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Damefodbold starter op igen - læs mere inde i bladet.

Hunderup Sejstrup
Ungdoms- og
Gymnastikforening
Formand

Næstformand
Claus
Schønwandt
Nørlundvej 3
Tlf. 7510 2550 /
2369 1617
cs@hsug.dk

Kasserer

Henrik Damgård
Tlf.: 4220 6279
Mail:
henrikdahldamgaard
@gmail.com

Vicki Hejn
Tlf. 3070 8670
Mail:
kasserer@hsug.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Bjørn Jepsen
Tlf.: 2048 6106
billard@hsug.dk

Jan B. Andersen
Tlf.: 2849 5029
Jan.b.andersen@
bbsyd.dk

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON
Claus Jæger
Dan Andersen
badminton@hsug.dk

BILLARD/E-sport
Bjørn Jepsen
Tlf. 20 48 61 06
billard@hsug.dk

FODBOLD
Lars Jensen 6092 3008
Claus Schønwandt
fodbold@hsug.dk

PETANQUE
Jørgen Aage Hansen 2159 5640
Erik Madsen 2970 1706
Alex Andersen 2970 2872
Petanque@hsug.dk

TENNIS
Jan B. Andersen 2849 5029
Alex Andersen 2970 2872
tennis@hsug.dk

GYMNASTIK
Mai F. Riddersholm, tlf. 6165 5158
Karina B. Jensen, tlf. 2849 4513
gymnastik@hsug.dk

LANDSBYFESTUDVALG
Landsbyfest@hsug.dk

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

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER

HJEMMESIDE
www.hsug.dk

Landsbyposten tr ykkes i 360 eksemplar er ,
udgives af H.S.U.G., og omdeles til
samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.
REDAKTION

20.
marts

Ole Witte Madsen Lis Andersen

Eilif Pedersen

Tlf. 2589 4190

Tlf. 4017 2817

Tlf.: 2751 3352

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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SOGNEKALENDER
Hver onsdag

Kl. 9.30

Petanque i hallen (s. )

Fre

1. marts Kl. 20.00 Johnny Cash koncertforedrag

Søn

3. marts Kl. 9.30

Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning

Tors 7. marts Kl. 13.30 Foredrag: ”Skibslæge i Caribien” (s. 5)
Tors 7. marts Kl. 19

Informationsmøde om indsamling til Folkekirkens Nødhjælp i Samlingssalen (se kirkebladet)

Søn

10. mar

Kl. 9.30

Gudstjeneste og derefter indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp med konfirmander (se kirkebladet)

Søn

10. mar

Kl. 10.00 Gymnastikopvisning (s. 6)

Man 11. mar

Kl. 19

Søn

Kl. 11.00 Indskrivning af 2020-konfirmander (se kirkebladet)

17. mar

Damefodbold i HSUG (s. 6)

Tors 21. mar

Kl. 13.30 Foredrag ”Tur til Bali i ord og billeder” (s. 5)

Tors 21. mar

Kl. 19.00 Generalforsamling i Hunderup-Sejstrups Fremtid (s. 7)

Søn

Kl. 11

24. mar

Konfirmandgudstjeneste i Vilslev Kirke (se kirkebladet)

Man 25. mar

Kl. 19.30 Generalforsamling i K34 (s. 8)

Tirs 26. mar

Kl. 19.30 Generalforsamling i LandsbyScenen (s. 10)

Ons 27. mar

Kl. 19.00 Generalforsamling i Manish School Fundraising (s. 10)

Tors 28. mar

Kl. 20.00 Samtalesalon om nærvær (s. 11)

Man 1. apr

Kl. 19.30 Repræsentantskabsmøde i HSI (s. 12)

Ons 3. apr

Kl. 9.30

Tors 4. apr

Kl. 13.30 ”Fra ligevægt til varmestue” (s. 5)

Tir

9. apr

Kl. 18

Fællesspisning i forsamlingshuset (s. 13)

Søn

14. apr

Kl. 11

Gudstjeneste med guldkonfirmander (se kirkebladet)

Tor

18. apr

Kl. 17

Gudstjeneste og påskemåltid (se kirkebladet)

Lør

27. april

Tir

30. apr

Kl. 16.30 Småbørnsgudstjeneste (se kirkebladet)

Tor

9. maj

Kl. 19.30 Koncert med Brammingkoret (se kirkebladet)

Kirke for de små (se kirkebladet)

Forårsmesse (s. 14)

LandsbyPosten kan også læses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
Ons 12. juniwww.Hunderup-Sejstrup.dk
Kl. 19.30 Foredrag ved Steffen
Jensen
(s. 15)
eller
www.HSUG.dk
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Rettelser og tilføjelser

Det er også blevet foreslået, et udgifterne skal tjenes hjem ved at sælge annonceplads i bladet, og at de
foreninger, der bruger bladet til indlæg, reklame og omtale skal betale
en årlig sum.

Rod i Lucia-optogene
I februar-nummeret af LandsbyPosten kan man læse et fint indlæg om
juletræsfesten. I den forbindelse
måtte Lucia-pigerne skynde sig fra
festen til kirken for også at gå Lucia-optog der. Menighedsrådet beklager den uheldige planlægning,
og vil fremover tage hensyn til Juletræsfesten og evt. lægge Luciaoptoget på en hverdag.

På generalforsamlingen i HSUG
den 26. februar håber jeg, der kommer mere afklaring på sagen om
bladets økonomi.
Jubilæum
Den 15. september kl. 13.30 holder
vi i Samlingssalen reception for
LandsbyPostens 40 års jubilæum.
Alex Andersen og undertegnede
arbejder på forskellige tiltag, så vi
kan vise den udvikling, der er sket i
sognet igennem tiden. Vi arbejder
bl.a. også på at få indscannet samtlige numre af bladet, så de kan læses
online.

Fejl i regnskabet
I februar-nummeret af LandsbyPosten bragtes et regnskab for 2018
for LandsbyPosten. Desværre var
der en fejl vedr. udgiften til omdeling af LandsbyPosten som var på
5.162,45 kr. Det ændrer ikke på, at
økonomien halter. I forlængelse af
offentliggørelsen af regnskabet er
der kommet en del økonomiske bidrag fra både foreninger og private.

Velkommen til Eilif
Eilif Pedersen er kommet med i redaktionen på LandsbyPosten, og
planen er, at han og jeg deles om at
lave LandsbyPostens 11 blade om
året.

Flere har også henvendt sig med
gode råd og forslag til, hvordan bladets økonomi kunne hænge bedre
sammen. Det er bl.a. blevet foreslået, at man kunne skære ned på sideantallet eller skære ned på antal
trykte eksemplarer. Man kunne også udgive bladet færre gange årligt.

Jeg har over for HSUG’s bestyrelse
ønsket, at jeg blev aflastet, da jeg
også er ansvarshavende redaktør på
Sognebladet for Vilslev og Jedsted
samt Kongeåen - lokalhistorisk årbog for Jedsted og Vilslev.

LandsbyPosten kan allerede læses
online, og man kan også få den tilsendt i en mail, så man kan læse
den på sin computer eller printe den
ud.

Ole Witte Madsen
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Seniornyt
Torsdag den 7. marts kl. 13.30 i forsamlingshuset
Fhv. læge, Allan Vinge, Brande,
om et mangeårigt rejseliv
bl.a. som skibslæge på krydstogtskibe i Caribien
Læge Allan Vinge vil fortælle muntert og levende om de
store fremskridt, der over 50 år er sket i sundhedssektoren. Desuden vil han fortælle om sit mangeårige rejseliv herunder sit job som skibslæge på krydstogtskibe i Caribien.
Foredraget bliver serveret i en humoristisk form ud fra
devisen om, at et godt grin nu engang er den bedste medicin - og så er det
både receptfrit og gratis.

Torsdag den 21. marts kl. 13.30 i forsamlingshuset
Gerda og Sigfred Bjerrum ”Tur til Bali i ord og billeder”

Så skal vi have rent lokale
foredragsholdere i skikkelse
af vores formand, Gerda
Bjerrum, suppleret af Sigfred.
I april sidste år drog de på
guldbryllupsrejse på 3 uger
til Bali, som er en indonesisk ø på 5.780 km² og et meget yndet turistmål. Vi skal i ord og billeder høre om de spændende oplevelser.

Torsdag den 4. april kl. 13.30 i forsamlingshuset
Henrik Vallø, Esbjerg fortæller
”Fra ligevægt til varmestue”
Mere info i april-nummeret
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Søndag den 10. marts 2019 kl. 10.00
Så er det tid til at sætte kryds i kalenderen
for nu nærmere årets gymnastikopvisning sig.
Så kom og støt op om vores lokale hold af søde og dygtige gymnaster,
der glæder sig til at vise, hvad de har lært hen over sæsonen.
I år har vi 5 hold:
Forældre/Barn, 3 – 4 årige, 5 – 6 årige,
springmix 0. – 2. kl. + springmix 3. – 5. kl.
samt 2 gæstehold:
Jernved Pigerne og Team SJUK fra Bramming
Under opvisningen vil kiosken være åben, hvor der bl.a. kan
købes kaffe, te, sodavand, pølsehorn, pizzasnegle, kage, slik
og popcorn.
Med venlig hilsen
Gymnastikudvalget

Vi glæder os til at se jer!

Damefodbold i HSUG
Græsset er allerede blevet grønt, og vi er klar til at starte damefodbolden
(7-mands) op igen i HSUG. Vi starter træning

mandag den 11. marts kl. 19.00.
Efter træningen er der spillermøde med kaffe og kage.
Alle er velkomne, nye som gamle spillere.
Vi lægger stor vægt på kammeratskab og hygge.
Hilsen Doris Præst (40 33 42 97) og Inge Nagstrup (21 64 44 01)
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Kyndelmisse
Søndag den 3. februar kl. 16.30 blev
der afholdt Kyndelmissegudstjeneste
i Hunderup Kirke.
Det var en stemningsfyldt gudstjeneste, hvor kirkekoret deltog, og kirken
ind imellem kun var oplyst af levende lys.
Efter gudstjenesten kunne man følge
faklerne til købmanden, hvor der var
varm suppe.
Tak for en hyggelig eftermiddag til
de 44 kirkegængere og de 36, der
fulgte med videre om til købmanden
og spiste suppe.
Menighedsrådet og
Købmandens Venner

Indkaldelse til generalforsamling i K34 mandag den
25. marts 2019
kl. 19.30 i hallen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

3. Forelæggelse af regnskab
4. Anvendelse af overskud/
underskud
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Jeppe Sørensen – modtager ikke
genvalg
- Hans Christian Jochimsen – modtager genvalg
- Mikkel Jensen – modtager genvalg
- Michael Rosendal – modtager
genvalg
- John Søgaard – modtager ikke
genvalg
6. Valg af revisor
7. Fondsmidler status
8. Der bedes om lov til, evt. at udstede nye anparter i det kommende
år.
9. Eventuelt

8

John Søgaard

Petanque får kr. 35.000,af VELUX-FONDEN

Nyt fra Lokalrådet
Mandag den 18. februar holdt lokalrådet et møde, hvor vi havde inviteret kommunens nye landdistriktskonsulent og fundraiser Ann Caroline Hansen sammen med områdets
foreninger. Vi synes, at det er vigtigt, at Caroline får et samlet indtryk
af aktiviteterne herude, og vi fik
snakket om fremtidige ansøgninger,
og hvordan vi skal gribe det an. Caroline fik lov at fortælle om den nye
landsdistriktspolitik, der skal gøres
færdig i år, og vi blev opfordret til
at komme med input. Lokalrådet
havde netop lavet en liste med 4
punkter, som hun fik med.

Petanque har gennem sin eksistens
på 9 år haft et støt stigende antal
medlemmer. Det er glædeligt, men
det har også givet så stor trængsel
på banerne, at pladsen er for lille.
Petanque vil derfor udvide banekapaciteten med ca. 50 %, hvilket
medfører udgifter på ca. kr. 43.000
Til dækning af denne udgift blev
der søgt hos VELUX-FONDEN,
der har en speciel pulje til aktiviteter for 60+ gruppen. Vi har været så
heldige at få bevilget kr. 35.000, så
nu skal vi i gang med arbejdet, så vi
forhåbentligt kan blive klar til udendørssæsonen.

Esbjerg kommune er med i et landsdækkende projekt, der hedder Faunastriber. Her opfordres lodsejere
og landmænd til at donere en stribe
jord til blomster, hvor kommunen
betaler frøene, mens lodsejeren betaler 1.200 kr + moms for såning.
Striberne er op til 800 m i 3 meters
bredde. Formålet er at give bedre
betingelser for flora og fauna, samt
øge biodiversiteten og naturværdien. Se www.faunastriber.dk. Lokalrådet vil kontakte landmænd i området, men I er alle velkomne til at
opfordre jordejere til at deltage.

STOR TAK til VELUX-FONDEN.
I øjeblikket spilles der i hallen hver
onsdag kl. 9.30 - 12.00 med et
fremmøde på ca. 30 spillere hver
gang.
Der er dog plads til flere, så kom
bare og vær med. Det koster et beskedent beløb på kr. 15,- pr. gang.
Alle er velkomne.
Alex Andersen

Helle Hvitved
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Generalforsamling Landsbyscenen

Generalforsamling
Manish School Fundraising

Ordinær generalforsamling afholdes den 26. marts 2019 kl. 19.30 i
Sejstrup Forsamlingshus

Onsdag d 27. marts 2019 kl 19:00
på Kirketoften 1 i Hunderup, 6740
Bramming.

Dagsorden:

Dagsorden.
1. Valg af dirigent

1.

Valg af skriftfører

2.

Beretning ved formanden

3.

Regnskab ved kassereren

4.

Indkomne forslag

5.

(Forslag der ønskes behandlet
indsendes skriftlig til formanden senest 3 dage før) sendes
på
Lhingvartsen@hotmail.com

6.

Valg til bestyrelse – Der vil
være 3 ledige pladser!

7.

Eventuelt

8.

Kaffe og kage

2. Valg af referent
3. Bestyrelsens/ formandens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af
årsregnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af 1 bestyrelses suppleant
9. Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelle valg/ nedsættelse af
udvalg

Venlig hilsen

11. Evt. (hvor intet kan besluttes)

Landsbyscenens bestyrelse

Bente Nonbo og Anette Lücking
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Samtalesalon om NÆRVÆR
torsdag den 28. marts kl. 20 til 22 i HSI
Vi lever i en tid, hvor vi konstant bliver konfronteret med, at vi ikke er nærværende nok, at vi ikke længere kan finde ud af at tale sammen eller er rigtigt til stede i nuet. At vi bruger for meget tid foran skærmen frem for sammen med de mennesker, der betyder mest for os. Hvad vil det egentlig sige
at være nærværende? Og hvorfor er det så vigtigt? Hvad betyder nærvær for
os? Det kan være noget af det, der skal reflekteres og samtales om, når mennesker mødes for at samtale on nærvær.
Der er ingen rigtige svar - bare nysgerrigheden efter at tale med andre om
nærvær 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 de 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

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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Indbydelse til det årlige repræsentantskabsmøde i
HSI mandag den 1. april 2019 kl. 19.30-21.30 i HSI
Mødet har til formål at give en orientering om institutionen HSI til repræsentantskabet, herunder om hvordan året 2018 er gået samt om vores forventninger og tiltag for året 2019.
Ved mødet vil HSI være vært ved en øl, vand og brød. Af hensyn til forplejningen skal tilmelding til mødet ske til H.C. Jochimsen senest 4 dage før
mødets afholdelse. Forslag til punkter til dagsorden skal også sendes til H.C.
Jochimsen. Det skal ske inden 12. marts 2019.
Dagsorden på mødet
1.

Valg af skriftefører og stemmetæller

2.

Valg af ordstyrer

3.

Årsberetning

4.

Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018 til godkendelse

5.

Fremlæggelse af budget for 2019 til godkendelse

6.

Behandling af indkomne forslag eller forslag fra repræsentantskabet

7.

Esbjerg Kommune ønsker en rettelse i HSI´s vedtægter. Der skal derfor ske en vedtægtsændring af § 14. I § 14 fremgår det, at Esbjerg
Kommune skal godkende vedtægtsændringer vedr. § 13 (optagelse af
lån), men det skal også gælde ændringer vedr. § 10 (køb, salg eller
pantsætning).

8.

Valg af formand og næstformand

9.

Valg af yderligere 3 forretningsudvalgsmedlemmer og 1 suppleant

10.

Valg af revisor og suppleant

11.

Eventuelt
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Fællesspisning
Kom med til en hyggelig aften i Sejstrup Forsamlingshus med familie, naboer og venner når vi holder endnu en omgang fællesspisning.
Tirsdag den 9. april 2019 kl. 18.00 – 21.00.
Menu: Stegt flæsk ad libitum
Drikkevarer kan under hele arrangementet købes til
favorable priser i baren.
Efter middagen, kan der købes kaffe, the og kage i
baren.
Madbilletter købes hos Min Købmand, Hunderup, i
perioden 1. marts – 7. april 2019.
Voksne (12 år og opefter)
Børn (2-11 år)

kr.120,00 pr. kuvert.
kr.60,00 pr. kuvert.

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig aften i Sejstrup Forsamlingshus.
Arr. Husets Venner.
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Forårsmesse
i HSI 27. april 2019

Loppemarked:

børn at få en gratis stand, til at sæl-

Der er næsten udsolgt af stande til

ge ting og sager, de skal blot betale

vores Forårsmesse, men vi mangler

entrébillet. I år vil de få stande inde

effekter til vores loppemarked, så

i hallen.

tænk på om I evt. har ting til forårsmessen (dog ikke tøj, møbler og

Tilmelding af børnestande senest 1.

bøger).

april til:
Anette Bjerrum Jørgensen på tlf. 75

Tilmelding af loppeeffekter til:

17 35 91

Johannes Bondesen, Sejstrup, på

Bjerrum-sejstrup@get2net.dk

tlf. 26 61 32 55
Program for messen kommer i næBørnestande:

ste nummer af LandsbyPosten.

Der vil igen i år være muligt for
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Steffen Jensen i Sejstrup Forsamlingshus onsdag d. 12. juni kl. 19:30
Steffen Jensen har været mellemøstkorrespondent fra TV2’s spæde start og
har boet fast i Jerusalem siden 1991. Gennem sin lange karriere har Steffen
Jensen dækket utallige krige og konflikter i Mellemøsten, blandet andet fra
borgerkrigen i Libanon og den israelske invasion i 1982 til kampene i Libanon 2006. I dag underviser Steffen Jensen på Danmarks Journalisthøjskole i
Aarhus, med afsæt i jobbet som journalist i krigs- og krisezoner. Steffen Jensen har med sin baggrund i arkæologi i mange år i bogstaveligste forstand
gået i Bibelens fodspor, især grundet hans job, som naturligt bragte ham
rundt til de steder i Mellemøsten, hvor Bibelen blev til.

Foredraget stopper så man kan nå toget, mod enten Ribe eller Esbjerg.
Billetter kan købes hos Min Købmand, Hunderup, og på billetten.dk
Billetpris 220,- for foredrag og 355,- inkl. spisning.
(Priser er + gebyr på billetten.dk)
Dørene til spisning åbner kl.17:30
Dørene til foredraget åbner kl.19:00
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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

HUNDERUP-SEJSTRUP
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
randrupxlassen@gmail.com
FREMTID
Jesper Brix
KØBMANDENS VENNER
Nørlundvej 2 , Hunderup,
v. Dorthe Knudsen
Tlf. 61 62 61 90,
mail: jb@bpi.dk
kobmandensvenner@hotmail.com

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

Varm suppe hos Min Købmand efter kyndelmissegudstjeneste.

