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HUSKEKALENDEREN
Søn. 31. aug. 14.00
Ons. 3. sep. 16.40
Tor. 4. sep. 13.30
Lør. 6. sep. 9.00
Lør. 6. sep. 18.30
Man. 8. sep. 14.00
Tir. 9. sep. 19.00
Ons. 10. sep. 9.30
Tir. 16. sep. 19.00
Tor. 18. sep. 13.30
Fre. 19. sep. 16.00
Søn. 21. sep. 11.00
Man. 22. sep. 14.00
Tir. 23. sep. 19.00
Lør. 27. sep. 15.00
Tir. 30. sep. 19.00
Ons. 1. okt. 9.30
Tor. 2. okt. 13.30
Tir. 7. okt. 19.00
Tor. 23. okt. 17.30
Ons. 29. okt. 19.30

Familiedag i vandværksskoven
Fotograf fra kommunen kommer
Seniorklubben. Rundvisning på Bramming Plastindustri
Petanquestævne for lokale spillere
Diskotek for 2 - 5. klasse i forsamlingshuset
Bowling starter i seniorklubben
Ideforum starter
Kirke for de små
IT-kursus i klublokalet
Seniorklubben. Foredrag med Flemming Bay
Jensen
Juniorkonfirmander mødes i hallen
Høstgudstjeneste med frokost bagefter
Bowling i seniorklubben
IT-kursus i klublokalet
Herreaften
IT-kursus i klublokalet
Indendørs petanque starter
Seniorklubben. Rejse gennem Sydamerika
Studiegruppe i Vilslev konfirmandstue
Badminton. Børnetræning starter
Årsmøde i lokalrådet afholdes i klublokalet

HVER UGE
Hver tirsdag 14.00
Hver onsdag 9.30

Bogbussen holder ved kirken
Petanque på de nye baner

GUDSTJENESTER
Søn. 7. sep. 11.00
Søn. 14. sep. 9.30
Søn. 21. sep. 11.00
Søn. 28. sep.

Hunderup kirke
Hunderup kirke
Hunderup kirke (høstgudstjeneste)
Ingen.
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Vores nye hjemmeside: www.hsug.dk

Vores nye hjemmeside er gået i luften. Den har været længe undervejs, men nu er den klar til brug.
Der er mange muligheder i den nye side. Den vigtigste er, at du kan
tilmelde dig aktiviteterne i HSUG på siden. Betalingen klares med et
Dankort. Hver afdeling har sin egen fane, og derunder ligger et menupunkt med online-tilmelding.
Siden er forberedt til også at sælge billetter til vores arrangementer;
juletræ, gymnastikopvisning og landsbyfesten.
Vi vil prøve at lægge relevante oplysninger om HSUG ud på siden.
Ligesom udvalgene vil skrive om deres aktiviteter.
HSI-Hallen har fået sin egen fane. Du har mulighed for at se hvornår
hallen er optaget. Henvendelse om leje af hallen skal ske som altid.
Vi håber, at I kan lide siden.

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Nyt fra redaktøren
på Hunderup Sejstrups hjemmeside
Jeg er nu kommet i gang med at opdatere hjemmesiden
I første omgang er kalenderen opdateret med nye arrangementer.
Derudover har jeg lagt oplysninger om aktuelle nyheder og arrangementer
under punktet.

Det vil være under dette punkt at jeg anbringer de omtaler af arrangementer og informationer til borgerne, som jeg får tilsendt,
Brug gerne følgende mail-adresse redaktion@hunderup-sejstrup.dk
Jeg vil gå i gang med at revidere de øvrige sider, der er den del som trænger til at blive opdateret. De forskellige foreninger må gerne undersøge
om deres oplysninger er korrekte, og kontakte mig, hvis der er noget som
skal ændres.
Hjemmesidens adresse er www.hunderup-sejstrup.dk
Hvis jeg ikke hører fra enkelte foreninger, vil jeg selv kontakte deres formænd og rykke for en status.
Kun hvis vi alle bidrager med oplysninger og billeder, kan hjemmesiden
blive spændende og informativ både for lokale samt eventuelle kommende
tilflyttere
Med venlig hilsen
Lejf Bjerrum Jørgensen
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Kirke for de små er for dagpleje– og børnehavebørn, og til jul, påske,
pinse og høst holder vi korte gudstjenester i øjenhøjde med børnene.
Forældre og bedsteforældre er meget velkomne.
Til høst er det onsdag d. 10. september kl. 9.30 i Hunderup og tirsdag d.
16. september kl. 10 i Vilslev.
Til jul er det tirsdag d. 9. december kl. 10 i Vilslev og onsdag d. 10. december kl. 9.30 i Hunderup.

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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Juniorkonfirmand
Som juniorkonfirmand får du i 6. klasse
mulighed for at se og opleve, hvad vi skal
lave i et konfirmandforløb.
Juniorkonfirmand afholdes fredag d. 19.
til lørdag d. 20. september. Fredag kl. 16
mødes vi i hallen i Hunderup, og lørdag
kl. 16 siger vi farvel til hinanden.
I de 24 timer skal vi lære hinanden lidt at
kende ved at lave forskellige sjove ting
sammen. Vi skal spise sammen, spille spil,
lave quiz, gå på opdagelse i kirken, høre
historier fra Bibelen, og vi skal prøve,
hvordan det er at gå til konfirmationsforberedelse.
Da vi skal overnatte i hallen, skal du huske sovepose, liggeunderlag og
toilettaske. Vi serverer aftensmad og morgenmad og frokost samt lidt til
kaffetiderne. Det er gratis at deltage. Husk at tilmelde dig senest d. 10.
september til præsten.
Vi har også brug for hjælp fra nogle forældre, så kan en af dine forældre
hjælpe i løbet af døgnet, så oplys det ved tilmeldingen, og jeg vender tilbage om opgaven.
- Ole Madsen,
om@km.dk, tlf. 7543 1059

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Velkommen til
Høstgudstjeneste d. 21.sept. kl. 11
i Hunderup Kirke.
Efter gudstjenesten serveres en beskeden frokost i klubhuset.
Ved høstgudstjenesten plejer årets konfirmander
at bære høstoffer ind i kirken.
I år starter konfirmandundervisningen for første
gang først efter efterårsferien.
Derfor har vi ingen konfirmander p.t.
Vi beder derfor de kirkegængere, der har lyst, medbringe lidt fra
havens høst til at pynte op med i kirken til høstgudstjenesten.
Evt. kan man byde på de indkomne frugter og grøntsager ved frokostbordet.
( I stedet for indsamling i kirkebøssen)
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Den gamle nøgle i Hunderup kirke
Karen Nielsen boede i sin barndom i skolen i Hunderup, hvor hendes far var lærer. Nu bor hun på
Solgården i Bramming. Hun kan fortælle om mange forskellige oplevelser, hun har haft i forbindelse med kirken. I Hunderup kirke hænger stadig en
meget gammel nøgle. Den er boltet fast til den
hvidkalkede væg ind til dåbsventeværelset eller
våbenhuset. Nøglen er nu rusten, men i Karens
barndom var dens håndtag helt blankslidt, fordi
hendes far, Adolf Marinus Andersen (han blev altid kun kaldt ”Andersen”), holdt nøglen med tre
fingre (pegefinger, langefinger og tommelfinger);
og når han gik med den tunge nøgle, svingede den
i en naturlig rytme ved hans side. Hjemme hos Andersen og hans kone
Martha havde nøglen sin faste plads på knagen. De boede i Hunderups
gamle skole, der ligger på parkeringspladsen ved kirken. Andersen førte
også kirkebogen, der blev revideret to gange årligt. Han var skolelærer i
Darum i seks år, før han kom til Hunderup i 1912, hvor han var skolelærer
indtil 1942, hvor han gik på pension. Nøglen er nu boltet fast til kirkens
væg, for kirkens dør er altid åben for enhver besøgende.
- Ole Madsen

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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Familiedag i Vandværksskoven
Søndag den 31. august kl. 14
Vi mødes ved købmanden i Hunderup. Vi kører derfra i
hestevogn til plænen ved Vandværksskoven på Kjærgårdsvej i Hunderup. Man kan også selv komme til
Vandværksskoven.
Her vil vi nyde vores medbragte kaffe m.m.. Vi vil sørge for, at der er forskellige spil til afbenyttelse. Der vil
være mulighed for at få nogle naturoplevelser.
Arrangør: Købmanden og Landsbyrådets aktivitetsudvalg

TENNISINFO
En veloverstået tennissæson er nu på vej ind i sin afsluttende fase. I den
forgangne sæson har der været et fint fremmøde på banerne. Tennis har
igen haft medlemsfremgang og er nu oppe på 45 spillere fordelt med 34
over 25 år og 11 under 25 år.
En af styrkerne ved tennis er, at man har fået lov til at have en fast ugentlig træningstid, og så er der den billige kontingent. Kun kr. 450,- for voksne, og kr. 200,- for resten.
Vi har haft mange hold (9 hold i alt) med i sogneturneringen der har deltagelse af spillere fra Bramming, Ribe, Gørding og Grimstrup. Endvidere
har nogle af vore spillere selv arrangeret kampe mod spillere fra andre
klubber.
Der kan spilles på banerne, indtil vintervejret sætter ind – det vil i praksis
sige til udgangen af oktober.
Der er stadig tilbud om at spille indendørs på vores bane i hallen. Man kan
leje en fast ugentlig time for kun kr. 1.000,- (altså kr. 250,- pr. person ved
4 spillere).
Alex Andersen
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Lån til boliger i landsbyer (Hunderup/Sejstrup)
Vi har alle hørt om købere med solid økonomi, der gerne ville
købe et hus i sognet, men som har fået afslag på bank – og realkreditlån, alene fordi huset ligger i en landsby.
Det er fuldstædig uacceptabelt siger erhvervs- og vækstministeren til Politiken. Hvis man oplever det, bør man hive fat i
ministeren, siger han selv til Politiken. Det er da oplagt at afprøve Sass Larsen for dette løfte!
Der er også oprettet en ny portal, der formidler lån til
”udkantsområder”. Låneportalen har fået navnet
”UdenomsBanken.dk” Renten er noget højere end realkreditlån, men har allerede på 2 mdr. fået lånetilbud på 100 mill. kr.
Det er vel tegn på, at der igen kan være penge at tjene på, at
låne penge ud til boliger i landsbyerne, og så er det vel ikke
umuligt, at få banker og kreditforeninger på banen igen.
Det er klart, at ” De blomstrende landsbyer” har flest købere,
men det redder jo ikke meget, at vores blomstrende landsby
har købere til husene, hvis ikke de kan låne på almindelige
vilkår. Sælgerne kunne selvfølgelig også være interesseret i
denne mulighed.
Det er heller ikke let at sælge landbrug nu. Den gennemsnitlige pris for en heltidsbedrift i Danmark er nu 40 mill. kr.– ret
uoverskueligt for en ung landmand. Derfor arbejdes der nu
med planer om, at åbne op for investorer og fonde, der kan
købe landbrug og aftale et ansættelsesforhold med en landmand.
Det er et stort brud på selveje-princippet, som har været bærende i dansk landbrug i mange år. Det er ikke mange år siden, at husmandsbrugene var idealet for mange (mand og kone og en Ferguson), men det må siges at være fortid. Nu er det
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nærmest industri eller godser!
Vi må i landsbyerne håbe, at landbrugene også fremover kan
sælges og bidrage til beskæftigelse og omsætning i vores område ligesom de øvrige erhvervsvirksomheder (murer, tømrer,
mekaniker, købmand mv.
Vi har en del nye tilflyttere i sognet, der starter små erhverv.
Det kunne være sjovt at se en oversigt over, hvor mange der er
og hvad de laver. Oversigten kunne bringes her i Landsbyposten. Det kunne også være spændende at høre dem fortælle om
fordelene ved at bo i Hunderup/Sejstrup. Er det en billig bolig,
en god beliggenhed, gode trafikforbindelser eller hvad? Oplysningerne kunne også bruges til at promovere os. Det ville være
den bedste støtte til udviklingen af sognet, hvis der kom flere
arbejdspladser og netop nu er der ved at komme lempelser for
at oprette virksomheder i landsbyerne. Det har næsten kun været tilladt i industriområderne. De store virksomheder er jo også
begyndt i små værksteder ( Br. Plastindustri, møbelfabrikkerne
osv.
Men bor vi egentlig i et udkantsområde eller hvad?”
Esbjerg kommune har i hvert fald mistet LAG midlerne (EU og
statspenge til landdistrikter), fordi det går for godt i kommunen.
Meningen er vel så, at kommunen selv skulle have råd til at
holde hånden under landsbyerne?. Men det kniber gevaldigt for
tiden. Et lille eksempel: Vi har lige fået nyt asfalt på foran købmanden, men ingen gangsti eller fortov ved side af. Det er simpelthen for ringe og ufornuftig. Maskinerne var herude, og det
har været planlagt i flere år, ja siden Helene Plet lavede en
landsbyplan i 2010.
Knud Runge
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Gymnastik
Så er holdene sat for den kommende gymnastiksæson
Gymnastikudvalget vil gerne præsentere udbuddet af hold for den
kommende sæson 2014-2015. Vi håber, at både børn og voksne vil bakke
op om vores aktiviteter.
Vi glæder os meget til at få alle hold startet op.
Sæsonen starter op i uge 38, dog undtagen herre/dame-holdet, som starter
op i uge 40.
Holdene for sæsonen er som følgende:
Mandag kl. 17.00-18.00

Børn 5 år - 0. klasse.

Tirsdag kl. 16.00-17.00

Børn 3-4 år. Trænerne henter børnene i
børnehaven.

Onsdag kl. 16.30-17.30

Forældre/barn.

Onsdag kl. 18.30-19.30

Træning herrer og damer.
Opstart uge 40.

Fredag

Der arbejdes på at starte et dansehold op.
Nærmere info følger.

OBS: Har du lyst til at hjælpe til på et af holdene, er du velkommen til at
kontakte gymnastikudvalget.
Vi hører også gerne fra én eller to, som kunne tænke sig at hjælpe til i
gymnastikudvalget ☺
Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget
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VELLYKKET PETANQUESTÆVNE
Efter indvielsen af de nye petanquebaner i foråret, har der været fuld fart
på aktiviteterne. Lørdag den 23. august var der så indbudt til det første
åbne stævne med deltagere fra Føvling, Tjæreborg, Bramming og Hunderup-Sejstrup. Med et par sidste-øjebliks tilmeldinger nåede vi op på 17
deltagende par, der havde en rigtig god turnering.
Der blev spillet i 4 puljer om formiddagen. Vinderne fra hver pulje dannede en ny pulje, 2’erne en anden pulje og ligeså med 3’erne og 4’erne. De 4
puljevindere, Grethe og Ernst fra Tjæreborg, Leif og Jørgen fra Bramming/Hunderup, Henning og Verner fra Føvling samt Gerda og Erik fra
Sejstrup havde spændende kampe om den endelige sejr, inden Verner og
Henning kunne kåres som endelige vindere på bedre score.
2’er puljen blev vundet af Inga og Karin fra Føvling – også på bedst pointscore. 3’er puljen blev vundet af det lokale par Else og Mona fra Bramming/Sejstrup, mens 4’er puljen gik til Irene og Jens fra Sejstrup.
En af ideerne med stævnet var at skabe mange jævnbyrdige kampe, og det
lykkedes til fulde.
Der er stævne igen lørdag den 6. september, hvor ALLE lokale er indbudt
til at deltage (se andetsteds). Herfra skal lyde en stor opfordring til at stille
op.
Alex Andersen

Så hyggeligt starter et petanquestævne
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PETANQUE
I petanque er man i fuld gang med efterårsturneringen, der har deltagelse
af 16 hold, der skal spille alle mod alle. Der skal således spilles 120
kampe, inden den endelige vinder kan kåres ved afslutningen mandag
den 15. september.
ALLE sognets borgere indbydes til et lokalt stævne lørdag den 6. september fra kl. 9.00. Der startes med fælles morgenbord, og alle hold er
garanteret 6 kampe med 16 deltagende hold (se indbydelsen andetsteds).
Vi håber, at rigtig mange har lyst til at prøve petanque denne dag.
Petanquebanerne kan lejes til familiefester o.lign. til en pris på kr. 10,pr. deltager.

INDENDØRS PETANQUE
Onsdag den 1. oktober kl. 9.30 starter vi med indendørs petanque i hallen, og så spilles der hver onsdag hele vinteren indtil midt i april. Der
spilles på den måde, at man hver gang foretager lodtrækning om makkere og modstandere, så man kan bare møde op individuelt. Der spilles
med læderkugler.
Det koster kr. 200,- at spille hele vintersæsonen. Vi kan også imødekomme ønsker om kun at spille enkelte gange til en pris på kun kr. 10,pr. gang .
Tilmelding og information hos nedenstående udvalg.
Erik Madsen
Jørgen Aage Hansen
Alex Andersen

29 70 17 06
21 59 56 40
29 70 28 72
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2 ÅRS FØDSELSDAG HOS KØBMANDEN
En 2 års fødselsdag har normalt ikke den store bevågenhed, men hos
”MIN KØBMAND” skulle det alligevel fejres, at det nu er 2 år siden, Anne Grethe og Karina, startede som lokale købmænd.
Med utrættelig energi og godt hjulpet af en flok frivillige hjælpere er det
lykkedes at udvikle en god butik, som vi lokale borgere har al mulig
grund til at bakke op om.
2 års dagen den 20. august blev markeret med en række gode tilbud i butikken, såsom billige varer og vinsmagning. Et stort trækplaster var dog
pølsevognen, der havde mange kunder, og som for en dag udgjorde et
samlingspunkt, vi godt kunne bruge i dagligdagen. Købmanden supplerede pølsen eller hot-dog’en med lidt drikkevarer, og så var der skabt en god
stemning i og uden for butikken for de mange besøgende gæster.
Der må kippes med flaget og sendes alle mulige gode ønsker for butikkens fremtid.
Alex Andersen
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Mandagsbadminton
Gennem mange år har vi været et hold motionsspillere, som spiller badminton mandag aften. Altid (næsten) double.
Med tiden har der været udskiftninger, og i år har vi faktisk plads til nogle
flere.
Vores system er meget fleksibelt: Holdene bliver sat til hver enkelt aften, og
er afhængig de aktuelle afbud. Man kan altså altid melde fra, hvis der kommer noget i vejen. Ofte bliver der så brug for at indkalde reserver, for at tallet
kan deles med fire. Vores niveau ligger vel omkring øvede motionister til
dårlige turneringsspillere.
Er du interesseret i at deltage / være reserve / prøve en aften bedes du kontakte mig:
Eilif Fogh Pedersen
eilif@bihus.dk
75 17 28 17 - 40 17 28 17
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Så er seniorklubben klar med sit vinterprogram, der byder på mange
spændende oplevelser. Grundstammen i seniorklubben er torsdagsarrangementerne, der løber af stabelen i forsamlingshuset hver anden uge i de
lige uger.
Man mødes kl. 13.30 til et arrangement med kulturelt, historisk, underholdende eller musikalsk indhold. Kl. 14.30 er der kaffebord, og dagen
afsluttes med kortspil indtil kl. 17.00.
Deltagelse koster beskedne kr. 35,-, og ALLE er velkomne til at være
med.
Første arrangement er torsdag den 4. september. Der er rundvisning
på Bramming Plastindustri, der er førende pioner inden for avancerede
og teknologibaserede løsninger i skum til private og offentlige virksomheder, herunder bl.a. transport, sundhed og medicin, bygge og anlæg
samt design og teknologi.
Der er fælles afgang i egne biler fra kirkens P-plads kl. 13.10 eller man
kan køre direkte til BPI på Vardevej 17. Bagefter er der kaffebord og
kortspil i forsamlingshuset. Rundvisningen starter kl. 13.30.
Torsdag den 18. september kl. 13.30 kommer tidligere politiinspektør
og borgmester i Esbjerg, Flemming Bay Jensen og fortæller under titlen:
”Fra Nørrebro til Esbjerg”.
Flemming Bay Jensen er udlært maskinarbejder. Blev gadebetjent på
Nørrebro og kom senere til Århus, hvor en faglig karriere blev indledt.
Blev formand for ”Dansk politiforbund” 1977 - 1986. Herefter politiinspektør i Esbjerg, hvor det også blev til en borgmesterpost.
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.
Der spilles bowling hver anden mandag i de ulige uger kl. 14.00 15.00. Det foregår i Brørup, og deltagelse koster kr. 35,- pr. gang.
Første gang er mandag den 8. september, og de følgende gange er det
mandag den 22. september og den 6. oktober.
Tilmelding hos Knud Hansen på tlf. 75 17 37 84 eller 20 40 34 24.
Petanque spilles i hallen hver onsdag kl. 9.30. Første gang er onsdag
den 1. oktober. Det koster kr. 200,- at deltage i petanque for hele vintersæsonen, der strækker sig til midt i april.
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Skulle nogen få lyst til at deltage enkelte gange, kan det klares for et beskedent beløb på kr. 10,-. Medbring selv kaffe.
Indendørs petanque spilles med læderkugler, der godt kan optræde lidt
drilske. Petanque kan spilles uden forudgående kendskab til spillet, og den
øvre aldersgrænse er godt 100 år.
Nærmere information kan fås hos Erik Madsen (29 70 17 06), Jørgen Aage Hansen (21 59 56 40) eller Alex Andersen (29 70 28 72).
Seniorklubben har 120 medlemmer, og årskontingentet er kr. 50,-. Bestyrelsen består af Gerda Bjerrum (28 83 08 45), Dagny Runge (21 19 13
82), Knud Hansen (20 40 34 24), Tage Jensen (28 49 72 64) og Alex Andersen (29 70 28 72). Indmeldelse kan ske hos ovennævnte.
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D. 15. juni blev Karla Kirkegaard
Ingvartsen og Kristian Kirkegaard
Ingvartsen døbt i Hunderup kirke.
Familien bor Kjærgårdsvej 44a og
består udover de døbte af: Lone,
Hans Christian, Celina og Frida.

D. 13. juli blev Felix
Hundevad Thomsen døbt i
Hunderup kirke. Familien
bor Møllevænget 9 og består udover Felix af: Simone og Morten.
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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 står og 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.
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Nyt fra lokalrådet.
Vi søger kommunens pulje om støtte til nedrivning af Kjærgårdsvej 19, i
forlængelse af at ejerne selv har søgt om nedrivningstilladelse.
Jeg beklager, at vi havde indkaldt beboerne inden for byskiltene til fotografering i landsbyerne torsdag den 14. august. Fotografierne skal sættes
i et hæfte, som kommunen laver til folk, der vil nedsætte sig i kommunen. Vi havde fået et brev om fotografering sendt den 12 juli, altså midt
i sommerferien. Jeg var ikke vaks nok til at sætte det i Landsbyposten,
så vi valgte løbesedler og telefonopringninger – efter at have konsulteret
både YR og byvejr om et fortrinligt vejr. 24 timer inden aftalt tid aflyste
fotografen pga. vejret. Der gik så nogle timer inden den mail blev læst,
videresendt, læst og videresendt. Heldigvis var der kun et par stykker,
der mødte op. Nu prøver vi så at sende egne fotografier for at slippe for
et lignende cirkus. Ellers kommer fotografen den 3. september, hvor vi
fotograferer efter følgende plan:
16:40 Købmand (aktivitet ind og ud)
16:45 Haven (hvil på bænken)
16:50 Børnehaven (små børn leger)
16:55 Tennis (større børn og voksne, der prøver at svinge ketcheren) +
petanque (spillere + tilskuere)
17:10 Forsamlingshus + trinbræt (der er intet tog, det kan ikke komme
til at passe, men der kan stå nogen og vente)
17:15 Petanque Sejstrup
Vi laver opslag hos købmand med besked om, om det bliver til noget.
Jeg håber, at der er nogen, der så har tid til at møde op, for det er vigtigt,
at vi profilerer os med billeder, der viser en landsby med liv.
Helle Hvitved
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Badminton tider motion.
Følgende tider er tilgængelige til motionsbadminton.
Mandag: 18.00 til 19.30
Tirsdag: 17.00 til 20.00
Onsdag: 19.30 til 22.00
Torsdag: 18.30 til 19.30
Pris pr bane er 2200,- dkr
Træningsstart børn og unge
Træningen starter torsdag i uge 43 klokken 17.30.
Træner er igen i år Tommy Ebbesen. Går man og overvejer
om sit barn skal spille badminton, er man mere end velkommen til at ringe til Tommy på 40191904
Venlig hilsen
Badminton udvalget
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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

Mærkedage
35 års fødselsdag:
Den 1. september er det netop 35
år siden, at det første eksemplar
af ”Landsby-Posten” så dagens
lys.
HSUG var udgiver og er det stadig, og redaktør var daværende
pedel på skolen, Flemming Hansen.
15 års fødselsdag:
Det er 15 år siden, at hallen
(HSI) blev udvidet til sin nuværende størrelse.
Det er 15 år siden, at tennisbane
nr. 2 blev etableret
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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

Fra Købmandens 2 års fødselsdag. Med Anna Grethe ved pølsevognen.
Nederst hygger kunderne sig blandt de gode tilbud i butikken.
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