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HUSKEKALENDEREN
Man. 4. aug. 14.00
Ons. 20. aug. 17.00
Lør. 23. aug. 9.00
Søn. 31. aug. 14.00
Lør. 6. sep. 9.00
Lør. 6. sep. 18.30
Tir. 9. sep. 19.00

Petanqueturnering starter
Købmandsbutikkens 2 års fødselsdag
Åben petanquestævne starter
Familiedag i vandværksskoven
Petanquestævne for lokale spillere
Diskotek for 2 - 5. klasse i forsamlingshuset
Ideforum starter

HVER UGE
Hver tirsdag 14.00
Hver onsdag 9.30
Hver søndag

Bogbussen holder ved kirken
Petanque på de nye baner
Gudstjeneste

HJERTESTARTER
Husk at der forefindes hjertestarter i kirken lige inden
for døren. Download app’en ”Hjertestart” til din
smartphone og find hurtigt vej til den nærmeste
hjertestarter.

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Ny redaktør på Hunderup Sejstrups hjemmeside
Den gamle redaktør Flemming Madsen har sagt op af arbejdsmæssige
grunde.
Vi siger tak til Flemming for indsatsen.
Undertegnede overtager posten, og er klar til at modtage jeres input, der
kan sendes til mailadressen redaktion@hunderup-sejstrup.dk
Jeg vil efter sommerferien gå i gang med at revidere siderne, der er den
del som trænger til at blive opdateret. De forskellige foreninger må gerne
undersøge om deres oplysninger er korrekte, og kontakte mig, hvis der er
noget som skal ændres.
Hjemmesidens adresse er www.hunderup-sejstrup.dk
Hvis jeg ikke hører fra enkelte foreninger, vil jeg selv kontakte deres formænd og rykke for en status.
Kun hvis vi alle bidrager med oplysninger og billeder, kan hjemmesiden
blive spændende og informativ både for lokale samt eventuelle kommende
tilflyttere
Med venlig hilsen
Lejf Bjerrum Jørgensen

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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MULTI-SPORT
For hele familien
Det kan være svært at vælge sportsgrene, der passer til hele familien. Hvorfor ikke ”slå mange fluer med et smæk”.
Lokalrådet har samlet en del deltagere til ”Åben hal”, og her er måske kimen til den fremtidige idrætsform.
Lad os tilbyde:
Hockey
Softtennis
Petanque
Billard
Stigegolf
Børnelege
Bobspil
Dart
Gymnastik
Kortspil
Og meget mere
Det kunne alt sammen foregå en gang ugentlig, og der skal være adgang til
hallen, samlingssalen og billardlokalet.
Introduktionstilbud: De første 2 gange gratis. Derefter passende kontingent
Ideen er forelagt lokalrådet, der er positive.
Hvad siger HSUG og HSI? Hvad siger borgerne?
Er ideen brugbar? Kan HSUG stille med en repræsentant, f.eks. en tovholder for billard eller andre?
Vil HSI stille gratis lokaler til rådighed de første 2 gange?
Hvilket tidspunkt? Er det sidst på eftermiddagen kl. 16.30 eller først på aftenen kl. 18.00 eller noget helt tredje?
Kom med noget respons. Indendørs sæsonen starter den 1. september, og
aktiviteterne skal vel omtales i ”Landsby-Posten”, der har deadline den 20.
august.
Med venlig hilsen
Alex Andersen
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PETANQUE
Spillede turneringer
Der er fuld fart på HSUG’s petanqueafdeling.
Der spilles hver onsdag kl. 9.30 med stort fremmøde gennem hele sommeren, men der er plads til flere.
Kom og vær med. Taksten er beskedne 10 kr. pr. gang, og man medbringer selv kaffe.
Forårsturneringen havde 13 deltagende hold, der spillede alle mod alle.
Derefter kæmpede de 4 bedste om den endelige sejr ved igen at møde hinanden indbyrdes, medbringende pointene fra de indledende kampe. På
samme måde blev der spillet om placeringerne fra 5 - 8, og igen fra 9 –
13, så alle havde noget at spille for.
Efter gode, spændende og jævnbyrdige kampe måtte der omspil til i alle 3
grupper, inden Elva og Erik Alberg kunne kåres som endelige vindere.
Kampen om placeringerne i næste gruppe om 5. pladsen blev vundet af
Gerda og Erik Madsen, mens turneringsdebutanterne, Mona Saatterup og
Jytte Bondesen, tog 9. pladsen.
I forbindelse med landsbyfesten havde 9 hold valgt at stille op, og efter en
nervepirrende afslutning vandt alderspræsidenterne, Ingrid Andersen og
Folmer Boel Hansen med 7 sejre i de 8 kampe.
Mandag den 21. juli har vi afviklet et venskabsstævne med Kildeparkens
petanque. (26 deltagere)

Kommende turneringer og stævner
Der indbydes hermed til efterårsturnering i petanqueafdelingen. Der
spilles hver mandag kl. 14.00, og der er tilmelding hos Erik Madsen på tlf.
75 10 17 06 eller 29 70 17 06 senest fredag den 1. august. Første runde er
nemlig mandag den 4. august, så det er med at være hurtig. Deltagelse koster kr. 20,- pr. deltager.
Der spilles alle mod alle med efterfølgende slutspil ligesom i forårsturneringen.
Efter aftale med modstanderne vil det være muligt at flytte kampene, hvis
man er forhindret en mandag.
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Stævne i Hunderup-Sejstrup.
Lørdag den 23. august indbydes til HSUG’s første åbne stævne i Hunderup-Sejstrup. Det foregår fra kl. 9.00, hvor der er fælles morgenbord (inkl.
i prisen på kr. 40,- pr. spiller).
Der er plads til 16 hold i turneringen, hvor man inddeles i puljer på 4 hold.
Herefter går 1’erne til en ny pulje, hvor alle møder alle, og det samme
gælder 2’erne, 3’erne og 4’erne, således at alle spiller 6 kampe. Der uddeles præmier til vinderne i slutspilpuljerne.
Deltagerne må højst spille i DGI’s C-række, der matcher vores lokale niveau.
Tilmelding til Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72 senest den 20. august.

Lokal turnering
Lørdag den 6. september afvikler vi et lokalt stævne på samme præmisser
som det åbne stævne den 23. august. Der er plads til 16 hold, og der må
kun deltage lokale hold fra Hunderup-Sejstrup og nærmeste omegn (f.eks.
Bramming).
Prisen er kr. 40,- inkl. morgenbord, og alle spiller 6 kampe.
Tilmelding til Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72 senest den 3. september.
Søndag den 10. august deltager nogle af vore hold i Føvlings åbne stævne,
og senere i august bliver vi inviteret til venskabsstævne i Føvling med deltagere fra Vejen og Glejbjerg. Datoen kendes endnu ikke.
Jamen, skal der aldrig spilles en hverdags aften, vil mange sikkert spørge.
Jo, hjertens gerne hvis der melder sig interesserede deltagere. Kontakt udvalget.
Der falder mange rosende ord til vort nye petanqueanlæg, og det må gerne
benyttes. Inviter endelig familie, firma, nabo eller andre til hyggelige timer med petanque. Vi har sat prisen til beskedne 10 kr. pr. deltager.
Kontakt udvalget, så reserverer vi banerne til jer.
Erik Madsen
Jørgen Aage Hansen
Alex Andersen

29 70 17 06
21 59 56 40
29 70 28 72
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Gudstjenester

i Hunderup Kirke i august.

Aflyst
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VELBESØGT PINSEGUDSTJENESTE
Der var hele 3 præster i gang til pinsegudstjenesten i Præstegårdens have i
Vilslev 2. Pinsedag. Fremmødet var stort med over 100 besøgende, der
havde en god eftermiddag i det flotte vejr.
Rollerne blandt præsterne var delt op med Asger Ehmsen fra Vejrup som
oplæser fra ”Det gamle Testamente”. Ole Madsen tog sig af prædikenen,
og Ulrik Mårup Iversen stod for ”Nadveren”.
Arrangementet
startede med en
gåtur til Vilslev
Spang, der fører
over Kongeåen.
På tilbagevejen
blev der sunget
af den store
flok.
Orgelmusikken
var skiftet ud
med et lille orkester af lokale
musikere, hvis
fine musik udløste klapsalver
blandt de fremmødte.
Alt i alt var det en dejlig uhøjtidelig form for gudstjeneste, og det må have
været rart for præsterne at se så mange deltagere. Måske kunne det være
anledningen til at lave andre former for afvikling af gudstjenester.
Som altid når det lykkes at samle mange mennesker, er der en god social
sidegevinst. Der var mange, der faldt i snak med hinanden.
Der var et par tekniske og praktiske detaljer, der lige skal justeres til næste
gang. Lyden må gerne være højere, og så kan det være en fordel at have
laminerede tekster med.
Det hele afsluttedes med indtagelse af medbragt kaffe/te og brød, inden de
tilfredse deltagere vendte tilfredse hjem.
Alex Andersen
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Familiedag i Vandværksskoven
Søndag den 31. august kl. 14
Vi mødes ved købmanden i Hunderup. Vi kører derfra i
hestevogn til plænen ved Vandværksskoven på Kjærgårdsvej i Hunderup. Man kan også selv komme til
Vandværksskoven.
Her vil vi nyde vores medbragte kaffe m.m.. Vi vil sørge for, at der er forskellige spil til afbenyttelse. Der vil
være mulighed for at få nogle naturoplevelser.
Arrangør: Købmanden og Landsbyrådets aktivitetsudvalg

Ponyridning ved Landsbyfesten
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SENIORUDFLUGTEN
Årets udflugtsmål for seniorklubben var området fra Skærbæk til grænsen.
Med en veloplagt guide i form af Erhardt Ehmsen, der er lokalfødt i Ballum, fik vi en god beretning om vadehavsområdet – godt krydret med små
anekdoter.
Turen startede ved de 2 møller, der ligger lige syd for, hvor vejen fører
over Rømødæmningen, og førte os til grænselandet, hvor vi på et tidspunkt stod med et ben i hvert af de 2 nabolande. Der blev fortalt om
Mærskfamiliens store tilknytning til området og de mange sponsorater
herfra, der holder liv i egnen. Vi så grænsesten helt ude ved haver, grænseskellet i Rudbøl, mindestenene for Guldhornsfundene og Schackenborg
slot, hvor vi ikke vidste, at Joachim var ved at pakke.
Middagen blev indtaget på ”Den Gamle Digegreves Kro” i Klægager nær
Ballum. Et rigtig flot sted med en imponerende udsigt, med fine lokaler
og en god middag. Stedet kan absolut anbefales, hvis turen går til de kanter. Den medbragte kaffe og kage blev indtaget i den gamle smedje i Ballum, inden vi begav os hjemover efter en vellykket tur.
Alex Andersen
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Gymnastik
Så er holdene sat for den kommende gymnastiksæson
Gymnastikudvalget vil gerne præsentere udbuddet af hold for den
kommende sæson 2014-2015. Vi håber, at både børn og voksne vil bakke
op om vores aktiviteter.
Vi glæder os meget til at få alle hold startet op.
Sæsonen starter op i uge 38, men meget mere om det i næste nummer af
Landsbyposten.
Holdene for sæsonen er planlagt som følgende:
Mandag kl. 17.00-18.00

Børn 5 år - 0. klasse.

Tirsdag kl. 16.00-17.00

Børn 3-4 år. Trænerne henter børnene i
børnehaven.

Onsdag kl. 16.30-17.30

Forældre/barn.

Onsdag kl. 18.30-19.30

Træning herrer.

Fredag

Der arbejdes på at starte et dansehold op.
Nærmere info følger.

OBS: Har du lyst til at hjælpe til på et af holdene, er du velkommen til at
kontakte gymnastikudvalget.
Vi hører også gerne fra én eller to, som kunne tænke sig at hjælpe til i
gymnastikudvalget ☺
Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget
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Brandslukning i Hunderup
I Hunderup var en af træmændene ved at gå op i røg mandag den 7. juli,
efter at en gasbrænder havde fjernet ukrudt omkring ham. Ilden er formentlig opstået i midten af figuren, så pludselig stod røgen ud af alle
sprækker. Brandvæsenet blev tilkaldt, og ilden blev slukket med vand og
skum.
Mændene blev skåret af lokale "motorsav-førere" i 1998 under vejledning
af kunstneren Henrik Wagner. De forestiller et tingsted, som det måske
kunne have set ud. Det oprindelige tingsted (Hunderup Birketing) lå der,
hvor Tinghuset (Kjærgårdsvej 27) nu ligger.
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Nyt fra Lokalrådet
I efteråret planlægger vi et IT kursus for beboere i Hunderup og Sejstrup.
Det skal bl.a. omhandle elektronisk post, men også mange andre ting.
Sideløbende hermed planlægger jeg at lave en ugentlig spørgetime, hvor
man kan komme og få hjælp bl.a. til det, man lærte på kurset, men som
man nu ikke kan få til at virke alligevel. Program, tid og pris er ikke fastlagt endnu, men det bliver slået op hos købmanden omkring 20. august og
kommer i næste nummer af Landsbyposten.
Der vil blive holdt generalforsamling for Lokalrådet engang i oktober.
Emner til årets forskønnelsespris modtages gerne.
Hilsen
Helle Hvitved
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IDEFORUM - Efteråret 2014
Bestyrelsen i Ideforum har været samlet og er blevet enige om følgende:
Vi starter op igen efter sommerferien, tirsdag d. 9. september kl. 19.00.
Vandværkskoven danner rammen for nogle af vores første projekter, hvor
forskellige ideer forhåbentlig ser dagens lys.
Der vil blive arbejdet videre med beton, som kan blive til flotte fuglebade,
trædestene, svampe eller evt. skulpturer.
Nogle forskellige instruktører står klar til at undervise os i nogle forskellige teknikker, som de er eksperter i:
1. Løbbinding - hvor materialet er papirgarn, hørgarn, sejlgarn m.m.. - og
det færdige resultat kan være tasker, kurve o.l..
2. Papirflet - hvor det færdige resultat kan være skåle, bogbind, papspande, dækkeservietter o.l..
3. Akvarel - hvor der arbejdes "vådt i vådt" med motiv fra opstillinger,
landskaber o.l..
4. Pileflet - hvor der kan laves små kurve, kræmmerhuse o.l..
Når vi mødes vil datoerne være kendte for de enkelte aktiviteter, hvor man
kan melde sig til.
Man kan altid bare komme - se hvad der sker - deltage, eller lave ingenting.
Der er altid kaffe og te. Vil man have et og andet til kaffen/teen, skal man
selv medbringe det.
Pris: 5 kr. for kaffe/te.
Kontingent: 50 kr.
PBV
Alice Juhl Høy
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen
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
Dorthe Christensen
Kjærgårdsvej 34B, Hunderup
61 33 12 30
Landsbyscenen@gmail.com
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

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
75 17 34 06
HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

Så starter badminton igen.
Træningstiderne er :
Senior: torsdage 19.30-22.30 med start fra den 4. september
Børn. torsdage 17.30-18.30 (nærmere info om start dato senere)
Det er også muligt at leje en bane på timebasis ved at kontakte
Claus Jæger fra den 15. august på telefon 22 78 82 39
Badmintonudvalget
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Øverst: Danseholdet, der gav opvisning til Landsbyfesten.
Nederst: Petanquevinderne: Elva og Erik Alberg, Gerda og Erik Madsen
samt Mona Saatterup og Jytte Bondesen.
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