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HSUG’s kvindehold vil gerne sige tak til Salon Junkuhn og Martinsen, for
sponsoraterne til vore nye opvarmningstrøjer.
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Landsby Postens økonomi
De årlige omkostninger med at skrive, trykke og distribuere bladet er ca. kr.
35.000,-.
Bidragene til Landsby Posten er i år til dags dato (11. juli) = 22.685,25 kr.
Udgifterne er i år til dags dato (11. juli) følgende:
Omdeling = 2.850 kr.
Trykning = 12.834 kr.
I alt: 15.684 kr.

Det er absolut frivilligt, om man vil give et bidrag, men vi er mange, som
mener, at bladet fortsat er vigtig for byen og foreningerne.
Som I kan se, mangler vi endnu ca. 13.000 kr. for at have dækket årets blad.
Der er følgende betalingsmuligheder:
Mobile Pay 40350
Kontooverførsel til 5971 1304242 (netbank)
Indbetalingskort +73<+89017076 (netbank)
Kontant til Eilif Pedersen, Sejstrup, som straks overfører med Mobile Pay
Kontant til Alex Andersen, Hunderup, som straks overfører med Mobile Pay
Skriv venligst: ”bidragLP” som tekst

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

LandsbyPosten trykkes i 360 eksemplarer,
udgives af H.S.U.G., og omdeles til
samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.
REDAKTION

10.
august

Ole Witte Madsen Lis Andersen

Eilif Pedersen

Tlf. 2589 4190

Tlf. 4017 2817

Tlf.: 2751 3352

Indlæg til LandsbyPosten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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Sådan redder vi landsbyen!
Torsdag aften den 23. maj fyldtes
salen i Jernved Kulturhus af engagerede personer fra sogne heromkring, som ønskede at blive klogere
på, hvordan vi kan redde vore
landsbyer.
Oplægsholderne var Hanne Wittorf
Tanvig, Institut for Geovidenskab
og naturforvaltning ved Københavns Universitet som talte om emnet: ”Hvordan bliver vi flere, og
hvad skal vi leve af?” og Annette
Aagaard Thuesen, Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk
Universitet i Esbjerg, som talte om:
”Hvad er det gode liv og hvordan
skaber vi det?”

om, at vi vil hinanden det bedste, og
at vi står sammen om vore projekter.
Folk stemmer med fødderne, og
hvor godtfolk er, kommer godtfolk
til. En positiv udvikling afhænger af
en positiv indstilling og et dynamisk, levende fællesskab.
Blandt nye tiltage i landsbyer kan
nævnes:
• Cold Hawaii - et surfparadis i
Klitmøller (Byen har 968 indbyggere)
• KEFUR - kreativt entreprenørskab på Fur (øen har 799 indbyggere)

Landsbyerne i Danmark har mange
udfordringer med at forblive interessante for tilflyttere. Mange ting
er lukkede eller flyttet, og når de
unge flytter hjemmefra til storbyerne, vender de sjældent tilbage.

Man kan læse mere om disse tiltag
på nettet.

Aftenens oplægsholdere var dog alt
andet end pessimistiske, for de havde rundt omkring i Danmark set engagerede ildsjæle forandre landsbyer og vende en dårlig udvikling og
en skidt kultur.

1. Lokalsamfundet skal aktivere de
ressourcer, der er i området.
2. Lokalsamfund skal etablere åbne
netværk indadtil og udadtil.
3. Lokalsamfund skal prioritere
selvorganisering og politisk opmærksomhed.
4. Det er en god idé at have en plan.
5. Fornyelse af indsatsområder, herunder et fokus på sundhed, kan
overvejes.
Ole Witte Madsen

Det kan lade sig gøre!
Udvikling skabes lokalt, og den afgørende faktor i udviklingen er den
menneskelige faktor. Det handler

Opsummering
Skal man lave en hurtig opsummering af aftenens oplæg, bliver det:
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Stor aktivitet hos petanquespillerne
Så er vi færdige med udvidelsen ad
petanquebanerne, og der har været stor
aktivitet. For nylig udtrykte en gæst
ved petanque: ”Det er jo 10 superbaner
med et 4-stjernet klubhus.” Det synes
vi også selv.
I forbindelse med Hunderup-Sejstrups
landsbyfest blev der afviklet en særdeles spændende petanqueturnering med
8 deltagende par, der var opdelt i 2
puljer. De 2 puljevindere mødtes i finalen, hvor Ellen og Søren Ingvartsen
sejrede med 13 - 11 over Gerda og Iver
Hansen. Hermed kan de 2 vindere tilføje deres navne på den udsatte vandrepokal.
I de 3 kampe forud for finalen vandt
Ellen og Søren med 13 - 12, 13 - 12 og
13 - 11, så det var en tæt affære.

Sct. Hansstævnet den 21 juni var en
åben turnering over 6 timer med spillere fra flere klubber (i alt 16 par). Spillerne blev inddelt i 4 tilfældige puljer,
der fik følgende vindere: Tove og
Gunnar fra Agerbæk, Grethe og Ernst
fra Tjæreborg, Hanne og Alex fra
HSUG samt Inge-Lise og Jacob fra
Føvling.
Disse 4 vindere dannede en ny pulje
over middag, alle 2’erne en anden pulje osv. ”4’er puljen” blev vundet af
Ingrid og Folmer fra HSUG, ”3’er puljen” af Karin og Erik fra Agerbæk,

”2’er puljen” af Gerda og Erik fra
HSUG, mens Grethe og Ernst løb med
sejren i ”1’er puljen” og dermed blev
samlet vinder.
Hen over foråret er der om mandagen
afviklet en intern turnering blandt klubbens egne spillere, der var inddelt i 2
tilfældige grupper med hhv. 8 og 7 par.
I gruppe 1 blev de 4 bedst placerede
Gerda og Iver Hansen med 7 sejre efterfulgt af Gerda og Erik Madsen, Elva
og Erik Alberg samt Grethe og Hans
Kr. Hansen.
I gruppe 2 vandt Hanne og Alex Andersen foran Lene Christensen og Kis
Lund, Helene Blaabjerg og Eilif Pedersen samt Grete Mosegaard og Else
Kjær.

Disse 8 par vil danne en selvstændig
gruppe til efteråret, hvor der startes op
mandag den 12. august kl. 14.00, mens
de øvrige danner gruppe 2. Alle er velkomne til at tilmelde sig hos Erik Madsen på mobil 29 70 17 06.
Petanquespillerne har sponsoreret en
gasgrill til brug ved arrangementer på
petanquebanerne. Ønsker man at leje
banerne med tilhørende klubhus og
gasgrill, kontakter man Elva Alberg på
mobil 41 59 57 93.
Alex Andersen

SOGNEARKIVET

v. Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Høstmarked Kratskellet
Søndag d. 8. september kl. 11 - 16

Skoven Naturens dag –
for hele familien
Naturvejledning i skoven
Træskæring med motorsav
Svampeindsamling
Skovhaver – vild mad
Frøsamling – køb frø
Køb små skovtræer
Gamle håndværk
Kunsthåndværk
Trædyr
Jægerliv

Skalakoret i skoven kl. 13:30
Skalakoret er sponsoreret af Andelskassen
Mad fra Helheden Café
arrangeret af 6. klasse fra Darum børneby
Arrangeret af Darum Lokalråd, Hunderup-Sejstrup
Lokalråd og Myrthue – natur kultur læring
Adresse: Nørremarkvej 29, Darum Mark, 6740
Bramming.
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Uddeling af puljemidler:
Puljemidler vil næste gang blive
uddelt i forbindelse med nytårskuren i januar 2020. Ansøgning fra
interesserede skal være indsendt
inden d. 1/11-2019
Fælles solcelleanlæg:
Der arbejdes videre med projektet
hen over sommeren. Finansieringen
er ved at være på plads, den største
udfordring p.t. er at finde en egnet
placering. Første prioritet er stadig
den gamle vandværksgrund, hvor vi
arbejder på en lejeaftale med DIN
Forsyning.
Alternativt har vi også andre placeringsmuligheder i kikkerten, afgørende er det, at grunden skal ligge
tæt på en transformatorstation for at
mindske tilslutningsudgifterne. Vi
satser på at have en model klar i
løbet af efteråret, hvor der så vil
blive afholdt informationsmøde
herom.
Lejeboliger:
I samarbejde med lejeboligudvalg
og lokalrådet arbejder vi på højtryk
med at få etableret et antal lejeboliger i Hunderup. Det går hurtigt
fremad, og Bramming Boligforening har vist interesse for at indgå
i projektet.

udstykning vest for Møllevænget
skal anvendes til formålet. Vi forestiller os, at der her skal være plads
til ca. 15 almindelige parcelhusgrunde og ca. 10 lejeboliger.
Der har vist sig at være stor interesse for projektet, og da vi har udstykningen på plads, er der håb om, at
det kan etableres inden for en overskuelig fremtid.
I hvert fald er der netop indsendt
høringssvar til kommunen herom,
det drejer sig om placering og antal
leje boliger ud fra en behovsanalyse, som vi har iværksat sammen
med Bramming Boligforening. Der
afholdes borgermøde herom i løbet
af efteråret.
Medlemmer i HSF:
Vi er p.t. ca. 50 medlemmer i Hunderup Sejstrup Fremtid, vores ambition er at få 10 nye medlemmer i
2019, og vi har fået 7 indtil nu. Så
hvis du har lyst til at støtte et godt
formål, til gavn for udvikling af vores lokalområde, er du velkommen
til at kontakte mig

Planen er, at den nye kommunale
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God sommer
Jørn Boesen Andersen
Formand
29 79 48 41

Kom til en hyggelig aften i Sejstrup Forsamlingshus med
familie, naboer og venner, når vi afholder endnu en omgang fællesspisning.
Tirsdag den 13. august 2019 kl. 18.00 – 21.00
Menu: Karbonader med grønærter, kartofler og tilbehør.
Efter middagen kan der købes kaffe, the og kage i baren.
Madbilletter købes hos Min Købmand, Hunderup.
Voksne (fra 12 år) kr. 120,00
Børn (3-11 år) kr. 60,00

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften :-)
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Badmintonsæson
2018-19
Så er det snart badmintontid igen,
sæsonen starter den 1. september
2019, og slutter den første uge i
april 2020. Som noget nyt i år, er
der ingen ”ferie” i uge 42 og uge 7,
dog er der lukket mellem jul og
nytår.

Tilmelding skal ske til Claus Jæger
på følgende:

Turneringbadminton.
Pris: 950 kr.
Der trænes om torsdagen fra klokken 19.30, alle er velkomne
Børn.
Pris: 300 kr.
Der trænes sommerbadminton indtil
uge 42, fra klokken 18 – 19
Fra uge 43 deles spillerne op i store
og små. De små træner fra 17 – 18,
og de store fra 18 – 19.30

email: cj@stenhedegard.dk
Mvh
Badmintonudvalget

Mobil: 22 78 82 39
Motionsbadminton.
Pris: 2300 kr. / bane

Følgende tider er reserveret til udlejning.
Mandag: 18.30 – 19.30
Tirsdag: 19.00 – 22.00
Torsdag: 19.30 – 22.00
Hvis man vil have samme tidspunkt som sidste år, skal jeg vide
det ingen d. 15 august, ellers bliver
banerne udlejet efter først til mølle
princippet.
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For alle 2. – 3. – 4. og 5. klasses elever
Lørdag den 14. september 2019 kl. 18.00 – 21.00
i Sejstrup Forsamlingshus, Kirkevej 80, Sejstrup, 6740 Bramming
Entre: 60 kr. inkl. 2 pølser + brød og 1 sodavand
Der kan købes slik, chips, sodavand m.m.
Der vil være voksne til stede under hele arrangementet
Der betales ved indgangen
Tilmelding senest den 10. september 2019!!
Oplys barnets navn, klasse samt skole til sejstrupforsamlingshus@hotmail.com

OBS: max 130 deltagere

Arrangør:
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Landsbyfesten 2019 – et godt år!
Landsbyfesten for 2019 er overstået, og vi i Landsbyfestudvalget vil gerne
give en stor tak til alle for en helt fantastisk og ikke mindst hyggelig fest,
som vi har haft i år.
Der var ikke helt så varmt i år som sidste år, men måske vejret var helt perfekt til Landsbyfest – ikke for varmt og ikke for koldt.
Opbakningen i år har været over al forventning og teltet var fyldt alle 3 aftener, og lørdag aften kunne der meldes udsolgt for madbilletter – tak for det.

Med sådan en opbakning venter vi nu med længsel på at få det endelige
regnskab gjort op, og resultatet ser ud til også at overstige vores forventninger – dejligt. Sydbank Bramming valgte i år at støtte vores festligheder med
20.000 kr., som skulle dække 2 års Landsbyfest, hvilket betyder, at der allerede er sikret ekstra midler til spændende aktiviteter i 2020.
I år ramte Landsbyfesten ind i Kristi Himmelfartsferien, hvilket betød, at vi i
år prøvede at åbne teltet lidt tidligere, så de forventningsfulde børn kunne
starte på festlighederne, som også bød på bålhygge for de mindste børn.

Årets moseløb blev afviklet i fin stil med 57 tilmeldte løbere og efter løbet
var der i år Sildebord med rigeligt af sild. Årets Landsbykagedyst blev igen i
år en succes med 97 solgte kagetallerkener og deltagerne havde virkelig lagt
sig i selen i år – sikke flotte kage og et stort stykke arbejde, som kagebagerne havde udført.
Vinderen af kagen med ”Det flotteste udseende” blev Anne Marie Andersen
med en flot Landsbykage og kagen med ”Den bedste smag” stod Rikke Jochimsen for.
Afslutningen på torsdag aften stod duoen Stine Klingsten og Gabriel Nielsen
for, som leverede en feststemning, der fik folk på dansegulvet.
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Fredag havde HSUG Oldboys håbet på revanche fra sidste års kamp mod
”De hjemvendte drenge”, men dette års intense kamp blev igen vundet af
”De hjemvendte drenge” med et resultat på 1-3.
Kampen blev et tilløbsstykke med rigtig god stemning og satte derfor rammerne for aftenens videre fest i teltet med sange fra Landsbyscenen, og senere leverede Hygge-Notterne et brag af en fest.
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Lørdagens aktiviteter havde rigtig god opbakning. Lørdagen startede ud med
gratis rundstykker sponsoreret af Guldægget Esbjerg og også ost sponsoreret
af Jernved Mejeri. Senere på dagen var især årets sponsorstafetløb velbesøgt
af både deltagere og publikum. 5 deltagende hold samlede alt i alt 27.950 kr.
ind. Selve løbet blev en intens kappestrid, hvor der til tider også var plads til
en hjælpende hånd blandt deltagerne. Holdet ”Claus and the superkids”
vandt i kategorien ”Flest omgange” og holdet ”Jernhårde Ladies” vandt kategorien ”Flest indsamlede sponsorkroner”.

Sidst på eftermiddagen var der familiebanko med mange lækre præmier og
teltet var fyldt med spilleglade gæster. Efter banko fremførte børneteatret
deres Talentshow, hvor mange tilskuere var mødt op for at se det underholdende indslag – virkelig flot stykke arbejde.
Lørdagens fællesspisning blev igen i år en kæmpe succes med et helt fyldt
telt. I år kunne der også hurtigt meldes udsolgt med i alt 180 betalende spisende gæster, menuen blev leveret af Vilslev Kokken og brødet blev sponsoreret af Guldægget Esbjerg.
Aftenens underholdning var i år det stort anlagte Landsby Award show, hvor
nogle af vores landsbyers borgere, aktiviteter og foreninger blev hyldet for
deres store frivillige indsatser. Der blev i alt præsenteret 13 nominerede,
som alle på hver deres måde bidrager til liv og aktivitet i - og omtale af vores lokalsamfund.
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Undervejs i showet dukkede figurer fra årets Cabarevy op, i form af de hylende morsomme ”Snobberne” sammen med de øldrikkende ”Carsten og
Helge”, som på en sjov måde bandt showet sammen.
Søndag morgen dukkede et væld
af arbejdslystne frivillige op, så
dette års nedpakning gik gnidningsfrit og utrolig hurtigt. Fantastisk stykke arbejde.
Vi i udvalget vil gerne sige tak
for de rigtig mange positive tilbagemeldinger, som vi har modtaget, dem er vi utroligt glade for.
En stor tak skal også lyde til alle de frivillige som har hjulpet til og dermed
ydet et stort bidrag og en stor indsats for Landsbyfesten. :-)
Vi vil også rigtig gerne give en stor tak til alle vores sponsorer og ikke
mindst også en lang række af private sponsorer.
Sofie Q. Bertramsen

Hovedsponsorer:

Sponsorer til Sildebord:

- West Marine
- Skjern Bank Bramming
- Bramming Plast Industri, BPI
- XL-Byg
- Tømrermester Tommy Holm
- Tømrermester Lars Jensen
- Classic911 v. Danni Hein
- Mr. i Ribe
- CB Auto
- Storgaard Biler
- Casper’s køreskole

- Murerfirmaet E. Sørensen APS - Sejstrup v. Kim S. Andersen
- Tømrermester Jesper Hartvigsen
- Simple Homes Aps v. Michael Rosendal
- BHJ Byg v/Bjarne Hein Jensen
- Care2Life v. Lene Søgaard
- Thorvald VVS & Energi APS
- Keld Andersen
- Claus Jæger
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Nyt fra lokalrådet
Lokalrådet holder sommerferie,
men det har aktiviteter arrangeret af
udenbys kræfter ikke gjort.
I sidste weekend i juni afholdtes
DM i landevejscykling i Esbjerg og
omegn, og to gange fik vore landsbyer besøg af landevejsridderne.
Lørdag d. 29. juli kørte U19 herrerne igennem, og søndag d. 30. juli
gjorde dameelite-feltet de unge herrer kunsten efter.
Begge dagene var en mindre flok
tilskuere forsamlet i ”Haven” på
hjørnet af Kjærgaardsvej og Kragelundvej med flag og godt humør.
Flere havde medbragt kaffe, vand
og/eller øl, og der var så sandelig
også en der havde lavet hjemmebagt gærkringle, som der rundhåndet blev delt ud af. Ingen havde
tænkt på at tage service med, men
så vi brugte vi da bare papirflagene.

Et sådant løb er tilsyneladende arrangeret efter et meget strengt program (eller også har arrangørerne en
meget stor erfaring at trække på);
for rytternes ankomsttidspunkter til
vore byer var specificeret på minuttet … og angivelserne holdt!
Det var - for ikke specielt sportskyndige tilskuere som referenten interessant at se at antallet af motorcykelofficials, hjælpere i følgevogne osv. langt oversteg antallet af
deltagere i feltet, men der er selvfølgelig også megen logistik der bare
skal passe.
Dog kom en af motorcykelvagterne
søndag til at forlade sin post på
Kjærgaardsvej inden hele feltet havde passeret; men så sprang Ole
Wind heldigvis til og holdt den sydgående trafik på Kjærgaardsvej (det
drejede sig om én bil) tilbage.
De tilstedeværende havde det dejligt både lørdag og søndag, og da de

U19 Herrerne i fuld fart (Foto: Helle Hvitved)
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Damerne cykler og pigerne hepper (Foto: Helle Hvitved)
to felter passerede igennem ”hårnålesvinget” fra Kirkevej til Kragelundvej,
hujede og heppede vi så vi forhåbentlig lød som flere end vi i virkeligheden
var. Vi ved ikke om de unge atleter lagde mærket til os; men de husker måske byen, hvor de blev oversprøjtet med kagekrummer, perlesukker og remonce fra flag der få øjeblikke tidligere havde været brugt som tallerkener.
Claus Simonsen
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Dåbsjubilæum i Hunderup
Søndag den 25. august kl. 9.30 fejrer vi dem, der er blevet døbt i Hunderup
Kirke siden 2014, og gudstjenesten vil være i børnehøjde med vægt på sang
og musik. Gudstjenesten varer ½ time, og alle er naturligvis velkomne.
Læs mere i kirkebladet.
Tilmelding er ikke nødvendig, men skulle I have spørgsmål eller kommentarer, må I endelig kontakte Ole (præst) på om@km.dk eller tlf. 75 43 10 59.

Juniorkonfirmandernes dag
Går du i 6. klasse i skoleåret 2019-2020? Tænker du på at blive konfirmeret
i Vilslev eller Hunderup i 2021?
Så kom med til juniorkonfirmandernes dag lørdag den 7. september kl. 1019 i Samlingssalen i Hunderup, hvor vi skal lære hinanden at kende igennem
forskellige aktiviteter og hvor vi så småt tænker over og taler om, hvad konfirmation er, og hvad det vil sige at gå til præst.
Læs mere i kirkebladet.
Tilmelding til Ole Witte Madsen på om@km.dk senest den 2. september.

Konfirmandernes opstart
I år undervises konfirmanderne fra Hunderup og Vilslev sammen i Vilslev
konfirmandstue. Vi begynder tirsdag den 10. september kl. 7.45, og følger
skolens kalender. Konfirmationen i Hunderup holdes søndag den 3. maj
2020.
Vi begynder forløbet med en opstartsgudstjeneste søndag den 25. august kl.
11 i Vilslev Kirke, hvor konfirmanderne får deres første kryds for at gå til
gudstjeneste. Det er vigtigt, at forældrene også deltager i gudstjenesten.
Tilmelding er ikke nødvendig, men skulle I have spørgsmål eller kommentarer, må I endelig kontakte Ole (præst) på om@km.dk eller tlf. 75 43 10 59.
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Sogneudflugt til Aabenraa
Lørdag den 31. august

Afgang fra p-pladserne ved kirkerne.
Kl. 8.00 i Hunderup, kl. 8.15 i Vilslev.
Medbring formiddagskaffe, som nydes ved Brundlund Slot. Besøg hos Hanne Vedel på Spindegården,
et værksted for håndvævede tekstiler og industriel design, kendt i mange lande.
På Folkehjem (Sønderjyllands forsamlingshus) spiser vi frokost og får en
guidet rundvisning bl.a. i Billedsalen, som rummer portrætter af førende
skikkelser på dansk side i nationalitetskonflikten mellem dansk og tysk i
Sønderjylland i 1800 tallet.
Vi besøger Sct. Jørgens Kirke, hvor provst Jens Kvist vil fortælle om kirken og vise os Hanne Vedels allerførste vævede kirke-tekstil og Sven
Havsteen-Mikkelsens altertavle.
På hjemturen ser vi naturskønne egne i det østlige Sønderjylland og når hjem
sidst på eftermiddagen.
Alle er velkomne!
Pris: 200 kr. pr. person.
Vi er hjemme til aftensmadstid.
Tilmelding til Mette Fredslund. Ring eller SMS til 30 13 23 72
eller mail til mettepf@hotmail.com senest 21. august.
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LandsbyPosten kan også læses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
www.Hunderup-Sejstrup.dk eller www.HSUG.dk
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Seniorklubben på
sommerferietur

Reminder om indsamling
til ”Landsby-Posten”

Årets sommerferietur i seniorklubben går denne gang til Rüdesheim
ved Rhinen fra den 5. – 9. august.
Med 46 deltagere kan der meldes
fuldstændig udsolgt.

Mange har glemt det, og nogle kan
ikke huske kontonummeret, men det
kan stadig nås at give et bidrag til
den frivillige indsamling til
”Landsby-Posten”.

Teknisk arrangør er ”Darum Busser”, der fragter deltagerne rundt i
det smukke vinområde, ligesom der
naturligvis indgår en sejltur på Rhinen.

Overfør et beløb til 59711304242eller til mobilepay 40350
og skriv teksten ”Bidrag LP”.
Der kan også betales kontant til
mig.

Første arrangement i seniorklubbens nye sæson er en tur til Mandø
torsdag den 5. september.

Alex Andersen

Man kører i egne biler til Vester
Vedsted, hvor der skiftes til traktorbus, der bringer os til Mandø kro.
Her indtages en 2-retters menu efterfulgt af en guidet rundtur i Mandø by, hvorefter turen igen går til
fastlandet.
Bestyrelsen er ved at lægge sidste
hånd på forberedelserne til næste
års program. Derefter får alle medlemmer besøg af en bestyrelsesrepræsentant med henblik på at forny
medlemskabet. Det koster kr. 50,pr. person.

”Landsby-Posten” fylder 40
Til september er det 40 år siden, at
det første nummer af ”LandsbyPosten” så dagens lys. Årene forinden havde HSUG udgivet et årsskrift, der hed ”Året der gik”.
Den fornemme mærkedag vil blive
fejret ved en reception i samlingssalen søndag den 15. september kl.
13.30.
Mere herom i næste nummer.

Ønsker man at blive medlem, kan
man kontakte Gerda Bjerrum på
mobil 38 83 08 45 eller Alex Andersen på 29 70 28 72.
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Ole Madsen
og Alex Andersen
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Afholdte arrangementer siden juni-nummeret
5. juni: Grundlovsmøde
Eva Kjer Hansen (V) holdt talen for de omkring 70 fremmødte, der sad i den
stegende sol. Organist Dorte Grangaard Olesen spillede til fællessange fra
Højskolesangbogen, og Kaj Abrahamsen bød velkommen. Traditionen tro
var der efterfølgende salg af kaffe og kage samt opvisning ved Bramming
Gymnastik– og Idrætsefterskole.

8. juni: Traktortræk
Kjærgård Landbrugsskole
lagde jord til Sydjysk
LandboUngdoms traktortræk, der iflg. deres facebookside nød stor opbakning på trods af dårligt
vejr.
10. juni: Friluftsgudstjeneste
På trods af blæsevejret blev gudstjenesten gennemført
med omkring 40 deltagere i Vilslev præstegårdshave.
En journalist fra JydskeVEstkysten havde også fundet
vej, og efter gudstjenesten blev menigheden budt på
præstefruens hjemmebag.
12. juni: Steffen Jensen
”3 timers foredrag med en særdeles oplagt Steffen
Jensen i Sejstrup forsamlingshus. Super spændende
fortællinger fra Mellemøsten, krydret med historier
omkring regionens oprindelse og ikke mindst utallige
anekdoter. Fedt arrangement.” - John Søgaard
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SOGNEKALENDER
Hver onsdag

Kl. 9.30

Man 5. aug
Lør

10. aug

Petanque i hallen
Seniorklubbens sommertur (s. 19)

Kl. 12

Deadline til Landsby Posten

Man 12. aug

Kl. 14.00 Petanque starter op (s. 4)

Tir

13. aug

Kl. 18

Fællesspisning (s. 7)

Tir

20. aug

Kl. 15

Købmanden fejrer 7 års fødselsdag (s. 20)

Søn

25. aug

Kl. 9.30

Dåbsjubilæum i Hunderup Kirke (s. 16)

Søn

25. aug

Kl. 11

Opstartsgudstjeneste for konfirmander (s. 16)

Lør

31. aug

Kl. 8

Sogneudflugt til Aabenraa

Søn

1. sept

Lør

7. sept

Kl. 10

Juniorkonfirmandernes dag (s. 16)

Søn

8. sep

Kl. 11

Høstmarked i Kratskellet (s. 5)

Lør

14. sept

Kl. 18

Børnedisco (s. 9)

Søn

15. sep

Kl. 11

Høstgudstjeneste med kirkekor og høstfrokost

Søn

15. sep

Kl. 13.30 Reception: LandsbyPostens 40 års jubilæum (s. 19)

Ons 25. sep

Badminton starter op (s. 8)

Kl. 19

Filmaften i Sognehuset, Gredstedbro

Fre

1. nov

Ansøgning til puljemidler (s. 6)

Søn

17. nov

Kl. 11

Gudstjeneste med undertekster + frokost

Tor

3. okt

Kl. 19

Studiekreds starter op i præstegården

Man 7. okt

Kl. 19

Koncert med Willy Egmose, Vilslev Kirke
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Hunderup-Sejstrup
Ungdoms- og Gymnastikforening
Claus Jæger, formand

22 78 82 39 clausjaeger@stenhedegard.dk

Jan B. Andersen, næstformand 28 49 50 29 Jan.b.andersen@bbsyd.dk
Vicki Hejn, kasserer

30 70 86 70 hsugkasserer@outlook.dk

Bjørn Jepsen

20 48 61 06 2008april@live.dk

Doris Præst

40 33 42 97 kirketoften9@gmail.com

BADMINTON: Dan Andersen, Claus Schønwandt, badminton@hsug.dk
BILLIARD/E-SPORT: Bjørn Jepsen, 2048 6106, 2008april@live.dk
FODBOLD: Lars Jensen, 6092 3008, Claus Schønwandt, fodbold@hsug.dk
GYMNASTIK: Mai F. Riddersholm, 6165 5158, Karina B. Jensen, 2849 4513
gymnastik@hsug.dk
PETANQUE: Erik Madsen 2970 1706, Alex Andersen 2970 2872, petanque@hsug.dk

TENNIS: Jan B. Andersen 2849 5029, Eilif Fogh Pedersen, 4017 2817,
tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG: Landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com

Hjemmeside: hsug.dk

Facebook.com/hsug.dk

FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix Jensen, 40 37 77 32
- UDLEJNING: Pernille Jacobsen, 75 17 24 02, sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSHAL: H.C. Jochimsen, 40 53 23 19
- UDLEJNING: Anette B Jørgensen, bjerrum-sejstrup@get2net.dk, 51 71 99 58
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: Jesper Brix, 61 62 61 90, jb@bpi.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: Jørn Høeg, 2034 1304, 1988hsfb@gmail.com
IDÉFORUM: Mette Fredslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com

K-34: Jeppe Klingsten Sørensen, 22 18 31 42, marjanna@live.dk
KØBMANDENS VENNER: Dorthe Knudsen, kobmandensvenner@hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Lene Søgaard, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 44 26 26 48, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅDET: Lena Randrup, 75 17 30 97, randrupxlassen@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Gerda Bjerrum, 28 83 08 45, gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
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De 4 finaledeltagere ved landsbyfestens petanque:
Iver og Gerda Hansen, Ellen og Søren Ingvartsen
Læs mere om petanque-turneringer inde i bladet.

HSUG’s kvindehold vil gerne sige tak til Salon Junkuhn og Martinsen, for
sponsoraterne til vore nye opvarmningstrøjer.

