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HUSKEKALENDEREN
Tor. 31. okt. 13.30
Torsdag 7. nov.
Fredag 8. nov.
Fre. 8. nov. 18.00
Lør. 9. nov. 14.00
Tor. 14. nov. 13.30
Søn. 17. nov. 14.00
Tir. 19. nov.
Tor. 28. nov. 13.30
Søn. 8. dec. 14.00
Hver tirsdag 14.00
Hver tirsdag 18.30
Hver onsdag 9.30

Seniorklubben. Foredrag ved Lotte Demand fra
Fanø
Seneste ansøgningsfrist til mindelegat
Seneste frist for kandidater til lokalrådet
Ordination af den nye præst i Ribe Domkirke
Ideforum udstiller på Bramming egnsmuseum
Udstillingen fortsætter til 15. december
Musik- og sangdag i seniorklubben med ”Kun for
sjov”
Indsættelse af den nye præst, Ole Madsen
Valg til lokalrådet
Seniorklubben. Tidl. politiker, Laurits Tørnæs,
fortæller.
Juletræsfest i forsamlingshuset.
Bogbussen holder ved kirken kl. 14.00 – 14.45
Crossfit
Petanque i hallen
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Årsmøde i Hunderup-Sejstrup Lokalråd
Onsdag den 2. oktober 2013 kl. 19:30
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Følgende 4 stiller op til Lokalrådet:
Yvonne Hansen fra Sejstrupvej arbejder i køkkenet på Kjærgård, men er nu på barselsorlov. Hun gjorde en stor indsats i forbindelse med familiedagen 21. april, både
med sin arbejdskraft på selve dagen og med sit gåpåmod i planlægningsfasen.
Yvonne vil være det unge element i Lokalrådet.
Hanne Rødgaard Andersen : Jeg er 60 år og er gift med Alex. Vi har fire voksne
børn og seks børnebørn. Vi flyttede til Hunderup i 1980. Vores søn Dan og datter
Jane med familie er også bosat her. Jeg spiller badminton, tennis og petanque. Jeg
har desuden altid lavet meget håndarbejde og kommer i Ideforum på Hunderup skole. Jeg er uddannet sygeplejerske, men har valgt at gå på efterløn. Jeg har derved
fået mere fritid og mener nu, at tiden er kommet til at lave et stykke arbejde for landsbysamfundet.
Claus Højlund Jensen fra Stratvej har været ansat i vejvæsenet ved Esbjerg Kommune. Der har han flere gange hørt Hunderup-Sejstrup blive omtalt med stor respekt
af byrådet, og han har derfor mod på at gå ind i Lokalrådet, nu da han er blevet pensionist.
Helle Hvitved: Jeg har været kasserer i Lokalrådet i 4 år og var inden da med i aktivitetsudvalget i 1 år. Mit andet faste arbejde i Lokalrådet er Velkomstpakken, der
gives til ny-tilflyttere i området. Jeg har boet i Hunderup siden 2007 og er gift med
Jørgen. Jeg arbejder på Ribe Katedralskole, men da jeg nærmer mig de 60, vinker
efterlønnen i den nærmere fremtid.

Lokalrådsvalget den 19. november 2013.
I skrivende stund har kun 4 kandidater meldt sig på banen som kandidater
til det kommende lokalrådsvalg.
Skulle der uden lokalrådets kendskab gå kandidater rundt i samfundet,
som brænder for at være vores talerør over for kommunen og arbejde for
lokalsamfundets muligheder og udvikling, så hører vi meget gerne fra jer.
Jeres tilkendegivelse skal være os i hænde senest den 8. november 2013
på mail helle@hvitved.com .
Lokalrådet Hunderup-Sejstrup
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DIT LOKALE VALG
Så nærmer valget sig igen – denne gang foregår det desværre ikke på vores lokale valgsted i Sejstrup Forsamlingshus. Det var imod SF og min vilje. Vi var det eneste parti, der stemte imod nedlæggelse af de små valgsteder.
Jeg har besluttet at stille op til 4 år mere i Esbjerg Byråd, da jeg stadig har
både lyst og mod til det lokalpolitiske. Jeg føler stadig, der er brug for
min indsats i byrådet og er godt tilpas med at være en af frontkæmperne
for vores mange lokalområder i Esbjerg Kommune.
Vi har sat gang i en spændende udvikling lokalt, vi har vist, at ting kan
lade sig gøre, også selvom vi kommer fra et af de mindste lokalområder i
Esbjerg kommune.
• Vi var det første lokalområde, der fik udarbejdet en Landsbyplan, og
nu har vi i SF kæmpet for, at der fra 2014 afsættes en pulje til at bidrage til iværksættelse af de 21 lokale landsbyplaner.
• Vi har desværre fået lukket skolen, men har trods alt fået etableret
en ny og tidssvarende børnehave i skolens bygninger.
• Der er stadig stor respekt omkring Hunderup-Sejstrup som et aktivt
lokalområde.
• Vi har stadig vores købmandsforretning takket være stor lokal opbakning og to dygtige købmænd.
Vi har netop afholdt en Familiedag, som satte en tyk streg under de kvaliteter, der forefindes i vores landsby.
Alt sammen skyldes en stor indsats af mange ildsjæle i vores aktive landsby, som jeg fortsat gerne vil give al den støtte, der er muligt via byrådsarbejdet.
Derudover har jeg som medlem af LAG bestyrelsen haft mulighed for at
sætte fingeraftryk på udviklingen af andre landsbyer i Esbjerg Kommune,
ofte med udgangspunkt i de værdier vi kender her i Hunderup-Sejstrup.
Et spændende udviklings potentiale for vores landsby er uden tvivl vores
beliggenhed tæt ved nærbanen, som bliver etableret mellem Ribe og Esbjerg med ½ times drift indenfor de næste 2 år.
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Udvikling af lokalområderne kommer dog ikke af sig selv. Det kræver fokus og benhårdt arbejde, og får jeg 4 år mere i byrådet, vil jeg fortsat være vagthund for alle lokalområder, og hver gang det er muligt gøre byrådet opmærksom på, at Esbjerg ikke kun er en storbykommune, men også
en landdistriktskommune.
Ved sidste valg fik jeg en stor støtte lokalt, en opbakning som jeg er meget taknemmelig for. Det har også været med til at give mig ”blod på tanden” og forsøge at komme i byrådet en gang til.
Denne gang stiller op som nr. 2 på SFs liste i Esbjerg kommune. Trods den
høje placering er der ingen ”garanti” for en byrådsplads.
Da vi er sideordnet opstillet, kræver et valg nemlig mange personlige
stemmer, hvis det skal lykkes. Det betyder i praksis, at får SF f.eks. 4
mandater i byrådet, bliver jeg kun valgt hvis jeg får 4. flest stemmer af de
kandidater, der står på SFs liste.

Jeg håber, det lykkes.
Jørn Boesen Andersen
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Hej Hunderup og Sejstrup
Nu nærmer valget sig den 19. november til byrådet i Esbjerg
kommune. Mit navn er Lars Boel, og jeg stiller op for Venstre i
kommunen. Jeg er 47 år og bor i Sejstrup på Ribevej sammen
med Laila og vores 5 børn i alderen 1 til 16 år. Jeg er uddannet
Landmand og har et landbrug med malkekøer og planteavl. Laila er lærer på Føvling skole. Fritiden bliver brugt på foreningsog bestyrelsesarbejde og gymnastik, både som træner for et
drengehold i spring og som aktiv på 25+ after rep. Hele familiens store interesse er gymnastik og spring.
Venstre har nu i flere år ledet Esbjerg kommune med stor succes. Den fremgang skal fortsætte, så der bliver endnu mere
plads til at forbedre forholdene i kommunen.
De ting, jeg ser som allervigtigste er: At vi kan udvikle vores
skønne lokalområde, til at være så attraktiv, at flere ønsker at
bo her også i fremtiden. Et attraktivt lokalområde har vi kun,
hvis kommunen aktivt vælger at støtte os og kommer med nye
tiltag, så væksten i kommunen bliver fordelt ligeligt. Det er
endnu vigtigere end tidligere at børn og unge har mulighed for
fritidsaktiviteter og sport. Alle undersøgelser viser at aktive
børn lærer mest.
For at have flest mulige penge til ældre/skoler/sundhed skal vi
sørge for en erhvervsvenlig kommune. Der er med til at give
endnu flere jobs, færre ledige og dermed flere skattekroner til
fordeling. Vi må ikke lave et system, hvor alt går op i dokumentation og kontrol, som f. eks på sygehusene, hvor læger og
sygeplejesker af den grund har mindre tid til patienterne. Det er
vigtigt, at vi som borgere beholder rette til selv at vælge med
hensyn til børnepasningen og ældreboliger.
En personlig stemme på mig, er en stemme på styrkelse af Venstres politik både i vores lokalområde og generelt i Esbjerg.
10

Venstre skal komme styrket ud af det kommende kommunevalg med flere mandater i byrådet end i den foregående periode.
Det kan I være med til ved, at I vælgere, bakker 100% op om
jeres kandidater.
Endnu engang vil jeg anmode om en personlig stemme, som
jeg vil forvalte med sund fornuft. Lad os udvikle Esbjerg Kommune i fælleskab og gøre egnen endnu mere attraktiv- Vi har
Energien.
Med venlig hilsen
Lars Boel

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
11

STEM LOKALT TIL KOMMUNALVALGET
Tirsdag den 19. november skal vi til valgurnerne, og selv om vores lokale
afstemningssted i forsamlingshuset ikke kan anvendes mere, så vil jeg opfordre alle til at afgive sin stemme.
Som borger i et frit land, bestemmer man suverænt selv, hvor man vil sætte sit kryds. Jeg vil dog opfordre til, at man stemmer lokalt, så vores område får talerør i byrådet.
Den største chance for at få en lokal kandidat ind i byrådet er, at man
stemmer personligt på en kandidat fra lokalområdet. Et kryds ved et parti
alene, vil med stor sandsynlighed gå til en kandidat i Esbjerg by.
Men husk. Du bestemmer selv.
Alex Andersen
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TENNIS INFORMATION
Tennisbanerne er så småt ved at gå i hi. Vandingsanlægget er neutraliseret
og snart pilles nettene ned.
Vi kan se tilbage på en god sæson, der igen har budt på en lille medlemsfremgang, og hvor banerne er blevet flittigt benyttet.
Foruden den ugentlige træning har en del spillere deltaget i turneringer af
forskellig art. Sogneturneringen, der indeholder kampe mod spillere fra
naboklubberne, har haft 4 deltagende hold. 2 hold i Dame B rækken, 1
hold i Herre C rækken samt 1 hold i doublerækken. Det har givet mange
gode og jævnbyrdige kampe, og der er bestemt interesse for at videreføre
denne turnering.
Vore ungdomsspillere har afviklet en lokal turnering – også med mange
gode kampe.
Herudover har der i privat regi været afviklet mange drabelige dyster mod
spillere fra omegnsklubberne.
Det er selvfølgelig mit håb, at alle møder op igen til næste sæson – og gerne sammen med naboen eller en anden bekendt.
Forholdene for tennis er tæt på det optimale. Der er gode baner med vandingsanlæg og nyt hegn, der holder ubudne gæster væk. Efter kampene
kan man hygge sig på terrassen eller i tennishuset, der indeholder køleskab og elkedel til kaffe eller te.
I år har der været instruktion med Henning Pedersen fra Ribe. Det blev
afviklet med stor tilfredshed for alle parter, og der er allerede lavet aftaler
om ny instruktion ved opstarten til den kommende sæson. Det vil være en
oplagt mulighed for nye spillere til at komme i gang.
I år har vi kunnet tilbyde faste ugentlige træningstimer, og det forventes
også at kunne tilbydes den kommende sæson.
Med hensyn til den kommende sæson ser det lyst ud. Der er nedsat et tennisudvalg bestående af Jan Andersen og Alex Andersen suppleret af Eilif
Pedersen og Aljosa Katic. Til at udføre praktiske opgaver er der tilsagn fra
Knud Runge, Jørgen Hvitved samt Kirsten og Bent Madsen.
Stor tak til alle, der har bidraget til en tilfredsstillende tennissæson.
På gensyn til næste år
Alex Andersen
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Fra JydskeVestkysten den 21. oktober.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
november.
Søndag den 3. november 9.30 Allehelgensgudstjeneste med Arendse Dyssel
Søndag den 17. november 14.00 med indsættelse af ny præst
Søndag den 24. november 11.00

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Initiativpris 2013

Jeg er blevet bedt om, at sige lidt til jer i anledningen af, at I skal
have prisen i år.
Prisen hed først Renoveringspris, men blev senere udvidet til Initiativpris, som gives til beboere, som har gjort noget særligt for sognet. Lidt sjov, at det var jer, der tog i n i t i a t i v e t til at prise en
bygning eller personer, der har gjort en ekstraordinært indsats for
landsbyens indbyggere og landsbyens image/omdømme.
Det er fortjent og godt, at I begge får prisen. I de tilfælde, hvor èn
får en pris – lægger der jo ofte en stor usynlig indsats fra den anden ægtefælle!
Det er svært, at nævne alle de områder, hvor I har gjort et stykke
arbejde, men jeg vil nævne nogle områder:
1.Idrætssalen: Her har I begge gjort et stort stykke arbejde: Bestyrelsesarbejde (kasserer), udlejning med mere. Udlejning er ikke bare at tage imod bestilling, det er også kundepleje og se nye muligheder som udleje af klublokalet.
2. Leif har været gymnastikleder af motionsholdet sammen med
Aage Fredslund i rigtig mange år– også som deltager. Har været
for herrer – men nu også for kvinder.
3.Anette sidder i menighedsrådet – der er vist meget mere at gøre,
end man tror – særlig ved ansættelse af en ny præst!
4. Lokalrådsarbejde i mange år. Det har nok tit været op ad bakke,
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fordi storkommunen ikke prioriterer landsbyerne allerhøjest.
I får selvfølgelig prisen for det arbejde I har gjort, men også måden
I har gjort det på. I ser ikke på problemer – men på løsninger. I er
løsningsorienteret.
Hermed tillykke med Initiativprisen for 2013
Knud Runge

Mange tak for initiativ-prisen.
Det var en stor og glædelig overraskelse at vi på lokalrådets årsmøde blev
tildelt årets pris.
Overraskende, forbi vi ikke selv synes, vi har taget de store initiativer i
året, der er gået, og glædelig da begrundelsen for prisen var den indsats, vi
har gjort for lokalsamfundet gennem mange år. Et arbejde som vi ikke har
gjort som en sur pligt, men fordi vi er optaget af livet i vores lokalsamfund.
Hunderup Sejstrup er et lille samfund som gennem mange år har nydt
godt af mange frivilliges indsats, en indsats som for mange er en naturlig
del af det at bo i en landsby. Vi må erkende at hvis vi ikke selv tager initiativer og holder foreninger og mødesteder i gang, går tingene i stå. Udviklingen går mod centralisering og stordrift. Denne udvikling kan vi kun
modstå ved sammenhold, opbakning om foreninger og den lokale købmand, og ved frivillig indsats. Måske er der ikke lige, det tilbud du efterspørger, men før du tager af sted til aktiviteten udenfor sognet, kunne du
undersøge, om der var andre, der også var interesseret, og om I ved fælles
hjælp kunne etablere tilbuddet i landsbyen.
Vi kan kun opfordre andre til at tage del i livet i landsbyen, for det første
lærer man en masse mennesker at kende, og man får mulighed for selv at
være med til skabe de rammer, som ens liv skal leves i. Der er mange måder at deltage i livet i landsbyen, man kan melde sig ind i foreninger,
komme til generalforsamlinger, deltage i aktiviteter, blive valgt til bestyrelser, melde sig som frivillig hjælper (alle bestyrelser kan altid bruge en
hjælpende hånd).
Med mange frivillige hænder og hjerner, skal Hunderup Sejstrup stadig
være kendt som et lokalsamfund hvor tingene lykkes og folk trives.
Men mange tak for prisen
Anette og Lejf Bjerrum Jørgensen
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SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Hunderup-Sejstrup seniorklub og dens 120 medlemmer har gang i aktiviteterne på 3 fronter. Hver onsdag kl. 9.30 spilles der petanque i hallen, og
der er god plads til flere spillere. Pris kr. 10,- pr. gang.
Hver anden mandag i ulige uger er der bowling kl. 14.00 i Brørup. Interesserede kan melde sig hos Knud Hansen på tlf. 75 17 37 84. Pris kr. 35,pr. gang.
Torsdagsarrangementerne i forsamlingshuset afvikles i lige uger kl. 13.30.
Det består af et kulturelt, underholdende og/eller belærende indslag, der
suppleres med kaffebord og efterfølgende kortspil. Pris kr. 35,- pr. gang.
Næste foredrag er torsdag den 31. oktober kl. 13.30, hvor Lotte Demant
fra Fanø fortæller om ”Tværfaglighed – menighedsråd – skoletjeneste i
Ribe stift”.
Torsdag den 14. november kl. 13.30 er titlen ”Kun for sjov”. Det dækker
over en trio fra Rødding, der optræder med musik, sang og fællessang akkompagneret af keyboard og savblad.
Torsdag den 28. november kl. 13.30 kommer tidligere politiker og amtsborgmester, Laurits Tørnæs, og fortæller om sit liv under titlen ”Fra fiskerdreng til pensionist”.
Alle er velkomne.
Alex Andersen
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MOTIONS STI.
Til jer som gerne vil motionere, have frisk luft i lunger, vil jeg ikke undlade at orientere om.
Vandværkskoven kan byde på det hele, motion, luft og natur. Sidste år
blev der etableret en sti gennem skoven, ud til Kragelundvej og videre til
Hunderup.
Stien starter der hvor det gamle vandværk lå placeret. Der findes et kort
over ruterne, som er afmærket med røde og blå pile. Pilene kan følges,
hvis der ikke er blevet kigget på kortet.
Den ene rute er på 3 km., og er afmærket med blå pile.
Den anden rute er på 4 km., og er afmærket med røde pile. Husk at dreje
til højre ad grusvejen, når I kommer ud af skoven ned forbi Sigurd og ned
gennem solbærrækkerne.
Naturen kan altid byde på frisk luft og sunde oplevelser. På motionsstien
kan du få begge dele enten alene, med familie eller på et motionshold.
Der er ingen undskyldning for ikke at komme ud og få frisk luft, samtidig
med at du kan få pulsen lidt op (alt efter ønske).
Stierne kan bruges til GANG, LØB, MOUNTAINBIKE CYLING OG
CROSSFIT.
En udfordring for alle - HUSK 30 min. træning om dagen, kan være med
til at forlænge dit liv. RIGTIG GOD TUR.
Jimmy Nonbo
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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

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.

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

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

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

MINDELEGATET FOR
FAMILIEN MØLLER, ALLE
KRAGELUND, HUNDERUP SOGN
uddeles midt i december
Legatet kan søges af unge født og opvokset i den oprindelige tidligere
Hunderup kommune til hjælp ved uddannelse og dygtiggørelse af enhver,
det være sig faglig som boglig art.
Der kan søges en legatportion af unge kvinder og mænd, hvis forældre,
adoptivforældre eller værge er og har været bosat i Hunderup sogn i de
sidste fem år.
NB: Der skal bruges et specielt ansøgningsskema,
som afhentes hos – og korrekt udfyldt, afleveres eller
sendes til: Ole Jæger, Puggaardsvej 9, 6740 Bramming,
senest torsdag den 7. november 2013
BESTYRELSEN
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