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HUSKEKALENDEREN
Uge 40 ca. 1. okt.

Gymnastik starter

Man. 6. okt. 19.30

Sangaften med Roll Præstegaard

Tir. 7. okt. 18.30

Børneteater starter i forsamlingshuset

Man. 20. okt. 19.30

Johan Herold fortæller om højskolesangbogen

Tor. 23. okt. 19.00

”Ideforum” starter på skolen

Lør. 25. okt. 18.30

”Irsk aften” med Denis McLaughlin i forsamlingshuset

Tir. 11. nov.

Valg til menighedsrådet

Lør. 6. dec. 18.00

Julefrokost i forsamlingshuset

Hver tirsdag

Cykeltræning fra ”Rytterhuset”

Mærkedage
Ny rubrik, som vi gerne modtager mange henvendelser til.

Nyfødte
Jette Grøndal og Klaus Rasmussen har fået en datter, Marie
Malene Rasmussen og Michael Kvist har fået en søn, William
Berit og Tom Andreasen Sørensen, Lunagaard, har fået en søn den 19. september
2008. Han skal hedde Alexander.
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Seniorklubben er kommet godt i gang med den nye sæson. Der blev lagt
ud med en tur til Esbjerg havn den 4. sep., netop den dag planerne om
det nye Siemens-byggeri blev offentliggjort. Med havnefoged, Torben
Jensen, fra Darum som en inspirerende guide, blev vi vist rundt i alle
kroge af havnen og fik en grundig orientering om udviklingen. Det var
yderst interessant.
Tirsdag den 9. sep. blev bowlingsæsonen indledt i Ribe bowlingcenter,
og der fortsættes alle tirsdage kl. 15.00 i ulige uger.
Første arrangement i forsamlingshuset handlede om livet på Færøerne.
Forhenværende skoleinspektør på Bakkevejens skole, Knud Jensen, gav
en historisk gennemgang af udviklingen på de forblæste øer og sluttede
med at vise en flot film fra en motorcykeltur til Færøerne i 2001.
Torsdag den 2. oktober kl. 13.30 kommer sygeplejerske, Elin Forum, og
fortæller om livet på et hospice.
Torsdag den 16. oktober kan man høre om en tur i mobilhome gennem
Rusland. Det er Jørgen Elbæk, der fortæller.
Torsdag den 30. oktober er der foredrag med Mia Haahr fra Bramming.
Alex Andersen

4
Torben Jensen fortæller om Esbjerg Havn

”Cabarevyen ta’r på landet”
Hvad er mere naturligt, end at den røde tråd i dette års udgave af
cabarevyen skal være landlige temaer og landsbyen, når det nu er
Landsby Scenen der står bag arrangementerne i Sejstrup Forsamlingshus.

Endnu engang vil sang og musik være dominerende, ligesom
egne tekster om aktuelle emner, både lokalt og kommunalt,
vil blive taget under kærlig behandling.
Revyholdet bliver bakket op af et 4-mands orkester, og nogle
dygtige dansepiger.
Uden at afsløre for meget, vil publikum få glæde af den nyeste
teknik inden for kulisse og lysteknik, som for første gang vil
blive taget i brug i dette års cabarevy.
Revyholdet mødes første gang uge 41, og består i år af:
Instruktører:
Aktører:

Dansepiger:
Orkester:

Jørn og Jan Andersen
Janni Brorsen, Karina Andersen,
Lis Stenger, Pia Bjerrum, Peter Larsen,
Lars Søgård, Jørn Andersen
Ane Pedersen, Sissel Karlsen
Maria Højtoft, Niels Jørgen Hvidberg,
Thomas Hvidberg, Jeppe Christensen

Cabarevyen opføres følgende datoer:
Lørdag den 17/1 2009
Onsdag den 21/1 2009
Lørdag den 24/1 2009
Tirsdag den 27/1 2009
Torsdag den 29/1 2009
Lørdag den 31/1 2009
Billetsalget foregår torsdag den 4. december 2008
– mere herom i næste udgave af Landsby Posten.
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Om Brugsen
Flere har i Landsbyposten nævnt vigtigheden og værdien af at
have en dagligvarebutik i vores sogn. Alle ved også, at det kun
kan lade sig gøre ved at øge omsætningen. Jeg vil prøve at give
nogle eksempler på disse to ting.
1. Hvilke værdier er der ved at have et lokalt indkøbssted?
Det giver flere tilflyttere – Husene bevarer deres værdi – Det giver beskæftigelse for nogle af sognets unge - Butikken bruges af skolen, børnehaven og landbrugsskolen – Børn kan trygt sendes i Brugsen, og de
lærer at handle ind - Ældre kan gå, cykle eller køre i et køretøj til butikken – Det er et indsamlingssted til mærkedage – Der er en god service,
betjening og vareudkørsel. Der er en OK-tank, der foruden at sælge benzin og diesel, hvert år giver penge til HSUG ca. 7000 kr. – Man sparer
tid i nærbutikken og sparer kørsel til en anden butik, hvis man lige står
og mangler noget – Der er åbent alle ugens dage – Der er nybagt brød –
Der er markedsdage og andre arrangementer – Man mødes i Brugsen.
Osv.
Vil vi undvære disse værdier? Hvis ikke - hvor meget vil vi så betale for
dem ??
2. Hvordan kan man øge omsætningen i Brugsen, uden at det
koster en formue?
Bruge den ugentlige tilbudsavis fra Brugsen – Købe coop-x-tra varer til
faste lave discountpriser - Købe uddelerens daglige nedsatte varer (det
er svært at købe ind til en lille butik med så mange forskellige varer,
som vores butik har; men det kan jo så komme kunderne til gode) – Få
et tilbud fra Allan ved storkøb – Fylde benzintanken op før man kører
en længere tur – osv.
Mange andre tilsvarende eller større lokalområder har lukket deres dagligvarebutik. Både Darum og Andrup har lukket. Begge steder har de
forsøgt af få en butik igen, men det er meget svært og dyrt, når den èn
gang er nedlagt. Det er mange gange lettere at holde gang i en butik,
6 har gode fysiske rammer, et dygtigt uddelerpar, en god besom endda
styrelse, friske ansatte og en aktiv befolkning. Det har vi.

NB. Vi har også mange private virksomheder i sognet, som det er vigtigt
at støtte. De giver arbejdspladser, tilflyttere og liv i landsbyen. Vejrup er
lige blevet kåret til årets landsby i Danmark. Det skyldes ikke mindst deres 35 lokale virksomheder med 230 ansatte.
Grunden til at Brugsforeningen ofte bliver nævnt er, at virksomheden er
en forening, som er oprettet af beboerne og ejet af beboerne.
Knud Runge

Petanque-mesterskaber i Hunderup-Sejstrup
Hen over sommeren er der afviklet petanque-mesterskaber i HunderupSejstrup på banen i Kirketoften. Der er spillet i en decideret voksenrække samt en række med deltagelse af blandede hold.
Voksenrækken var inddelt i 2 puljer og bød på mange spændende kampe, inden de 4 finalehold var klar til det afsluttende finalestævne.
Finalen blev et tilløbsstykke med næsten 30 deltagende personer til kaffe, grill, pølser og kage. Det var ren hygge, mens kampene om mesterskabet startede med en sand gyser. I første semifinale lykkedes det Jytte
og Johannes Clausen at hive en spinkel sejr på 13 – 12 i land mod Mette
og Eilif. I den anden semifinale vandt Hanne og Alex Andersen 13 – 7
over brugsuddelerparret, Anja og Allan. Finalen blev vundet af Hanne
og Alex med 13 – 9 mod Jytte og Johannes, mens Mette og Eilif tog 3.
pladsen med en sejr på 13 – 7 over Anja og Allan.
Den blandede række vandtes af Rasmus Nørby og Niels Frederik Bjergmark foran Joachim og Michael Bertelsen.
Der skal lyde en stor ros til Mette og Erik Bjergmark for det flotte arrangement. Petanque er en afslappende familieaktivitet, men i en turnering
som denne opstår der mange nervepirrende situationer. ALLE kan være
med, og som det kan ses på resultatet, er det helt tilfældigt, hvem der
vinder.
Der må gerne være flere tilmeldte næste år.
Alex Andersen
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Årsmøde
Onsdag d. 10/9 afholdt sogneudvalget og lokalrådet årsmøde.
Der var mødt godt 20 personer op.
Først var der generalforsamling i sogneudvalget.
Leif Knudsen aflagde beretning om årets aktiviteter og lagde op til en debat om sogneudvalgets fortsatte eksistens. Resultatet blev at sogneudvalget arbejder på at finde ud af, hvor de aktiviteter som hidtil har ligget i
sogneudvalget, kan placeres. Derefter skal spørgsmålet om nedlæggelse af
sogneudvalget afgøres på en ekstraordinær generalforsamling. Leif Knudsen blev genvalgt til sogneudvalget. Folmer Boel Hansen aflagde regnskabet, som viste et lille underskud på 232 kr. og en kassebeholdning på
18000 kr. Regnskabet blev godkendt.
Dernæst var der årsmøde i lokalrådet.
Lars Boel aflagde beretning fra aktivitetsudvalget, Jørn Andersen fortalte
om arbejdet med udbygningsplaner, og Michael Bertelsen berettede fra
markedsføringsgruppen. Under det sidste punkt blev et udkast til en ny
hjemmeside præsenteret af Niels Jørgen Hvidbjerg, Pia Bjerrum, Thomas
Hvidbjerg og Jeppe Christensen. Der var mange spørgsmål og kommentarer til udkastet.
Den eksisterende hjemmeside blev også debatteret og Pia fik grønt lys til
at opdatere den og fjerne uaktuelle sider. Hun har efterfølgende været i
gang, så hjemmesiden nu er blevet mere aktuel. Redaktionen vil gerne have informationer, så hvis man ligger inde med oplysninger, der skal med
på hjemmesiden, kan man enten sende dem direkte til Pia på bjerrum@newmail.dk eller hvis oplysninger også skal i landsbyposten, kan
man give besked til Alex og Henrik, så sørger de for at oplysninger kommer videre til hjemmeside-redaktionen.
Beretningerne
blev taget til efterretning.
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Der har hersket lidt forvirring om navnet på lokalrådet/landsbyrådet. I
vedtægterne står der landsbyråd, men overfor kommunen hedder vi lokalråd. Det blev vedtaget at vedtægterne ændres så vi nu hedder Hunderup
Sejstrups lokalråd.
Regnskabet blev fremlagt med et underskud på 4277 kr. og en egenkapital
på 4826 kr. Regnskabet blev godkendt.
Under evt. blev årets forskønnelsespris uddelt og i år gik prisen til Berit
og Tom i Ribevej 71 for deres store arbejde med at skabe liv i den gamle
købmandsforretning, i form af Lunagård.
Der blev sluttet af med et stort kaffebord sponseret af Kammerslusen.
På bestyrelsernes vegne
Lejf Bjerrum Jørgensen
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Forskønnelsesprisen gik i år til Lunagaard

Kom og lav gymnastik i det glade
Hunderup/Sejstrup
Børneidræt og gymnastik
Vinteren 2008/2009 opstart i uge 40.

Hejsa drenge og piger i alle aldre. Nu er det igen tid til sved på
panden, fart og tempo, redskaber - kun fantasien sætter grænser.
Kom og vær med til at dyrke gymnastik i vores lille forening.
Forældre & barn
3-4 år drenge & piger
Børnehave børn
4-5 år drenge og piger
Bh.kl -1.-2. kl. drenge
Bh.kl. -1-3 kl. Piger
3-4-5 kl. piger og drenge Spring
Målrettet træning
Herre

Lars Søgaard og Susan
Frederiksen
Laila Vejrup, Mai Lorensen, Marie, Anette,

Torsdag kl. 16.30 17.30
Onsdag kl. 16.00-17.00

Bente Held, Birte Birk,
Heidi, Celina, Annie.
Mai Lorensen, Sonja
Hansen,
Karen, Marie.
Pia Ebbesen, Natascha
Wede, Anne Sørense,,
Camilla,Rikke, Tina.
Lars Boel/Anne Sørensen, Jesper Hansen
Helle Hvitved og Gitte
Knudsen
Leif & Åge

Mandag 15.30-16.30
Tirsdag. kl.17.00- 18.30
Onsdag 17.00- 18.00

Onsdag 18.00 – 19.00
Onsdag 20.00-21.00
Onsdag 19.00-20.00

Hjælp !!!!!!! Vi savner en voksen til modtagning til Spring og hjælpetrænere til 3-4 år drenge og piger. Har du tid, så ring 75174343
til Laila Vejrup.
Til vores gymnastik er der ingen ventetid ved redskaberne, her er masser af plads til bevægelse.
Info til lederne/hjælpetrænere: Første ledermøde 3. september kl.
19.00 i samlingssalen HSI.
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På gensyn
HSUG Gymnastik udvalget.

GYMNASTIK
FOR DE FRISKE
Hej alle piger fra bh. – 1. – 2. klasse
Så er det snart tid til at lave en masse gymnastik fyldt med leg, spring og
rytme.
Hvis du er en pige, der er frisk og klar til at have det sjovt, så står vi
nogle friske instruktører klar.
Vi håber selvfølgelig, du møder op, når vi starter på gymnastiksæsonen
den 1. oktober.
En masse gymnastikhilsner fra
Rikke Jochimsen
Tina Andersen
Camilla Harreby
Pia Ebbesen
Natacha Wede 40854120
Anne Sørensen 28349217

Velkomstpakke
Er du flyttet til Hunderup/Sejstrup efter 1. januar 2007, kan du modtage
en Velkomstpakke til en værdi af ca. 15.000,- kr. fra lokale erhvervsdrivende og foreninger.
Henvendelse til: Bente Nonbo, Rønnesvinget 2, tlf. 7517 2167
eller Aage Fredslund, Kirketoften 11, tlf. 7517 4032
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Mindeord
Frede Johansen Bondesen f. 101138 død 240808 begravelse 300808
Frede Bondesen er ikke mere, men hans historie lever, ikke blot i hjerterne
på dem som stod ham nær, men også hos dem, der kendte ham eller blot
havde hørt om ham og beundrede hans evne til at komme igennem selv de
aller største lidelser. For man må sige at Frede fik sit at kæmpe med.
Frede blev født i Sejstrup og trådte sine barnesko her i sognet. Han var
nummer to ud af fem. Efter konfirmationen kom han ud at tjene ved landbruget i omegnen. Faderen var daglejer og arbejdede ved jernstøberiet i
Ribe. Frede blev udlært jernbinder. Han arbejdede hos en entreprenør og
kom i 1973 ud for en arbejdsulykke, idet han faldt meget uheldigt ved et
brobyggeri i Gredstedbro. Han beskadigede ryggen så alvorligt, at han
siden måtte bruge korset og blev førtidspensioneret inden han var fyldt 40
år. Siden var han hjemmegående.
Ikke alene døjede Frede med ryggen, han havde også en svær kredsløbslidelse. I løbet af årene 1990 og 91 fik Frede amputeret først det ene, og så
det andet ben. Ingen kan undre sig over at det gav ham en vældig depression, som han kom igennem, det bemærkelsesværdige er, at Frede ikke
forandrede sig. Han kunne være blevet selvmedlidende, eller bitter, eller
opgivende, men ingen af delene skete. Han forandrede ikke sind, han var
stadig den samme, fulgte interesseret med i det sociale liv, var hjælpsom
over for naboerne, altid venlig, smilende, glad og positiv, omsorgsfuld
over for sin familie, levende optaget af de andre, ikke mindst sine søskendebørn, som han betragtede som sine egne børnebørn. Han snakkede med
dem, spillede kort og Ludo med dem og de var altid glade for at komme
på besøg.
Frede giftede sig i 1959 med Ester Pedersen fra Esbjerg. I begyndelsen af
deres samliv, var de fodermester par i Gørding. Esther fødte ham to sønner, men hun havde dårligt hjerte og sukkersyge og døde som 48-årig.
Herefter overtog Frede husførelsen og opdragelsen af sine drenge. Gik
han ud, var drengene med, de fulgtes altid ad. For ca. 3 måneder siden fik
Frede konstateret uhelbredelig lungekræft. Han gjorde ikke stort ståhej ud
af det, men
12 besluttede at han ville dø i hjemmet. Gennem alle årene havde
han givet drengene alt hvad han havde, og de gav ham igen på samme måde, da han fik brug for det, de passede ham nat og dag.

Fredes kæreste fornøjelse var at tage på Brørup marked, og det var dyreauktionen han gik efter, han nød at overvære folkelivet og han holdt af
at få en snak med bønderne. Ugen inden han døde blev hans sidste tur til
Brørup.
Døden kom uden tvivl som en udfrielse for Frede Bondesen, som pådrog
sig mange års fremadskridende sygdomme, som lægerne ikke kunne gøre
meget ved. ”Sådan er det bare” så døden kan somme tider opleves som en
ven, samtidig med at man savner den døde.
"'Nu har vores far fået fred.' Det var den sammenfatning, jeg fik da jeg
besøgte Fredes hjem i tirsdags for at tale med jer, Fredes to drenge, Poul
Henning og Palle. Og det er så sandt, som det er sagt, og mon ikke også
Frede selv oplevede det sådan i sine sidste timer.
Arendse Dyssel

GDM Danmark IT Også for Private
Salg og opsætning af Hjemme Pc’er og Netværk.
Salg af 3 mobilt Netværk med op til 7.2 Mbit/s - Frihed... også i huset,
med EaZyInternet. Privat & Erhverv. Pris fra 299,- pr. md.
Forhandler af alle kendte mærkevare samt en del ukendte.
HP, Tosiba, Acer, Asus, Sandberg, Logitech, Emira, NEC, NextWindow, Canon, Brother, Epson, BenQ, Microsoft, MSI, Kingston, ICE, Aopen, Avast antivirus. + mange andre…

Fri levering i Hunderup/ Sejstrup og omegn.
- Intet på lager - ¨¨¨¨¨ - levering 3-5 dage -.
Ved køb af pc her, er opsætning med i prisen.
Varehus-pc, tager jeg 500,- kr. for opsætning og installering.
Med venlig Hilsen Allan Lohals 31 37 02 65
GDM Danmark leverer interaktive skærm løsninger til skiltning i alle typer forretninger og arealer.
Vi arbejder med skærme fra 28” til 105” med touch eller sensor teknologi. Eller uden touch til
Street-Signage. Vi levere også IT Til Private, designer hjemmesider, sælger præsentations
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medie og software. brug mig, hvis du har behovet. Time pris 400,- + moms. Jeg regner i kvarte timer.

Oplev en irsk aften i
Sejstrup Forsamlingshus
Lørdag den 25. oktober 2008, kl. 18.30-24.00 slår vi dørene op for
koncert med Denis McLaughlin og band. Du har mulighed for selv
at medbringe madkurven.
Drikkevarer, kaffe og kage købes i baren. Musikken starter kl.
20.30.
Denis McLaughlin har været bosat i det sønderjyske i 19 år, men
har ikke tabt sin irske dialekt, og det er til glæde for jer der vil opleve "An Irish Night".
Denis spiller guitar, bodhran (irske rammetromme) og afrikansk
horn. Det skaber en aften med irske rytmer og "sing-along songs".
Han spiller og synger et bredt spektrum af sange fra den irske ø.
Så glæd dig til en irsk aften, hvor du kan drømme dig over til den
grønne ø.
Overskuddet fra denne aften går ubeskåret til indiske gadebørn,
der bliver undervist på Blooming Buds Playschool i Goa. En af de
få skoler der lærer eleverne engelsk.
Vinen er lavet med speciel etikette til denne aften og kan købes
ved Lunagaard – Sejstrup både før og efter koncerten. Overskuddet går 14
direkte til Blooming Buds Playschool i Goa.

Billetter kan købes/bestilles på tlf. 23 26 74 63
eller mail: bjnonbo@email.dk
Prisen er kr. 100,00 incl. 1 kop kaffe.
Ønsker du at støtte Blooming Buds Playschool i Goa, så skynd dig at
kontakte os.
Billetsalget kører frem til den 30. september 2008.
Venlig hilsen - Jimmy og Bente Nonbo

Sponsorer denne aften:

Kammerslusen – Ribe, Denis McLaughlin, Skjern Bank –
Bramming, Martinsen Rådgivning og Revision – Esbjerg,
Din Tøjmand - Bramming, Lunagaard – Sejstrup,
Dagli’Brugsen – Hunderup, Kurt Cramer – Bramming,
Gerhard Hammel – Bramming, Esbjerg Trosseføring ApS,
Lokale beboere i Hunderup/Sejstrup

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Referat fra generalforsamling
I sogneudvalget.
Dirigent: Sigfred Bjerrum
Skriftfører: Knud Runge
Årsberetning: Leif Knudsen
Der er ikke sket så meget i sogneudvalget i år. Men en tilbagevenden begivenhed er grundlovsmøde på Kjærgård, der i år var heldig med vejret.
Der kom 119 betalende gæster. Det var forstanderen fra Rødding højskole
der holdt talen, og Jørn Jørgen Jyde der spillede til sangene.
Parkfesten med gudstjeneste ved Arendse Dyssel, og musikken af Helle
og Jørgen Hvitved. Var igen i år heldig med vejret.
Regnskab: Folmer Hansen
Grundlovsmøde gav en underskud på 1232,00kr
Formuen er på 18238,00kr
Underskud på 1232,00kr
I alt
18006,00kr
Valg af folkevalgte Leif Knudsen blev genvalgt.
Evt.
Debat: om nedlæggelse af sogneudvalget.
Der var bred enighed om at nedlægge sogneudvalget hvis ikke der er berettigelse. Og der er andre der kan overtage foreningens opgaver.
Lokalrådet kan overtage grundlovsmøde.
Formål at koordiner foreninger evt. underudvalg af lokalrådet.

Sangaftener.
Den første mandag i måneden er der mulighed for at deltage i sang fra
højskolesangbogen.
Det er Roll Præstegaard fra Vilslev, der leder sangen.
Første gang er mandag d. 6. oktober. kl. 19.30.
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Alle er velkomne.

Højskolesangbogen.
Mandag d. 20. oktober kl. 19.30 fortæller Johan Herold, som har siddet i
højskolesangbogsudvalget, om tilblivelsen af den ny højskolesangbog.
Damnarks mest solgte sangbog.
Den første udgave af højskolesangbogen udkom i 1894 og den nyeste
fra 2006 er således nr. 18 i rækken. For hver ny udgave sker der en vis
justering af indholdet. Sange glider ud og nye kommer til.
Denne aften sidder Dorte Grangaard ved klaveret og Sine Kulmback byder på hjemmebag.
Arrangementet finder sted i konfirmandstuen i Vilslev.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
oktober.

05. oktober, 20. s.e. trin.TKH=kl. 11.00
12. oktober, 21. s.e. trinitatis kl. 10.00
19. oktober, 22. s.e. trinitatis kl. 17.00
26. oktober, 23. s.e. trinitatis kl. 17.00
02. november, 24. s.e. trinitatis kl. 09.30
ALLEHELGEN ** med kirkekor
Se mere på:
www.vilslev-hunderup.dk
Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
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www.Hunderup-Sejstrup.dk

IDEFORUM FOR KREATIVE
Vi er en lille gruppe, der foreslår en ny aktivitet i Hunderup/Sejstrup.
Forslaget går ud på, at alle, der har lyst til at være kreative, mødes i et
lokale på Hunderup skole en aften hver anden uge i løbet af vinteren.
Ideen er, at man kommer med det håndarbejde, man er i gang med lige
nu, eller har lyst til at komme i gang med.
Målet er at blive inspireret og give inspiration til hinanden. Vi tror, der
er rigtig mange kreative mennesker i vores lille samfund, som kan give
hinanden noget. Derfor starter vi med at mødes med egne kreationer:
strikning, syning, broderi, patchwork, akvarel, smykker, kort, filtning,
pileflet, jo flere forskellige aktiviteter jo bedre.
Senere kan vi i fællesskab bestemme, om vi vil invitere en instruktør i
en bestemt aktivitet og betale, hvad det koster. Det er også tænkt som et
forum, hvor man finder sammen og tager på udstillinger og kurser.
Noget af det allervigtigste er det sociale samvær.
Der vil være kaffe og te på kanden. Derfor laver vi en kaffekasse, som
man betaler til, når man er til stede.
Det er et meget åbent og uforpligtende tilbud, som vi håber mange vil
tage imod. Er der spørgsmål til aktiviteten, er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Vi mødes første gang torsdag d. 23./10 kl. 19.00 – 21.30.

På ide gruppens vegne Dagny Runge
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Tlf. 75173982
dagnyknud@mail.dk

Byggeri på en storparcel på Nørlundvej
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Byggeri ved Møllegården

HANDEL - HÅNDVÆRK - SERVICE
Dagligvarer
Dagli’ Brugsen
Kjærgårdsvej
Tlf. 7517 3501

Møbelpolstring
Møbelpolstring
v/ Per Bloch Jensen
Tlf. 7517 2323

Automobiler
Thomas Høj Thomsen
v/ Thomas Høj Thomsen
Tlf. 7517 2738

Slagtning
Sejstrup Slagtehus
v/ Tommy Møller
Tlf. 2261 6256

Bent Fritsen Biler
v/ Bent Fritsen
Tlf. 7510 2125

Smed
KHR smede og maskinfabrik
v/ Klaus Rasmussen
Tlf. 7517 3300

Blomster
Madam Madsen Blomster
v/ Anna Grethe Madsen
Tlf. 7656 0352
Entreprenører
AM Entreprise
v/ Allan F. Madsen
Tlf. 4129 2525
Kloakservice
E.C. Kloak
v/ Erling Clausen
Tlf. 2334 0635
Georg Pedersen
Tlf. 7517 3304
Murer
Murerfirmaet Egon Sørensen
v/ Egon Sørensen og Kim Andersen
Tlf. 7517 3582
Murerfirmaet Ahlquist Pedersen
Tlf. 7517 6667
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Tømrer - snedker
Michael Vogt
Tlf. 2146 5147
Holm Træbyg
v/ Tommy Holm Ebbesen
Tlf. 4019 1904
Bjarne Hein Jensen
Tlf. 7510 2719
Urmager
Opus9 Urmagerværksted
v/ Lis Andersen
Tlf. 7517 3052
Flytning
3 x 34
v/ Keld Østergård
Tlf. 4092 2081
IT-løsninger
PC Ad Hoc.com
v/ Allan Lohals
Tlf. 6127 0265

HANDEL - HÅNDVÆRK - SERVICE
New Computer Technology
v/ Niels Jørgen Hvidberg
Tlf. 2619 5291

Gårdbutik
Lykkebo
v/ Søren Karlo Tækker
Tlf. 2087 7378

Taxi
Sejstrup Taxi
v/ Palle Ebbesen
Tlf. 7517 0444

LP Nethandel
v/ Poul Schmidt
Tlf. 2424 1650

Biavl
Bigården Løkkeshave
v/ Eilif F. Pedersen
Tlf. 7517 2817

Hundetræning - hundeartikler
Bramming Hundecenter
v/ Charlotte Hansen
Tlf. 7515 9530

Brugskunst - vinhandel
Lunagaard Købmandsgård
v/ Berit og Tom Andreasen Sørensen
Tlf. 7517 8788

Zoneterati
Lone Lindberg
Tlf. 7517 2533

LANDSBY-POSTEN INDSAMLING
Så er det igen blevet tid for den årlige indsamling til ”Landsby-Posten”.
Sammen med dette nummer følger der et girokort.
Det nemmeste er at foretage en overførsel via homebank ved hjælp af
nummeret på girokortet. Der kan også overføres direkte til HSUG’s konto
med nummeret: 4630 0450012394.
Det er også muligt at betale kontant hos Alex Andersen, Kirketoften 23 i
Hunderup. Endelig kan man betale med girokortet på normal vis
Vi håber selvfølgelig, at der er så stor tilfredshed med bladet, at man er
villig til at bidrage til bladets økonomi.
På forhånd tak
På HSUG’s vegne Alex Andersen
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Parkfest i flot sensommervejr.
Atter var Parkfesten i Hunderup begunstiget af godt vejr. Kl. 12 var der
friluftsgudstjeneste ved sognepræst Arendse Dyssel. Den ledsagende
musik leveredes flot af parkens nabopar, Helle og Jørgen Hvitved.
Der var en egen andagtsfuld stemning i Anlægget ved træmændene under de gamle træers sagte susen akkompagneret af let fuglekvidren. Og
solen var med hele tiden.
Efter gudstjenesten
blev det tid at pakke
den medbragte madkurv ud med hvad
den måtte indeholde
af lækkerier.
Da maden var spist,
havde aktivitetsudvalget i sognet arrangeret forskellige lege.
Nogle gik en tur gennem det smukke anlæg og andre kastede
sig over et samarbejdsbalancespil. Det
drejede sig om at få
nogle bolde trillet ned i de rigtige huller. Det kunne kun lade sig gøre,
hvis holdet samarbejde om opgaven. Ikke alle baner var lige lette.
Det var i år tredje gang, hvor Parkfesten afvikledes i et samarbejde
mellem Sogneudvalget og Menighedsrådet i Hunderup Sogn.
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510

Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

SENIOR-KLUBBEN
Niels Bertelsen
Rønnesvinget 1, 75 17 38 03

BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Egon Sørensen
Kirkevej 15, 75 17 35 82

SKOLEBESTYRELSE
Claus Schønwandt
Nørlundvej 3, 75 10 25 50

BRUGSEN
Dorthe Juul Thomsen
nan@post11.tele.dk
BØRNEHAVEN
Inge Nagstrup
Nørlundvej 6, 75 10 16 09

FORSAMLINGSHUSET
Karsten Andersen
Stenbrovej 6, 75 10 18 28
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Ole Wind, 75 17 27 80

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Palle Ebbesen
Kirkevej 36, 75 17 22 48
LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sb@kvartal.dk
LANDSBYRÅD
Formand, Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 77 43 43

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
SOGNEUDVALG
Lejf Knudsen
Puggårdsvej 6
VENSTREFORENING
Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 17 43 43

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

Kartoffel og grøntsags boden, på Sejstrupvej 12, Sejstrup.
Som en lille hobby opdrætter vi også tyrekalve til slagtning

Grill pølser (af let krydret kalvefars) .....................60,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kalvefars ................................................................50,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................50,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kartoffel bod på Kjærgårdsvej 22, Hunderup.
Søren Karlo Tækker
75 17 42 25 / 20 87 73 78
Bedst efter kl. 18.00
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Parkgudstjeneste
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2. og 3. klasse har arbejdet med emnet Kina og OL

