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Formand

Næstformand
Claus Jæger
Stratvej 7
Tlf. 75 17 38 53/
22 78 82 39
cj@hsug.dk

Kasserer

Claus
Schønwandt
Nørlundvej 3
Tlf. 75 10 25 50 /
23 69 16 17
cs@hsug.dk

Jens Hessellund
Tlf : 25 40 73 77
jh@hsug.dk
kasserer@hsug.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Bjørn Jepsen
Tlf.: 20 48 61 06
billard@hsug.dk

Henrik Damgård
Tlf.: 42 20 62 79
Landsbyposten
@hotmail.com

Mød os på:

www.hsug.dk
www.facebook.com/hsug.dk

Udvalg
BADMINTON
Claus Jæger
Dan Andersen
badminton@hsug.dk

BILLARD
Bjørn Jepsen
Tlf. 20 48 61 06
billard@hsug.dk

FODBOLD
Lars Jensen 60 92 30 08
Claus Schønwandt
fodbold@hsug.dk

PETANQUE
Jørgen Aage Hansen 21595640
Erik Madsen 29 70 17 06
Alex Andersen 29 70 28 72
Petanque@hsug.dk

TENNIS
Jan B. Andersen 28 49 50 29
Alex Andersen 29 70 28 72
tennis@hsug.dk

LANDSBYFESTUDVALG
Landsbyfest@hsug.dk

HSUG’S REPRÆSENTANTER I
H.S.I. IDRÆTSSAL

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

GYMNASTIK
Lotte Aarhus Fyhn
Tlf. 40 14 19 11
gymnastik@hsug.dk

HJEMMESIDE
Lejf Bjerrum Jørgensen
redaktion@hunderup-sejstrup.dk
www.hsug.dk
Tlf. 75 17 35 91

Landsbyposten

udgives af H.S.U.G. og omdeles til
samtlige husstande i Hunderup Sogn.
REDAKTION

20.
Oktober

Henrik Damgård Ole Madsen
Nørlundvej 7
Tlf. 42 20 62 79

Tlf.: 75 43 10 59

Lis Andersen

Tlf.: 27 51 33 52

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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HUSKEKALENDEREN
Søn.

2. okt.

09.30 Gudstjeneste (Hunderup Kirke)

Ons.

5. okt.

18.00 Opstart Vintersæson gymnastik/motion herrer og damer

Tor.

6. okt.

13.30 Arr. i Seniorklubben

Lør.

8. okt.

18.00 Lions Høstfest

Søn.

9. okt.

11.00 Gudstjeneste (Hunderup Kirke)

Man. 10. okt. 19.00 Sommermøde i HSI
Søn. 16. okt. 09.30 Gudstjeneste (Hunderup Kirke)

Tor. 20. okt. 13.30 Arr. i Seniorklubben
Søn. 23. okt. 11.00 Gudstjeneste (Hunderup Kirke)
Tor. 27. okt. 19.00 Borgermøde
Tor. 27. okt. 09.00 Halloween by Night hos Min Købmand
Søn. 30. okt. 09.30 Gudstjeneste (Hunderup Kirke)
Tor.

3. nov. 13.30 Arr. i Seniorklubben

Fre.

4. nov. 20.00 Folk music i Forsamlingshuset

Tir. 22. nov. 19.00 Billetsalg til cABBArevy starter i Forsamlingshuset

HUSK
Der er åben for online tilmelding til vinterens aktiviteter på HSUGs hjemmeside. Brug evt. links på
HSUGs Facebookside.
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GYMNASTIK/MOTION FOR DAMER OG HERRER

Vi starter vintersæsonen onsdag den 5/10 kl. 18.00.

Vi glæder os til at se såvel gamle som nye deltagere.
Alle kan være med, der kræves ingen gymnastikerfaring.

Programmet for vores times motion er opvarmning, smidighedstræning, styrketræning, og til sidst slutter vi af med at spille 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

SANGAFTENER I KONFIRMANDSTUEN
Mød op 3. oktober kl. 19.30

Vi mødes til sang og hygge den første mandag i hver måned til og med april i
Vilslev konfirmandstue. Man medbringer selv kaffe og brød.
Dorte Grangård Olesen og Roll Præstegaard står for arrangementet.
Alle er velkomne.
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NYT FRA PETANQUE
Petanque har oplevet en medlemsmæssig stor fremgang fra 25 til 43 medlemmer,
og der er allerede tilsagn om yderligere fremgang næste år. Der er flittigt fremmøde på de 8 baner, og alle nyder de fremragende forhold.

Petanquevinderne Iver og Gerda Hansen, Johannes Bondesen, Tage Jensen samt Birgit og Martin Thygesen

Der er spillet en efterårsturnering med 15 deltagende par, og det endte med en
nervepirrende afslutning. 2 par havde vinderchance inden sidste runde, men begge tabte den sidste kamp, og der måtte således omkamp til for at finde den endelige vinder. Her trak det nydannede par Tage Jensen og Johannes Bondesen det
længste strå ved at besejre Birgit og Martin Thygesen med 13 – 12. Begge havde
10 sejre i de 14 spillede kampe. På 3. pladsen kom Gerda og Iver Hansen med 9
sejre og en score, der blot var 1 bedre end Grethe og Hans Kristian Hansen på 4.
pladsen.
Onsdag den 12. oktober indbyder petanque sine medlemmer til en intern klubturnering fra kl. 9.00. Der startes med fælles morgenbord, hvorefter der spilles 4
runder med nye makkere og modstandere for hver runde. Så venter der et fælles
frokostbord med præmieoverrækkelse, inden man tager fat på et spillermøde,
hvor der orienteres om petanques aktiviteter.
Man fortsætter med udendørs petanque, så længe vejret er fornuftigt, men der
spilles efterfølgende hele vinteren i hallen hver onsdag kl. 9.30. Det foregår med
specielle læderkugler.
Kontingent for vintersæsonen er kr. 200,-, der betales via HSUG’s hjemmeside.
Alle er velkomne.
Alex Andersen
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cABBArevy
Forberedelserne til Landsby Scenens 7. udgave af en cabarevy, med premiere 21.
januar i Forsamlingshuset, er i fuld gang. Denne gang er cABBArevyen tilsat et
extra B, og som titlen måske afslører vil musikken og sangen i denne udgave
have afsæt i de populære melodier, som ABBA producerede. Repertoiret som der
arbejdes hen imod, er som i alle de foregående cabarevyer, egne danske tekster
omhandlende såvel lokale som mere landsdækkende emner, og vi er tæt på at
være i mål. Uden at afsløre for meget kan vi fortælle, at publikum blandt mange
andre i denne cABBArevy vil komme til at møde:
De kongelige - politikerne - Realitystjernerne - Landmanden - Sexbomben flygtningesituationen - kendte TV programmer, og måske vil det igen endelig
lykkes at samle de 4 svenske ABBA stjerner på Landsby Scenen. Som det sig
hør og bør i en revy, vil lokale emner også bliver taget under (k)ærlig behandling. Alt pakket ind i ca. 20 af de mest populære ABBA melodier.

Vokalprøve hos Lundgaard Lydstudie

De medvirkende

Udfordringen på musik og sangsiden er måske nok den største som vi på Landsby Scenen endnu har taget op. Derfor har det også været afgørende for valget, at
der igen har kunnet laves aftale med ”Kupmagerne” som orkester. Kupmagerne
består af Gunnar Husted (guitarist) - Jan Wulff (bas) - Søren Caspersen
(keyboard) og Kim Krukow (trommer). På scenen finder vi desuden Jette Rasmussen, Lis Stenger, Peter Larsen, Lotte Fyhn, Christian Jacobsen, og Bodil
Lauridsen. Bodil er debutant på Landsby Scenen, men mange vil genkende hendes sangstemme fra bl.a. Bramming revyerne. For at styrke de sangmæssige
udfordringer yderligere, indgår Pia Bjerrum og Janni Brorsen som kor sammen
med orkesteret. Med dette hold håber og tror vi at kunne ende ud i en forestilling, som bliver en god blanding af sang, musik, humor og skuespil.
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Aktørerne har allerede været samlet første gang i Lundgaard musikstudiet i Vejen. Her stiftede aktørerne for første gang bekendtskab med de sange og tonearter
som skal bruges, og i samarbejde med Knud Erik Smidt fik vi fremstillet øvemateriale, i form af karaoke musik til øveaftener og hjemmebrug. 11. oktober mødes
alle medvirkende på, bag, under og foran scenen til opstartsmøde, og herfra går
arbejdet på alle fronter i gang mod premieren 21. januar.
Forsamlingshuset vil danne rammen om arrangementerne, hvor der sigtes på en
2x50 minutters cABBArevy, kombineret med enten menu/dans på lørdage eller
kaffebord på hverdage. Som noget nyt i år, vil Landsby Scenen fredag 27. januar
arrangere menu og forestilling, men uden dans. I næste nummer af Landsbyposten, følger flere detaljer om billetsalget som starter 22. november, men i skrivende stund ligger disse datoer fast:

Lørdag 21. januar med menu og dans
Mandag 23. januar med kaffe
Onsdag 25. januar med kaffe
Fredag 27. januar med menu
Tirsdag 31 . januar med kaffe
Lørdag 4. februar med menu og dans
Med venlig hilsen fra ide og instruktørgruppen
Pia Bjerrum, Lis Stenger, Gunnar Husted, Michael Bertelsen, Jan Andersen
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FILMAFTEN I GREDSTEDBRO

Vi ser film sammen i Gredstedbro Sognehus, og bagefter taler vi om filmen over
en kop kaffe. Tirsdag d. 11. oktober kl. 19: ”Som i himlen” (2004). På toppen
af sin karriere rammes den berømte dirigent, Daniel Daréus, af et hjerteanfald og
trækker sig tilbage til sin barndomsegn. Modstræbende tager han ansvaret for det
lokale kirkekor og det vender op og ned på mange ting i den lille by.

FLOT FOTO ELLER GOD HISTORIE?
Så modtager redaktionen gerne disse via mail til landsbyposten@hotmail.com.
Vi aftaler herefter nærmere, hvordan det indsendte skal bringes i bladet.
Redaktionen hjælper også gerne med at sætte ord på historien, såfremt dette ønskes.

/Redaktionen
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NYT FRA LOKALRÅDET

Lokalrådets gode intentioner oversteg desværre vores tekniske kunnen, så vi kan
simpelt hen ikke afspille alle børnenes videoer. Men vi har da følgende forslag:
PokeStop, udendørs motions og træningsbane, basketballbane, ungdomsklub
Tivoli, træningsbane i skoven.
Gratis springhal, Airtrack, stor trampolin, fiberbane.

Pigerne nævnte også de gode ting: hal, bus, at alle kender alle, ingen støj

Kom til BORGERMØDE og deltag i debat om Hunderup og Sejstrups fremtid

Helle Hvitved

Til læserne af Landsbyposten
K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbr ugs-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 23 24 54 89.
På bestyrelsens vegne
Jørgen Aage Hansen tlf.: 21 59 56 40
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben har haft en flot start på sæsonen. Først en vellykket ferietur til
Slesvig – der kommer en ny tur næste år – så en yderst interessant udflugt til
Sønderjylland, derefter en højskoledag sammen med Vilslev seniorklub og menighedsrådet og endelig munter og lystig musik af ”To fra Lysbro” i forsamlingshuset.

Næste arrangement er torsdag den 6. oktober kl. 13.30 i forsamlingshuset. Aage
Holst fra Gørding kommer og fortæller lidt af sin livshistorie. Det vil bl.a. handle
om at sejle i piratområde ud for Somalia. Desuden vil der blive vist billeder fra
et tankskib, man normalt ikke ser i TV.
Tidligere politimester i Esbjerg gennem 12 år, Lars Rand Jensen, gæster forsamlingshuset torsdag den 20. oktober kl. 13.30. Lars Rand Jensen kommer fra
Odense og vil under titlen ”Den gamle politimester fortæller” berette om sine 46
år ved politiet. Han er jurist og historiker og vil, udover over sit lange virke ved
politiet, også fortælle om sit mangeårige sociale arbejde i samfundets skyggesider.
Torsdag den 3. november kl. 13.30 kommer bedemand, Niels Peter Holm, fra
Kerteminde og fortæller. Niels Holms baggrund som bedemand er alsidig. Først
en årrække som falckredder, så arbejde med pleje og behandling af cancerpatienter i Odense efterfulgt af 10 års arbejde inden for ældreområdet, de sidste 8 år
som plejehjemsleder i Kerteminde.
Denne livserfaring gjorde det naturligt at overtage en bedemandsforretning og få
fingerspidsfornemmelse for de situationer, der omgiver et dødsfald.
Det koster kr. 35,- inkl. Kaffebord at deltage, og ALLE er velkomne.
Alex Andersen

SPIL SOFTTENNIS
Det vil være muligt at spille softtennis i vinter. Softtennis er et godt suppleant til
tennis, og så kan det spilles i en høj alder. Også velegnet til personer med lidt
”småskavanker”.
Der spilles på en badmintonbane, og bolde stilles til rådighed.
Henvendelse til Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72.
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FODBOLDFITNESS FOR PIGER/DAMER
Er du til sjov motion så er fodboldfitness måske noget for dig.
Fodboldfitness er en blanding af fodbold og fitness, men du behøver bestemt ikke at være fodboldspiller for at være med!
Så længe du har lyst til at røre dig.
Vi starter op onsdag den 26/10 kl. 19-20 i hallen i Hunderup.
SES VI?

Jette & Doris.

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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BORGERMØDE OG ÅRSMØDE
Torsdag d. 27. oktober kl. 19:00
I Sejstrup Forsamlingshus

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Valg af referent
3. Fremlæggelse af regnskab for lokalrådet
4. Overrækkelse af årets pris
5. BORGERMØDE:
· Hvad kan gøre Hunderup og Sejstrup bedre?
· Hvilke af børnenes forslag, kunne vi arbejde videre med?
· Skal vi lave om på Lokalrådets vedtægter, hvor der er 4 personer valgt
for 4 år og 3 personer udvalgt af foreningerne (men i praksis bliver alle
fundet af lokalrådet selv)?
6. Eventuelt

Der serveres kaffe og kage.
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130 feststemte børn havde en god aften i Forsamlingshuset til børnedisco.
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Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
Eller

www.HSUG.dk
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Sigurd Schmidt 41 85 23 00
Udlejning:
Pernille Jacobsen 75 17 24 02
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com

H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 40 53 2319
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 61 62 61 90,
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
75 17 24 17, 61 33 14 92
helle@hvitved.com

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75 17 31 45, 28 83 08 45
mail gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67
IDEFORUM
Formand:
Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
75 17 40 32, 30 13 23 72

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

Hollænderskoven klædt i flotte sensommer- og efterårsfarver.
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