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PETANQUE
Jørgen Aage Hansen 21595640
Erik Madsen 29701706
Alex Andersen 29702872
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Lis Andersen
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Lars Søgård
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Landsbyfest@hsug.dk
KIOSK I KLUBHUSET
Pia Ebbesen 23256510
Kiosk@hsug.dk

Claus Schønwandt
Nørlundvej 3
Tlf. 75 10 25 50 /
23 69 16 17

cs@hsug.dk

20. MARTS

Hunderup-Sejstrups hjemmeside
www.hsug.dk
Lejf Bjerrum Jørgensen
redaktion@hunderup-sejstrup.dk
75 17 35 91
Facebook:
www.facebook.com/hsug.dk

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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HUSKEKALENDEREN
Søn. 1. mar. 13.00
Man. 2. mar. 19.30
Man. 2. mar. 19.30
Tor. 5. mar. 10.00
Tor. 12. mar. 10.00
Ons. 18. mar. 20.00
Tor. 19. mar. 10.00
Lør. 21. mar. 14.00
Lør. 21. mar. 18.00
Man. 23. mar. 19.00
Ons.25. mar. 9.30
Ons. 25. mar. 19.30
Tor. 26. mar.10.00
Tor. 26. mar.19.30
Man. 6. apr. 19.30
Fre. 10. apr. 18.00
Tir. 14.apr.15.00
Lør. 25. apr. 9.00
Tor. 30. apr. 19.30
Søn. 10. maj
Tor. 28. maj
Fre. 29. maj
Lør. 30. maj
Lør. 30. maj

Debatmøde om landsbyens bæredygtighed i samlingssalen
Vintermøde HSI (hallen)
Sangaften i Vilslev konfirmandstue
Babysalmesang
Babysalmesang
Snapseaften i klublokalet i hallen
Babysalmesang
Gymnastikopvisning
Discoaften for elever fra 2. - 5. kl. i forsamlingshuset
Damefodbold starter
Børnegudstjeneste i kirken
Generalforsamling i K-34 i samlingssalen
Babysalmesang
Generalforsamling ”Landsby-Scenen” i forsamlingshuset
Sangaften i Vilslev konfirmandstue
Fællesspisning i forsamlingshuset
Åbent hus hos Arne Bruun Nielsen
Loppemarked i hallen
Salmesangaften i Vilslev kirke
Sogneudflugt til Tønder, Løgumkloster og Renbæk
Landsbyfesten starter
”Det vildeste band” spiller op i teltet til landsbyfesten
Carsten Knudsen fra ”De nattergale”underholder
”Kupmagerne” spiller i teltet

HVER UGE
Hver tirsdag 14.00
Hver tirsdag 19.00
Hver onsdag 9.30

Bogbussen holder ved kirken
Ideforum på skolen
Petanque i hallen
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Klubmesterskab I Badminton
Lørdag den 28. marts klokken 10.00 for børn,
og klokken 12.00 for voksne.
Tilmelding kan ske ved at skrive sig på sedlen på oplagstavlen i hallen
eller møde op på selve dagen. Der bliver trukket lod om kampene i de
forskellige rækker på selve dagen.
Alle der spiller badminton i HSUG og har betalt kontingent, er meget velkomne til at deltage. Pris: 50 kr. pr. person pr. række for voksne, og 40
kr. pr. person pr. række for børn.
Vi håber, så mange som muligt har lyst til at deltage.
Badmintonudvalget.

Til læserne af Landsbyposten.
K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbrugs-diesel.
Ved køb af minimum 1000 liter er vores priser altid mindst 40
øre/ liter under OK´s listepris.
Ring og få et godt tilbud og støt vores lokale brændstofsalg og
dermed K-34.
Hjælp med at holde liv i sognet.
Ring til Johannes Clausen på 23245489.
På bestyrelsens vegne
Ole Wind 41384357.
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Nyt fra Lokalrådet.
Esbjerg Kommune har lavet et hæfte, der hedder Livskvalitet i Landdistrikterne. Det omhandler landdistriktspolitik, som er blevet ekstra nødvendig efter at LAG har afskrevet Esbjerg. Jeg lægger 4 eksemplarer oppe
hos købmanden, hvor man kan bladre i dem. Der er mange gode intentioner, men det fremgår også, at initiativerne skal komme fra lokalsamfundet. Side 9 står, at ”Vi ser også gerne, at lokale initiativer bidrager til at
løse udfordringer i forbindelse med integration af udenlandske borgere”.
Det dækker formodentlig både tilflyttende arbejdskraft og flygtninge.
Vi har hørt nogle protester mod vores forslag om flygtninge. Vi skal nok
indkalde til borgermøde senere, for det er en lang proces, men vi må på
nuværende tidspunkt slå fast, at vi skal finde en anvendelse af den gamle
skole. Den får ikke lov at blive stående som nu. Kommunen tripper for at
sætte den til salg. Det er klart ikke familier med to børn og hund, der vil
købe den bygning, når nu der er så mange andre huse til salg. Det, nogen
af os er alvorligt bange for er, at visse grupperinger vil finde den store
parkeringsplads attraktiv til mega-store tohjulede luksuskøretøjer, og de
vil måske bare stoppe utætte ruder med træplader. Vi får måske flygtninge
alligevel, for vi ved, at kommunen er begyndt at forhøre sig rundt omkring for at leje huse til flygtninge.
Hvis du har forslag til løsning af dette problem eller ønsker, at vi drøfter
andre ting med kommunen, så skriv til helle@hvitved.com inden 15
marts, hvor vi skal indsende punkter til en dagsorden.
Hvis problemet har at gøre med ødelagte skilte eller skader i vejen, så kan
man skrive direkte til Vejogpark@esbjergkommune.dk .
Fejl med gadelys meldes direkte til Elcon på:
http://melding.elcon-as.dk/fejlmeldingvej.aspx
VELKOMSTPAKKEN gives stadigvæk til tilflyttere. Den indeholder
mange gode uforpligtende tilbud, så kontakt købmanden eller undertegnede, hvis du er ny eller der er nytilflyttere i dit nabolag.
Helle Hvitved

9

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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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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LOPPEMARKED

Lørdag d. 25. april 2015 i Idrætssalen
kl. 9.00 til kl. 16.00.
(Hele overskuddet går til købmandsbygningen)

Ideen opstod, fordi købmandsbygningen mangler nyt tag på lagerbygningen. Taget er utæt og skal skiftes ud med nyt eternittag.
Vi har før samlet penge ind til forskellige fælles ting i sognet,
men hvorfor ikke prøve at skaffe penge på en anden måde
denne gang?
Hunderup/Sejstrups Fremtid arrangerer derfor Loppemarked:
Lørdag d. 25.april. Her prøver vi at samle så mange ting sammen, som det kan lade sig gøre. Både private og firmaer er velkommen til at kontakte nedenstående og fortælle, hvad man har
at give. Derefter sælges effekterne i HSI eller udenfor, og pengene går til renovering af taget.
K34 (den lokale forening, der ejer bygningen) vil så prøve at få
frivillige til at hjælpe med at fjerne det gamle tag og lægge nyt
på. Nogle har allerede sagt, at de gerne vil hjælpe med det.
Vi lever i en tid, hvor meget bliver kørt på genbrug. Men her
kan man altså slå 2 fluer med et smæk: Både få ryddet op derhjemme (forårsrengøring) og samtidig støtte et godt formål.
Vi kan jo slet ikke undvære vores købmandsbutik. Den bliver
drevet af et dygtigt og venligt personale. Det er også her, hvor
alle møder alle i sognet. Det må vi værne om.
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Det praktiske:
Hvad kan man komme med? Ja,
faktisk alt stort og småt – nyt eller
gammelt, møbler, brugsting, nips
osv.
Man forærer tingene til Loppemarkedet.
Man kan også give ting, som kan
vindes i tombolaen.
Vi ved, at mange har ting stående derhjemme, men vi har også
hørt, at nogle skulle rydde forældrenes hus. Det kunne sandsynligvis også give mange spændende ting.
Det kunne være sjovt, hvis vi kunne lave et stort marked i
Idrætssalen, Vi vil så annoncere og omtale det
i medierne.
Der kan købes kaffe, kage og andre drikke.
Hele overskuddet fra dagen går til det nye tag.
For at vi kan se, om vi skal gennemføre og annoncere med
LOPPEMARKEDET, er det vigtigt, at mange tilmelder effekter
til nedenstående
senest lørdag d. 14. marts.
Her kan man også melde sig som hjælper på dagen, hvis man
har lyst og tid.
Jørgen Aage Hansen Hunderup tlf. 2159-5640 –
jahanti@post.tele.dk
eller til Johannes Bondesen Sejstrup tlf. 2661-3255
Venlig hilsen H/S Fremtid
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90 års fødselsdag
I anledning af Arnes 90 års fødselsdag vil vi gerne byde til
chokolade og boller d. 14. april kl. 15 på
Riber Kjærgård landbrugsskole.
Venlig hilsen Inger og Arne Bruun Nielsen.

Vintermøde i HSI
HSI afholder vintermøde mandag d. 2.-3.-2015 kl. 19.30 i samlingssalen i
HSI. Alle er velkommen og vi vil være vært med lidt godt til ganen.
Venlig hilsen HSI
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Snapseklub
Som du måske læste i sidste Landsbypost, er vi et par stykker, der gerne
vil finde ud af, om vi står ene med vores "snapse-interesse".
Derfor minder vi lige om indkaldelsen til et undersøgende møde i HSI's
klublokale onsdag d. 18 marts kl. 20,00.
Der er mange indfaldsvinkler til emnet, og der er netop ikke fastlagt noget
som helst endnu. Måske bliver der blot nogle få, som udveksler mailadresser for at kontakte hinanden, - eller modsat bliver det en forening
med bestyrelse, kontingent og generalforsamling. På aftenen må vi vejre
stemningen.
Kan du ikke komme d. 18 marts, kan du selvfølgelig meddele din interesse forinden.
Ellers: Vel mødt
Erik H Bjergmark, 75 10 12 54, bjergmark@bjergmark.com & Eilif F Pedersen, 75 17 28 17, eilif@bihus.dk
Mvh.
Eilif Pedersen

Underholdning til Årets Landsbyfest.
Fredag gentager vi succesen med " Det Vildeste Band" Som kommer og
spiller op i teltet.
Lørdag aften kommer Carsten Knudsen fra "De nattergale" og underholder, samt Surprise fra Vimmersvej og Kupmagerne spiller op til dans.
Der kommer mere info i næste nummer.
Mvh. Danni
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NYT FRA IDE - FORUM.
IDE - FORUM er kommet godt i gang efter jul. Hver tirsdag kommer de
medlemmer der har tid og lyst til at hygge sammen med andre med ting,
man går og pusler med derhjemme.
Efter en veloverstået generalforsamling, hvor forskellige poster blev besat
af interesserede medlemmer. Aftaler om det videre forløb i klubben blev
besluttet, så vi er klar til at fortsætte det nye halvår. Vi er så heldige at have dygtige folk i gruppen, der er villige til at instruere os i de emner, de
selv har en stor viden om.
Senest har Mona Sørensen undervist en flok interesserede i fremstilling af
små pile - flettede kurve. Små kurve er dog ikke lige frem lette at fremstille. Det kræver nogen finger-snilde, men flotte resultater
kom der ud af anstrengelserne.
En anden spændende aktivitet, som 7 medlemmer har deltaget i, var et
akvarel kursus over to tirsdage.
Der måtte vi udenbys, for at
nyde godt af underviser Tove
Rasmussen, som åbnede sit
hjem i Bramming
for os. Hun øste ud af sin
enorme viden på dette felt, og
har været utrolig inspirerende,
samt vist en masse teknikker
og muligheder. Hun er villig
til at stille op til flere kursus
aftener, så dette tilbud tager
mange nok imod.
Husk: man er altid velkommen
til at kigge ind på skolen en
tirsdag fra kl. 19.00 og se hvad
der foregår.
Vh. Alice Høy
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Ordinær generalforsamling i K-34.
Onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.30
afholder K-34 generalforsamling i
Samlingssalen i HSI.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
På bestyrelsens vegne
Ole Wind 41384357.
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FOREDRAG OM 1. VERDENSKRIG
OG EGYPTEN
Næste arrangement i seniorklubben handler om 1. verdenskrig. Kaj Henningsen fra Strib har gravet i arkiver om sin farfars rolle på østfronten under 1. verdenskrig, og det er der kommet et spændende foredrag ud af under titlen: ”I farfars fodspor gennem Litauen i hestevogn.”
Det foregår i forsamlingshuset torsdag den 5. marts kl. 13.30.
14 dage senere går turen til Egypten, når vi er fremme ved
Torsdag den 19. marts kl. 13.30 i Sejstrup Forsamlingshus.
Gudrun og Søren N. Sørensen fra Tarp ved Esbjerg fortæller om Egypten
og viser billeder fra 11 dages rejse i det meget spændende og urolige land.
Turen begyndte med et besøg ved pyramiderne og Sfinksen samt 2 døgn i
Cairo mellem ca. 20 millioner indbyggere.
Derfra med fly til Aswan og ophold her nogle dage.
Sejlads på Nilen med flodbåd, og til sidst 2 dage i Luxor.
Husk at ALLE er velkomne, og der er kaffebord med hjemmebagt brød.
Pris kr. 35,- alt inkl.
Alex Andersen

PETANQUEANLÆGGET ER KLAR
Hen over vinteren har en gruppe flittige personer istandsat og indrettet
”Troldebo”, som nu udgør en perfekt ramme som klubhus for petanquespillere.
Der er indvielse af klubhuset torsdag den 12. marts kl. 10.00 (se andetsteds).
Vi vil gerne se stor aktivitet på petanquebanerne til sommer. Med de dejlige
udenoms-faciliteter, der er omkring banerne, er det en perfekt ramme for aktiviteter med familien, firmaet, cykelklubben osv.
Vi har besluttet, at petanquebanerne kan lejes for kr. 10,- pr. person (også
børn),og så kan man efter spillet sætte sig på de hyggelige bord/bænkesæt eller
gå ind i klublokalet.
Det er Elva Alberg, der tager sig af udlejningen. Henvendelse på tlf. 75 17 32 68
eller 41 59 57 93. Mail: eaalberg@live.dk.
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Et medlemskab for sommersæsonen koster kr. 200,-og giver adgang til at spille
så ofte, man har lyst. Der vil ligge reservationsskema i klubhuset. Sammen med
medlemskab kan der erhverves en nøgle til klubhus og skur mod et depositum på
kr. 50,-. Det tager Jørgen Aage Hansen sig af. Kan ofte træffes hos købmanden –
ellers på tlf.21 59 56 40.
Alex Andersen

VANDVÆRKSSKOVEN
Der er nu lavet afskiltning til vandværksskoven på Kjærgaardsvej. Skoven rummer et
dejligt græsareal, hvor vandværksbygningen stod samt en lille hyggelig skov, der er velegnet til børns leg.
Endvidere er der et skilt
med 2 afmærkede vandreruter på 3 og 4 km, men
som der står i en gammel
H.C. Andersen sang ”kom
selv og bese den”.
Alex Andersen
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Gudstjenester i Hunderup Kirke i marts

Søndag 1. marts 11.00
Søndag 8. marts 9.30
Søndag 15. marts 11.00
Søndag 22. marts 9.30
Søndag 29. marts 11.00

Hunderup kirke
Hunderup kirke
Hunderup kirke (Midfaste)
Hunderup kirke (Maries bebudelse)
Hunderup kirke (palmesøndag)
I Hunderup
kirke
blev
Thilde Bertel
Sønderby
døbt d. 8. februar 2015

I Hunderup kirke blev Emilie
Lillelund Madsen døbt d. 1. februar 2015.

Konfirmander
Følgende konfirmander skal konfirmeres i Hunderup kirke søndag d. 3
maj kl. 10.
Anne Kirstine Aagaard Bjergmark
Andreas Vejrup Knudsen
Joakim Nørrevang Bertelsen
Jonas Ellegaard Burmeister
Sebastian Held

Kirketoften 17, 6740 Bramming
Refshedevej 2A, 6740 Bramming
Kjærgårdsvej 40, 6740 Bramming
Skovtægten 6, 6740 Bramming
Fruerlundvej 3, 6740 Bramming
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Jan Lautrup Bjerrum 2360 9904
Udlejning:
Pernille Jacobsen 7517 2402
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 4053 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Knud Runge
Kirkevej 37 , Hunderup,
tlf. 7517 3982,
mail: dagnyknud@mail.dk

HUNDERUP-SEJSTRUP
LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04
LANDSBY SCENEN
Anne-Bodil Frederiksen
Kjærgårdsvej 17, Hunderup
22 61 62 42
Annebodil@live.dk
LOKALRÅDET
Formand:
Helle Hvidtved
Kjærgårdsvej 48, Hunderup
75172417, 61331492
helle@hvidtved.com

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75173145, 28830845
mail gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67

Fastelavnsgudstjeneste i
kirken.
Fælles indmarch med
børnene og
præsten.
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Så hyggeligt er der hver onsdag ved petanque

Stor koncentration, når katten skal slåes af tønden
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