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36. årgang

Årets Konfirmander
Søndag d. 4. maj kl. 10 blev disse unge konfirmeret i Hunderup kirke:
Marvin Kizito Albert, Stina Holm Ebbesen, Lillian Lynggaard Jacobsen,
Cecilie Held og Frederikke Margrethe Mejsen Westergaard.
Foto: Pia Ebbesen
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udgives af H.S.U.G.
og omdeles til
samtlige husstande
i Hunderup Sogn.
REDAKTION

Hunderup Sejstrup
Ungdoms- og
Gymnastikforening

GYMNASTIKUDVALG
Jette B Brix
Lotte Aarhus Fyhn

Formand

FODBOLDUDVALG
Lars Jensen 60 92 30 08
Claus Schønwandt

Lars Søgård
Ribevej 70
Tlf. 75 19 19 86 /
30 52 56 34

ls@hsug.dk
formand@hsug.dk

gymnastik@hsug.dk

fodbold@hsug.dk

TENNISUDVALG
Jan B. Andersen 28495029
Alex Andersen 29702872
tennis@hsug.dk

Næstformand

Alex Andersen
Kirketoften 23
Tlf. 75 17 28 72
Mob. 29 70 28 72
Ole Madsen
75 43 10 59
samt
Henrik Uhrenholt
Tlf. 27 24 18 74

Claus Jæger
Stratvej 7
Tlf. 75 17 38 53 /
22788239

cj@hsug.dk

BADMINTONUDVALG
Claus Jæger
Dan Andersen

badminton@hsug.dk
PETANQUE
Jørgen Aage Hansen 21595640
Erik Madsen 29701706
Alex Andersen 29702872

Kasserer
Jens Hessellund
Tlf : 25407377

jh@hsug.dk
kasserer@hsug.dk

LANDSBYFESTUDVALG
Annette Knudsen, 75 17 29 50 42 23 99 31
Claus Jæger, 75 17 38 53

Bestyrelses-medlemmer

Lis Andersen
75 10 18 28

Jette Brix
Tlf: 41775772

jbb@hsug.dk

HSUG’S REPRÆSENTANTER I
H.S.I. IDRÆTSSAL
Lars Søgård
KIOSK I KLUBHUSET
Pia Ebbesen 23256510

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

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

Hunderup-Sejstrups hjemmeside
Flemming Madsen
Mail: studio@juicy-recs.dk

cs@hsug.dk

20. JULI

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
eller landsbyposten@hsug.dk
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HUSKEKALENDEREN
Tor. 29. maj 16.00
Fre. 30. maj 16.00
Fre. 30. maj 16.00
Lør. 31. maj 9.30
Tor. 5. juni 13.45
Man. 9. juni 14.00
Tor. 12. juni 9.00
Tor. 19. juni 19.30

Landsbyfest
Landsbyfest
Indvielse af petanquebaner
Landsbyfest
Grundlovsmøde på Riber Kjærgård
Udendørsgudstjeneste i Vilslev
Seniorklubben. Udflugt til Ballumområdet
Generalforsamling i Sejstrup by beboerforening

HVER UGE
Hver tirsdag 14.00
Hver tirsdag 17.30
Hver onsdag 9.30

Bogbussen holder ved kirken kl. 14.00 – 14.45
Fodboldtosser mødes på banen ved hallen
Petanque på de nye baner

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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Bedsteforældredag i Troldehulen
Onsdag den 14. maj havde børnene i Troldehulen inviteret bedsteforældre
indenfor i deres børnehave.
Børnene ventede spændt på at de fik besøg mellem kl. 11 & 14.
Der var lagt op til en hyggelig dag, hvor man kunne male træ dyr, være
kreativ ved bordene hvor man kunne klippe og klistre, eller få en bolle og
en kop kaffe/saftevand sammen med barnebarnet.
Vi havde som altid mange bedsteforældre på besøg, det var rigtig hyggeligt.

Tusind tak for besøget – Hilsen Børnene og Personalet i Troldehulen

KNALLERT 45 SÆLGES
Peugeot Vivacity kun kørt 4.400 km sælges for 1 kr. pr. kørt km, altså kr.
4.400,Alex Andersen tlf. 29 70 28 72
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Nyt fra lokalrådsformanden
Vi havde oprydningsdag den 27. april, men da vi ikke nåede at få det i
Landsbyposten, var vi kun 6 deltagere. Vi fik dog ryddet hele Kjærgårdsvej og Kirkevej, og senere er Sejstrupvej blevet ryddet. Der var faktisk
ikke så meget affald i år, så måske kan vi nu se virkningen af flere års
jævnlige oprydninger.
Vi arbejder sammen med Hunderup-Sejstrups Fremtid på solceller, fordi
reglerne er ved at blive lavet om, og vi ser også på på den gamle skoles
fremtid. Vi har fået lov at tage det ene gyngestativ fra Degnehaven, og det
vil vi måske sætte op på plænen ved vandværksskoven.
Landsbypedellerne er begyndt at slå græs i Parken og Vandværksskoven,
og de fjerner ukrudt mellem træmændene. Det er så pænt gjort.
Hilsen Helle Hvitved

Generalforsamling i Sejstrup by beboerforening
Torsdag d. 19. juni kl. 19.30 på Kirkevej 74 i Sejstrup.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag som ønskes drøftet på general forsamlingen, skal
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Venlig hilsen
Bestyrelsen
Tommy Ebbesen, Signe Hansen, Sigfred Bjerrum,
Nele Nielsen og Birgitte Lützen
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Gudstjenester

i Hunderup Kirke i juni, juli og august.
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GRUNDLOVSMØDE
TORSDAG d. 5. JUNI KL. 13.45
PÅ KJÆRGÅRD LANDBRUGSSKOLE

Program:
KL. 13.45 Jørn Jørgen Jyde spiller op
Kl. 14.00 Velkomst og fællessang
Kl. 14.10 Grundlovstale ved Kirsten Tygesen, forstander for Bramming
Gymnastik- og Idrætsefterskole
Kl. 14.40 Fællessang
Kl. 15.00 Kaffe m.m.
Kl. 15:30 Gymnastikopvisning ved Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole
Kl. 16.15 Afslutning

Menighedsrådene og foreningerne i Hunderup-Sejstrup og Kjærgård
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Gudstjeneste i præstehaven
Anden pinsedag den 9. juni kl. 14.00 er der udendørsgudstjeneste i præstegårdshaven i Vilslev.
Prædikant er sognepræst i Vilslev og Hunderup, Ole Madsen. Liturg er
Ulrik Maarup Iversen, præst i Jernved-Hjortlund, og oplæser af tekster Asger
Ehmsen, præst i Vejrup-Vester Nykirke. Skulle vejret ikke arte sig, er det
nemt at gå inden døre i Vilslev kirke.
Vilslev præstegårdshave ligger smukt ned til Kongeåen. Der er mulighed
for at gå en tur til Vilslev Spang over åen via en solid træbro. Tag madkurv
og kaffe med og nyd den på plænen. Tag også en klapstol og et tæppe med.
Husk passende påklædning.
Der arrangeres et børnehjørne på plænen, hvor børnene kan lege under
opsyn af en voksen. Kontakt din præst, hvis du ønsker kørsel til Vilslev. Det
er pastoraterne Jernved-Hjortlund og Vilslev-Hunderup og Gørding samt
Vejrup-Vester Nykirke, der står bag. Kom i god tid!
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Landsbyfesten 20
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014 - 29. - 31. maj
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Gymnastik
Så er holdene sat for den kommende gymnastiksæson
Her op til sommerferien vil gymnastikudvalget 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 Landsbyposten efter sommerferien.
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 kl. 16.30-17.30

Dans/funk

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 ønsket om en god sommer
Gymnastikudvalget
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INDVIELSE
AF PETANQUEBANERNE
Alle inviteres hermed til indvielse af vore nye
petanquebaner ved ”Troldebo”

FREDAG DEN 30. MAJ KL. 16.00
med følgende program:
Velkomst og indvielsestale
Kaffe/te/juice og brød
Opvisningskamp med DGI’s bedste spillere

15

NYT OM PETANQUE
Efter en ihærdig indsats af seniorgruppen er der nu 5 nye petanquebaner
klar til at blive spillet på.
Indvielsen af banerne er programsat til fredag den 30. maj kl. 16.00.
De første officielle kampe spilles på banerne onsdag den 4. maj kl. 19.00,
hvor en runde i DGI’s turnering afvikles i Hunderup-Sejstrup. Det drejer
sig om de 9 deltagende hold i C-rækken, der spiller 2 runder og bagefter
mødes til hyggeligt kaffesamvær.
Kom og kig på, så får du også lyst til at være med.
Der er foreløbig fast spilletid hver onsdag kl. 9.30, hvor alle er velkomne.
De fremmødte spillere trækker lod om makker og modstandere, og så spilles der efter en fast plan et par timer. Undervejs nydes den medbragte kaffe med tilbehør. Der kræves ikke forudgående kendskab til spillet for at
deltage. Det koster kr. 10,-.
MEN. MEN. MEN.
Vi vil gerne have mange andre end seniorgruppen til at spille. Der kan fint
spilles om aftenen. Sig til, hvis I er interesseret, så skal vi nok organisere
det.
Familiepetanque er oplagt. Tag børn og børnebørn med over og spille.
Kommer der familiebesøg, så start familiesammenkomsten på petanquebanerne. Og vil du deltage i stævner og turneringer, klarer vi også det:
Der er stævne i Tjæreborg lørdag den 28. juni.
Erik Madsen 29701706
Jørgen Aage Hansen 21595640 og
Alex Andersen 29702872
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Seniorklubbens petanqueturnering er i fuld gang
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Sogneudflugt
Lørdag d. 10. maj drog 50 unge og ældre fra Vilslev og Hunderup sogne
af sted på en bustur til Horsens-egnen arrangeret af menighedsrådene. Vi
besøgte det gamle Horsens Statsfængsel, den nye og meget moderne kirke, Østerhåb Kirke samt Danmarks Industrimuseum. Dagen afrundede vi
med middag på hotel Skibelund Krat. I bussen sang vi fra Højskolesangbogen, humøret var højt og samtalerne gik ubesværet over stok og sten
godt hjulpet på vej af kaffe.

Horsens Statsfængsel er et besøg værd for dem, der gerne vil se fængselskultur indefra og få et indblik i dagligdagen bag murerne, hvor ensomhed
var almindelig og selvmord noget, mange forsøgte. En barsk og kummerlig tilværelse, hvor fangerne på forskellige måder flygtede fra fængslet til
et mentalt frihedsrum.
Østerhåb Kirke var vi vist alle skeptiske ved – indtil vi kom indenfor.
Udefra ligner den en silo, og ikke en god, gammeldags middelalderkirke.
Indvendig mødtes vi at et blødt og varmt lys fra måge-lignende loftlamper, og indretningen var ret traditionel med salmebøger, bænke og alter.
Korset er på vej. Den veloplagte menighedsrådsformand Gurli Hokland
fortalte om alle de nye smarte ting, som kirken havde. Orgelets brusen
havde en blød klang, bænkene var behagelige, og vores skepsis var efterhånden blevet vendt til glæde over, at nye gode ting fint kan supplere
gamle gode ting.
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På Danmarks Industrimuseum oplevede vi lyden af fremskridt fra dampmaskiner, og vi så 100 års Danmarks-udvikling i et par huse, hvor hver
etage var indrettet som en bestemt tidsperiode. Unge såvel som ældre kunne hver især sende en nostalgisk tanke til en nu svunden tid, og vi kunne
alle fortælle hinanden om nogle af de minder, vi hver især forbandt med
en given periode.
På hjemturen sad vi mættede af oplevelser og en dejlig middag på Skibelund Krat. Nogle hensank i stille tanker, andre i en døsig søvn. Atter andre
samtalte om dagens oplevelser, og andre igen ventede bare på at komme
hjem – så de kunne se finaleshowet i Eurovision. Vi takker for en rigtig
god tur!

INDSAMLING TIL LANDSBY-POSTEN
Så er tiden inde til at bede om den lokale opbakning til “LandsbyPosten”. Sidste år indbragte husstandsindsamlingen næsten kr. 15.000,-.
Tak for det.
”Landsby-Postens” eneste udgifter er til trykning og distribution, og det
løb sidste år op i godt kr. 28.000,-. Jo flere sider og jo flere eksemplarer,
vi laver, jo større bliver udgifterne. Sidste måneds mammutnummer på 44
sider koster således en del.
Det er HSUG, der finansierer bladet, og der medfølger derfor et girokort i
denne måneds udgave af ”Landsby-Posten”. Det er dyrt at betale med girokort, men langt de fleste kan klare det med netbanken. Der kan også
overføres direkte til HSUG’s konto, som er 5971 1304242.
Endelig kan der betales kontant hos købmanden eller hos Alex Andersen,
Kirketoften 23.
På forhånd tak
HSUG’s bestyrelse og Alex Andersen
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Landsbyscenen
Referat fra generalforsamling 2014.
Ordstyrer: Jørn Boesen Andersen.
Referent: Dorthe Christensen.
Formandens beretning.
Årets forestilling er slut, den sidste fest holdt, og de sidste penge talt op
efter endnu et års vellykket dilettant.
Vi havde en del start-problemer med stykket i år. Først tog det en del tid
at finde et stykke vi følte var godt nok, og ikke mindst – et vi mente vi
kunne skaffe spillerne til at opføre. Ikke desto mindre viste netop dette sig
at være et problem, på trods af, at vi havde to nye aktører med, var det
svært at skaffe de spillere vi skulle bruge. Da først spillerne var på plads,
og billetsalget skulle i gang, var vi ramt af stormen Bodil på salgsaftenen,
dette fremmede ikke just billetsalget i starten, ikke desto mindre endte vi
med at have solgt 295 billetter.
Der skal lyde en stor tak til alle der medvirkede til at gøre alle de 5 forestillinger til noget særligt, der er blevet gjort et kæmpe arbejde både på og
bag scenen hvilket vi sætter stor pris på.
Det jeg hører rundt omkring i byen er, at publikum har haft en god og underholdende aften, og giver hele arrangementet store roser.
Vi prøvede noget nyt i år, nemlig at have forskellig musik de tre lørdage,
vi håbede på at dette måske kunne tiltrække nogle flere og/eller nye publikummer, og måske jævne lidt ud i hvilke aftener der er populære at deltage til. Om det lykkedes er svært at sige, men i bestyrelsen føler vi, at det
har været et positivt tiltag.
Til fastelavn var der mange både børn og voksne, og arrangementet løb af
stabelen som det skulle.
Vi har fået en hjemmeside, som stadig er under opbygning.
landsbyscenen.weebly.com
Lotte supplerer med at fastelavn var velbesøgt, og menighedsrådet er med
på evt. at lave flere arrangementer sammen.
Samtale om at flere har nævnt, at der har været for få gæster nogle af
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aftenerne til at holde gang i festen. Det diskuteres om der evt. skal være
færre forestillinger, når der er dilettant. Det er blevet bemærket af flere at
musikken har været så høj, at det flere af aftenerne var problematisk.
Samtale om hvorvidt det kan skabe en bedre fest, hvis aktørerne spiser i
den store sal.
Regnskabet:
Årets resultat ender på -10.559,07 kr. og foreningens formue er på
130.524,72 kr. Af underskuddet er de 7000 kr. bidrag til hhv. Landsbyposten + H/S hjemmeside og forsamlingshuset + familiedag.
Johannes har forhandlet renterne med banken, og det fremgår i regnskabet, at de er blevet MEGET bedre – Tak til Johannes.
Efter debat vedtages det at give 2000 kr. til Landsbyposten og 2000 kr. til
forsamlingshuset. Det er 1000 kr. mindre end året før, til forsamlingshuset. Johannes retter henvendelse til huset om at ved fremtidige underskud,
kan det ikke forventes at vi bidrager yderligere.
Regnskabet godkendes enstemmigt, og Johannes får en stor ros.
Ingen indkomne forslag.
Valg til bestyrelse:
Lotte og Peter træder ud af bestyrelsen.
Valgt til bestyrelsen: Anne Bodil Frederiksen
Birthe Birk
2. suppleant: Jan Andersen
På valg næste år er Lone, Dorthe, Doris og Hanne. Det debatteres at det er
problematisk, at der evt. går 4 ud af bestyrelsen.
Valg til revisor:
På valg er Kurt Fugleberg – han genvælges.
Suppleant er Claus Simonsen.
Evt.
Det er scenens tur til at stå for sildebord til landsbyfesten. Dato d. 29/5,
ankomst 17.30, de anbefaler at man kommer 4 personer.
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Foreningen har ting til at stå hos Claus Rasmussen, som han gerne vil af
med, Jytte har foreslået musiklokalet og arbejder videre med det.
”Vores” musikere og deres lokale diskuteres, bestyrelsen vil snakke med
dem om hvilke forventninger der er både fra os og dem.
Jytte fortæller at der i Darum er flere der gerne vil på scenen.
DVD-erne er ikke ankommet endnu, Peter kontaktes.
Konstituering af bestyrelsen:
Formand: Anne Bodil Frederiksen
Næstformand: Dorthe Christensen
Sekretær: Birthe Holm Birk
Kasser: Johannes Clausen
Øvrige medlemmer:
Jytte Clausen
Hanne Østergaard
Lone Lindberg Jensen.
Skrevet af Birthe Birk.
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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

TUSIND TAK
Jeg vil gerne på hele familiens vegne sige tusind tak for den smukke opmærksomhed, der blev vist os ved bisættelsen af Ove Christian Jensen
den 22. april 2014.
Det var utrolig smukt, og vi var alle meget rørte over den store opmærksomhed og deltagelse.
Tak for alle hilsner og tanker, der blev givet til os under Christians korte
sygdomsforløb.
Lone Lindberg

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Øverst: Er du også klar til Moseløbet på torsdag?
Nederst: Fra Bedsteforældredag i børnehaven.
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