LandsbyPosten
HUNDERUP - SEJSTRUP

Nr. 3

Marts 2011

Fra en af Cabarevyens
mange gode numre.

33. årgang

Landsbyposten
udgives af H.S.U.G.
og omdeles til
samtlige husstande
i Hunderup Sogn.
REDAKTION
Alex Andersen
Kirketoften 23
Tlf. 75 17 28 72
Mob. 29 70 28 72
samt
Henrik Uhrenholt
Tlf. 24 94 84 24
Lis Andersen
75 10 18 28

Hunderup Sejstrup
Ungdoms- og
Gymnastikforening

GYMNASTIKUDVALG
Vinni Nielsen
Jette B Brix
Maria Bebe Lange Nielsen
Laila Vejrup

Formand

gymnastik@hsug.dk

Lars Søgård
Ribevej 70
Tlf. 75 19 19 86 /
51 32 72 73

FODBOLDUDVALG
Carsten Tønder
Claus Schønwandt

ls@hsug.dk
formand@hsug.dk
Næstformand
Claus Jæger
Stratvej 7
Tlf. 75 17 38 53 /
22788239

cj@hsug.dk
Kasserer
Jens Hessellund
Tlf : 25407377

jh@hsug.dk
kasserer@hsug.dk

fodbold@hsug.dk
TENNISUDVALG
Alex Andersen 29702872
tennis@hsug.dk
BADMINTONUDVALG
Claus Jæger
Dan Andersen

badminton@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG
Annette Knudsen, 75 17 29 50 42 23 99 31
Claus Jæger, 75 17 38 53
HSUG’S REPRÆSENTANTER I
H.S.I. IDRÆTSSAL
Lars Søgård

Bestyrelses-medlemmer
Vinni Nielsen
Tlf: 40560461

vn@hsug.dk

KIOSK I KLUBHUSET
Gitte Knudsen 30223595
Pia Ebbesen 23256510
kiosk@hsug.dk
TELEFON I IDRÆTSSAL
75 10 15 28

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER
19. MARTS

Claus Schønwandt
Nørlundvej 3
Tlf. 75 10 25 50 /
21 25 01 56

Hunderup-Sejstrups hjemmeside
Pia Bjerrum
Mail: bjerrum@newmail.dk

cs@hsug.dk

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
eller landsbyposten@hsug.dk
2

HUSKEKALENDEREN
Søn. 27. februar
Minifodboldstævne i hallen
Man. 28. feb. 19.30
HSUG-generalforsamling i samlingssalen
Tir. 1. mar.
Komsammen i præstegården for damer +60
Lør. 5. mar. 10.00
Yoga-undervisning i samlingssalen
Søn. 6. mar. 14 – 16.30 Fastelavnsfest i forsamlingshuset. Husk start i kirken
Søn. 6. mar. 14.00
Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning
Man. 7. mar.
Babysalmesang starter
Tor. 10. mar. 13.30
Seniorklubben. Sognepræst Ingelise Wenzel om
”Et engagement”
Søndag 13. mar.
Sogneindsamling til ”Folkekirkens Nødhjælp”
Tir. 22. mar. 19.30
Sogneaften om Israel-Palæstina i konfirmandstuen
Tor. 24. mar. 19.30
Forsamlingshusets generalforsamling
Ons. 13. apr. 18.00
Fællesspisning i samlingssalen. Børnene kan lege i
hallen
Lør. 19. mar. 10.00
Klubmesterskaber i badminton for børn
Lør. 19. mar. 13.00
Klubmesterskaber i badminton for voksne
Tor. 24. mar. 13.30
Seniorklubben. Birthe og Ernst om Israel og Jordan
Tor. 7. apr. 13.30
Seniorklubben. Sigfred Nielsen, Bramming om
hjælp til Ukraine
Lør. 14. maj
Sogneudflugt til Silkeborgegnen
Tor. 26. maj 18.00
Cykeltur til gravhøjene i Braming og Ilsted
2. – 4. juni 2011
Landsbyfest
Søn. 5. jun. 14.00
Grundlovsmøde på Riber Kjærgaard
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Nyt fra købmanden
Ultimo 2010 traf bestyrelsen den nødvendige beslutning at opsige personalet i købmanden.
Beslutningen blev truffet med baggrund i en svigtende indtjening primært
på brændstof. Omsætningen er mere end halveret i forhold til, da tanken
var en del af OK kæden.
Brændstofsalget er en nødvendig indtægtskilde for, at vi kan opretholde
en dagligvarebutik i byen. Siden beslutningen har bestyrelsen (og banken)
fulgt omsætningen i butikken, salg af brændstof, samt udviklingen i indtjeningen med ekstra stor opmærksomhed.
Igennem de seneste måneder er indtjeningen steget, og i december 2010
var omsætningen i butikken rekordhøj. Det er svært konkret at sige, hvorledes salget af brændstof har udviklet sig, men noget tyder på en stigende
tendens.
Fremtiden:
Indtjeningen skal samlet set forbedres med kr. 300.000 pr. År, for at vi går
i nul. Dette betyder handling på flere områder, udover at der skal indskydes ny kapital fra borgerne/anpartshaverne.
En genopretningsplan er drøftet med banken, og vurderes af banken og
bestyrelsen som værende en holdbar løsning, men også sidste chance for
at bevise, at butikken har en berettigelse. Vi bestemmer således selv butikkens fremtid via vores købsadfærd, og den skal ændres, hvis butikken skal
overleve.
Genopretningsplanen går således bl.a. ud på at vi rejser ny kapital. Det er
nødvendigt, for at banken vil være med. Der er p.t. tegnet nye anparter for
kr. 110.000 – vi skal gerne endnu højere op. Har du ikke tegnet nye anparter, opfordres du til at vise din opbakning til butikken ved at købe nye anparter. En anpart koster kr. 500,00 – to anparter koster kr. 1.000,00 osv.
Mangler du en tegningsblanket, så ligger de klar i butikken! Det er vigtigt
med en bred opbakning til en fortsat drift.
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Øvrige tiltag i genopretningsplanen omhandler bl.a.:
Lokale foreninger og erhvervsdrivende giver positivt tilsagn om at tegne
nye anparter og støtter således op med ny kapital. Bestyrelsen er i dialog
med HSI og Hunderup Sejstrup’s Fremtid.
Indtjeningen opnået i 4. kvartal på 16,9 % og skal som minimum fastholdes og gerne øges.
Der vil også ske ændringer på personalesiden, ligesom butikkens åbningstider vil blive justeret. Åbningstiderne er endnu ikke helt på plads, men vil
fremgå i butikken pr. 1. marts.
Disse tiltag gør det desværre ikke alene og sikrer ikke butikkens fremtidige drift.
Vi mangler fortsat ca. kr. 150.000 pr. år i indtjening (ikke omsætning).
Der arbejdes også på at indføre en kontoordning – dvs. at du som kunde
hver måned kan vælge frivilligt at indskyde et fast beløb på fx kr. 1000,00
– i den kommende måned trækker købmanden så dine indkøb fra beløbet
på din konto.
Et tiltag, der kan finde de sidste penge, går på, at der indføres et landsbytillæg. Dette betyder i praksis, at når du handler tillægges der ved kassen
et landsbytillæg på f.eks. 5 % på dit køb.
I praksis vil det betyde, at du kommer til at betale kr. 5 ekstra, hver gang
du handler for kr. 100. Landsbytillægget er endnu ikke besluttet indført.
Vi kan desværre ikke hæve priserne på størstedelen af varerne i butikken,
idet vi er pålagt at følge SPAR’s priser på tilbuds- og gul pris varer.
Har du kommentarer eller andre gode idéer til genopretningsplanen og/
eller landsbytillæget så send en mail til Tonny Lang på tl@pay-back.dk.
Der er mange andre gode initiativer i støbeskeen. Herunder etablering af
arbejdsgrupper, således at der sikres bredere engagement omkring butikkens opgaver.
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Butikken har brug for flere frivillige hænder på mange områder. Herunder
også andre og flere kompetencer i bestyrelsen.
Er du interesseret i at give en hånd med så kontakt Jesper Brix på
jb@bpi.dk.
Husk!
At tegne nye anparter, vi skal gerne have mange flere med!
At handle lokalt!
At tanke lokalt!
Købmanden er med til at skabe et lokalsamfund og et sammenhold og ikke mindst gør den os attraktiv for tilflyttere.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Klubmesterskab I Badminton
Lørdag den 19. marts klokken 10.00 for børn, og klokken
13.00 for voksne.
Tilmelding kan ske ved at skrive sig på sedlen på oplagstavlen i hallen
senest den 17. marts. Der bliver trukket lod om kampene i de forskellige rækker på selve dagen.
Alle der er medlem af HSUG og har betalt kontingent, er velkomne til
at deltage. Pris: 50 kr. pr. person pr. række for voksne, og 40 kr. pr.
person pr. række for børn.
Vi slutter af med pizza og øl/sodavand til de, der har lyst. Tilmelding
på selve dagen.
Vi håber, så mange som muligt har lyst til at deltage.
Badmintonudvalget.
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HUSK
GYMNASTIKOPVISNING 2011

26. MARTS 2011
KL. 14.00
MED VENLIG HILSEN
HSUG GYMNASTIK
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Februarprogrammet har budt på en turistberetning om en rejse til Beijing
til Kina. Måske en appetitvækker for seniorklubbens medlemmer.
Samme dag fik vi besøg af 2 sygeplejersker fra øjenklinikken på Sydvestjysk Sygehus. De gav et meget inspirerende og belærende foredrag om
øjensygdommen AMD, som ældregruppen skal være meget opmærksom
på. Man skal ikke bare affinde sig med, at synet bliver ringere med alderen. Ofte er der hjælp at hente ved at henvende sig hos øjenlægen. Der var
mange spørgsmål til de 2 dygtige sygeplejersker, men alle blev besvaret
med smil og faglig kompetence. En god og belærende eftermiddag.
Mens dette blad er på vej rundt i sognet, har seniorerne hygget sig med
spillemændene fra Årre, der underholdt den 24. februar.
Første gæst i marts er sognepræst i Jerne, Ingelise Wenzel. Hun kommer
torsdag den 10. marts kl. 13.30 og fortæller under emnet ”Et engagement”.
Torsdag den 24. marts kl. 13.30 får vi besøg af Birthe og Ernst Jensen fra
Ribe. I forsamlingshuset vil de med billeder og fortælling berette om en
tur til Israel og Jordan.
Torsdag den 7. april kl. 13.30 har vi en aftale med Sigfred Nielsen fra
Bramming. Han er kendt i medierne for sine ture med hjælpemidler til
indbyggerne i Ukraine. Dette vil han fortælle om under titlen ”Hjælp til
Ukraine”
Husk at vi hver gang supplerer foredragene med et veldækket kaffebord
med hjemmebagt brød. Der er adgang for alle mod et beskedent beløb på
kr. 35,-. Dette giver også mulighed for at deltage i et afsluttende kortspil,
inden vi går hjem kl. 17.00.
Alex Andersen

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: Michael Bertelsen, Kjærgårdsvej 40,
mobil 26 19 31 94 eller 76 56 11 22
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Degnehaven på tur til verdensskoven
Den 31/1 var hele børnehaven på tur til verdensskoven i Gørding.
Vi skulle først om på legepladsen.
Ditte Dybdahl og Mille Hessellund fortæller.
Mille: Det var rigtig sjovt. Man kunne blive snurret rundt og man kunne
klatre.
Ditte: Man kunne også gå på line og gynge.
Da alle havde prøvet legepladsen besøgte vi børnehaven Kernehuset i
Gørding.
Ditte: Vi prøvede en helt ny legeplads og mødte nogle nye legekammerater
Mille: Vi vidste ikke hvad børnene hed. Vi spiste madpakker der og fik
popcorn og så skulle vi hjem.
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Til Hunderup og omegn
Friskolen i Bramming indtager nu, med stor glæde, en helt ny skolefløj
mandag den 21. februar. Det giver mulighed for at optage flere elever på
skolen. Derfor går vores tanker nu til jer i Hunderup, som står overfor en
skolelukning, der er villet af Esbjerg Kommune. Friskolen i Bramming
er en ”lille skole”, hvor vi nu er 83 elever fordelt mellem børnehaveklasse til om med 9. klasse. Engagerede lærere og elever kender hinanden, og det er med til at give en tryg og rolig skoledag for alle. Det betyder, at vi har øje for den enkelte elevs trivsel og kan udfordre eleverne
både fagligt og socialt, der hvor de er. Der er tid til at stille undersøgende spørgsmål og finde svar. Friskolen i Bramming er en kristen friskole.
Skolen har en fuld udbygget SFO og en kørselsordning, der henter og
bringer elever hver dag.
Friskolen i Bramming vil gerne invitere alle interesserede til et informationsmøde torsdag den 10. marts 2011 kl. 17.00. Vi viser skolen frem,
og der vil være mulighed for at møde skolens leder Ole Nielsen og børnehaveklasse læreren Jette Rasmussen denne dag. Har I spørgsmål, er I
velkommen til at kontakte os.
Med venlig hilsen
Ole Nielsen
Skoleleder
Gabelsvej 12C – 6740 Bramming – Tlf. 75172449 –
E-mail info@friskolen.dk – www.friskolen.dk
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CABAREVYEN FLØJ HØJT
Årets 6 opførelser af ”Cabarevyen på Tour” samlede ca. 650 tilskuere i
forsamlingshuset, og det var en fortjent opbakning.
Som sædvanlig gik hele arrangementet op i en højere enhed. Enhver ved,
at der altid er bærende kræfter, men det var opfattelsen af sammenhold og
dygtighed, der skinnede igennem.
Emnerne i revyen var hentet fra nær og fjern. Det hele var kædet godt
sammen, så der endnu en gang var et flot flow over forestillingen. Ingen
pauser, ingen stop. Det kørte på skinner.
Jeg synes, vi har mange dygtige aktører. Musik, skuespil, sang, kulisser
og teknik m.m. fremføres med stor sikkerhed og akkuratesse. Der udvises
megen talent på scenen, og endnu engang er der fokus på de mange dygtige sangere, musikere, skuespillere og dansere, vi har i sognet.
Tænk vi kan stille med et dygtigt orkester af egen avl i en aldersgruppe på
15 – 25 år. ”Team Easy On” er i slutningen af teenageårene, og dansepigerne i samme aldersgruppe. Det er altid glædeligt, når ungdommen markerer sig så positivt.
Med ungdommen og de garvede kræfter har ”Landsby-Scenen” endnu en
gang kunnet fremvise en flot forestilling, der fra min side får stor anerkendelse.
Tak for en rigtig god forestilling.
Alex Andersen
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Glimt fra ”Landsby
Scenen”s store suc
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Udlejning af Sejstrup Forsamlingshus
gældende fra 1. januar 2011

Lille sal (max. 60 pers.):
Hele huset (med undtagelse af store sal), al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.

Pris inkl. slutrengøring

kr. 1450,(fra 1. januar 2012: kr. 1750,-)

Store og lille sal (max. 150 pers.):
Hele huset med al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og
toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.

Pris inkl. slutrengøring

kr. 2500,(fra 1. januar 2012: kr. 2800,-)

Lille sal v/ begravelse:
Hele huset (med undtagelse af store sal), al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.

Pris inkl. slutrengøring

kr. 800,(fra 1. januar 2012: kr. 1100,-)

Store og lille sal v/ begravelse:
Hele huset med al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og
toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.

Pris inkl. slutrengøring

kr. 1200,(fra 1. januar 2012: kr. 1500,-)

Forsamlingshuset forestår slutrengøringen, som er obligatorisk og indregnet i
lejeprisen.
Lejer medbringer selv køkken- og serveringshjælp, mad og drikkevarer duge,
pynt m.m. Man vælger selv hvor man vil have maden fra, og køkkenet står til
fri afbenyttelse.
Forsamlingshuset’s bestyrelse kan evt. henvise til opvasker, køkken- og serveringspersonale, som man selv afregner med.
Leje af forsamlingshuset foregår via mail til
sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
eller pr. tlf. på nr. 7517 2402
– her kan der lægges en besked på telefonsvareren, og man vil blive ringet op
hurtigst muligt herefter.
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Tilskud fra
Sejstrup Forsamlingshus har med støtte fra Tuborgfondet anskaffet 170 nye stole.
Her ses bestyrelsen med checken

(På billedet mangler Birthe Holm, som var forhindret i at være til stede)
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
marts.
06. februar Fastelavn - Kl. 14.00
med fastelavnsoptog i kirken.
13. marts, 1. sø i fasten kl. 09.30
20. marts, 2. sø i fasten kl. 11.00
27. marts, 3. sø i fasten kl. 09.30
Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

Yoga-kursus
Kom og vær med
lørdag den 5. marts 2011 kl. 10.00 i HSI
hvor Michael Bjerrum Jørgensen vil undervise i yoga.
Alle kan være med både øvede og nybegyndere,
der undervises i styrkende, smidiggørende øvelser
og der sluttes med afspændning.
Michael har taget sin yoga uddannelse i Hamsa Studiet
i København, hvor han til daglig underviser.
Medbring liggeunderlag, tæppe og evt. en lille pude.
Efter 2½ time med yoga vil vi slutte med et måltid mad og hyggeligt samvær.
Pris 250 kr. incl. mad
Tilmelding senest den 23.2. til
Anette og Lejf Bjerrum Jørgensen
Tlf 75173591 eller bjerrum-sejstrup@get2net.dk
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Ordinær
generalforsamling i

Torsdag den 24. marts 2011 kl. 19.30
i Sejstrup Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 17. marts 2011 på mail
lisstenger@mail.dk

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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♪

Fastelavn er mit navn…

Der afholdes Fastelavnsfest
Søndag den 6. marts 2011
Vi starter i Hunderup Kirke kl. 14.00 med gudstjeneste med fastelavnsoptog – vi håber rigtig mange
udklædte børn vil deltage.
Herefter fortsætter vi i Sejstrup Forsamlingshus
med tøndeslagning og hygge frem til kl. ca. 16.30

Pris: Barn 35,- / Voksen 35,-

Arrangører:

& Menighedsrådet
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SKINDEMOKRATI – SKOLELUKNING
LANDSBYDØD – BRUDTE LØFTER
Så blev missionen gennemført. Skolelukningerne er besluttet. Politikerne
stemte deres udsendte forslag igennem, stort set uden at flytte et komma.
Det ligner bestillingsarbejde. Ved at følge debatten, også i de omkringliggende kommuner, er der de samme tendenser. En masse borgere indsender høringssvar. De bliver læst igennem – det skal man jo, og så har man
gjort sin pligt – men intet ændres. Beslutningen er truffet på forhånd.
Det er skindemokrati og vælgerbedrag.
Man har formentlig fodret regnearket i en PC med et kommende elevtal,
derefter divideret med en politisk fastlagt klassekvotient – og vupti – har
man det nødvendige antal undervisningslokaler. Et andet program bliver
så bedt om at finde disse lokaler, og så er man klar til at lukke skoler.
Alle tal er korrekte – ingen tvivl om det – men en PC kan ikke tænke. Det
kan politikere derimod, og det kan de øvrige borgere, men dem lyttede
man ikke til. En åben dialog havde givet bedre løsninger.
For landsbyerne er beslutningen en katastrofe. Skolen er livsnerven og
omdrejningspunktet ude på landet. I stedet for at dreje nøglen rundt på
landsbyskolerne, kunne man have arbejdet med konstruktive løsningsforslag, så man kunne drive skolerne med en fornuftig økonomi. Hunderup
skole er således lagt ind under Bakkevejens skole i Bramming for 3 år siden med store besparelser til følge. Det er min klare opfattelse, at man
igen kunne have fundet en brugbar løsning.
Der er ingen tvivl om, at landsbyskoler er lidt dyrere at drive – selv med
nye økonomiske modeller. Men hvad med landsbyernes skattepenge? Skal
de bare lægges i den store fælles kasse? Kunne der ikke blive til en skoledrift, der ligger lidt over gennemsnittet?
Siden storkommunernes start er der gjort tiltag over for landsbyerne, der
klart signalerer, at man har en plan for landsbyerne. Der er nedfældet en
landsbypolitik – og jeg har ikke hørt om skolelukninger heri – og der er
oprettet lokalråd. Man udnævner ”Årets landsby”, ”En blomstrende landsby” og udstykker byggegrunde med løfte om mulighed for skolegang i
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landsbyen. Det er selvfølgelig ikke direkte løfter til landbefolkningen,
men det skaber forventninger.
Det gav glæde i landsbyerne – indtil nu. Et blomstrende foreningsliv med
ildsjæle, entusiasme, iderigdom, sammenhold – centreret om skolen, kirken og forsamlingshuset – ser nu ud til at lide sit endeligt.
I gamle dage stod der mælkejunger ved vejene om morgenen. De vil nu
blive erstattet af skolebørn helt ned til 6 års alderen. Med de sidste 2 vintre in mente med ned til minus 15 grader og snerydning, der er sparet væk,
skal der ikke megen fantasi til at forestille sig, hvordan det er at vente på
en bus, der formentlig er forsinket.
Og hvad sparer man så?
Flere artikler i Jydske Vestkysten har påpeget, at man ikke opnår besparelser ved de mange skolelukninger. Har politikerne og embedsmændene
læst dem, og har man undersøgt påstandene? For 3 år siden blev der lukket nogle skoler. Kan man dokumentere besparelser herved?
Da vi fik storkommunen, skulle der opnås en driftsbesparelse. Kan man
dokumentere det?
For nylig stod der i Jydske Vestkysten, at kommunen havde erhvervet lokaler hos AMU-centret i Bramming til brug for betrængte foreninger.
Kunne man ikke have anvendt overskydende skolelokaler til disse formål?
Der er mange ubesvarede spørgsmål om de vedtagne skolelukninger, men
en ting er helt sikker. Esbjerg kommune er en landkommune, men man
har fjernet landsbyens eksistensgrundlag.
Der er truffet en trist afgørelse.

TAK TIL JØRN ANDERSEN
Det var et flot indlæg, Jørn Andersen havde med på byrådsmødet. Roligt
og sagligt fremførte Jørn nogle synspunkter omkring de 3 landsbyskoler,
der havde fortjent en bedre skæbne.
Du har repræsenteret landsbyen på bedste vis. Desværre stod du over for
fastlåste holdninger uden vilje til at lytte.
Tak for din indsats.
Alex Andersen
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FODBOLD ER STARTET
På initiativ af Carsten Tønder (tak for det) er udendørs fodboldsæsonen
startet op. Første mødedag var lørdag den 19. februar, og med et fremmøde på en halv snes deltagere er der optimisme for den forestående sæson.
Fremover er der træning hver tirsdag og torsdag kl. 19.30 – 21.00. Bemærk dog, at torsdag den 3. marts er træningen henlagt til kunstbanen i
Esbjerg kl. 19.30 – 20.45. Mødetid ved HSUG kl. 18.45.
Oldboysspillere er velkomne til at deltage i træningen.
Fodboldudvalget
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Igen i år bakker vi op om:

Sogneindsamling
søndag, den 13. marts efter gudstjenesten
Dine bidrag nytter
For 1.000 kr. kan 70 børn få den rigtige livgivende mad i en måned.
FNs Fødevare- og Landbrugsorganisation FAO skønner, at antallet af
sultende er faldet med 98 millioner mennesker i år. Folkekirkens
Nødhjælp synes, det er verdens bedste nyheder. Den store indsats, der allerede er gjort for verden fattigste, har bragt udviklingen
på det rette spor.
Læs evt. mere på: www.sogneindsamling.dk).

Omkring 3.000 kr. indsamlet i sognet
De år kirken har deltaget i sogneindsamlingen er der hver gang indsamlet omkring 3.000 kr., det er flot! Indsamlerne har typisk været i
gang mindre end 2 timer.
Har du lyst til at blive indsamler så kontakt Jan Skovsgaard
Christensen på 7517 2478.

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen
BØRNEHAVEN
Gitte Nørregaard Knudsen
30 22 35 95
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
7517 2402, Kirkevej 80
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Peter Larsen, 59 44 77 51
Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Aage Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup,
tlf. 7517 4032,
mail: aagef@hotmail.com
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37
LANDSBY SCENEN
Lis Stenger
Kirkevej 5, Sejstrup
tlf. 75 10 14 19
lisstenger@mail.dk
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

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

Kalvefars ................................................................50,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................52,00 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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Skoleårets start - nu er det desværre slut.

Sådan skal der igen se ud ved købmanden. (Se artiklen i bladet)
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