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HUSKEKALENDEREN
Ons. 2. okt. 9.30
Ons. 2. okt. 18.30
Ons. 2. okt. 19.30
Tor. 3. okt. 13.30
Tor. 17. okt. 13.30
Søndag 20. okt.
Tor. 31. okt. 13.30
Lør. 9. nov. 14.00
Tir. 19. nov.
Hver tirsdag 14.00
Hver tirsdag 18.30

Seniorklubben starter indendørs petanque i hallen
Dame/herregymnastik starter
Årsmøde i Hunderup-Sejstrup lokalråd i forsamlingshuset
Seniorklubben. Politiker Jørgen Elsted Hansen
fortæller om tiden ”Fra bonde til
borgmester” i forsamlingshuset
Seniorklubben. Olav Bertelsen gennemgår nye
færdselsregler
Åbningsfest hos købmanden ”Min købmand”
Seniorklubben. Foredrag ved Lotte Demand fra
Fanø
Ideforum udstiller på Bramming egnsmuseum
Valg til lokalrådet
Bogbussen holder ved kirken kl. 14.00 – 14.45
Crossfit

Finaledeltagerne i seniorklubbens petanqueturnering
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TENNISINFO
En rigtig god tennissæson er ved at gå på hæld. Vi har haft en lille fremgang i medlemstallet til 43 medlemmer. Både i løbet af sæsonen og på
spillermødet er der udtrykt stor tilfredshed med tennisforholdene og specielt med banernes kvalitet – også fra udenbys gæstespillere. Det nye,
høje hegn ind mod hallen har forhindret ubudne gæsters besøg på banen.
Der er nogle arbejdsopgaver, der skal passes på tennisanlægget, og der
er glædeligvis en del, der har meldt sig. Som det ser ud lige nu består
tennisudvalget af Jan Andersen og Alex Andersen suppleret af Eilif Pedersen, der også udfører praktisk arbejde, og Aljosa Altic, der bliver
bindeled til de unge spillere. Disse 4 personer fastlægger de overordnede
retningslinier for tennisafdelingen inden sæsonstarten 2014.
Derudover er der tilbud om arbejdskraft fra Kirsten og Bent Madsen
samt Jørgen Hvitved og Knud Runge, der alle ønsker afgrænsede arbejdsopgaver. Mette Nørby kan ikke mere afse tiden til at være med i
tennisudvalget.
Skulle der sidde nogle, der ikke nåede at melde sig til udvalgs- eller
praktisk arbejde, kan man give besked til undertegnede.
Foruden de ugentlige træningstimer har vore spillere deltaget i sogneturneringen med 3 hold, der alle har haft gode kampe. Der blev inviteret til
tennisinstruktion 2 onsdage i august med Henning Pedersen fra Ribe
som instruktør. Han var meget tilfreds med deltagernes indstilling og
vender tilbage til foråret. I kan derfor påregne, at næste sæson starter
med et par instruktionsaftner. Det forventes også, at mange af jer skaffer
nye medlemmer til næste sæson. Jeg vurderer, at det også næste år vil
være muligt at få faste ugentlige træningstimer.
Det er muligt at spille indendørs tennis i hallen. En fast ugentlig time
koster kr. 1.000,- for hele vintersæsonen. Er man 4 spillere, bliver det
kr. 250,- pr. person. Billigere kan det vist ikke blive.
Alex Andersen

9

10

11

SENIORNYT
Seniorklubbens 115 medlemmer har taget hul på den nye vintersæson
med et besøg hos TV-SYD i Kolding. 34 personer tilmeldte sig arrangementet og oplevede en yderst interessant rundvisning i de nye lokaler.
Til det første bowlingtræf i Brørup mandag den 9. september var der 11
deltagere, der muntrede sig med de drilske kegler. Der spilles hver mandag i ulige uger.
Allerede dagen efter, tirsdag den 10. september, var seniorklubbens petanquespillere på banen ved hallen med den afsluttende finalerunde,
hvor 4 par havde kvalificeret sig, og hvor de øvrige deltagende spillere i
turneringen var interesserede tilskuere. Det lykkedes for Hanne & Alex
Andersen at gentage forårets sejr foran Birgit & Martin Thygesen, Elva
& Erik Alberg samt Gerda & Erik Madsen.
Der afsluttedes som sædvanligt med fælles frokostbord med lidt godt til
ganen.
Onsdag den 11. september var 4 par med til Føvlings petanquestævne
for seniorer og kunne her glæde sig over et veltilrettelagt og hyggeligt
stævne.

INDENDØRS PETANQUE STARTER
Husk at vi starter med indendørs petanque i hallen onsdag den 2. oktober kl. 9.30, og derefter hver onsdag kl. 9.30 gennem hele vinterhalvåret. Det koster kr. 10,- pr. gang for at deltage, og man medbringer selv
kaffe. På grund af den store tilslutning sidste vinter er der reserveret flere baner, og der er indkøbt flere petanquekugler.
Andre interesserede er velkomne til at prøve spillet, men pas på! Det
kan skabe afhængighed, så man ønsker at fortsætte, og det klares ved at
få et medlemskab af seniorklubben til kr. 50,- pr. år.

ARRANGEMENTER I FORSAMLINGSHUSET
De traditionelle torsdagsarrangementer i forsamlingshuset startede op
den 19. september med et foredrag af Svend Rabøl Jørgensen, der fortalte om arbejdet med redningshelikoptere i Grønland.
Torsdag den 3. oktober kl. 13.30 kommer politiker og tidligere borgmester i Ribe, Jørgen Elsted Hansen, og fortæller under titlen ”Fra bonde til
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borgmester”.
Torsdag den 17. oktober kl. 13.30 skal vi lære nogle nye færdselsregler at
kende. Mange af os har haft kørekort i mange, mange år og har ikke altid
kunnet følge med til at sætte sig ind i alt det nye. Derfor kommer kørelærer, Olav Bertelsen, og fortæller om de nye færdselsregler. Mon ikke der
bliver stort fremmøde denne dag!
Torsdag den 31. oktober kl. 13.30 kommer Lotte Demant fra Fanø og fortæller om ”Tværfaglighed – menighedsråd – skoletjeneste i Ribe stift”.
Torsdagsarrangementerne indeholder foredrag/underholdning, kaffebord
og kortspil hver gang. Ved indgangen betales den beskedne sum af kr. 35,
- for hele herligheden.
Alle er velkomne.
Alex Andersen

INFO til ”Landsby-Posten” og hjemmesiden
Der er heldigvis en del, der sender nyheder til ”Landsby-Posten” og
hjemmesiden, men der burde være mange flere. Jeg vil opfordre alle jer,
der står for de forskellige aktiviteter og arrangementer til at sende nogle
linjer hver gang. Tjek også adresselisterne og hjemmesidens informationer for, om alle oplysninger er korrekte.
Det er vejen frem for et læseværdigt ”Landsby-Posten” samt en aktuel
hjemmeside, at de altid bliver ajourført.
Vi kunne godt ønske flere fotos tilsendt ”Landsby-Posten”. Der er så
mange digitale kameraer i gang hver dag, at noget må have almen interesse. Vi vil gerne lave et godt og spændende blad, men vi kan ikke vide
alt, der foregår. Hjælp med at give os informationerne.
Jeg kunne også tænke mig en person mere tilknyttet bladet, da jeg ikke
er nogen årsunge længere. Det er ikke fordi, jeg har planer om at stoppe,
men det kunne være tiltrængt med frisk inspiration. I kraft af min alder,
er der mange begivenheder, jeg ikke har kendskab til. Jobbet kunne
f.eks starte med at skrive en artikel eller to til hvert nummer og samtidig
få indsigt i proceduren med at lave bladet.
Hvem melder sig?
Alex Andersen
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UDFORDRINGERNES TID
Efter skolens lukning og efter landbrugsskolen har bygget egen hal, står
vi virkelig over for nye udfordringer i Hunderup-Sejstrup. Vi har en stor
kapacitet af velfungerende bygninger, men er vi i stand til at udfylde
dem med aktiviteter?
Det bliver svært. Hallen har mistet væsentlige indtægter, og det er derfor
meget påkrævet, at der opstår nye aktiviteter, og at de eksisterende udbygges væsentligt. Derfor er det utrolig vigtigt med nye ideer, og at ideerne bakkes op med mange deltagere fra hele sognet.
Kigger man på lokalekapaciteten i hallen, ”Troldebo”, skolen og forsamlingshuset, har vi så mange m² til rådighed, at det kan blive en stor
udfordring at få en fornuftig økonomi i det hele.
Der må samarbejde til. Stik hovederne sammen og få lavet en plan, der
er bæredygtig. Landsbyerne er trængte i disse år, og vi må derfor være
på forkant med udviklingen, inden flere dårlige økonomier kører hinanden i sænk.
Måske kan emnet tages op på årsmødet i lokalrådet den 2. oktober. Det
vil være forfriskende med flere gode ideer.
Alex Andersen

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk

14

Nu får vi snart en ny præst !
I skrivende stund (20.aug.) ser menighedsrådet
fortrøstningsfuldt på præstesituationen.
Ikke færre end 14 personer (heraf mange kvalificerede !) har søgt
præsteembedet i Vilslev- Hunderup Sogn.
Sammen med biskop og provst har vi ti personer i de to menighedsråd
udvalgt fire personer, som vi ønsker at høre prøveprædike og have en
samtale med i den kommende uge.
Fredag, d. 27. sep. skal vi så blive enige om, hvem vi vil indstille.
Vi forventer, at præsten derefter ansættes fra d. 1. nov.
Indtil da vikarierer sognepræsten fra Jernved, Ulrik Mårup Iversen.
Vi glæder os til at byde den nye præst velkommen.
Mette Fredslund.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
oktober.
Søndag den 6. oktober
Søndag den 20. oktober

9.30 med Ulrik Mårup Iversen
9.30 med Ulrik Mårup Iversen

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Herre Gymnastik nu også for damer.
Vi starter vintersæsonen onsdag d. 2/10 kl. 18.30.
Vi glæder os til at se såvel gamle som nye deltagere.
I år er kvinder også velkomne, men indholdet er stadig det samme.
Alle kan være med, der kræves ingen gymnastikerfaring.
Vi ligger vægt på opvarmning, smidighedstræning, styrketræning.
Og til sidst slutter vi af med et spil hockey.
Efter træningen hygger vi os i omklædningsrummet med en øl
eller vand.
Holdet har 2 årlige begivenheder, juleafslutning og
sæsonafslutning, som fejres med lidt mad, øl og
snaps, og fællessang.
På gensyn
Aage Fredslund og
Lejf Jørgensen
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BOGBUSSEN – ET VÆLD AF TILBUD
Hver tirsdag kl. 14.00 – 14.45 ved kirken

Jeg taler ofte med personer, der fortvivler over den computerverden, vi
lever i. Mange ting kan kun klares med computer, og hvad gør man så, når
man ikke har fået det lært?
Kommunen giver faktisk mange gode tilbud, og meget kan klares med et
besøg i bogbussen, der holder ved kirken hver tirsdag kl. 14.00 – 14.45. Et
venligt personale kan hjælpe med henvendelser til kommunen, og så tilbyder f.eks. biblioteket i Bramming mange kurser for absolut nybegyndere.
Udbuddet findes på hjemmesiden: www.esbjergbibliotek.dk under arrangementer. Lad mig nævne et par eksempler. Tirsdag den 8. oktober kl.
10.00 – 12.00 er der IT-spørgetid og derefter hver tirsdag. Torsdag den
10. oktober kl. 10.00 – 12.00 er der ”Internet for begyndere”. Der tilbydes også kurser i brug af iPad og iPhone samt tablets, men find selv datoerne, eller få hjælp i bogbussen. Du kan også køre til andre biblioteker
med gode tilbud. Fælles for det hele er, at det er gratis.
Du kan selvfølgelig også foretage almindelige udlån af bøger, film, spil,
CD’er, legetøj m.m. og det er alt sammen gratis.
Det er faktisk gode tilbud, kommunen stiller
til rådighed, men husk at bruge dem, for ellers bliver det lukket ned, og så er vi jo selv
lidt skyld i det.
Alex Andersen

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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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

Unge fodboldspillere til træning
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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

Gymnastik for gruppen 5 år - 0. klasse.

Fra Bentes private dagpleje.
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