede med
krabberne, så sælerne og minkene blive fodret. Der var rigtig mange dyr og
ting at se på, så alle var trætte på vejen hjem.
Nu da sneen er væk kan vi igen kører ”ræs” på vores legeplads og grave i sandet.

Med venlig hilsen

Bente Held
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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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Børnehavens cirkusforestilling med dagplejen til generalprøve.
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