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JULETRÆSFEST

Søndag den 8. December
2019 dannede Sejstrup Forsamlingshus igen rammen
om juletræsfesten. På trods
af vejret fandt julemanden
igen vejen ud til vores lille
landsby. I år var der stor
opbakning til arrangementet
ca. 100 børn, forældre og
bedsteforældre deltog - det
var 2 hyggelige timer som
gik med at spise æbleskiver,
hygge med familie, venner
og naboer, dansen om juletræ og nogle af børnene fik en lille snak med julemanden, som også delte godteposer ud.
Vi vil gerne takke alle, som bakkede op om arrangementet, Lucia børnene som
var blevet samlet af de 2 kommende konfirmander Josefine og Nicole, vores
hjælpsomme nissepiger og ikke mindst familien Lang som sponserede det
store og flotte juletræ.
Kærlig hilsen Gymnastikudvalget / Mai Falkenberg Riddersholm
Flere billeder herfra længere inde i bladet!
DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER
10.
JANUAR

Landsbyposten trykkes af Hans Thiim, Bramming
i 360 eksemplarer, udgives af H.S.U.G., og omdeles
til samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.
Kommercielle annoncer: 400 kr/side.
Redaktion
Ole Witte Madsen Lis Andersen
Eilif Pedersen
Tlf. 25 89 41 90 Tlf. 27 51 33 52 Tlf. 40 17 28 17

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet
eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
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Generalforsamling i Ideforum.

Hermed indkaldes til generalforsamling i Ideforums lokale.
Tirsdag, d. 4. februar 2020.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
				
Bestyrelsen.

Nytårstaffel i Hunderup Kirke

Onsdag den 1. januar begynder vi stille og roligt på det nye år.
Gudstjenesten ligger kl. 16.30 i Hunderup Kirke så man kan nå at vågne og
stille og roligt indstille sig på årstallet 2020. Et nyt kalenderår er begyndt; nogle
kalendere er allerede spækket med aftaler og planer, andres er ganske tomme.
Ved denne gudstjeneste samles vi for at lægge året i Guds hænder og bede om et
velsignet år, Guds til ære og os til gavn. Vi skal synge og bede og lytte.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på champagne og kransekage i Tårnrummet, så vi kan skåle med hinanden og ønske hinanden alt det bedste i det
nye år, som vi sammen går ind til med håb og drømme, forventninger og ønsker.
Tid: Onsdag den 1. januar kl. 16.30

Sted: Hunderup Kirke

Skalakoret sang på
bedste vis julen ind
ved juleafslutningen
i Seniorklubben i
Forsamlingshuset.
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Uddeling af puljemidler:

Der indkom ansøgninger om i alt 25.000 inden d. 1/11, som var deadline i denne
omgang.
Der blev uddelt 15.000 til entreen i Forsamlingshuset, samt 10.000 til en ny
radiator i den store sal. Derudover er der afsat et beløb til projektering af solcelleanlæg, som forventes etableret i 2020.
Der kan søges om puljemidler igen - næste deadline er tirsdag d.
21/4.

Fælles solcelleanlæg:

Der har været arbejdet med projektet hen over sommeren og her i efteråret. Vi
har fået tilladelse at fjerne læbæltet mod syd, og kommunen er i gang med at
sende sagen i nabohøring. Der er indgået aftale med DIN forsyning om at leje
Vandværksgrunden. Grunden lejes på en langtidskontrakt med et opsigelsesvarsel på 15 måneder. Vi arbejder p.t. med finansiering af projektet, som forventes
at være på plads i første kvartal af 2020
Så snart, det er på plads, indkaldes til borgermøde.
Der er i øvrigt nedsat en arbejdsgruppe til projektet.

Lejeboliger:

I samarbejde med lejeboligudvalg og lokalrådet arbejder vi stadig på at få tæt/
lav bebyggelse(lejeboliger) til Hunderup. Bramming Boligforening har vist interesse for at indgå i projektet. Den nye kommunale udstykning vest for Møllevænget er nu endelig godkendt til projektet, altså både parcelhusbyggeri og
lejeboliger.
Næste step er en endelig aftale med Bramming Boligforening og bevilling af
såkaldt grundkapital fra kommunens side.
Det forventes at være på plads d. 26/1-2020

Forårsmessen 2020:

•
Vi er kommet godt i gang – salget af stader går godt, og over halvdelen
er p.t. solgt, og det er flot, her før jul. Forårsmessen foregår i år d. 18/4, så I kan
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godt sætte X i kalenderen.
Morten Filipsen kommer og underholder.

Medlemmer i HSF:

Vi er p.t. ca. 50 medlemmer i Hunderup Sejstrup Fremtid, vores ambition er
at få endnu flere medlemmer. Så hvis du har lyst til at støtte et godt formål, til
gavn for udvikling af vores lokalområde, er du velkommen til at kontakte os.
HUSK Nytårskur i H.S.F. 10/1. (Se annoncen i Landsbyposten).
Glædelig jul.
Jørn Boesen Andersen
Formand Hunderup Sejstrup Fremtid

Velkommen til nytårskur
hos Hunderup-Sejstrups Fremtid
Hermed inviteres alle til nytårskur i Hunderup Hallens samlingssal

FREDAG DEN 10. JANUAR 2019 KL. 17 - 19.
Program:
Vi hilser på hinanden.
Der serveres lidt godt til ganen.
Fra H.S.F. fortælles om årets gang og
hvilke planer der er for fremtiden.
Kort sagt et par timer hvor vi hygger os sammen.
Af hensyn til anretningen bedes man tilmelde sig senest
tirsdag d. 7. januar
til Ole Wind på ow@kjls.dk eller sms til mobil: 4138 4357
Mvh.
Jørn Boesen

NB: Arrangementet er for alle i Hunderup/Sejstrup!
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Povl Jensens erindringer / Ole Witte Madsen
Povl Jensens barnebarn fik af sin klasselærer i 1. klasse på Kristrup Skole i
Randers til opgave at interviewe sin bedstefar. Povl Jensen er født på ejendommen Søndergård i Hunderup den 21. juni 1941 og virkede som lærer i Randers
fra 1965-2005. Sin pensionisttilværelse nyder han sammen med sin kone Jonna,
og så bruger han en del tid på sine 6 børnebørn og med at spille på blæseinstrument. I 2022 har de diamantbryllup.
Julehygge i Hunderup skole og Juleforberedelser på Søndergård
- som bedstefar Povl husker det.
I gamle dage da året hed 1947 var børnehaveklassen ikke opfundet, så jeg
startede i 1. klasse hos frøken Vestergård. Vi sad i samme klasselokale som
eleverne 2., 3., og 4. klasse – 24 elever i alt. I klasselokalet ved siden af
underviste lærer Møller Kristensen de
store elever i 5., 6. og 7. klasse.
I kan tro, vi julehyggede. I først time
alle skoledage i december måned fik
vi lov at tænde vores kalenderlys, og
så læste frøken Vestergård en lille historie.
Vi gik sandelig også i skole om lørdagen i gamle dage.
Lærer Møller og frøken Vestergård lavede også en rigtig sjov julefest for alle
skolens elever (vi var 45 elever) og vores mor og far fik også lov til at være
med. Vi startede med a klippe julehjerter, flette kurve, lave musetrapper, og
nogle forældre kunne lave små nisser
af røde piberensere og vat. Så kan I
tro, vi fik pyntet et flot juletræ. Nogle
af de store elever optrådte med et ju-

lespil om de frække GÅRDNISSER,
der hver nat væltede bondemandens
mælkespand, fordi de var sure over,
at bondemandens kone ikke satte en
ny skål risengrød op på høloftet til
dem hver dag i december måned. Husker I at sætte risengrød op til skolens
nisse, som jo bor i en halmballe på
loftet? Nu blev der banket hårdt på
døren – vi blev stille – og ind kom
julemanden med en stor kurv, og vi
fik alle en pose med julegodter i. Og
mens vi spiste julegodterne sat vi og
gættede på, hvem der mon var årets
julemand – JO, det var frøken Vestergård.
Vi var så spændte på, om der var en
appelsin i posen, for appelsiner var
sjældne og kunne kun købes hos
købmanden op til jul. Min bedstemor Margrethe lærte os børn at lave
en sutteappelsin: vi skar et lille hul
i appelsinen og pressede to stykker
sukker ned i hullet, og så pressede
vi med hænderne på appelsinen, til
saften havde opløst sukkerstykkerne,
og så suttede vi den søde saft i os –
UHM hvor det smagte.
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Jeg boede jo på en gård med køer,
heste, høns og grise og én af grisene
kaldte vi JULEGRISEN. Det var den
gris, store, stærke Hans Peter skulle
slagte for os til jul Når grisen var død,
blev den vasket i meget varmt vand
og hårene blev skrabet af, for skindet
skulle nemlig blive siddende på køEt år kom der så megen sne dagen før det. Så tog Hans Peter den store kniv
julefesten, så vi var bange for at festen frem og parterede grisen, så den blev
blev aflyst. Vi kunne slet ikke se ve- til rigtig mange fine stykker kød. Min
jen, så højt lå sneen og sneploven var mor lavede selv rullepølse og hakikke opfundet, så mændene og dren- kede kød til leverpostej, og grisens
gene fandt skovlene frem og skovlede tarme blev renset for madrester og
sneen op langs vejsiden´; så højt, at vi vasket grundigt – derefter fyldt med
ikke kunne se husene ude fra vejen. Jo, fyldt med hakket kød og så havde vi
I kan tro, der var sne, da jeg var barn.
flere meter medisterpølse.
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Nu hentede lærer Møller sin violin og
spillede nogle sjove sanglege:
Med hænderne siger jeg klap, klap,
klap – med fødderne …
Bro, bro brille, klokken ringer …
Ris ras …
og mange flere

Da jeg var barn kunne man ikke købe
køleskabe og frysere til almindelige
hjem. Så for at kødet ikke skulle rådne,
blev det lagt ned i et stort trækar, hvori
der var vand med salt i.
Slagteren sørgede altid for, at grisens
tisseblære ikke gik i stykker. Han tømte den, vaskede den og pustede den op
med luft, hvorefter han bandt en snor
om det lille rør – og så havde vi pludseligt en FODBOLD.
Nu var der julemad til os alle, men juleaften spiste vi også JULEANDEN.
Vi var tre børn, min mor og far og
bedstemor boede hos os, og så havde
vi en karl og en pige. Min bedste mor
var en hyggelig og rar gammel kone.
Juleaften sendte bedstemor altid os
tre børn ud for at vaske andefedtet af
hænderne inden vi
skulle spise desserten – og sandelig om ikke vi tre
børn hver fandt
en mandel og fik
en marcipangris
i
mandelgavehvordan kunne vi
tre børn dog være
så heldige år efter
år?

for først da kunne man se de flotte
udsmykninger i butiksvinduerne. Der
var flotte landskaber med masser af
sne og huse med lys i. Og mange nisser, som hoppede og dansede og en
hel nissefamilie, der kørte rundt i
et tog. Vi tre børn fik lov til hver at
vælge en forretning, som vi gerne
ville ind i. Mine to søstre valgte altid
forretninger med dukketøj og ting til
dukkehuset. Jeg valgte en butik, der
hed TUSIND TING, og her så jeg en
dampmaskine, som jeg slet ikke kunne blive færdig med at kigge på. Og
da vi juleaften dansede om juletræet
kiggede jeg hele tiden på den store
pakke med sedlen TIL POVL – hvad
var der mon i pakken?
SNIP – SNAP – SNUDE
Nu er bedstefar Povls juleminder ude.

Fjorten dage før
jul kørte hele familien til Esbjerg
Landsbyposten Januar 2020
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Ordinær
generalforsamling i
Onsdag den 19. februar 2020 kl. 18.30
i Sejstrup Forsamlingshus.
Forsamlingshuset vil gerne være vært
for en gang suppe.
Hvis man ønsker en portion, bedes man kontakte
Ole Bix på 40377732, senest onsdag d.12. februar.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde senest den 12. februar
2020, på mail olebixjensen@hotmail.com
Landsbyposten Januar 2020

9

INDSAMLING AF JULETRÆER

SØNDAG DEN 5. JANUAR 2020
Der bindes kr. 20,00 fast til træet, og det lægges ud til vejen senest 		
søndag kl. 9.00.
Vi kører på alle afmærkede veje på kortet.
Der køres desuden:
Ribevej: fra Hedemarksvej til Grøftevej
Hele Stratvej
Puggårdsvej: fra Ribevej til Jernvedvej
Sejstrupvej til Gørdingvej
Hele Kragelundvej
Hele Nørlundvej
Kjærgårdsvej: fra Ribevej til Gl. Darumvej
Hele Fruerlundvej
Hvis I har spørgsmål, eller bor udenfor området og gerne vil have
hentet juletræ, kan i kontakte Sigurd på tlf 41 85 23 00.
Hele overskuddet fra indsamlingen går til drift af forsamlingshuset.
Mvh
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Nyt fra Lokalrådet / Claus Simonsen
Lokalrådet er mandskabsmæssigt gået tilbage, idet vi på årsmødet ikke fik
fundet en erstatning for Helle Hvitved. Derfor drosler vi lidt ned for vore
egne aktiviteter, idet forstyrrelser som arbejde og privatliv jo også gør krav
på vor tid. Vi ønsker stadig at der bliver arbejdet videre på nogle af de spændende projekter der er blevet foreslået – men vi må se i øjnene at lokalrådet
selv ikke magter at levere hele arbejds-indsatsen. Vi vil derfor gerne forestå
oprettelsen af nogle underudvalg – i stil med de allerede etablerede udvalg
der arbejder med hhv. lejeboliger og Hollænderskoven – som kan arbejde
med specifikke projekter. Vi kunne tænke os at der blev etableret udvalg som
vil arbejde med:
•
Et forslag om at der etableres shelters ved Vandværksskoven til glæde
for dem der ad Drivvejen kommer igennem vort område
•
Et projekt der går du på at etablere attraktive parkeringsmuligheder
for gæster i autocampere. Foreløbige forslag til placering: P-pladsen ved købmanden eller P-pladsen over for kirken
•
Et projekt der går ud på at etablere en belyst og godt farbar sti fra
Kirkevej bag om Kirkevej 52 og 54 til Ribevej i Sejstrup.
Lokalrådet vil koordinere og være med til at starte udvalgene op, vi vil sørge
for den nødvendige kontakt til kommunen, og vi vil i den udstrækning det er
muligt, følge udvalgenes arbejde og eventuelt deltage i en del af møderne,
hvis det er ønsket.
Interesserede kan henvende sig til lokalrådet på mailadressen lokalraad@
hunderup-sejstrup.dk, og så vil vi sætte jer i forbindelse med hinanden.

SOGNEARKIVET

v/ Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19,30 til 21,30
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Nye priser i HSI / Mette Bjergmark
Fra 1. januar 2020 er der nye priser på leje af hal og samlingssal i HSI.
Klublokale (fra nøgle udleveres til den afleveres)
Klublokale
Samlingssal (fra nøgle udleveres til den afleveres) *
Samlingssal *
Hele hallen til aktiviteter ved leje af andre lokaler
Halv hal til aktiviteter ved leje af andre lokaler
Fest i hele hallen
Fest i halv hal
Borddækning fra kl. 18:00 dagen før
Hele hallen til aktiviteter **
Halv hal til aktiviteter **
Leje af badmintonbane **

Pr. time
Fast pris
Pr. time
Fast pris
Fast pris
Fast pris
Fast pris
Fast pris
Fast pris
Pr. time
Pr. time
Pr. time

120 kr
1200 kr
200 kr
2000 kr
900 kr
600 kr
5000 kr
4000 kr
400 kr
350 kr
200 kr
100 kr

* HSUG har adgang til klublokalet, når hallen er lejet af HSUG. I dette tidsrum kan samlingssalen derfor lejes ud til samme pris som klublokalet.
** Kan også lejes uden forudgående aftale, men så skal der betales for løse
timer på MobilePay nr.: 945471, før aktiviteten starter. Øvrig leje betales ved
at overføre beløb til HSI’s konto senest 1 uge før arrangementet.
Leje af lokaler (ikke ad hoc løse timer) kan ske hos Anette Bjerrum Jørgensen,
tlf. 51 71 99 58, bjerrum-sejstrup@get2net.dk.
Ved leje af løse timer kan nøgle lånes hos en af HSI´s forretningsudvalgsmedlemmer: HC Jochimsen, Kjeld Ø. Thomsen, Keld Østergaard, Flemming Præst
eller Mette Bjergmark.
Ved øvrig leje af lokaler udleveres nøglen efter aftale hos Hanne Østergaard,
Ole Wind eller Flemming Præst.
Med venlig hilsen
HSI
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Kalendermøde / Ole Witte Madsen
Kalendermøde
Søndag d. 19. januar 2020 kl. 12.15 er alle interesserede velkomne til frokost
og kalendermøde.
Jeg holder gudstjeneste i Hunderup Kirke kl. 11, hvor alle naturligvis også
er velkomne.
Formålet med mødet er dels, at vi møder hinanden på tværs af foreningerne,
og dels at vi fastlægger flest mulige begivenheder og aktiviteter i år 2020, så
vi undgår, at vore aktiviteter falder oveni hinanden. Tag gerne alle jeres planlagte arrangementer og ønsker til datoer med, så vi kan møde hinanden velforberedte. Send også gerne de datoer til mig, som I allerede har planlagt for
2020. Jeg har gode erfaringer med sådan et kalendermøde fra Vilslev sogn,
hvor repræsentanter fra de forskellige foreninger én gang årligt mødes over
frokost til samtale og planlægning af det kommende år. Det styrker fællesskabet i sognet og kendskabet imellem de forskellige foreningsengagerede.
I 2020 er der et stort arrangement i Ribe: Genforeningsjubilæet, der foregår i
Ribe fra den 21.-24. maj 2020 – læs mere: genforeningen2020.dk Jeg tænker,
der måske kunne være noget, man kunne tage til som forening.
Tilmelding til frokost og mødet skal ske til mig senest tirsdag d. 14. januar.
Jeg ved endnu ikke, hvor vi skal mødes, men det melder jeg ud, når vi nærmer os. Det bliver et sted i Hunderup eller Sejstrup.
Med venlig hilsen
Ole Witte Madsen, cand.theol., kirkebogsførende sognepræst i Kongeåpastoratet
Tlf. 2589 4190, om@km.dk, Vilslevvej 67, Vilslev, 6771 Gredstedbro
Landsbyposten Januar 2020
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Filmaften i Sognehuset / Ole Witte Madsen
’I krig og kærlighed’ hedder den danske film fra 2018, som vi samles om at se i
vintermørket. I 2020 markeres 100-året for Genforeningen i 1920, så her er en
god anledning til at se eller gense denne film.
(Fra anmeldelse på ’Film og Tro’): ’Alle kneb gælder i krig og kærlighed’ - det
er i høj grad, hvad filmen ”I krig og kærlighed” handler om. Præget af Første
Verdenskrig og præget af, at kærlighed i krigstid kan være en svær manøvre,
foretager hovedpersonerne i historien valg og bruger de kneb, de nu engang
synes er nødvendige for at bl.a. overleve/beskytte familien/bevare æren.
Det er, så vidt vides, den første danske film med udgangspunkt i Første Verdenskrig. Vi har masser af film om Anden Verdenskrig, men det er altså første gang,
at de fire års krig – og især sønderjydernes tvungne krigstjeneste for det tyske
kejserrige – er udgangspunktet for en dansk film. (Censur: 15 år)
Tid og sted: Onsdag den 29. januar kl. 19.00 i Sognehuset, Gredstedbro.
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Møder i seniorklubben / Alex Andersen
Torsdag den 9. januar kl. 13.30 i forsamlingshuset
Mona Andersen fra Esbjerg
Om barndomsbyen og årene som sangerinde.
Mona Andersen og født og opvokset i Esbjergbydelen,
Jerne, og har lavet udførlige optegnelser over sit liv. Det
vil hun fortælle om.
Som helt ung blev Mona sangerinde i forskellige pigtrådsgrupper og har fortsat hermed indtil for et par år
siden.
Beretningerne fra livet som sangerinde vil naturligvis
blive suppleret med nogle sange.
Som et kuriosum kan nævnes, at Dan Andersen nu danner par med Monas datter, Dorthe.

Torsdag den 23. januar kl. 13.30 i forsamlingshuset
Annelise og Thyge Bruun, Holsted
Vandretur i Nepal.
Annelise og Thyge Bruun fortæller om deres spændende og barske vandretur
gennem tre uger i Nepal.
Thyge Bruun er efterhånden en meget erfaren vandringsmand. Han har
bl.a. travet på den spanske pilgrimsrute, Caminoen, og kravlet til tops på
Kilimanjaro i Afrika sammen med
sin datter.
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Torsdag den 6. februar kl. 13.30 i forsamlingshuset
”Michael Tauber - en skæbnefortælling”
Af Niels Ole Frederiksen.

Michael Tauberer født i Berlin i 1935 af jødiske forældre. Han blev sammen med sine forældre deporteret
til Polen, senere i Ausschwitz og videre til Stutthof.
Michael var i 1944 kun 9 år gammel. Faderen døde
efter ankomst til Stutthof,
og moderen sad i lejrens kvindeafdeling. Han var
nu helt alene. Han møder nu den danske fange, Axel
Poulsen, som delte sin Røde Kors pakke med Michael. Det blev Michaels redning. Efter befrielsen
emigrerer han til USA med sin mor i 1948.

Efter et langt liv med
videnskabeligt arbejde
i USA’s rumfartindustri
går Michael på pension
og får trang til at opsøge
sin egen fortid.
Hør Niels Ole fortælle
Michael Taubers skæbnefortælling.
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FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP

Claus Jæger, Formand 75 17 38 53 / 22 78 82 39, clausjaeger@stenhedegard.dk
Jan B. Andersen, Næstformand, 28 49 50 29, jan.b.andersen@bbsyd.dk
Vicki Hejn, Kasserer, 30 70 86 70, hsugkasser@outlook.dk
Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
Doris Præst, 40 33 42 97, kirketoften9@gmail.com
HJEMMESIDE: www.hsug.dk

		

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON: Claus Jæger, Dan Andersen, badminton@hsug.dk
BILLARD/E-SPORT: Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
FODBOLD: Lars Jensen, 60 92 30 08, Claus Schønwandt, fodbold@hsug.dk
GYMNASTIK: Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, Karina B. Jensen, 28 49 45 13, gymnastik@hsug.dk
PETANQUE: Erik Madsen, 29 70 17 06, Alex Andersen, 29 70 28 72, petanque@hsug.dk
TENNIS: Jan B. Andersen 28 49 50 29, Eilif Fogh Pedersen, 40 17 28 17, tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com
FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix Jensen, 40 37 77 32. UDLEJNING: Camilla Hejn,
75 17 24 02, sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I IDRÆTSSAL: H.C. Jochimsen, 40 53 23 19. UDLEJNING: Anette B Jørgensen, 		
51 71 99 58, bjerrum-sejstrup@get2net.dk
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: Jesper Brix, 61 62 61 90, jb@bpi.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: Jørn Høeg, 20 34 13 04, 1988hsfb@gmail.com
IDEFORUM: Mette Fredslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com
K-34: Michael Rosendal, 28151373 / 53500771, mr@simplehomes.dk
KØBMANDENS VENNER: Dorthe Knudsen, kobmandensvenner@hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Len Søgaard, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 42 48 19 55, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Lena Randrup, 75 17 30 97, randrupxlassen@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Gerda Bjerrum, 75 17 31 45 / 28 83 08 45, gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
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SOGNEKALENDER
Ons
Søn
Tor
Fre
Søn
Tor
Fre
Tir
Ons
Tor
Lør
Man
Tir
Tor
Ons
Man
Fre
Lør
Lør
Man
Ons
Lør

1 jan
5 jan
9 jan
10 jan
19 jan
23 jan
24 jan
28 jan
29 jan
30 jan
1 feb
3 feb
4 feb
6 feb
19 feb
2 mar
6 mar
7 mar
28 mar
6 apr
8 apr
18 apr

16,30
913,30
17-19
12,15
13,30
18
19,30
19
19,30
18

Nytårstaffel i Hunderup Kirke. s. 3
Indsamling af juletræer. s. 10
Sangerinden Mona Andersen i Seniorklubben. s. 15
Nytårskur i Hunderup Sejstrups Fremtid. s. 5
Kalendermøde. s. 13
”Vandretur i Nepal” Seniorklubben. s. 15
Landsbyscenens forestilling
Landsbyscenens forestilling
Filmaften: ”I krig og kærlighed” s. 14
Landsbyscenens forestilling
Landsbyscenens forestilling
Samtalesalon. s. 11 i Dec.nr
Ideforum - generalforsamling
13,30 ”En skæbnefortælling” Seniorklubben. s. 16
18,30 Sejstrup Forsamlingshus - generalforsamling. s. 9
Samtalesalon. s. 11 i Dec.nr
Koncert/foredrag med Thomas Buttenschøn
Børnedisco
Kun for kvinder
Samtalesalon. s. 11 i Dec.nr
Fællesspisning
Forårsmesse
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