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Nogle af Ideforum-medlemmernes selvproducerede ting kan nu ses i vores
2019 1
”søsterforening” Baghusets vinduer i Storegade (ved Landsbyposten
siden af SørenApril
Tapet).

Møder i Seniorklubben / Alex Andersen
Torsdag den 4. april kl. 13.30 i forsamlingshuset

Henrik Vallø, Esbjerg fortæller
”Fra ligevægt til varmestue”

Henrik Vallø er en kendt person som politiker, som
ansat ved politiet og som butiksejer. Som politiker er
han med i økonomiudvalget, bevillingsnævnet, forum for integration og beskæftigelse, handicaprådet
og repræsentant ved kommunernes landsforenings
delegeretmøde.
Henrik Vallø er kendt for sine markante holdninger,
så det bliver spændende, hvad der kommer på dagsordenen denne eftermiddag.

Torsdag den 25. april kl. 13.30 i forsamlingshuset
Seniorklubbens årlige generalforsamling
med dagsorden ifølge vedtægterne.
DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

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

20.
APRIL

Redaktion
Ole Witte Madsen Lis Andersen
Eilif Pedersen
Tlf. 25 89 41 90 Tlf. 27 51 33 52 Tlf. 40 17 28 17

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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Husk indkomne forslag til formand, Gerda Bjerrum (28 83 08 45) senest 8
dage før.

Efter generalforsamlingen vil John Rødgaard
fortælle om Færøerne.

Siden 1976 har John tilbragt ca. halvdelen af sit liv på de
stormomblæste øer og kan give en beretning om kultur, historie, politik og
dagligdagen på øerne.
John blev i 1976 hentet til Tværå på Suderø som spillende fodboldtræner og
oplevede stor succes hermed.
Som skakspiller har John optrådt ofte på det færøske landshold. Kom selv og
hør resten.
Landsbyposten April 2019
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Petanque starter udendørs / Alex Andersen
I skrivende stund er arbejdet med udvidelsen af petanquebanerne i fuld gang.
Den megen regn i marts har forsinket processen, men vi er klar til at starte

ONSDAG DEN 17. APRIL KL. 9.30
Herefter er der fri adgang til banerne for alle medlemmer.
Der er fast træning onsdage kl. 9.30 og onsdag aften kl. 19.00, og så vil der
blive afviklet turneringer om mandagen kl. 14.00.
Alle er meget velkomne, og der er gode muligheder for at starte nye hold, f.eks.
gadehold eller familiehold.
Petanque kan spilles uden forudgående kendskab, og kan spilles af alle aldersgrupper fra 6 - 100 år.
Banerne kan lejes til petanque til fødselsdage og lignende (henv. til Elva Alberg
tlf. 41 59 57 93).
Kontingent for sommersæsonen er
kr. 200,-.
Tilmelding til Erik Madsen (29 70
17 06) eller Alex Andersen
(29 70 28 72).

SKJERN BANK STØTTER PETANQUE
I sidste nummer kunne vi oplyse, at VELUX-FONDEN har støttet petanques
baneudvidelse med kr. 35.000,-.
Denne gang er der godt nyt fra SKJERN BANK, der har støttet os med kr.
5.000,-. Dette beløb kan dog vokse, hvis nogen skifter deres bankforbindelse
ud med Skjern Bank. For hver ny kunde, der skifter til Skjern Bank, udløser det
kr. 1.000,- til petanque.
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Forårsmesse i
HSI
27. april 2019
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Kl. 10.00		

Messen åbnes ved borgmester Jesper Frost

Kl. 12.00		

Udtrækninger af præmier på indgangsbilletten

Kl. 11.00 – 14.00 Mulighed for køb af grillstegt pattegris fra
buffetbussen
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Kl. 14.00 		

Modeshow v/ Brammings førende butikker

Kl. 16.00 		

Udtrækninger af præmier på indgangsbilletten

Kl. 16.30 		

Messen lukker

Hejs gerne flaget på dagen
Støt vores udstillere – de støtter os
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TENNISSTART / Jan B. Andersen
Så kom foråret, og når du læser dette er tennisanlæggets 2 baner formodentlig
klargjort til brug.
I hvert fald er det planen at banerne klargøres lørdag 30, marts, hvis vejret tillader det.
Tennisfaciliteterne i HSUG er meget fine, med 2 gode grusbaner, hyggeligt tennishus, og et velfungerende vandings og lysanlæg.
Som medlem kan man få udleveret en nøgle (depositum 50 kr.) og spille på
faste tider, og/eller skrive sig på reservationsskema, og spille på ledige tidspunkter, når man har tid og lyst.
Sommerkontingentet er 500.- kr. for seniorer over 25 år. For unge mellem 15
og 25 år er kontingentet 300.- kr. og for børn under 15 år koster det 150.- kr.
Vi håber selvfølgelig at gense vores ”gamle” tennisspillere i den nye sæson.
Nye spillere er meget velkommen, så kontakt endelig én af os fra tennisudvalget, for en gratis prøvetime eller to, hvor vi også vil være behjælpelig med
udlån af ketchere.
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 modspillere.
Så find ketscheren frem, og benyt dig af det
fine og hyggelige tennisområde i HSUG.
Er der tilmeldinger, spørgsmål, eller ønsker
og gode ideer, så kontakt én af os fra tennisudvalget.
Vel mødt til en ny tennissæson…
Eilif Pedersen eilif@bihus.dk mobil
40172817
Jan Andersen jan.b.andersen@bbsyd.dk
mobil 28495029
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FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP /Menighedsrådet
Tak for dit bidrag til Folkekirkens
Nødhjælp
Indsamlingen søndag den 10. marts
begyndte med en kort gudstjeneste i
Hunderup Kirke, inden ruterne blev
fordelt imellem indsamlerne. 4 konfirmander gik ud i sognet med indsamlingsbøsser. 3 konfirmander skulle
deltage i gymnastikopvisningen i hallen, så der var opstillet tre indsamlingsbøsser, så publikum ved gymnastikopvisningen kunne give en skærv.

dest i de fattigste lande. På landsplan
blev der indsamlet 10,5 millioner kr.
af ca. 15.000 frivillige indsamlere. Et
par timers frivillig indsats betyder meget, og medvirker til at Folkekirkens
Nødhjælp kan hjælpe de millioner af
mennesker, som er hårdest ramt af klimaforandringerne. Pengene går til at
skabe klimaløsninger, som kan ruste
verdens fattigste til det nye klima. Du
kan læse meget mere på www.noedhjaelp.dk

Sammen fik vi i alt indsamlet ca. 1.650
kroner i vores lokale område (det er
lidt usikkert hvad der er indbetalt på
mobile pay). Trods en flot indsats fra
vores konfirmander, nåede vi kun ud i
en del af sognet. Det beklager vi, men
er taknemmelige for de bidrag, vi har
fået, og hvad der er sendt direkte til
Folkekirkens Nødhjælp.

I 2020 afholdes Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling søndag den 8.
marts, og vi drøfter i Hunderup menighedsråd, om vi skal deltage. Vi er
nok igen udfordret af, at der er gymnastikopvisning samme dag.

I år havde indsamlingen fokus på klimaforandringerne, der rammer hår-

Bogbussen dropper Hunderup
Læs evt. mere herom via dette link:
https://www.jv.dk/esbjerg/Bogbussen-faar-faerre-stoppesteder/artikel/2687880
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HSUG beretning for 2018 / Claus Schønwandt
Formandens beretning HSUG Generalforsamling 26.02.2019
Så er endnu et gået, og HSUG afholder
endnu en generalforsamling.
Året er forløbet relativt stille, der har ikke
været det store fra Esbjerg kommune.
De har dog kigget på tilskuddene til foreningerne, og det har udmøntet sig i lidt
højere lokaletilskud, dog ikke så godt som
tidligere, men heller ikke så lavt som først
besluttet.
Vi har haft lidt rokeringer i bestyrelsen,
Henrik Damgaard er flyttet fra fastlandet
til Fanø. Det har medført, at han valgte,
at trække sig fra bestyrelsen. Indtrådt i
stedet for Henrik er vores kasserer Vicki
Hein, så velkommen til hende.
Vi holder stadig gang i aktiviteterne, Petanque, Tennis/Soft tennis, Gymnastik,
Fodbold, E-Sport, Billard og Badminton.
Vi har som vanligt valgt at aflægge en
samlet beretning, så her er lidt omkring
de enkelte aktiviteter.
Petanque kan se tilbage på en god sæson,
som har budt på medlemsfremgang.
Sommersæsonen bød på 53 spillere, og
vintersæsonen bød 32 spillere, og begge
tal er nye rekorder. Rigtig dejligt med den
store opbakning.
I sommersæsonen er der spillet hver onsdag. Sideløbende er der om mandagen
afviklet en gigantturnering med 16 deltagende par.
Med mange spillere på for små baner (de
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er kun 2,5 m brede og bør minimum være
3 m) har der været trængsel. En udvidelse
af banerne var ønsket men ikke gratis.
Alex trak nok engang i arbejdstøjet, og begyndte at planlægge og beregne omkostninger. Efterfølgende er der søgt fonde
om tilskud. Det har heldigvis båret frugt
og Velux-fonden har givet tilsagn om kr.
35.000,- budgettet er på ca. 43.000,- så
arbejdet går i gang inden længe.
Der er i år afviklet diverse turnering til
landsbyfesten, Sct. Hans turneringen med
deltagelse fra andre klubber, og en lokal
turnering.
Der har haft været 3 hold med i DGI’s turneringer. Der er også et hold i gang hver
onsdag aften med en del, der stadig er på
arbejdsmarkedet.
Styrke i petanque ligger i glæden, motionen og det enormt hyggelige, sociale
samvær.
2018 bød også på en 4-dages petanquetur,
som denne gang gik til Næstved.
I år går turen til Assens fra 20. - 23. maj.
Bortset fra trængslen på banerne er der
stor tilfredshed med forholdene for petanque.
Pasning af baner m.m. er overdraget til
Erik Alberg og Johannes Bondesen for,
Elva Alberg og Jytte Bondesen tager sig
af klubhuset. Alt er altid i skønneste orden.
Gerda og Erik Madsen tager sig af alt det
praktiske med frem- og tilbageflytning af

materialer samt turneringsafvikling. Stor
tak til jer alle for en fremragende indsats.

Den nye udendørs sæson forventer igen i
år opstart omkring 1. april.

Der spilles indendørs i hallen hver onsdag
kl. 9.30, dermed spilles der hele 51 uger i
løbet af året. Godt gået.

Der har været god en opbakning til gymnastik i sæsonen 2018/2019 - der er i alt
73 gymnaster fordelt på 6 hold (5 børnehold og 1 voksent hold).
Der er en rimelig fordeling på holdene,
som i år også har haft en god størrelse 5 af holdene har haft mere end 10 gymnaster. Specielt forældre/barn holdet er
vokset, hvilket vi ser meget positivt på,
da det jo får betydning for de andre hold
fremadrettet.
Det er desværre stadig svært, at finde frivillige hjælp, i form af trænere og især
hjælpetrænere.
Man har i år delt springmix holdet op, så
aldersforskellen ikke har været så stor.
Dette har været positivt, da det har været
nemmere at tilpasse træningen til børnenes formåen.
Det er lidt en udfordring, at mange af redskaberne er ved at være slidte og kunne
have godt af en gennemgang og evt. reparation.
Udvalget håber på lidt opbakning til, at få
det hele gået igennem inden opstart af ny
sæson.
Fanen er i stykker, og med accept fra formanden er der bestilt en ny som det gamle
flag bliver sat på.  
Desværre gav juletræsfesten et underskud, som man håber på, at kunne indhente til opvisningen. Der er snakket om,
hvad vi kan spare på, da vi nok desværre
må sande at opbakningen omkring disse
arrangementer ikke bliver større - en stor
udgift er musikken og julemanden, men
også en svær post at spare på. Udvalget syntes også, at det er svært at skulle
sætte deltagerprisen op, da opbakningen
i forvejen ikke er så stor, som man kunne
håbe.

Efter afprøvning af forskellige kugler indendørs er der nu fundet frem til de mest
hensigtsmæssige. Det bliver aldrig det
samme som udendørs, men de er absolut
brugbare.
Til sidst en opfordring: Selv om vi er
mange, er der stadig plads til flere.
Tennis klargjorde baner og tennishytte i
begyndelsen af april, og alt gik som planlagt. Der var stor hjælp fra de fremmødte
– tak for det. Efter endt arbejdet, var der
fælles pizza med petanque folkene som
også klargjorde baner den dag.
Der er blevet lagt nyt vinyl på gulvet i
tennishuset. Der har desværre været udfordringer med vandingsanlægget (for lidt
tryk/vand på nogle af sprinklerne) og det
har været nødvendigt at tilkalde en reparatør udefra. Der blev foretaget rep/justeringer der afhjalp problemet nogenlunde.
Der har som i de tidligere år, været stor
tilfredshed med forholdene for tennis, fra
spillernes side. Der har i år været 32 spillere tilmeldt udendørs tennis.
I 2018 er der lavet aftale med Johannes
Bondesen og Erik Alberg om renholdelse
af arealet ved tennis og petanque.
Sidst på sæsonen er trimmer og hækkeklipper desværre forsvundet fra tennishytten.
Vi har eftersøgt - foreløbig uden held......
I vinter har der været spillet soft tennis i
hallen søndag og onsdag, med i alt 9 tilmeldte medlemmer. Desuden indendørs
tennis søndag formiddag på en bane.

fortsættes på side 17..

Landsbyposten April 2019

13

14

Landsbyposten April 2019

Landsbyposten April 2019

15

fortsat fra side 13...

Snart er der afslutningen på sæsonen: opvisningen nærmer sig med hastige skridt.
Det har i år været dejlig nemt at få frivillige til, at hjælpe under opvisningen. Alle
”poster” er besat. Udvalget er desværre
rendt ind i en stor udfordring, nemlig, at
de sponsorer, som plejer, at sponsorere
buketterne til trænere og hjælpetrænere,
i år har sagt nej - udvalget arbejder dog
på at finde en ny sponsor, da det vil blive
en stor udgift, hvis foreningen selv skal
dække beløbet (1200 – 1800 kr.)
Fodbold har i 2018 glædeligvis oplevet
en vækst fra 43 til 70 medlemmer. Boldleg en ny aktivitet der er startet op. Det
har givet 10 nye medlemmer. Dejligt, hvis
den tendens kan fortsætte. Doris, Inge og
deres piger har som vanligt været i gang
både sommer og vinter. Det forsætter heldigvis trods lidt udfordringer med at styre
storken osv….
Oldboys holdet er stabilt, og fortsætter
også i den nye sæson.

Landsbykogebog / Ole Madsen
Landsbykogebogen – opskrifter fra køkkener i Hunderup og Sejstrup er udgivet af Sogneudvalget i 1996. Bogen findes på biblioteker i Esbjerg og Det kgl.
Bibliotek i Århus, men kan ikke hjemlånes. Inger-Lise Hansen har i facebookgruppen Hunderup-Sejstrup – i fællesskab udtrykt ønske om at købe bogen,
hvis nogen skulle ligge inde med et eksemplar, man gerne vil sælge. Hun
kontaktes på Henvendelse på tlf. 25 32 53 91.
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E-Sport 2018 har været et okay år med
masser af gode timer i klubben, samt nogle gode kampe fysisk i Esbjerg.
Man desværre har haft nogle udfordringer
i forhold til de unge under 10 år, træningerne var for lange og placeret på en hverdag. Her var ungerne trætte efter skolegang osv. så det har man prøvet, at ændre
på, ved at flytte træningen til søndag.
Man har godt fat i de lidt ældre CS GO
spillere, som spiller i Yousee E-Sport liga
under DGI-bredden, de træner, hver søndag og spiller en kamp om ugen.
Det har samtidigt været et år, hvor vi godt
kan mærke at E-Sporten er kommet til vores nabobyer, herunder St. Darum, Jernved og Gredstedbro. Men på nuværende

tidspunkt har vi ikke mærket det på vores
medlemstal.
Vi søger stadigvæk nye medlemmer samt
træner. Så del gerne budskabet…
Billard, her er der ikke meget, at berette.
Trods de fine faciliteter, må man desværre
konstatere at medlemstallet daler. Man er
pt. under 10 medlemmer og man har lidt
svært ved at forsvare, at søge lokale tilskud. Stiger medlemstallet ikke bør man
overveje fremtiden for aktiviteten.
Badminton buldrer derud, og medlemstallet er ca. status qua. Der er godt gang i
hallen og fint med leje af timer.  
Turneringsspillerne har haft en fin sæson,
og der er igen fuld gang i flere hold denne
vinter.
Ungdomsspillerne har været ude til flere
stævner, og høsten af medaljer har været
stor.
Motionisterne kan også være med og fylder også godt op i hallen.
Som det fremgår af dagsordenen, har
Landsbyposten i år fået sit eget punkt.
Her vil i høre nærmere, om hvad der er
sket i årets løb.
Det var alt fra formanden, men til slut skal
lyde en stor tak til alle jer frivillige, som
er med til at gøre en forskel for vores lille
forening, uden jer har vi ingen forening…
Da dette er min sidste beretning i denne
omgang, vil jeg også gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet, det har været en fornøjelse at arbejde
sammen med jer. Tak for denne gang, og
god arbejdslyst fremad rettet.
Landsbyposten April 2019
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Nogle af Ideforum-medlemmernes selvproducerede ting kan nu ses i vores
”søsterforening” Baghusets vinduer i Storegade (ved siden af Søren Tapet).
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Billeder fra gymnastikopvisningen
indsendt af Mai F. Riddersholm
Springmix 0-2 kl.

De 3 – 4 årige

Springmix 3-5 kl.
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De 5-6 årige
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Nyt fra Lokalrådet / Claus Simonsen
Lokalrådet har ikke holdt møde i marts, men der har været afholdt et meget spændende
møde i det leje-boligudvalg der er nedsat under lokalrådet.
Mandag d. 18. marts havde vi besøg af Karsten Degnbol fra Darum, der fortalte om
byens planer om etab-lering af et antal lejeboliger – et projekt der nu er sat i gang.
Karsten var yderst gavmild mht. oplysninger og navne på kontaktpersoner, og det var
lejeboligudvalgets fornemmelse efter besøget at vi i løbet af en times tid var blevet
voldsomt meget klogere, og at vor opgave ikke virker tilnærmelsesvis så vanskelig
som vi hidtil har antaget. Vi er godt klar over at processen i Darum – udover at være
dygtigt styret – mu-ligvis har været ramt af en kombination af held og god timing, og
at vi uden tvivl vil støde på forhindringer undervejs; men vi ved nu at det er muligt at
få en proces som denne på skinner.
Vi starter med at lave en behovsundersøgelse i Hunderup-Sejstrup, og eftersom de
tænkte lejeboliger også kunne have interesse for mennesker der i øjeblikket bor andre
steder, opfordrer vi beboere der måtte kende nogen der overvejer at flytte til vore byer,
til at lade disse personer deltage i undersøgelsen. Interesserede uden for HunderupSejstrup kan gøre et ud af tre:
•
Få en kopi af svarblanketten som kan sendes til eller afleveres hos Min Købmand i Hunderup
•
Deltage i den forespørgsel der inden længe vil kunne findes på HunderupSejstrups Facebook-side
•
… eller
skrive til Lena
Randrup på den
mailadresse der
kan findes på
blanketten andet steds i dette blad.
Lokalrådet
mødes tidligt
i april, hvor vi
skal gøre os
klar til næste
runde af møder
med kommunen.
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Forældre/barn holdet

FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP

Claus Jæger, Formand 75 17 38 53 / 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, hsugkasser@outlook.dk
Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
Doris Præst, 40 33 42 97, kirketoften9@gmail.com
HJEMMESIDE: www.hsug.dk
		
facebook.com/hsug.dk
BADMINTON: Claus Jæger, Dan Andersen, badminton@hsug.dk
BILLARD/E-SPORT: Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
FODBOLD: Lars Jensen, 60 92 30 08, Claus Schønwandt, fodbold@hsug.dk
GYMNASTIK: Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, Karina B. Jensen, 28 49 45 13, gymnastik@hsug.dk
PETANQUE: Jørgen Aage Hansen, 21 59 56 40, Erik Madsen, 29 70 17 06, Alex Andersen,
29 70 28 72, petanque@hsug.dk
TENNIS: Jan B. Andersen 28 49 50 29, Alex Andersen, 29 70 28 72, tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com
FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix Jensen, 40 37 77 32. UDLEJNING: Pernille Jacobsen,
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: Jesper Brix, 61 62 61 90, jb@bpi.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: Jeppe Klingsten Sørensen, 22 18 31 42, marjanna@live.dk
KØBMANDENS VENNER: Dorthe Knudsen, kobmandensvenner@hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Lone Kirkegaard Ingvartsen, 22 56 45 55, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 44 26 26 48, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Lena Randrup, 75 17 30 97, randrupxlassen@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Gerda Bjerrum, 75 17 31 45 / 28 83 08 45, gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
Landsbyposten April 2019
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SOGNEKALENDER
Man
Ons
Tors
Lør
Søn
Tirs
Søn
Ons
Tors
Lør
Tors
Lør
Tirs
Ons
Tors
TorsSøn
Ons
Lør
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1. april
3.april
4. april
6. april
7. april

19,30
9,30
13,30
10

Repræsentantskabsmøde i HSI.
Kirke for de små (se Kirkebladet)
Henrik Vallø i Forsamlingshuset (s. 3)
Rengøring af legeplads i Sejstrup (s. 4)
Frist for køb af madbilletter til 9/4 hos købmanden.
9 april
18
Fællesspisning i forsamlingshuset.
14. april 11
Gudstjeneste m. guldkonfirmander (se Kirkebladet)
17. april 9,30 Udendørs petanque starter (s. 5)
18. april 17
Gudstjeneste og påskemåltid (se Kirkebladet)
20. april
Deadline for Landsbyposten / Maj.
25. april 13,30 Generalforsamling i Seniorklubben + John
Rødgaard om Færøerne (s. 3)
27. april 10Forårsmesse (s. 6-7)
16,30
30. april 16,30 Småbørnsgudstjeneste (se Kirkebladet)
1. maj
Frist for skema ang. lejebolig (s. 22)
9. maj
19,30 Koncert med Brammingkoret (se Kirkebladet)
30 majLandsbyfest (s. 14-15 & 18-20)
2 juni
12 juni 19,30 Foredrag ved Steffen Jensen i Forsamlingshuset
31. aug
Sogneudflugt (s. 21)
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