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SOGNEKALENDEREN
Petanque i hallen

Ons Hver

Kl. 9.30

Søn

Kl. 16.30 Kyndelmisse med kirkekor og suppe (s. 15)

3. feb

Tors 7. feb

Kl. 13.30 Sang og musik med Guitar-Finn fra Rejsby (s. 6)

Lør

Kl. 20.00 Koncert med The Quiggs i forsamlingshuset

9. feb

Se januar-nummeret af LandsbyPosten

Søn

10. feb

Kl. 11

Gudstjeneste

Søn

17. feb

Kl. 9.30

Gudstjeneste

Ons

Deadline til LandsbyPosten

20. feb

Ons 20. feb

Kl. 19.30 Generalforsamling i Sejstrup Forsamlingshus (s. 5)

Tors 21. feb

Kl. 13.30 Fra bondegård til præstegård (s. 6)

Tors 21. feb

Kl. 20.00 Samtalesalon om vaner (s. 8)

Tirs 26. feb

Kl. 20.00 Generalforsamling i HSUG (s. 11)

Fre

1. marts Kl. 20.00 Johnny Cash koncertforedrag (s. 23)

Søn

3. marts Kl. 9.30

Søn

3. marts Kl. 10.00 Fastelavnsfest i Sejstrup Forsamlingshus (s. 12)

Fastelavnsgudstjeneste (s. 12)

Tors 7. marts Kl. 11.00 Babysalmesang i kirken (se kirkebladet)
Tors 7. marts Kl. 13.30 Skibslæge i Caribien (s. 6)

Gudstjeneste og derefter indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp ved konfirmander

Søn

10. mar

Kl. 9.30

Søn

10. mar

Kl. 10.00 Gymnastikopvisning (s. 21)

Søn

17. mar

Kl. 11.00 Indskrivning af 2020-konfirmander (s. 27)

Tors 21. mar

Kl. 19.00 Generalfsml. i Hunderup-Sejstrups Fremtid (s. 22)

Tors 28. mar

Kl. 20.00 Samtalesalon om nærvær

Lør

27. apr
Udflugt

Forårsmesse (s. 24)
5/8 - 9/8 Udflugt til Rüdesheim v. Rhinen (s. 10)

LandsbyPosten kan også læses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
www.Hunderup-Sejstrup.dk eller www.HSUG.dk
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e-sport

Hvor stort er e-sport i Danmark?
Ja, man kunne skrive en lang rapport, men lad os tage nogle fakta på
kroner og ører, som giver os et billede. Næsten alle har hørt, set eller
læst om e-sportsholdet Astralis, som
er rykket op på 1. pladsen over største indtjening i 2018 i CS-GO med
en gevinst på $5,862,435.42
Kilde: esportsearning.com

E-sporten er kommet for at blive,
også i vores by, hvor HS eSport gør
deres til, at vores idrætsforening er
på landkortet. De spiller med i
Yousee e-sportsligaen, hvor de er i
DGI’s liga.
Hvad går ligaen ud på?
Meget simpelt beskrevet, er det opbygget ligesom almindelige ligaer
som fodbold og håndbold, med
grupperunder i division 1-8 og op- /
nedrykning, hvor det kan ende med,
at man rykker op til landsmesterskaber, og derefter Danmarksmesterskabet. Der er vi nok ikke helt
endnu.

Man kan også vende blikket på nogle af de andre danskere, som spiller
på mixhold i Dota og LOL.
Dota: 24-årige Johan Sundstein, der
går under navnet "N0tail", som
sammen med sit hold vandt en enkel turnering med en indtjening på
ca. 75 millioner kr. (Kilde: DR.dk)
Derudover er der flere muligheder
for at se e-sport, da TV 2 ZULU og
TV 2 PLAY er klar med mere end
700 timers e-sport i 2019. Samtidig
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Ordinær
generalforsamling i

har TV 2 SPORT og TV 2 PLAY
indgået en treårig aftale om rettighederne til X-Games. Så alt i alt
går det godt for e-sport, men hvad
vil jeg med dette lille indlæg?
Jo, HS e-sport søger nogle lokale,
som kunne tænke sig at hjælpe til i
klubben, evt. ved at blive hjælpetræner eller lignende. Måske har
du/I bare lyst til at spille CSGO,
LOL eller hyggetræne med de unge.

Onsdag den 20. februar
kl. 19.30
i Sejstrup Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der er 2 på valg:
Pernille Iversen modtager genvalg.
Klaus H. Rasmussen modtager ikke
genvalg.
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 11. februar 2019, på mail til
olebixjensen@hotmail.com

Lyder det som noget for dig/jer, så
kontakt Bjørn via mobil 20 48 61
06 eller mail 2008april@live.dk.
Mere info kan også findes via facebook søg efter HS eSport.

Ole Bix Jensen

Mvh trænerteamet
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Arrangementer i Seniorklubben
Torsdag den 7. februar kl. 13.30
i forsamlingshuset
Sang og musik for enhver smag med
”Guitar-Finn” fra Rejsby
Varieret musik på akustisk guitar, elguitar og saxofon. F.eks. temaer fra film og musicals som: Titanic,
Memories, Cavatina, samt meget, meget mere…

Torsdag den 21. februar kl. 13.30 i forsamlingshuset
Sognepræst Ole Witte Madsen
”Fra Vrøgum til Vilslev
- fra bondegård til præstegård”
Ole Witte Madsen er født og opvokset på et nedlagt
landbrug i Vrøgum, og lige fra barnsben fyldte historierne om Børsmose meget. Hans far blev eksproprieret
derfra i 1968, og det har præget Oles liv og opvækst. I
2016 udgav han en omfattende bog om både sin slægt
og aner fra Børsmose og om områdets hverdagsliv og
kultur. I foredraget kommer vi således langt omkring,
og som bekendt er Ole nu præst i Vilslev og Hunderup, hvilket han også vil
fortælle lidt om. Et personligt foredrag krydret med fællessang og billeder.

Torsdag den 7. marts kl. 13.30 i forsamlingshuset
”Skibslæge i Caribien”

Fhv. læge, Allan Vinge, Brande, om et mangeårigt rejseliv
bl.a. som skibslæge på krydstogtskibe i Caribien.
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LandsbyPostens regnskab
Frivillige bidrag til LandsbyPosten

+ 6.399,00 kr.

Udgifter til trykning af bladet

- 28.888,00 kr.

Moms af trykningen

- 5.777,60 kr.

Omdeling af 300 blade

- 2.282,40 kr.

Årsresultat 2018 - 30.549,00 kr.
Økonomien i bladet hænger ikke sammen
LandsbyPosten er igennem årene blevet mere omfattende med en del flere sider og mange farvebilleder.
Trykkeren, Hans Thiim, har været bladets faste trykker igennem mange år, og han leverer et meget billigt
tryk, men det er dyrt at udgive et blad med 11 numre
årligt af 360 stk. og med mange sider.

2018
Måned Sider
Januar

20

Februar 20
Marts

20

April

24

Maj

24

Juni

20

Aug

24

Sept

32

Okt

28

Nov

24

Dec

36

Hvad skal der så ske?
LandsbyPosten har 40 års jubilæum til september, og det skal markeres. Der
er dog sket meget siden 1979, og på HSUG’s generalforsamling den 26. februar skal vi bl.a. drøfte, hvilken fremtid bladet skal have.
Skal bladet udkomme færre gange?
Skal bladet trykkes i færre eksemplarer?
Skal foreninger og private give flere penge?

Mød op og tag del i debatten.

Ole Witte Madsen

SOGNEARKIVET

v. Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Samtalesalon om VANER
Vi snakker om VANER
torsdag den 21. februar kl. 20 til 22
i Klublokalet i HSI.
En halv time før og efter er der mulighed for mere uformel snak.
Og ja - lad os bare kaste os lige ud i det og snakke om alle de VANER, der
ligger indlejret i hverdagen. Både dem, som man er glad for og dem, som
man gerne vil bryde. Hvilken vane er du stolt af at have? Hvilken vane vil
du gerne bryde? Hvornår bliver du opmærksom på dine vaner?
Der er ingen rigtige svar - bare nysgerrigheden efter at tale med andre om
vaner og måske også blive lidt inspireret af hinanden.
Vi glæder os til at se jer. Spred meget gerne budskabet. Alle er velkomne,
og du behøver ikke at finde nogen af følges med – og det koster ingenting at
deltage, og vi skal nok sørge for, at du får nogen at snakke med.
Det kræver ingen forberedelse, særlig viden eller forhåndstilmelding.
Bare kom, hvis det passer.
Vi byder på kaffe, te og kage undervejs.
Vi glæder os til at se dig.

Menighedsrådet Hunderup-Sejstrup
NB: De næste ganger afholdes samtalesalonen:
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Nyt tag på hallen
Torsdag og fredag den 27.-28.
december

blev

julestilheden

afbrudt af ivrige frivillige, der
klatrerede rundt på hallens tag.
Der blev arbejdet effektivt og
med god arbejdsstemning på at
sikre hallen et nyt tag på trods
af det vandkolde vejr.

Stor TAK til alle jer, der gør
en frivillig indsats for, at vi kan
have gode forhold i landsbyen.

Ole Witte Madsen
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Tag med på seniorklubbens sommerferietur
Til Rüdesheim ved Rhinen 5. - 9. august

Tag med ”Darum Busser” og seniorklubben til dette smukke område ved
Rhinen og bo på Hotel Krone med dansk-talende vært.
Der er inkluderet morgen- og aftensmad, vinsmagning, Rüdersheim kaffe og
sejltur på Rhinen. Dansk rejseleder på hele turen.
Programmet omfatter gående byr undtur i Rüder sheim, besøg i mekanisk musikmuseum, udflugt til monumentet Niederwalddenkmal med fremragende udsigt over vinmarkerne og floden samt mulighed for svævebanetur.
Næste dag i omr ådet er der bustur til kur byen, Wiesbaden med stor slåede bygningsværker. Se den historiske femkant med Nassau-hertugernes
Schlossplatz og den indre bys ældste bygning, Altes Rathaus fra 1610 og besøg den elegante Wilhelmsstrasse, som er et flot shopping- og kulturstrøg.
Sidste dag i Rüdesheim star ter med bustur til St. Hildegar skloster et
midt i vinmarkerne. Her arbejder nonnerne flittigt med bl.a. fremstilling af
god vin, som kan købes. Der sælges også bøger, kort, kunst og keramik i
nonnernes butik. Klosterets kirke besøges.
Eftermiddagen byder på en flot sejltur på den smukkeste og mest romantiske
strækning af Rhinen med mulighed for at komme op på Loreleiklippen.
Om aftenen er der vinsmagning på hotellet.
Prisen er kr. 3.700,-.
Mere info hos Alex Andersen tlf. 29 70 28 72
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Generalforsamling HSUG
Der indkaldes hermed til generalforsamling i HSUG
tirsdag den 26. februar 2019 kl. 20.00
i klublokalet i HSI
Dagsorden
1)

Valg af dirigent.

2)

Bestyrelsens beretning, ved formand Claus Schønwandt.

3)

Fremlæggelse af foreningens regnskab, ved kasserer Vicki Hejn.

4)

Landsbyposten.

5)

Indkomne forslag.

6)

Valg til foreningens bestyrelse.
På valg er: Claus Schønwandt (ønsker ikke genvalg).
Bjørn Jepsen (ønsker genvalg).

7)

Valg af revisor og revisorsuppleant, såfremt der modtages
tilskud på under kr. 500.000 pr. år.
På valg er Ole Wind.

8)

Eventuelt.

Indkomne forslag kan sendes til formand@hsug.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i HSUG.
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Nyt autoværksted i lokalområdet
Den 1. februar 2016 tog jeg skridtet og startede som selvstændig automekaniker med firmaet Classic911, så nu synes jeg, det er på tide at gøre omverdenen opmærksom på det.
Jeg laver alle mærker, men har altid haft en stor forkærlighed for de gamle
klassiske Porsche 911-modeller, og derfra kommer navnet. Jeg laver meget
Porsche og har specialiseret mig i deres modeller. Laver alt inden for motor,
gearkasser, salg og restaureringsprojekter. Jeg synes, det er super spændende
at bringe liv i de gamle biler igen og få dem til at køre, som de skal.
Jeg er uddannet i 2002 som automekaniker hos et automesterværksted. Efter
det startede jeg hos Fiat og Alfa Romeo i Ribe, hvor jeg blev efteruddannet
som teknisk rådgiver i alle deres modeller, efter en del år som mekaniker
der, kom jeg til Storgaard Biler i Bramming. Her lavede jeg montering af
special ekstraudstyr, samt servicearbejde og fejlfinding.
Så udover at jeg ved meget om Porsche, er jeg også kompetent på andre
mærker og modeller - både almindelige personvogne og små varevogne. Jeg
laver alle former for reparationer, klargøring til syn, nye dæk, rudeskift, service på aircondition, olieskift/skylning på automatgearkasser. Så hvis I har
brug for hjælp med jeres bil så kontakt mig og få et uforpligtende tilbud på
reparation af jeres bil.
Med venlig hilsen
Classic911.dk
Danni Hein Jensen
Kjærgårdsvej 54
Mobil: 40531727
Firma: 70 220 911
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På jomfrutur i
Vandværksskoven

Vi havde pakket både svigermor,
barn, klapvogn, hund og en madpakke, så vi var forberedt på lidt af
hvert. (Måske vil de, der har set os
gå ture i hjemmevant regi i Sejstrup
overveje om katten, der ofte følger
os på gåture, var med, men den gad
ikke ud i regnen.)

Skiltningen i Vandværksskoven er
noget, som Lokalrådet er rigtig glad
for at have forbedret til glæde og
gavn for både beboere og besøgende, der nu kan gå en tur i det skønne område uden at fare vild.
Eller kan de?
Trods Lokalrådets intentioner var
der indløbet melding om, at skiltningen var til at tage fejl af. Men
hvordan bliver man klogere på ruteudfordringen, når nu man selv har
gået turen så mange gange, at skilte
faktisk er helt unødvendige?
Jo, man sender de nye medlemmer,
Mads og Helle, afsted en råkold
januardag, hvor det regner.
Lokalrådets to nye medlemmer foreslog det faktisk selv, men det skal
ikke påvirke historien her. Ej heller
det faktum at Mads var syg til det
møde, hvor der blev aftalt, så han
uforskyldt måtte en tur i regnen.
Men, kunne de så finde rundt de to
nytilkomne? (til Lokalrådet i oktober '18 og Hunderup-Sejstrup i august '17).

Indledningsvis må vi rose skilteopsætningen, som værende klar og
tydelig, og endda med hele to ruter.
Vi valgte den lange rute, og gik den
uden at fare vild eller opleve tvivl
om ruten. Men vi var alligevel glade
for at have hørt, at man på et tidspunkt skal kigge efter et skilt, der
14

Kyndelmisse med
kirkekor og suppe

næsten peger ind i en have. Det var
ikke så logisk, så herned er informationen givet videre til andre jomfrugængere. Man går ikke ind i haven, men nærmest bagom.

Lyset er vigtigt - både for planter og
for os. I vinterens mørke, kolde og
grå hverdage kan vi forståeligt nok
længes efter lys og varme. Til gudstjenesten sætter vi derfor fokus på
lyset som en væsentlig del af kristendommen.
Julenat tændte Gud
et lys for verden.

Derudover, er der ingen skilte når
man kommer ud til Kragelundvej,
hvilket nok ikke er noget problem
hvis man har et minimum af stedsans, men man skal altså gå til venstre.
Lokalrådet har lovet at vi skal se på
om vi kan sætte et par skilte op her,
så jomfrugængere bliver taget i hånden på hele turen.

Vi skal dele lyset og livet med hinanden. For i begyndelsen var mørket, og Gud skabte lyset for at vi
ikke skal famle i mørke, men oplyses og belyses og leve som små lys
under det store lys.

Alt i alt var det en rigtig god tur i
skov, sti og på vej. Næste gang
kombinerer vi nok fem og tre kilometers ruten for at gå lidt mindre på
vej, og lidt mere på skov og sti. Og
tager en dag hvor solen skinner.

Kirkekoret medvirker ved denne
stemningsfulde gudstjeneste, og der
bliver mulighed for at man kan tænde et levende lys, imens kirkerummet fyldes af meditativ musik.

Mads Henriksen og Helle Jørnsgård, Kirkevej 10, medlemmer af
Lokalrådet.

Efter gudstjenesten følger vi faklerne hen til den varme suppe hos
Købmanden.
Tid:
Søndag den 3. februar kl. 16.30
Hunderup menighedsråd
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Nyt fra badminton
Vi har været til landsdelsmesterskaber
lørdag den 19. januar i Ribe med 10
spillere i u11, 13 og 15. Det gik super
godt, og vi fik en masse pokaler med
hjem.
U11 D mix double Marie og Andreas 2.
plads
U13 D double Frederikke og Elisabet 2.
plads
U13 D single Frederikke 1. plads
U13 C single Signe 2. plads
U13 C double Signe og sommer 1.
plads og Josefine og Sofie 2. plads
Venlig hilsen
Tommy Holm Ebbesen
Holm Træbyg ApS
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Bofællesskaber også i Hunderup-Sejstrup?
Man har flere gange snakket om
nye lejeboliger i HunderupSejstrup. Både boligforeningens 12
huse og de private udlejningsboliger er altid lejet ud. Derfor er der
ved at blive nedsat et udvalg, der
skal se på mulighederne for et nyt
byggeri.

syv gange mindre.
-Ensomhed er den største trussel
mod folkesundheden.
-Man kunne være fælles om mange
ting i et bofællesskab:
Fællesarealer, biler, værksted, festlokaler, gæsteværelser, plæneklipper mv.

De nye huse kunne bygges som et
bofællesskab.
Et stort Esbjerg-firma har netop
snakket med finansministeren om
fordelene ved bofællesskaber og
eventuel fritage dem for boligbeskatning. Det begrundes med, at
både byggeriet og brugen af bofællesskaber er mere bæredygtigt og
indeholder store samfundsmæssige
besparelser.

På landsplan bliver der 250.000 flere indbyggere over 75 år i de næste
10 år.
I Hunderup/Sejstrup er der også flere ældre, der bor i store huse eller
gårde. De vil gerne flytte til noget
mindre, men der er ikke flere lejeboliger i sognet, så enten skal de
blive boende i deres store ejendomme eller også flytte fra sognet.

Staten kunne fremme dette ved at
fjerne boligbeskatningen af dem og Esbjerg kommune kunne leve op
til sit mål om bæredygtighed ved at
støtte bofællesskaber.

Kunne man give dem mulighed for
at flytte ind i noget mindre - bevare
fællesskabet - blive i sognet – give
plads til unge tilflyttere, så ville dette jo være en win-win-situation for
vores landsby.

Det vil jo også være en støtte til
landsbyerne, som både stat og kommuner lover at støtte op til valgene.

Desuden ville både købmand og
HSUG påskønne, at der kom flere
unge indbyggere.

Det må vi tænke på næste gang, vi
skal sætte vores kryds!
Hvorfor er det en god idé med seniorfællesskaber?

Forhåbentlig er der nok, der melder
sig til arbejdet i udvalget, som bliver et udvalg under Landsbyrådet.
Det bliver et stort arbejde, da der

-De bruger det offentlige system
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Nyt fra Lokalrådet

både skal findes jord, byggefirma
og penge til projektet.

Et nyt år har taget sin begyndelse,
og Lokalrådet er nu udvidet til fem
personer, der i januar for første
gang mødtes fuldtalligt.

Firmaet i Esbjerg har allerede lovet
at sende materiale om bofællesskaber. De har i øjeblikket to lignende
projekter i gang i Danmark.

Vi har nogle løbende sager som vi
holder ved lige: I et udvalg under
Lokalrådet arbejdes der med forbedring af stierne i Hollænderskoven samt området omkring Dammosen. En ansøgning til kommunen er
udarbejdet, og der skal også søges
fonde, da kommunen aldrig bevilger
det fulde beløb.

Men der er jo også andre muligheder for nybyggeri i Hunderup/
Sejstrup.
I Darum har de lige fået nye lejligheder, som er bygget af Vejen Boligforening.
I Vejrup har de netop meldt udsolgt
af otte nye andelsboliger af forskellig størrelse.

Det er nu meget tæt på officielt at
Esbjerg Kommune vil udbyde et
område vest for Møllevænget i
Hunderup i udstykning til parcelhusgrunde. Der etableres i den forbindelse også et grønt område mellem Møllevænget og den kommende udstykning, og alt i alt er Lokalrådet meget positivt indstillet over
for disse planer. Efter en behandling
i byrådet forventes planerne at blive
sendt i offentlig høring.

I øjeblikket er flere boligkøbere ved
at søge væk fra de store byer pga.
de høje priser og miljøet. Det gør
det måske også lettere at få solgt de
gamle huse og ejendomme her i
sognet? Niels Bertelsens storparceller er solgt, så det er jo positivt.
Der bliver nok at se til for det nye
boligudvalg, men der var heldigvis
flere, der udtrykte interesse for at
komme med ved HunderupSejstrups Fremtids nytårskur fredag
d. 17. januar.

Tre mennesker havde på mødedatoen meldt sig til det udvalg der skal
arbejde med nye muligheder for lejeboliger i vort lokalområde – to er
kommet til siden. Vi glæder os over
interessen og indkalder til et indledende møde i februar, men der er
plads til flere i udvalget, hvis man

Knud Runge
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har lyst. Se evt. opslaget andet steds
i Landsbyposten.

ledes i maj mødes vi med Økonomiudvalget. Vi lader opgaverne gå lidt
på tur mellem os, så alle medlemmer får mulighed at møde kommunen.

Lokalrådet har spurgt kommunen
om de kan erstatte de vejtræer langs
Kjærgaardsvej på strækningen mellem Kjærgaard og byskiltet til Hunderup, der mellem år og dag er forsvundet. Kommunens skovfoged er
i udgangspunktet positivt indstillet
overfor vor forespørgsel, men pointerer at vejtræers trivsel sker i et
samspil med de mennesker der bruger de arealer som træerne er placeret langs. Vi er gået i gang med at
finde ud af hvem der bruger jordlodderne langs Kjærgaardsvej, så vi
kan indgå i dialog med dem.

Vi diskuterede om vi ville møde op
med en bod til årets forårsmesse i
hallen, og selvom vi måske synes at
der til sidste års ”optræden” gik en
stor mængde arbejde forud for en
begrænset mængde henvendelser,
blev vi enige om at ting skal have
tid, så vi forsøger igen i år at komme i dialog med indbyggerne i lokalområdet via en bod på messen …
vi ses altså i hallen d. 27. april!
Forårsrengøring bør finde sted inden konfirmationsdagen der i år finder sted d. 5. maj. Vi besluttede at
der ryddes op ved veje og fællesområder søndag d. 28. april. Vi mødes
ved købmanden kl. 15, og der vil
komme indkaldelse i Landsbyposten når dagen rykker lidt tættere
på.

Esbjerg Kommune har fået ny landdistriktskonsulent/fundraiser, og vi
inviterer hende på besøg til vort
næste lokalrådsmøde. Vi vil invitere repræsentanter for andre relevante foreninger i området med til en
del af mødet, så konsulenten, foreningerne og lokalrådet kan få mulighed for at se hinanden og høre
hvad vi hver for sig arbejder med.

Slutteligt diskuterede lokalrådet
mulighederne for at gribe ind over
for meget store landbrugsmaskiner
der efter vor mening kører på vejene uden hensyntagen til fx skolebørn. En klar strategi nåede vi ikke
frem til på dette møde …

Foråret er den tid hvor Esbjerg
Kommunes forskellige udvalg inviterer lokalrådene på besøg så man
gensidigt kan høre hvad der ønskes
og menes. I januar skal HunderupSejstrup lokalråd til møde med Vej
& Park, i maj skal vi mødes med
Teknik & Byggeudvalget, og lige-

Claus Simonsen
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Juletræsfesten
den 9. december 2018
Endnu en gang dannede vores dejlige forsamlingshus rammerne for gymnastikudvalgets juletræsfest.
Og på trods af fyldte kalendere med julefrokoster, juletamtam i børnehaver, sfo'er og
skoler valgte ca. 65 børn, forældre og sågar
bedsteforældre at møde op til et par hyggelige timer med glögg, æbleskiver, sang og
dans om det store juletræ - ja selv juleman-

den fandt tid til at besøge os.

Vi vil gerne sige MANGE TAK til dem der støttede op om arrangementet,
til K34 for at sponsere juletræet, og til vores søde trænere/hjælpetrænere
som hjalp før, under og efter arrangementet.

Og et KÆMPE tak skal
lyde til de lokale Luciapiger, som både fandt tid til
at gå Lucia ved juletræsfesten og efterfølgende skulle
skynde sig ned i kirken for
at gå Lucia der.
Venlig hilsen
Gymnastikudvalget
20
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Forårsmesse
i HSI 27. april 2019

Vi holder fast i traditionen med afholdelse af forårsmesse i hallen.

Sejstrup Fremtid kan bruge til at
støtte lokale initiativer.

Formålet med messen er at give de
besøgende en god oplevelse. Man
kan besøge nogle erhvervsstande, se
nogle spændende hobbystande, og
handle med vores kræmmere på
loppemarkedet.

Har du lyst til at have en stand, eller
kender du nogen, som kunne tænke
sig at deltage i messen?
Har du idéer til firmaer, som du
kunne tænke dig at besøge på messen, så kontakt os og vi sætter en af
vores stadesælgere på opgaven.
Standene tildeles efter ”først til mølle” – skynd jer at melde retur.

I tombolaen kan man vinde pæne
gevinster, og der bliver udtrukket
store præmier på indgangsbilletten.
Der vil være modeshow med lokale
mannequiner.

Det vil igen i år være muligt for
børn at få en gratis stand, til at sælge ting og sager, de skal blot betale
entrébillet. I år vil de få stande inde
i hallen.

Alt i alt en hyggelig dag, hvor man
kan møde venner og naboer, og der
er mulighed for at købe frokost,
samt kaffe og kage. Endelig giver
messen et overskud, som Hunderup
24

Tag godt imod
KONFIRMANDERNE
I HUNDERUP

Vi håber, at I alle vil være med til at
give ting til loppemarkedet, så tænk
på forårsmessen, når I er ved at rydde op i gemmerne (dog ikke tøj,
møbler og bøger).

ved Folkekirkens Nødhjælps
Sogneindsamling

Skulle ovennævnte have din interesse enten i form af en stand eller blot
til at give en hånd med, hører vi
gerne fra dig.

”Vi klæder verden på til et klima
under forandring”
Søndag, den 10. marts 2018

Tilmelding af loppeeffekter til:
Johannes Bondesen, Sejstrup, på tlf.
26 61 32 55

Vi vil gerne gøre en indsats for at
klæde verden på til et klima under
forandring, og kommer rundt i sognet efter gudstjenesten, dvs. kl.
10.30 – ca. 13.00.

Tilmelding af stande:
Anette Bjerrum Jørgensen på tlf. 75
17 35 91
Bjerrum-sejstrup@get2net.dk

Det er ikke sikkert vi når ud til alle
for det vil kræve mange indsamlere,
men vi gør hvad vi kan for at nå
mest muligt.

Vi glæder os til at se jer.
På gensyn til foråret.
På Hunderup/Sejstrup
vegne

Fremtids

Har du tid og lyst til at hjælpe med
indsamlingen, så kontakt Lena fra
menighedsrådet på 20623097 og
hør mere.

Anette og Lejf Bjerrum Jørgensen

Derfor samler vi ind
Når kloden rammes af klimaforandringer går det ud over os alle, men
det rammer særligt stærkt i verdens
fattigste lande.

Et stemningsbillede fra
forårsmessen i 2018

Her er man ikke klædt på til det nye
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klima, og der er intet forsvar for oversvømmelser, tørke og orkaner. Det gode er, at der findes løsninger og vi kender dem. Derfor samler i i år ind til
broer, diger, opsamlingssøer – og vi samler ind til klimaresistente afgrøder,
drikkevand og innovative løsninger.

Når vi ikke forbi hos dig eller er du ikke hjemme kan du sende et beløb
på: Mobile Pay 114400 eller ved bankoverførsel til reg: 4183 – kontonr:
7002300.
Efter indsamlingen slutter vi af med pizza og sodavand.
Har du spørgsmål eller mangler oplysninger,
så SMS eller ring til Lena på tlf. 20 62 30 97.
Tid: Søndag den 10. mar ts kl. 9.30
Sted: Hunder up Kir ke
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Vil du konfirmeres i 2020
i Vilslev eller Hunderup kirker?
Søndag den 17. marts kl. 11 begynder vi med gudstjeneste i Hunderup Kirke, hvorefter vi går over i Samlingssalen for at spise en let frokost.
Her fortæller jeg lidt om konfirmationen og om, hvordan undervisningen
forløber og foregår. Forældre og søskende er meget velkommen til gudstjeneste og mødet i Samlingssalen.
Du kan aflevere eller udfylde indskrivningsblanketten ved mødet. Har du
spørgsmål eller kommentarer, må du endelig kontakte mig.

OBS: Konfir mationer ne i 2020 afholdes søndag den 26. apr il kl. 10 i
Vilslev Kirke og søndag den 3. maj kl. 10 i Hunderup Kirke.
Ole Witte Madsen
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FORENINGER I HUNDERUP & SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Ole Bix Jensen, tlf. 40 37 77 32
Udlejning:
Pernille Jacobsen
Tlf. 75 17 24 02
sejstrupforsamlingshus@hotmail.com

LOGEN
Jørn Høeg
Tlf. 20 34 13 04
1988hsfb@gmail.com
LANDSBY SCENEN
Lone Kirkegaard Ingvartsen
Kjærgårdsvej 44A, Hunderup
Tlf. 22 56 45 55
landsbyscenen@outlook.dk

H.S.I. IDRÆTSSAL
LOKALRÅDET
Formand:
H.C. Jochimsen, tlf. 40 53 23 19 Formand: Claus Simonsen
Fruerlundvej 7, Kjærgård Mark
Tlf.: 44 26 26 48
Udlejning:
lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
MENIGHEDSRÅD
Tlf. 51 71 99 58
Formand: Lena Randrup,
Ribevej 80, Tlf. 75 17 30 97
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
randrupxlassen@gmail.com
Jesper Brix
KØBMANDENS VENNER
Nørlundvej 2 , Hunderup,
v. Dorthe Knudsen
Tlf. 61 62 61 90,
mail: jb@bpi.dk
kobmandensvenner@hotmail.com
HUNDERUP-SEJSTRUP

K-34
Formand:
Jeppe Klingsten Sørensen
Tlf. 22 18 31 42
marjanna@live.dk
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
Tlf. 75 17 31 45, 28 83 08 45
gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
Tlf. 20 43 30 67
IDEFORUM
Formand: Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
Tlf. 30 13 23 72
mettepf@hotmail.com

Juletræsfest i Sejstrup Forsamlingshus (se mere side 20).

