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eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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HUSKEKALENDEREN
Fre. 5. juni 13.45
Tor. 11. juni 8.30
Tor. 11. juni 19.30
Man. 22. juni 9.00
Ons. 28. aug. 19.00

Grundlovsmøde på Kjærgaard landbrugsskole
Seniorklubbens udflugt til Fyn
Generalforsamling i Sejstrup by beboerforening
Petanquestævne i Hunderup-Sejstrup
Fodboldfitness

GUDSTJENESTER
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

7. juni
21. juni
5. juli
19. juli

11.00
11.00
11.00
11.00

Hunderup kirke
Hunderup kirke
Hunderup kirke
Hunderup kirke

SPIL TENNIS
Det ser nu ud til at blive sommervejr, og hvad kan så være bedre end at få
motion og frisk luft på tennisbanerne.
Der er stadig plads til nye spillere, så kom bare i gang. Kontingentet er
kr. 500,- for spillere over 25 år, kr. 250,- for spillere fra 15 til 25 år, og
kr. 150,- for de helt unge. Gratis prøvetime tilbydes.
Tilmelding hos Jan Andersen tlf. 28 49 50 29 eller Alex Andersen tlf. 29
70 28 72

HUSK
Seniorklubbens udflugt til Fyn
Torsdag den 11. juni kl. 8.30 fra kirkens P-plads
Tilmelding hos Erik Alberg tlf. 23 86 71 68 senest 4. juni
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FRIVILLIGE SØGES
Foreningen Ligeværd søger frivillige/hjælpere til vores klub UFL
- unge for ligeværd.
Klubben er en ungdomsklub for unge, der hører til gruppen af
sent udviklede/unge med særlige behov.
Vi mangler en eller flere som kan tilføre vores klub kreative
indslag og som kan tale med vores unge mennesker.
Det er vigtigt, at du kan snakke med unge mennesker og være
aktiv sammen med dem, både når vi hygger i klubben, og når
vi har aktiviteter ud af huset.
Klubben holder til på Drosselvej 28 i Esbjerg, hvor vi mødes
hver onsdag kl. 19-21.
Kom og besøg os i klubben og få en snak med Lene og de andre frivillige.
Kontakt Lene 27 65 98 63
Sonja 28 55 22 23
Eva 29 25 12 57

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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Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Nyt fra Lokalrådet (ved helle Hvitved)
Vi har haft møde med foreningerne. Først præsenterede hver forening sin
status. Her skal kun nævnes, at Forsamlingshuset gerne vil have mere at
lave, og at HSUG har problemer med finansiering af Landsbyposten. Vi
snakkede fælles koordinering. Vi skal bruge kalenderen på hjemmesiden/i
Landsbyposten bedre (læs: huske at melde ind i meget god tid), og vi skal
prøve at undgå at lægge arrangementer oveni hinanden.
Ang. flygtninge, så satser vi på, at det er tidsnok med et borgermøde
umiddelbart efter sommerferien. Vi ønskede et informationsmøde kun for
foreningerne inden ferien, men nu ser det ud til, at Ribe laver et større informationsmøde 2.maj på Katedralskolen, hvor alle kan deltage. Se ugeavisen.
I undersøgelsen af mobildækning indkom 30 svar, der dækkede over flere
abonnementer.
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GRUNDLOVSMØDE
fredag d. 5. juni Kl. 13.45 på Kjærgård Landbrugsskole
Program:
KL. 13.45
Kl. 14.00
Kl. 14.10
Kl. 14.40
Kl. 15.00
Kl. 15:30
Kl. 16.15

Carsten Svendsen spiller op
Velkomst og fællessang
Grundlovstale v. Peter Orry, chefredaktør på JydskeVestkysten,
Fællessang
Kaffe.mm
Gym. opvisning ved Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole
Afslutning
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Lopperne sprang i Hunderup og taget "løftede sig"
Så oprandt dagen, hvor vi i udvalget skulle se om vores anstrengelser
ville give pote.
De sidste forberedelser blev gjort indenfor og udenfor blev flagene hejst
– og til stor overraskelse stod der både lokale og kræmmere udefra i kø
ved indgangsdøren på jagt efter en god handel.
Og med nogle oplagte sælgere på den anden side af døren, blev det en
dag hvor mange, også lokale kiggede forbi. Det blev en dag hvor snakken
gik om løst og fast alt imens gamle ting skiftede til nye hænder.
Dejligt at se at vi i DK stadig kan genbruge ting i stedet for kun at smide
væk.
Sidst men ikke mindst blev effekter såsom tøj, møbler, bådmotorer mv.
solgt på auktionen til sidst. Efterfølgende kom Blå Kors dagen efter og
fyldte en lastbil med ting, som de kunne bruge. Esbjerg Kommune har
også takket ja til nogle ting til de kommende flygtninge, der skal bo i den
gamle børnehavebygning.
Til slut gjorde kassér Svend Aage Nissen kassen op, og vi kunne sammen
med K34 glæde os over et overskud på mere end kr. 20.000,Et overskud, der til fulde dækker materialeprisen til et nyt tag på lagerdelen af vores alles Købmandsbutik. Allerede lørdag i pinsen fjernes det
gamle tag og reetableres ved fælles hjælp samme dag af vore lokale tømrermestre og frivillige hjælpere. En stor tak til jer!
Hunderup Sejstrups Fremtid og udvalget er meget glade for den store
opbakning til Loppemarkedet og siger TAK til alle de frivillige hjælpere,
giverne, køberne og hovedsponsor Andelskassen.
På vegne af Hunderup Sejstrups Fremtid
Jesper Brix
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PETANQUENYT
Mandag den 18. maj drog 20 af Hunderup-Sejstrup Petanques medlemmer på en kombineret petanque- og oplevelsestur til Fuglsøcentret på
Mols. Der var lagt et program med petanqueaktiviteter samt udflugter i
det naturskønne område.
Undervejs til området blev der gjort holdt på Ejer Bavnehøj og ved Kalø
Slotsruin, inden man næste dag tog på rundtur i Mols Bjerge og halvøen
Helgenæs. De mange seværdigheder blev nydt i fulde drag, bl.a. obelisken med molbohistorier uden for Knebel og Danmarks største runddysse
”Poskær Stenhus”. Det smukke landskab kunne betragtes fra de mange
udsigtshøje med Agri Bavnehøj som det højeste.
Turen gik også forbi Jyllands eneste rundkirke i Thorsager samt et par
herregårde, inden man sluttede i Ebeltoft.
De 20 deltagere dannede 10 hold i en intern turnering, som blev vundet af
Inger Skov/Eilif Pedersen og Elva og Erik Alberg med hver 6 sejre i 9
kampe.
Et af turens højdepunkter var dog nogle petanquekampe mod det lokale
hold i Knebel. Som altid var hyggen og det sociale samvær i højsædet.
Efter lodtrækning om holdsammensætning afvikledes petanquekampene i
en fordragelig atmosfære, og under den indlagte kaffepause gik snakken
lystigt blandt de 31 deltagere. Medlemmerne i Knebel var så begejstrede
for besøget, at man var tæt på at aftale et genvisit senere på året. Interessen for at lave en tilsvarende petanquetur var stor.
De mange gode sociale stunder blev fuldendt med en fantastisk god forplejning på Fuglsøcentret, så det var 20 veltilfreds petanquespillere, der
torsdag middag vendte hjem til Hunderup-Sejstrup efter en særdeles vellykket tur.
Forude venter nu fortsættelsen af den store forårsturnering, hvor de 15
deltagende hold er godt halvvejs gennem kampene. Selv om nogle hold er
kommet bedre fra start end andre, er der fortsat stor spænding om, hvem
der løber af med turneringssejren.
Hunderup-Sejstrup petanque afslutter forårssæsonen med en Sct. Hans
turnering mandag den 22. juni, hvor der er plads til 16 deltagende hold
blandt motionsspillere samt let øvede turneringsspillere. Indbydelse er
udsendt til omegnsklubberne.
Alex Andersen
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Agri Bavnehøj er det højeste punkt i Mols Bjerge.
Petanquekampen mod Knebel.
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Generalforsamling i Sejstrup by beboerforening
Torsdag d. 11 juni kl. 19.30 på Kirkevej 74
Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag som ønskes drøftet, på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.
Venlig hilsen Bestyrelsen
Tommy Ebbesen, Signe Hansen, Sigfred Bjerrum,
Nele Nielsen og Birgitte Lützen

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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TAK for en fin sogneudflugt 10.maj.
52 personer (fyldt bus) havde en oplevelsesrig tur i det sønderjyske.
Af billederne fremgår, at vi besøgte
Renbæk Statsfængsels nye kirke og
nyrestaurerede Løgumkloster Kirke.
På vej dertil så vi de smukke, velbevarede stråtækte huse i Ballum
og vi var på Zeppelin- og garnisonmuseum Tønder.
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International gudstjeneste lørdag d. 15. august kl. 11 i Vilslev kirke.
Alt foregår på engelsk, såvel salmesang, prædiken og altergang.

Juniorkonfirmand
Der afholdes en lejr i Hunderup fredag og lørdag, d. 11.-12. september for 6.
klasses-eleverne fra Vilslev-Hunderup pastorat. Det sker som optakt til konfirmationsforløbet i 7. klasse. Søndag d. 7. juni holder præsten møde med
forældrene om de praktiske opgaver til lejren. Mødet afholdes kl. 12 i Samlingssalen lige efter gudstjenesten.

Minikonfirmand
Minikonfirmand er et tilbud til alle 3. og 4. klasseselever i vore sogne. Her er
vi praktiske og kreative med kristendom, og får en grundlæggende viden om
det at tro, eller dåbsoplæring kan man kalde det. Det er et tilbud alle kan benytte uanset, om man ønsker at blive konfirmeret eller ikke, men det giver
viden om, hvorfor man bliver konfirmeret.
I mere end 20 år har det været frivilligt, om menighedsrådene ville tilbyde
minikonfirmandundervisning i et sogn. I 2004 blev der første gang tilbudt
minikonfirmandundervisning i Hunderup, og det har været fulgt op flere
gange af tilbud i både Hunderup og Vilslev. Der er så mange positive resultater af undervisningen rundt om i landet, at Kirkeministeriet i efteråret 2014
har ændret reglerne, så det nu er et krav, at alle pastorater skal tilbyde undervisning af minikonfirmander.
Hos os er forløbet i år planlagt til at ligge i efterårsferien, uge 42, sådan at vi
tirsdag og onsdag (d. 13.-14. oktober kl. 9-12) er i Vilslev, torsdag og fredag
(d. 15.-16. oktober kl. 9-12) er i Hunderup. Det er gratis at deltage, og man
tilmelder sig hos præsten på om@km.dk
I år ligger minikonfirmand-undervisningen i efterårsferien, det er måske ikke
det mest hensigtsmæssige, så vi vil meget gerne høre fra jer forældre, hvornår
I synes det passer jer bedst, så vi kan ændre tidspunktet fremover.
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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
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 6162 6190,
mail: jb@bpi.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 Hvitved
Kjærgårdsvej 48, Hunderup
75172417, 61331492
helle@hvitved.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

Petanquedeltagerne på vej til Danmarks største runddysse ”Poskær Stenhus”.
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Petanquebanerne i Knebel
Loppemarkedet indbragte midler nok til nyt tag hos Købmanden
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