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SENESTE PRÆSTATION: 
FRA BRUGS TIL KØBMANDSGÅRD 

 
 
Slutningen af 2008 var en trist tid i Hunderup-Sejstrup. BRUGSEN havde 
dårlige regnskabstal, opbakningen var ikke god nok, og den 28. december 
måtte man lukke sognets eneste dagligvarebutik, der havde været en del 
af hverdagen siden 1946.  Det lignede samme historie som i mange andre 
landsbyer, da initiativrige mennesker igen tog fat. 
Hunderup-Sejstrups Fremtid indkaldte borgerne til møder, problematik-
ken blev analyseret, og der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle prøve 
at starte en købmandsbutik. 
En gruppe på 5 personer med Ole Jæger som en ukuelig dynamo udførte 
et stort og MEGET omfattende arbejde, bl.a. en husstandsindsamling. 
Over halvdelen af sognets beboere tegnede andele for et beløb på kr. 
450.000,- og den 17. april i år kunne man åbne en ”Kwik-SPAR” butik og 
samtidig genåbne tankanlægget. 

Købmandsgårdens indvielse den 17. april 2009 

  

 

INFO-HÆFTE 

ÅRETS LANDSBY 
2009 
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Skolen, børnehaven, kirken og idrætssalen                                     
side om side i Hunderup-Sejstrup 
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EFTERSKRIFT 
 

Hvordan er det muligt for en landsby med knap 800 indbyggere at have så 
mange velfungerende faciliteter til rådighed. 
Omkring os lukker landsbyskolerne, og de sidste butikker drejer nøglen 
rundt. 
For at give svaret, kan det let komme til at ligne selvforherligelse, men vi 
prøver alligevel. 
Det er og har altid været kotume, at hovedparten af indbyggerne er aktive 
og initiativrige. Det har udmøntet sig i ansvarsfølelse og stor offervilje. 
Som i den sidste sag med købmandsgårdens indvielse, har borgerne i 
Hunderup-Sejstrup altid vist vilje og evne til at betale og stille med den 
nødvendige arbejdskraft. Sammenholdet er stærkt, og derfor er Hunderup-
Sejstrup en meget aktiv og spillevende landsby med et hav af aktiviteter. 

”HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID” 
 
Som supplement til de mange foreninger og udvalg i vores sogn, stiftedes 
den 23. april 1996 en ny forening med navnet ”Hunderup-Sejstrups Frem-
tid”.  
Foreningen blev først og fremmest stiftet for at realisere et bestemt pro-
jekt, nemlig Vestervænget. Men samtidig ville man gerne have en mere 
permanent pengetank, hvor foreninger og grupper kunne henvende sig 
med ideer og ønsker om udbygning af sognet for at sikre Hunderup-
Sejstrups fremtid 
I modsætning til andre var adgangsbilletten til foreningen en investering 
på mindst kr. 1.000,- men mange gav betydeligt mere. 
Hermed var der et økonomisk fundament, så man kunne omsætte tanker 
til handling, hvilket er gjort i mange sammenhænge. Det første, største og 
fornemste projekt var udstykningen af Vestervænget, et lille parcelhus-
kvarter på 6 grunde, hvoraf de 5 er bebygget. Gennem årene er mange 
projekter blevet realiseret med tilskud fra ”Hunderup-Sejstrups Fremtid” 
Foreningen har givet væsentlige bidrag til den nye købmandsgård og var 
samtidig igangsætteren til hele processen med den nye butik. 
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HISTORIE 
 
Historien om Hunderup-Sejstrup knytter sig mest til kirken og Riber 
Kjærgård, der er en tidligere herregård. 
Kirken er fra 1200-tallet, mens tårnet er kommet til i 1766. Det er specielt 
ved kirken, at der bag alteret er anbragt 2 sarkofager – noget man ellers 
kun ser i store kirker som Roskilde Domkirke. 
Riber Kjærgård har været landbrugsskole de sidste ca. 50 år. Bygningerne 
har ført en omskiftelig tilværelse mellem pragt og ruin. Som herregård 
udmærkede den sig ved at være på forkant med udviklingen, idet stavns-
båndet blev afskaffet på Riber Kjærgård 2 år før, det blev officielt i Dan-
mark. 
Der er mindesten med Tobiassen Kragelund og Asmus Jæger, og det se-
neste monument er træmændene i anlægget. De blev fremstillet af elme-
syge træer for godt 10 år siden under ledelse af en kunstner fra Køben-
havn. 

De historiske bygninger: Riber Kjærgård 
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Velkommen til 
landsbyen Hunderup-Sejstrup 

 

Med en geografisk beliggenhed i centrum af den nye Esbjerg kommune 
(mellem Bramming og Gredstedbro) kan landsbyen Hunderup-Sejstrup med 
sine ca. 800  indbyggere byde på næsten alt, hvad en familie har brug for. 

Med et godt vejnet er der hurtig til- og frakørsel fra sognet. Der er togforbin-
delse med timedrift fra Sejstrup station beliggende mellem de 2 landsbyer, og 
så er der mulighed for at benytte telebus med forbindelse til Bramming. Der 
er fine cykelstiforbindelser. 

På trods af sognets lidenhed er der muligheder for en lang række kernefunkti-
oner ”lige uden for døren”. Midt i sognet ligger kirken, skolen,købmanden og 
forsamlingshuset. Der er dagpleje, børnehave og SFO. I tilknytning til skolen 
ligger idrætsfaciliteterne med boldbaner, tennisbaner samt kultur- og idræts-
centret, der rummer 5 badmintonbaner. Der er tilbud til alle aldersgrupper. 

Traditionerne er mange i landsbyen. Musik- og teaterlivet blomstrer. Der er 
fastelavnsfest, landsbyfest, Sct. Hans fester, kirkearrangementer samt mange 
andre enkeltarrangementer. Det hele kan man læse om i det månedlige blad 
”Landsby-Posten”. 

I og omkring sognet er der gode cykle -, vandre- og naturmuligheder, bl.a. 
Hollænderskoven. 

Erhvervsmæssigt er der 7 – 8 store landbrug krydret med mange små erhverv, 
og endelig er der Riber Kjærgård landbrugsskole for kommende landmænd. 

Der er både ejer- og lejeboliger i sognet, og der er altid velbeliggende bygge-
grunde til salg, herunder også storparceller. 

Hunderup-Sejstrup har (næsten) det hele. 

Skolen, børnehaven, kirken og idrætssalen                                     
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Idrætslivet i Hunderup-
Sejstrup 

 
Dette område varetages i stor udstrækning af HSUG, der er en fler-
strenget forening med badminton, fodbold, tennis, gymnastik og bør-
neidræt. Desuden findes en velfungerende cykelklub. 
 

BADMINTON 
 
Badminton udøves i hallen med 5 baner. Der er en ugentlig trænings-
aften for hhv. børn og voksne med veluddannede instruktører. Både 
børne- og voksenhold deltager i respektive turneringer. 
De øvrige mange medlemmer spiller motionsbadminton, hvor hyggen 
er i højsædet. Bl.a. har man et stort motionshold på 22 spillere, hvor 
man sammensætter forskellige kampe for hver spilleaften 
Sæsonen afsluttes altid med  klubmesterskaber – for både turnerings-
spillere og motionister. 

Klubmesterskaber for ungdom 
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LANDSBY-SCENEN 
 
De senere år har vores lokale teaterforening ”Landsby-Scenen” været inde 
i en rivende udvikling. Der er en afdeling for børn og en for voksne. 
Aktiviteten udfoldes under gode forhold i forsamlingshuset, hvor der er 
en scene, der er ved at være rimelig veludstyret. 
Børnene er under kyndig ledelse og sigter mod 2 forestillinger pr. sæson. 
Der vises et stykke op mod jul, og så igen til en traditionel madaften i for-
samlingshuset i foråret. 
De voksne har lavet den ene publikumstræffer efter den anden de senere 
år. Der arbejdes normalt hen mod at vise vinterens anstrengelser ved nog-
le forestillinger. I år havde man valgt ”Cabarevyen ta’r på Landet”, og 
med 6 – 700 tilskuere var der udsolgt til samtlige 6 forestillinger. Sidste 
år gik det på samme måde med ”Frøken Nitouche”. 
Enkelte gange deltager man med optræden til landsbyfesten. 

Scene fra årets cabarevy 
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LANDSBY-POSTEN 
 
”Landsby-Posten” er det månedlige blad, der udgives i Hunderup-
Sejstrup, og som den 1. september så dagens lys for 30 år siden. I årene 
forinden i 70’erne havde HSUG udgivet et årsskrift, der refererede årets 
gang. 
”Landsby-Posten” udgives af HSUG, men alle foreninger, udvalg og en-
keltpersoner har adgang til bladets spalter. De senere år er der udgivet 11 
numre om året med et månedligt sidetal på 20 – 24. Indholdet er en blan-
ding af informationer, debat, interviews, huskekalender, nyfødte m.m. 
(De seneste 11 numre medsendes). 
 

PETANQUE-TURNERING 
 
De seneste 3 år har en initiativrig familie indbudt til en årlig petanquetur-
nering. Med 20 – 30 deltagere og en stor tilskuerskare til det afsluttende 
finalestævne med grill og hygge, må arrangementet siges at være en pæn 
succes. 
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FODBOLD 
 
Fodboldafdelingen har både en udendørs og en indendørs sæson. I hal-
len har man anskaffet bander, så fodboldspillerne kan holde sig i gang 
hele året. 
I øjeblikket spiller seniorholdene i serie 4 og serie 6. Førsteholdet hav-
de en enkelt sæson i serie 3. Antallet af ungdomshold svinger en del. 
Indendørs, hvor der ikke kræves så mange spillere på holdet, har vi 
mange hold med i turneringen. Udendørs stiller vi med de hold, der er 
mulighed for. Er der for få spillere i nogle årgange, er det kotume, at vi 
anbefaler dem at søge samlet til en naboklub. 
Fodboldafdelingen kan mønstre en tribune og 2 spillebokse, bygget af 
seniorspillerne selv. 

Fuldt hus på tribunen - bygget af fodboldspillerne 
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GYMNASTIK 
 
Gymnastik er vel nok HSUG’s paradedisciplin. Den årlige gymnastikop-
visning er fyldt med traditioner såsom indmarch, udmarch og hilsen med 
flag. Tilskuerpladserne plejer at være fyldte, og der sluttes af med fælles 
kaffebord. 
Børnene starter, når de er et par år gamle på mor/far/barn holdet, og så er 
der tilbud til alle aldersgrupper, indtil man slutter på springholdet i 12 – 
13 års alderen. Efterfølgende udfoldes de gymnastiske talenter på andre 
hold eller på efterskoler. 
Der er motionshold for både damer og herrer. 

Gymnastikholdet 3—4 år 
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LANDSBYFESTEN 
 
Hvert år omkring 1. juni afholder vi den traditionsrige landsbyfest, der i 
sin nuværende form så dagens lys i 1982. (Programmet for i år medsen-
des) 
Der startes en onsdag aften med sang og fortælling i kirken og festteltet. 
Torsdag følger moseløbet på 5,7 km, der er afviklet 28 gange. Familieak-
tiviteten har de senere år været hockey, der er gratis sildebord, lagkage-
konkurrence, spil uden grænser og bal i teltet fredag og lørdag aften. 
Alt dette er krydret med børne- og familievenlige aktiviteter, der samler 
en stor del af sognet. 
På grund af de mange frivillige hjælpere er der altid ryddet fuldstændig 
op igen søndag kl. 11.00. 
 

Klar til start på årets ”Moseløbet”,  

der satte rekord med 70 deltagere 
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HSI – IDRÆTSSALEN 
 
Skolen måtte klare sig de første ca. 140 år uden gymnastiksal, da initiativ-
rige ildsjæle fik den ide, at man kunne bygge en lille idrætssal i sognet. 
Skeptikerne var mange – også blandt politikere – men med et snævert 9 – 
8 flertal i byrådet, blev der bevilget de nødvendige kr. 240.000,-, mens 
beboerne selv skulle klare resten. I 1980 var man klar til at tage fat. Bebo-
erne kom med værktøj, arbejdsredskaber, arbejdskraft og den nødvendige 
kapital, og den 1. sep. 1980 kunne man indvi en lille idrætssal til en værdi 
af ca. 1.000.000,- kr. 
5 år senere tog man fat igen ved at lave en tilbygning med tilhørende kæl-
der. Det var omklædningsrum og klublokale til udendørs aktiviteterne, der 
denne gang blev tilgodeset. 
For ca. 10 år siden var der igen røre blandt ”de gale mennesker” i Hunde-
rup-Sejstrup. Idrætssalen skulle ligne en rigtig hal og udbygges til 5 bad-
mintonbaner samt 2 store aktivitetsrum, depotrum og køkken. Det blev 
efter samme procedure som de forrige gange. ”Op med ærmerne”, ”op 
med tegnebogen” og så ellers tage fat. 
År 2000 blev den nuværende idrætssal indviet. 

Prisen for ”Årets landsby” overrækkes af Søttrup til Bente Nonbo 
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TENNIS 
 
Tennis spilles på de 2 selvbyggede tennisbaner. Der er en gang ugentlig 
træning for både børn og voksne. En del af klubbens spillere deltager i 
den private sogneturnering. 
Al arbejde på og omkring banerne udføres på frivillig basis. 
Der er mulighed for at spille på en indendørs bane i hallen 
 

BØRNEIDRÆT 
 
Børneidræt tilbyder en bred vifte af aktiviteter, der tager udgangspunkt i 
en alsidig udvikling af de yngre børn. 

Tennisbanerne er etableret og betalt af borgerne i Hunderup-Sejstrup 
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ANDRE AKTIVITETER 
 
FASTELAVNSFEST 
”Landsby-Scenen” arrangerer den årlige fastelavnsfest i forsamlingshuset. 
Normalt er der stor tilslutning. 
 
LANDSBYFESTEN 
Omkring 1. Juni afvikles hvert år den traditionsrige landsbyfest, hvor 
HSUG er en aktiv medarrangør. 
 
LANDSBYPOSTEN 
HSUG har det overordnede ansvar for udgivelsen af”Landsby-Posten”, 
der udkommer 11 gange om året. 
 
JULETRÆSFESTEN 
HSUG arrangerer en årlig juletræsfest 
 

Fra årets landsbyfest 
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MARKANTE BEGIVENHEDER 
 
Hunderup-Sejstrup er nok kendt for at være landsbyen, hvor tilsyneladen-
de umulige tiltag alligevel kan realiseres. 
 

FORSAMLINGSHUSET 
 
For over 100 år siden byggedes forsamlingshuset. Den er gennem alle 
årene drevet af beboerne i landsbyen og har været rammen om mange 
kulturelle, festlige og idrætslige begivenheder. 
I 1980 var økonomien virkelig på bristepunktet, da en beboerindsamling 
gav over kr. 100.000,- i tilskud. 
I år er forsamlingshuset vendt tilbage til sine rødder ved at gå over til 
”nøgleudlejning”, så lejerne selv kan ordne alting. Det ser ud til at blive 
en succes. 

Festdag hos Kwik SPAR og Madam Madsen.                                 
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ARBEJDSMARKED 
 
 

Der er mange småvirksomheder i Hunderup-Sejstrup. En del er 
1-mands firmaer uden mulighed for at ansætte flere, men en del 
har også ansættelsesmuligheder.  
 
Der er følgende antal erhvervsvirksomheder: 
 
Landbrug:    7 heltidslandbrug i Sejstrup   
     6 heltidslandbrug i Hunderup. 
Landbrugsskole:  1 stk. 
Automekanikere:   2 stk. 
Blomsterforretning:  1 stk. 
Entreprenører:   1 stk. 
Kloakservice:   2 stk. 
Murerfirmaer:   2 stk. 
Møbelpolstring:  1 stk 
Smed:    1 stk. 
Tømrer/snedker:  4 stk. 
Urmager:    1 stk. 
Flytning:    1 stk. 
IT-firmaer:   2 stk. 
Taxi:    1 stk. 
Biavl:    1 stk. 
Brugskunst/vinhandel: 1 stk. 
Gårdbutikker:   2 stk. 
Hundeartikler:   1 stk. 
Zoneterapi:   1 stk. 
Dagligvarer:   1 stk. 
Døgninstitution  1 stk. 
Behandlingscenter  1 stk. 
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HUNDERUP SKOLE 
 
Skolen udøver sin undervisning for 0. – 3. klasse i forholdsvis nybygge-
de og renoverede bygninger og lokaler. Sidste skud på stammen kom i 
2005, hvor skolen blev udbygget og renoveret for 3,5 mill. kr. 
Skolens beliggenhed i tilknytning til Børnehaven Degnehaven, SFO og 
Hallen gør, at det er naturligt og bekvemt at bruge hinandens faciliteter. 
Hunderup Skole har altid været kendt for sit gode netværk i lokalsamfun-
det, bl.a. idrætsforeningen, Seniorklubben, Landsby Scenen og den nær-
liggende landbrugsskole Riber Kjærgård. 
Som eksempler kan nævnes: 
- Deltagelse i Seniorklubbens julemøde med Luciaoptog og opførelse af 
juleskuespil. 
- Landsby Scenen har hjulpet med tilrettelæggelse og instruering af ele-
verne, samt udlån af effekter i forbindelse med skolekomedier 
Eleverne modtager den daglige undervisning fra kl. 8.00 til 14.00 dels i 
egen årgang, og dels på hold med de øvrige årgange. På den måde sikres 
det at hver enkelt elev tilgodeses mest muligt. 
Herudover foregår de 2 sidste undervisningstimer hver mandag i værkste-
der på Bakkevejens Skole. Her er eleverne opdelt i forskellige værksteder, 
hvor de er sammen med eleverne fra Bakkevejens Skole.   

Elever på tur til ”Kratskellet”” 
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ANDRE FORENINGER 
 

BILLARDKLUB 
 
I nogle af Jyllands flotteste lokaler har billardklubben for nylig kunnet 
fejre sit 25 års jubilæum. På 2 almindelige borde samt et poolbord, er der 
alle muligheder for at dyrke denne sportsgren. 
Lokalet er indrettet med hyggekroge og kaffemaskine. 
 
 

CYKELKLUBBEN 
 
I den helt gamle vandværksbygning lige over for hallen er der en blom-
strende cykelaktivitet. Frivillig arbejdskraft har indrettet bygningen til 
klublokale, og flere gange om ugen arrangeres der cykelture på alle ni-
veauer. Der er den korte 10 km tur på dame- eller herrecyklen, og så er 
der en udmarvende lang tur for racerentusiasterne. 

Cyklisterne klar foran den gamle vandværksbygning, de selv har indrettet. 
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Det gl. vandværkshus i Hunderup Stod for nedrivning. En flok cykelinte-
resserede overtog bygningen og renoverede den. Nu er det klubhus for 
Hunderup/Sejstrup Cykelmotion  
 
Aktiv Forum: i vinterhalvåret mødes ca. 15 damer i skolens lokaler en 
aften hver anden uge. Man medbringer det håndarbejde man er i gang 
med, får nye ideer fra hinanden. Ofte med direkte kursus i pileflet, filt-
ning, maling o.l. 
 
Velkomstpakke. I 2007 lavede Lokalrådet en Velkomstpakke til nytil-
flyttere. Lokale håndværkere og handlende tilbyder nytilflyttere gratis ar-
bejde, rabat på indkøb og kontingent. Stort set alle nytilflyttere benytter 
dette tilbud. Velkomstpakken repræsenterer en værdi på ca 15.000 kr. 
 
Forskønnelsespris/Initiativpris: Prisen tildeles årligt en person, instituti-
on, forening eller erhvervsdrivende, som har gjort noget særligt for at gø-
re Hunderup-Sejstrup til et skønnere sted at bo i eller besøge, eller som 
har ydet en ekstraordinær indsats for sognet. I 2009 tilfaldt prisen arbejds-
gruppen bag ”Købmandsgården”. 
Lokalrådet og ”Hunderup-Sejstrups Fremtid” står bag prisen. 
 
Vandværksbygningen. I 2008 besluttede Esbjerg Kommune at nedlægge 
Vandværket på Kjærgårdvej, Hunderup. Planen var at nedrive bygningen. 
Lokalrådet og Hunderup Sejstrups Fremtid fik kommunen til at udsætte 
nedrivningen og er nu i gang med at finde en anvendelse af bygningen og 
overtage den.     
 
Film om Hunderup-Sejstrup. Der er netop lavet en film om landsbyen 
Hunderup-Sejstrup. Filmen får premiere i Kosmorama i Bramming i no-
vember 2009. 

Salgsfrem-
stød af stor-
parceller på 
Nørlundvej 
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Lokalrådet 
Lokalrådet er det lokale talerør til kommune, region og andre myndighe-
der.  

Maj 2008 indkaldte Lokalrådet til et Borgermøde, hvor Hunderup Sej-
strups fremtid skulle drøftes. 
Der kom 68 lokale beboere, som bidrog med en mængde gode ideer. Det 
førte til at der under Lokalrådet blev nedsat 3 udvalg. 

Helhedsplanudvalg 
Markedsføringsudvalg 
Aktivitetsudvalg 
 

Helhedsplanudvalget fik meget hurtigt Borgmesteren og Økonomiudval-
get med på, at få lavet en helhedsplan for Hunderup/Sejstrup. Midler blev 
afsat, og arkitekt Helene Plet blev udpeget til opgaven. Helene Plet arbej-
der ud fra forslag og ønsker fra Borgermødet. Aktivitetsudvalget har fået 
tildelt kr. 25.000 fra LAG til en bålhytte, petanquebane og bænke. Place-
ringen af disse ting indgår også i helhedsplanen. Hunderup/Sejstrup er 
den første landsby i Esbjerg kommune, som får udarbejdet en helheds-
plan. 
 
Markedsføringsudvalget har fået hjemmesiden for Hunderup/Sejstrup 
fornyet (http://www.hunderup-sejstrup.dk/) Hjemmesiden præsenterer 
sognet og de mange aktiviteter på en flot måde, og er et godt supplement 
til Landsbyposten (det månedlige blad). Udvalget har fået tildelt LAG 
midler til en info skærm, som skal installeres i den nye købmandsgård. 
 
Aktivitetsudvalget har siden maj 2008, hvor udvalget blev nedsat, arran-
geret en række familieaktiviteter, hvor alle kan være med, gerne hvor der 
indgår fysisk aktivitet. Bl.a. er der gennemført: 
-  3 cykelture i og udenfor sognet med madkurv og fortælling om 

historiske steder.  
-  Ugentlige motionscykelture 
I 2009 er yderligere planlagt: 

Byvandring med fortælling om steder, huse og mennesker. 
(samarbejde med Arkivet) 

Kanotur på Kongeåen.  
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SENIORKLUBBEN 

 
Mens foreningslivet starter med mor/far/barn gymnastik i 1 – 2 års alde-
ren, er der også tænkt på den ældre generation. Under navnet 
”Seniorklubben” (tidligere ”Hyggeklubben”) er de ældre medborgere i 
gang med spændende aktiviteter fra august til maj. 
Man mødes hver anden torsdag kl. 13.30 – 17.00 i forsamlingshuset. Der 
startes altid med 2 sange fra højskolesangbogen og derefter med et fore-
drag, en rejsebeskrivelse eller et musikalsk indslag. Kl. 14.30 serveres et 
godt kaffebord, den første aktivitet gøres færdig, og så sluttes der ofte 
med kortspil. 
Af gode traditioner kan nævnes Luciaoptog med skolens elever og en år-
lig udflugt i maj. 
I de mellemliggende uger er tirsdag afsat til bowling i Ribe Bowlingcen-
ter, så de ældre medborgere mødes en gang om ugen. 

Stort fremmøde om det nye vandværks fremtid 
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MENIGHEDSRÅDET 
 
Menighedsrådet i Hunderup-Sejstrup er en aktiv medspiller i sognet. Der 
er en del musikalske aktiviteter i kirken – som regel fyldt helt op med 
publikum – og så er man begyndt at gøre ”Parkgudstjenesten” til en tradi-
tion. Det foregår i anlægget, hvor træmændene er placeret. Menighedsrå-
det har en fast rubrik i ”Landsby-Posten”, hvor man annoncerer sine akti-
viteter. Der er et godt samarbejde med skolen. F.eks. havde eleverne fra 2. 
og 3. klasse lavet en alternativ altertavle med 12 tegninger om Davids 
kamp mod Goliat til en sangaften i forbindelse med landsbyfesten. 
 

 
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN 

 
Som noget helt eksklusivt har vi ”Hunderup-Sejstrup Logen”, som kun 
har mandlige medlemmer. Foreningen gør ikke megen væsen af sig udad-
til, men har netop fejret sine 20 års eksistens med en tur til Polen. 
 

 
UNGDOMSKLUBBEN 

Under navnet ”Bjælkehytten” har Hunderup-Sejstrup en velfungerende 
ungdomsklub. Klubben blev startet for over 30 år siden på 1. sal i forsam-
lingshuset. Byggematerialerne var overvejende træ, deraf navnet. Klub-
ben har nu lejet sig ind i kælderlokalet ved idrætssalen. Rummet er deci-
deret indrettet på de unge menneskers præmisser, og man har lokalet helt 
for sig selv.  
I tilknytning til rummet er der adgangsmuligheder til idrætssalen og bil-
lardlokalet plus de omgivende arealer. Fra oktober til maj er der mødeaf-
ten hver tirsdag kl. 19.00 -22.00. Der er adgang allerede fra 6. Klasse. 
 

 
SOGNEARKIVET 

 
Hunderup-Sejstrup har sit eget sognearkiv i et lokale i kælderrummet ved 
idrætshallen. Der er fast åbningstid den første mandag hver måned. 
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BØRNEHAVEN 
 
I haven, der i gamle dage tilhørte førstelæreren, har der i mange år været 
børnehave. Kommunen bevilgede bygningerne, men som i mange andre 
sammenhænge måtte borgerne i Hunderup-Sejstrup spæde til med mate-
rialer og arbejdskraft for at få en velfungerende børnehave. 
 

ANLÆGGET 
 
I anlægget på Kjærgårdsvej ejer Hunderup-Sejstrup borgerne et smukt 
anlæg med et par søer, lidt skovbeplantning og en græsplæne. Området 
er uden matrikelnummer, men bliver passet og plejet af borgerne via en 
selvbestaltet turnusordning. 
I anlægget er ”de berømte træmænd” placeret. De blev fremstillet af el-
mesyge træer for godt 10 år siden. 
7 lokale ”kunstnere” stod for arbejdet under ledelse af en ekspert fra 
København. 

Byvandring slutter i anlægget ved træmændene 


