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HUSKEKALENDEREN
Tir. 30. sep. 19.00
Ons. 1. okt. 9.30
Tor. 2. okt. 10.00
Tor. 2. okt. 13.30
Man. 6. okt. 14.00
Tir. 7. okt. 19.00
Tor. 9. okt. 10.00
Lør. 11. okt. 10.00
Tor. 16. okt. 10.00
Tor. 16. okt. 13.30
Man. 20. okt. 14.00
Tor. 23. okt. 10.00
Tor. 23. okt. 17.30
Ons. 29. okt. 19.30
Tor. 30. okt. 13.30
Fre. 7. nov. 18.00

IT-kursus i klublokalet
Indendørs petanque starter
Babysalmesang i Vilslev kirke
Seniorklubben. Rejse gennem Sydamerika
Seniorklubben. Bowling i Brørup
Studiegruppe i Vilslev konfirmandstue
Babysalmesang i Vilslev kirke
Yogakursus i Hallen
Babysalmesang i Vilslev kirke
Seniorklubben. Marie Finne fortæller om 39 år
som telegrafist til søs
Seniorklubben. Bowling i Brørup
Babysalmesang i Vilslev kirke
Badminton. Børnetræning starter
Årsmøde i lokalrådet afholdes i klublokalet
Seniorklubben. Bitten Laubjerg fra Ribe fortæller om et spændende liv på godt og ondt
Fællesspisning i forsamlingshuset

HVER UGE
Hver tirsdag 14.00
Hver tirsdag 19.00
Hver onsdag 9.30

Bogbussen holder ved kirken
Ideforum
Petanque i hallen

GUDSTJENESTER
Søn. 5. okt.
Søn. 12. sep.
Søn. 19. sep.
Søn. 26. okt.
Søn. 2. nov.

11.00
9.30
11.00
9.30
11.00

Hunderup kirke
Hunderup kirke
Hunderup kirke
Hunderup kirke
Hunderup kirke
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben er kommet godt i gang med den nye sæson. Besøget hos
”Bramming Plast Industri” var både spændende , belærende og oplysende om de mange produkter, der fremstilles. Stor tak til Jesper Brix for
foredrag og rundvisning.
Torsdag var Flemming Bay-Jensen gæst i forsamlingshuset, og næste
gang – torsdag den 2. oktober kl. 13.30 – kommer Knud Lykke Christensen fra Årre og fortæller om en rejse gennem de Sydamerikanske
lande, Brasilien, Argentina, Bolivia og Peru.
Torsdag den 16. oktober kl. 13.30 skal vi til søs med tidligere radiotelegrafist, Marie Finne, der vil berette om oplevelser gennem 39 år.
Torsdag den 30. oktober kl. 13.30 vil Bitten Laubjerg fra Ribe komme
på besøg og fortælle om livsbetragtninger under titlen ”Et spændende liv
på godt og ondt”.
Bemærk at der til alle torsdagsarrangementer er kaffe/kage bord ca. kl.
14.30, og der afsluttes med kortspil indtil kl. 17.00. Det foregår i forsamlingshuset.
Prisen for hele herligheden er beskedne kr. 35,-, der erlægges ved indgangen.
Seniorklubben tilbyder bowling i Brørup hver anden mandag til en pris
på kr. 35,- pr. gang. De næste 3 gange er mandage den 6. oktober, den
20. oktober og den 3. november.
Tilmelding for nye deltagere til Knud Hansen på tlf. 75 17 37 84 eller 20
40 34 24.

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Hjertelig tak
for al opmærksomhed til min fødselsdag.
Mange hilsner fra
Ingrid B. Andersen

Til læserne af Landsbyposten.
K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbrugsdiesel.
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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VIMMERSVEJ
Dette er titlen på den musical som Landsby Scenen står bag, med premiere i forsamlingshuset lørdag 17. Januar.
Som titlen måske afslører, er denne musical bygget op om et væld af
Flemming ”Bamse” Jørgensens musik og finurlige sangtekster.
Forsamlingshuset vil danne rammen om historien fra gadebilledet på Vimmersvej, som beboes af en flok gode naboer, men med lidt forskellige
baggrunde.
Den godmodige vicevært – Score-Karlen – Den jaloux pølsemand – Den
skrappe serveringsdame - Drukkenbolten – Den smarte pige – Den nysgerrige – Den kiksede – Den halvkriminelle – Husmoderen – Ædedolken.
Alle beboerne er på hver deres måde i gang med forberedelserne til aftenens bal på kroen.
De medvirkende
Bamse’s sange og musik er dog omdrejningspunktet i vor historie fra
Vimmersvej. Det har derfor været afgørende for beslutningen om Landsby
Scenen kunne tage dette stykke op, om vi igen kunne finde musikere og
sangere til projektet. Det er i den grad lykkedes, da vi på orkestersiden får
musikalsk opbakning fra: Knud Erik Smidt (kapelmester) – Gunnar Husted (guitar) – Jan Wolf (bas) – Kim Krukow (trommer). Gunnar, Jan og
Kim udgør ¾ dele af bandet ”Kupmagerne”, som også spiller op til dans
ved 2 af vores forestillinger.
På scenen finder vi desuden: Anne Bodil Frederiksen, Christian Jakobsen
(debutant), Doris Præst, Jan Andersen, Janni Brorsen, Jens Biltoft, Jørn
Andersen, Lars Søgård, Lis Stenger, Lotte Fyhn (debutant), Niels Christensen, Peter Larsen, Pia Bjerrum.
Øvningen starter til oktober, men sangerne har allerede mødtes første
gang for at få fastsat tonearter på de mange sange.
Forestillinger:
Der vil i næste nummer af Landsbyposten være flere detaljer om billetsalget, men i skrivende stund ligger disse datoer fast:
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Forestillinger med menu og dans:
Lørdag 17. Januar (Musik: Bregendahl og Kruse)
Lørdag 24. Januar (Musik: Kupmagerne)
Lørdag 31. Januar (Musik: Kupmagerne)
Hverdagsforstillinger:
Onsdag 21. Januar
Tirsdag 27. Januar
Billetsalget er planlagt til at starte onsdag 3. december.
Med venlig hilsen fra ide og instruktørgruppen
Pia Bjerrum, Lis Stenger, Michael Bertelsen, Jan Andersen

Billeder fra første prøveaften til Vimmersvej

Så er der linet op til at få sat tonearter på sangene.
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Hvad så sangere - kan I komme derop ??

Måske er man ikke altid helt enige om tonelejet.
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Boliger i Hunderup/Sejstrup
”Hunderup Sejstrups fremtid” arbejder bl.a. med at få flere boliger til sognet. Vi solgte grundene på Vestervænget, men har ikke haft byggeprojekter siden.
Derfor har vi spurgt Bramming Boligforening, om de var interesseret i at
bygge flere boliger i sognet. - De har i øjeblikket 6 i Hunderup og 6 i Sejstrup.
De svarede, at det nok ville forudsætte en liste med interesserede. Vi
snakkede i bestyrelsen om, at det kunne være interessant med en liste over
interesserede. Det kunne være ældre, som ville have en mindre bolig og
gerne ville blive i sognet. Det kunne være enlige eller unge, der ville have
noget mindre at passe.
Vi ved godt, at det for tiden er svært at sælge boliger her, Men mange ting
tyder på, at der er ved at ske en ændring. Der er gang i - Energimetropolet
Esbjerg - med mange nye arbejdspladser til følge, og der er ingen tvivl
om, at mindre landsbyer med aktive indbyggere og mange tilbud, vil være
attraktive for nogle af tilflytterne.
Ideen med dette stykke, er altså at høre fra beboerne i sognet om nogle
kunne tænke sig at flytte i noget mindre, men nyt byggeri, eller kender nogle, som kunne tænke sig at flytte hertil? Boligerne laves i forskellige størrelser. Der er også muligheder for ejerboliger. Begge dele kan
oplyses ved henvendelsen.
Man kan henvende sig til en i bestyrelsen: Niels B. – Jørn A. – Svend Aage N. – Jesper B. eller Knud R.
Knud Runge

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.
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NYT FRA HSUG-PETANQUE
En rigtig god udendørs sæson går på hæld. Den altoverskyggende begivenhed var indvielsen af det nye, flotte petanqueanlæg ved siden af tennisbanerne. Der har været fyldt fuldstændig op adskillige gange, og senest var der 16 deltagende hold (32 spillere) til efterårsturningen, der
blev afviklet over 5 mandage.
Vindere af turneringen blev Grethe og Hans Kristian Boel Hansen med
12 sejre i de 15 kampe. Med 11 sejre fulgte Gerda og Sigfred Bjerrum
på 2. pladsen, mens der måtte omspil til, før 3. pladsen kunne tildeles
Elva og Erik Alberg foran Folmer Boel Hansen og Ingrid Andersen. Ingen hold fik færre end 5 sejre, hvilket vidner om rigtig stor jævnbyrdighed.

HSUG-PETANQUE flytter nu teltpælene indendørs og spiller i hallen
hver onsdag kl. 9.30 og et par timer frem. Der spilles med læderkugler
fyldt op med kartoffelmel-lignende materiale.
Der er hver gang indlagt kaffepause til medbragt kaffe/kage.
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Det koster kr. 200,- at spille hele vintersæsonen frem til midten af april.
Man tilmelder sig ved at møde frem om onsdagen, eller man kan kontakte
undertegnede (tlf. 75 17 28 72 eller 29 70 28 72) og tilmelde sig på forhånd.
Det er muligt at betale via netbank eller kontant.
Skulle nogen få lyst til at deltage en enkelt gang i ny og næ, betales der kr.
10,- pr. gang.

MULTISPORT LAGT I MØLPOSEN
Sammen med aktivitetsudvalget og en repræsentant fra HSUG har der
været en opfordring til at komme med respons angående ideens realisering. Det har været småt med tilkendegivelser, og da vi i forbindelse
med arrangementet i vandværksskoven den 31. august oplevede en meget beskeden tilslutning, fandt vi frem til, at det vil være ”skønne spildte
kræfter” at lave flere arrangementer.
Ideen er hermed fra vores side ”lagt i mølposen”, men andre er velkomne til at tage nye initiativer.
På aktivitetsudvalgets vegne
Alex Andersen

Kommunen har netop overdraget Troldebo til HSUG Petanque.
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Babysalmesang er for forældre, der gerne vil synge salmer med
deres små børn i kirken.
Babysalmesang er også en lejlighed til
at forældrene kan få genopfrisket og
lært nogle salmer som kan bruges
derhjemme, når barnet vågner eller
skal sove. Organist Dorte Grangård
Olesen står for salmesang og aktiviteter, sognepræst Ole Madsen hjælper til.
Vi begynder torsdag d. 2. oktober kl. 10.00-10.40. Herefter mødes vi torsdage d. 9. oktober, d. 23. oktober og d. 30. oktober i samme tidsrum. Hver
gang i Vilslev kirke. Der bliver lagt tæpper og hynder ud på kirkegulvet, og I
er meget velkomne til at medbringe tæpper og dyner.
Vi sørger også for, at der bagefter er en bolle og frugt samt kaffe og the, og
der vil være god mulighed til at snakke lidt sammen. Det er rigtig hyggeligt,
og det er en god måde at møde andre småbørnsfamilier fra området på.
Det er gratis at deltage, og man skal tilmelde sig hos sognepræst Ole Madsen
på tlf. 7543 1059 eller om@km.dk snarest muligt.
Organist Dorte Grangård Olesen kan træffes på tlf. 7545 3009,
dortegrangaard@mail.com
De bedste hilsner, Dorte og Ole

Gudstjeneste for hørehæmmede.
Søndag d. 16. november kl. 11 i Hunderup kirke vil gudstjenesten være tekstet af hensyn til hørehæmmede, og gudstjenesten forløber ellers som den
plejer. Prædikanten er Søren Skov Johansen, landsdelspræst for hørehæmmede vest for Storebælt. Alle er velkomne.
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Mai og Michel Falkenberg Riddersholm med børnene Noah, Lærke og Oliver.

Studiegruppe
Ønsker du at vide mere om kirke,
kristendom og Bibelen? Tale
med andre om de ting, du har
undret dig over?
Studiegruppen er for voksne, der
gerne vil vide mere. Vi begynder
helt fra bunden og bygger langsomt op. Præsten står for forløbet.
Det foregår i Vilslev konfirmandstue den første tirsdag i hver måned, første gang tirsdag d. 7. oktober kl. 19.00-20.30.
Det er gratis at deltage, og der vil
være kaffe og the. Tilmeld dig
senest d. 1. oktober til Ole Madsen, om@km.dk, tlf. 7543 1059.
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Nyt fra lokalrådet
Det har krævet en stor overtalelsesevne at få lagt rød asfalt foran købmanden. Vi må håbe, at det får førere af motoriserede køretøjer til at køre lidt
mere langsomt og forsigtigt. Det blev ikke til et fortov i denne omgang.
Det er nemlig ikke nogen let proces. Hvis man bare gør asfalten breder, så
bruger bilerne den bare som overhalingsbane eller parkeringsplads. Hvis
et fortov virkelig skal batte noget, så skal der være en høj kant på - men så
kræves der kloakering og afløb, og det er meget dyrt. Til gengæld er det
lykkedes at få kommunen til at love at komme og lægge asfalt på Ppladsen mellem hallen og børnehaven.
Familieturen til Vandværksskoven så ud til at drukne i regn, men det klarede op en time før turen, og vi havde en hyggelig eftermiddag med mange forskellige spil - og kager. Hesten Krumme sørgede for, at vi kom let
og sikkert begge veje.
Helle Hvitved

Lokalrådet har IT-kursus hver tirsdag kl. 19. Dog ikke 14. oktober.
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Årsmøde i Hunderup-Sejstrup Lokalråd
Onsdag den 29. oktober 2014 kl. 19:30
I klublokalet HSI.
Dagsorden:
•
Valg af dirigent
•
Valg af referent
•
Formandens beretning
•
Debat om Den gamle skole
•
Fremlæggelse af regnskab
•
Valg af revisorer
•
Årets pris
•
Eventuelt
Den gamle skole forfalder. Kommunen betaler for opvarmning, så de er
interesseret i at leje den ud. Vi er ikke interesserede i tilfældige lejere. Vi
har sammen med Hunderup-Sejstrups Fremtid arbejdet på at lave udstillingslokaler eller undervisning, men det kræver, at der er nogle firmaer,
der vil støtte os økonomisk. Problemet er ikke så meget istandsættelse,
som det er den videre drift. Vi har ikke brug for mødelokaler, for vi har
rigeligt i hallen og forsamlingshuset. Menighedsrådet kunne godt bruge et
mødelokale + opbevaringsplads i skolen, ligesom parkeringspladsen er
vigtig for adgangen til kirken.
Lige nu er det moderne at lave flygtningecentre i landsbyerne. Hvor mange flygtninge kan Hunderup huse? Er vi interesseret i at tilbyde kommunen sådan en løsning? Kom og vær med til at diskutere, hvad vi kan bruge
skolen til.

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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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
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
Formand:
Helle Hvidtved
Kjærgårdsvej 48, Hunderup
75172417, 61331492
helle@hvidtved.com
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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

Så er gymnastik startet. Her ses holdet for de 5 -6 årige.
Der er stadig ledige pladser på alle hold!

Fra ”Børnedisco” i forsamlingshuset.
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