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HUSKEKALENDEREN
August måned

Seniorklubbens petanqueturnering afvikles

Man. 1. aug. 17.00

Lodtrækning om gavekurv hos købmanden

Tor. 11. aug. 17.00

Fodboldtræning 0. – 2. kl. starter

Tor. 11. aug. 17.00

Fodboldtræning 3. – 4. kl. piger starter

Ons. 24. aug. 19.30

Tilmelding til badminton i cafeteriaet i HSI

Man. 29. aug. 18.30

Kirkegårdsvandring

Tor. 1. sep. 12.00

40 års jubilæumsfest for seniorklubben i forsamlingshuset

Tor. 1. sep.

Badmintonsæsonen starter

Tor. 8. sep. 13.30

Seniorklubben til markspil ved Rosengård Friland
i Darum mark

Uge 37

Gymnastiksæsonen starter

Søn. 25. sep.

Høstgudstjeneste

Tor. 29. sep. 18.00

Fællesspisning i samlingssalen
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Hunderup forhenværende vandværk.
Som alle nok har lagt mærke til, eller set, så er Hunderup Vandværk nu
nedrevet.
Vandet i jeres ledninger kommer nu fra Ajke og Bjøvlund, smagen er stadig god og kvaliteten i top så forsyningen er helt som den skal være.
Tilbage på tomten står der nu et par bord/bænke som Esbjerg Vand A/S
har opstillet. Der er sået græs på arealet og i skrivende stund er det kommet godt i vækst.
Esbjerg Vand stiller arealet til rådighed for egnens beboere, som et rekreativt areal i lighed med vores skovklædte kildefelt vest herfor.
Vi bevarer fortsat kildefeltet med boringer, da vandet er godt og ingen kan
jo spå om fremtids behov for vand.
I den forbindelse håber vi, at I alle fortsat vil benytte hele området til fælles bedste. Pas godt på skovområdet, så kildefeltet fortsat vil være et fælles aktiv for os alle.
I forbindelse med arealets ren- og vedligeholdelse vil vi gerne opfordre til
lidt selvjustits så arealet fortsat ser pænt ud. Det skal også nævnes at Esbjerg Forsyning A/S ikke plejer og klipper græsset, så hvis i ønsker at bruge det til formål som måtte kræve dette, må i selv klippe græsset.
Vi håber det tidligere Hunderup Vandværksareal vil bidrage til Jeres muligheder for fællesaktiviteter på stedet.
Med venlig hilsen
Esbjerg Vandforsyning A/S

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Så er holdene sat for den
kommende gymnastiksæson
Her inden sommerferien vil gymnastikudvalget gerne præsentere udbuddet af hold for den kommende sæson. Vi håber at både børn og voksne
vil bakke op om vores gengangere men også de nye tiltag såsom Dans/
Funk for børn fra 0. klasse samt vores nye instruktør Lisbeth Hviid fra
Bramming Fitness, som vil undervise i zumba kombineret med Fitness/
Step. Vi glæder os meget til at få begge hold startet op.
Sæsonen starter op i uge 37 men meget mere om det i Landsbyposten
efter sommerferien.
Holdene for 2011-2012

sæsonen er planlagt som følgende:

Mandag kl. 16.00-17.00
Mandag kl. 17.00-18.00

Dans/Funk fra 0.klasse og opefter
Børn 4 årige – 0.klasse

Tirsdag kl. 16.30-17.30

Børn 3-4 årige (Her regner vi med at trænere henter børnene i børnehaven)

Onsdag kl. 17.00-18.00
Onsdag kl. 18.00-19.00
Onsdag kl. 19.00-20.00
Onsdag kl. 20.00-21.00

Børn 1.-3. kl. drenge/piger
Børn 3.-5. kl. drenge/piger
Træning Herrer
Fittness/Zumba

Torsdag kl. 16.30-17.30

Forældre/barn

OBS: Da flere af vore faste hjælpetrænere tager på skole hører vi gerne
fra nye piger/drenge, som gerne vil hjælpe til på ét af holdene.
Sommerhilsner fra Gymnastikudvalget

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Mindeord
Mindeord om William Peder Skov f. 23.01.1933, død 18.06.2011 Bisat
23.06.2011
Jeg stoppede op på Kirkevej 28 forleden, for at høre hvordan det gik med
det hele, for jeg var ikke hjemme, da William døde og måtte derfor overlade præstetjenesten til en kollega.
Vi havde en rigtig hyggelig samtale, Inger og jeg, og det fremgik meget
snart, at Kirsten, deres datter, allerede havde opsummeret sin fars livshistorie og til det har jeg efter samtalen med Inger kun lidt at tilføje.
William blev født i Gårde, Thistrup ved Varde. Han tilbragte meget tid
hos sine bedsteforældre som havde et lille husmandssted. Dér blev kimen
lagt for landbruget og dyrene, som var hans store interesse.
Som 13-årig kom han ud at tjene forskellige steder.
Inden han kom på Fjordvang Landbrugsskole som 18-årig mødte han Inger. Det var på Skt. Hans aften for 60 år siden.
Efter et år på landbrugsskolen blev han fodermester i Andrup i et år. Derefter var tiden inde til at aftjene værnepligt, det betød dengang 18 måneder. Ikke helt tilfældigt blev det inden for Garderhusarregimentet, hvor
han nød arbejdet med hestene og efter endt værnepligt blev han tilbudt
fast arbejde i de kongelige stalde.
Men Jylland og landbruget trak, så Inger og William drog vestpå igen, og
blev bestyrerpar i Måde, og derefter forpagtere på en ejendom i Tjæreborg.
I Tjæreborg blev familien udvidet med to sønner, Torben og Carsten.
I 1960 blev gården i Solbjerg købt, og den dannede rammen om familien
de næste 36 år. I Solbjerg blev familien igen udvidet med endnu en søn,
Hardy og en datter, Kirsten.
I de første mange år blev der drevet traditionelt landbrug, suppleret med
kørsel af bybus i Esbjerg i årene 1968-1974. I 1975 blev gården udvidet til
en større griseproduktion. Gården blev afhændet i 1996 og der blev købt
hus i Sejstrup. William gruede for at blive spærret inde i parcelhuskvarterets snævre rammer, men de blev godt modtaget af naboerne og blev meget hurtigt glade for Sejstrup og det gode fællesskab med naboerne.
6

I pensionisttilværelsen blev tiden brugt på hus og have. William anlagde
en dejlig have med et kartoffelbed, der forsynede dem så det forslog. Bedet blev sløjfet i år, og der blev sået græs. William måtte modstræbende
indrømme, at han ikke kunne klare pasningen længere. William var meget
ærekær, tingene skulle gøres ordentligt og akkurat. I dag fremstår haven
som uhyre velplejet.
Der har foruden ferier forskellige steder i Danmark også været et par
udenlands ture, samt de små hyggelige køreture, hvor diverse marker og
afgrøder blev inspiceret fra bilen.
I takt med at Williams fysiske aktivitet mindskedes, genoptog han sin læsning. Det var især historiebøger og biografier der optog ham.
Kirsten fortæller, at William var en karismatisk person med et godt humør. Han var ofte midtpunktet for familien, men også blandt venner og
naboer. Han holdt meget af festligt samvær og elskede at danse, når lejlighed bød sig. Han havde sine holdninger og meninger og holdt meget af at
diskutere politik. Han var hjælpsom, retfærdig og omsorgsfuld og så
tænkte han altid på andre før sig selv.
”Han var en elsket far, svigerfar, morfar og farfar, som sammen med mor
har videregivet os gode og sunde værdier. Han fulgte altid interesseret
med i hvordan det gik for os børn, og ikke mindst børnebørnene havde en
stor plads i fars hjerte. Han glædede sig sammen med mor over, at det er
gået både børn, svigerbørn og børnebørn godt.
Årets højdepunkt for far var Anden juledag, hvor han og mor samlede
hele familien. Han elskede samværet og den livlige snak der fulgte med en
stor familie.
Far opnåede den store glæde at opleve at blive oldefar hele tre gange inden for fire måneder”, siger Kirsten.
William fik konstateret KOL for fem år siden. Han blev langsomt svækket, især det sidste halve år har været svært for ham. Han måtte opgive
kampen lørdag morgen, den 18. juni, hvor han sov fredfyldt ind med sin
elskede Inger i hånden.
Han efterlader sig hustru, fire børn, tolv børnebørn og tre oldebørn.
Inger fortæller, at William fik ilt i fem år. Hun sørgede for at der var adgang til ilt, overalt hvor han kom. Hele forløbet igennem havde han
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masser af gåpåmod, ligesom han altid var fuld af planer. Et par dage før
sin død klargjorde familien til at tage til Sjælland for at deltage i det sidste
oldebarns dåb. Så faldt William uheldigt på badeværelset: ”A ska nok
kravle ind i æ bil”, sagde han. Han var ikke selv klar over, hvor ilde det
var fat med ham.
Æret være hans minde.
Arendse Dyssel

Kirkegårdsvandring
Mandag, d. 29. aug. Kl. 18.30.
Endnu engang har vi kirkegårdsvandring.
Denne gang ser vi på gravstederne i
Kirkegårdens sydvestlige hjørne.
Efter at have set gravstederne sammen, går vi
ind i Samlingssalen, hvor Verner Lassen, Niels Bertelsen
og Kristoffer Smidt fortæller om de personer, hvis grave
vi har beset. Der serveres kaffe til alle fremmødte.
Menighedsrådet.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
August.

31. juli, 6. sø. e. trinitatis ingen
07. aug. 7. sø. e. trinitatis: TK-H kl. 09.00
14. aug. 8. sø. e. trinitatis ingen
21. aug. 9. sø. e. trinitatis: RHS kl. 09.00
28. aug.10. sø. e. trinitatis ingen
Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Værd at vide om Menighedsrådet
Hunderup menighedsråd har fast mødedag den anden tirsdag i måneden.
Menighedsrådsmøder er offentlige og afholdes i konfirmandstuen.
Dagsorden og referat ophænges i kirkens tårnrum, så enhver kan orientere
sig.
Kirkebladet omdeles af menighedsrådet. Er der problemer med leveringen, så kontakt menighedsrådsformanden.
Kirkekontoret er i præsteboligen.
Præsten registrerer fødsel og død, modtager attester, udfærdiger attester,
foretager navneændringer og andet.
Vil du have besøg, eller mener du din nabo kunne trænge til at tale med
præsten, så er det bare at tage telefonen.
Ved bryllup og begravelse: Glem ikke at kontakte graveren/kirketjeneren,
som har ansvar for at rammerne er i orden, både i kirken og på kirkegården. Graveren kan give nyttige tips om pyntning og vil være behjælpelig i
alle praktiske spørgsmål.
Venlig hilsen
Arendse Dyssel, sognepræst
aefd@km.dk
Tlf. 75431059
http://vilslev-hunderup.dk

Hunderup-Vilslev BØRNEKOR
Børnekorleder Ruth Bach-Svendsen har desværre
opsagt sin stilling. Derfor kan vi i skrivende stund
ikke fortælle, hvem der bliver den nye korleder.
Vi håber at finde en dygtig, entusiastisk person,
som kan starte i september.
De børn, som allerede er medlem af børnekoret,
får brev om opstart inden 1. sept.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
Mette Fredslund.
Menighedsrådet.
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Badminton sæson 2011/12
Så er det igen blevet tid for badminton tilmelding, det vil foregå
i cafeteriaet i HSI onsdag d. 24. august klokken 19.30.
Motion.
Tiderne for sæson 2011/12 vil være:
Mandag: 18.00 – 19.00
Tirsdag: 18.00 – 19.00 og 19.00 – 20.00
Onsdag: 16.00 – 17.00
Torsdag: 17.30 – 18.30
Turnering.
Børn: Torsdag 18.30 – 19.30
Senior: Torsdag 19.30 – 22.00
Sæsonen starter den 1. september.
Vi håber selvfølgelig på stor opbakning som sædvanlig, og ønske om en god sæson.
Har du/i spørgsmål, så ring til Claus Jæger på tlf: 22 78 82 39
Venlig hilsen
Udvalget

10

RENGØRINGSHJÆLP SØGES
Til vores hjem i Sejstrup søger vi en stabil og omhyggelig rengøringshjælp til 2-3 timers rengøring om ugen.
Hvis der er interesse og grundlag for det, vil børnepasning også kunne
blive aktuelt på sigt.
Har dette din interesse kontakt os da venligst på tlf. 2925 7558.

Fodboldtræning for børn i efteråret
OBS – nye træningstider!
0.-2. klasse Drenge og Piger
Torsdage kl. 17.00-18.00 – Træner Pascal Tanyimboh
3.-4. klasse Piger
Torsdage kl. 17.00-18.00 – Træner Inge Nagstrup
Første gang efter sommerferien torsdag den 11. august.
Venlig hilsen
Fodboldudvalget i HSUG

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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Månedsorientering - juni 2011
KWIK SPAR Hunderup
Økonomi
Juni

2010

2011

Omsætning

560.642

529.242

5087

4.822

169

161

Antal varer

44.109

39.970

Gennemsnit pr. kunde

110,24

109,78

12,71

13,24

Bruttoavance

19,9

22,4

Familiekonto
(medlemmer)

Ingen

Ekspederede kunder
Antal ekspederede
kunder pr. dag

Gennemsnit pr. vare

43

Bemærkninger

Det var i juni måned vi mærkede,
at vi havde agurkesagen
at der var Landsbyfest!
I forhold til maj måned har vi dog en
lille fremgang på 4 ekspeditioner pr.
dag.

Med indbetalinger fra
1.000 – 10.000 kr. pr. gang

Sidste nyt fra bestyrelsen
Vi har i lang tid haft en god varme i butikken. Jørgen (formanden) har nu gennemgået
installationerne og har fået justeret temperaturen i butikken, hvilket har bevirket, at vi nu
har en mere behagelig temperatur i butikken.

Økonomi
Den 31. maj 2011 havde vi status i butikken. Periodeoversigten for 1. januar – 31. maj
2011 viser et samlet underskud for benzintanken og butikken på knap 58.000 kr.
Personalets store indsats i butikken begynder nu at vise resultater. I forhold til 2010 er
bruttoavancen i butikken øget i juni måned med 2,5%. Vi har en god omsætning i butikken her i juli måned, vi er langt over budgettet, og igen er bruttoavancen i den fine ende.
Ved benzintanken har vi også en højere omsætning. Ca. 60 ltr. gennemsnitligt/dagligt
mere i forhold til 2010.

Fremtiden
I den nærmeste fremtid skal vi have udskiftet taget over lageret, hvilket er meget tiltrængt.
Derudover vil vi også få gennemgået taget på den øvrige del af bygningen på Kjærgårdsvej 34.

Nye tiltag i august måned
Vi er begyndt at flytte rundt på varerne i butikken. Det helt store projekt bliver i august
måned, hvor vi vil optimere vores frugt og grønt afdeling, hvilket vi ser meget frem til.
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Personale
Fie List Andreasen er ansat med løntilskud frem til 31. december 2011. Du kan møde Fie
om formiddagen, idet hun er vores morgenpige. Fie er uddannet kosmetolog og har egen
klinik i Esbjerg. Fie elsker sund mad og har stor kendskab til nye spændende madvarer
og Sund Mad. Fie har blandt andet ansvaret for vores frugt og grønt afdeling.
Malene Lønne Kjær er ansat pr. 25. juli og frem til 31. december 2011. Malene skal arbejde om formiddagen sammen med Fie. Malene har tidligere arbejdet hos Silvan i Ribe.
Skal starte uddannelse som sygeplejerske i januar 2012.
Jens Karkov er ansat pr. 1. august 2011 og indtil videre. Jens har indtil nu været ansat
hos KWIK SPAR i Spandet. Jens starter september måned med at læse til lærer i Esbjerg.
Jeppe og Steffan stopper medio august måned.
Personalet (1 på fuldtid og 3 på deltid) arbejder i 2 grupper, et formiddagshold og et eftermiddagshold og så har vi Annie og Celia, der kommer sidst på eftermiddagen.

Frivillige hjælpere – vi har stadig brug for dig!
Har du tid i overskud, måske 2 timer i ugen og har du lyst til at give en hjælpende hånd i
vores KWIK SPAR Hunderup så kontakt butikkens personale og Anna Grethe.

Vareleveringer
At vi har øget focus på vores leveringer af frugt og grønt er nu begyndt at give gevinst.
Kvaliteten på frugt og grønt er nu væsentligt forbedret, kan dog stadig blive bedre.
Derudover har vi også fået mere opmærksomhed på holdbarhedsdatoer i butikken, og
også i forbindelse med modtagelse af nye varer til butikken. Dette skulle gerne resultere i
færre ”splattermærker” – de røde mærker på varerne. ”Splattermærkerne” fortæller dig,
som kunde, at her har vi en vare, hvor holdbarhedsdatoen er ved at udløbe og derfor er
varen også sat ned.

HUSK –
at vores bagerbrød kommer fra Den Lille Bager i Bramming

Gem dine bon’er,
når du handler i KWIK SPAR Hunderup i august måned 2011
og vind op til 3.000 kr. på gavekort til KWIK SPAR Hunderup
LODTRÆKNINGEN foretages onsdag, den 31. august 2011 kl. 18.30.
Du samler bon’er for de varekøb, du foretager i KWIK SPAR Hunderup i perioden 1. – 31.
august 2011 og deltager i konkurrencen ved at aflevere en kuvert med dine kvitteringer
og tydelig navn og adresse samt beløb. Du kan også fordele kvitteringerne i flere kuverter, så har du flere chancer.
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Aktivitetshjørnet hos KWIK SPAR Hunderup i juli måned
Foran butikken fik vi indrettet et hyggeområde langt om længe, hvor vi skulle mødes i juli
måned til hyggeligt samvær.
Vi må desværre også erkende, at det ikke blev helt som vi havde forventet det. Vi fik mere
travlt i butikken og vejret har ikke været med os.
MEN, sommeren er ikke forbi endnu så vi kan nå det endnu. Følg med i butikken og på
facebook.

Familiekonto
I skrivende stund har vi 45 familiekontoer.

Juli måneds vinder af gavekurven blev
Leila og Michael Nielsen, Vestervænget, Hunderup.
Lodtrækning om en flot gavekurv i august måned 2011
Har du lyst til at være med i lodtrækningen om en flot gavekurv (værdi 300 kr.), så skal du
oprette en Familiekonto og indbetale minimum 1.000 kr. ved kassen hos KWIK SPAR
Hunderup. Har du allerede oprettet en Familiekonto er du også med i lodtrækningen.
Vi trækker lod den 1. mandag i hver måned, næste gang mandag, den 1. august kl. 17.00
blandt alle oprettede Familiekontonr. og du får omgående besked.
Spørg efter en blanket i butikken, udfyld blanketten og vi sørger for oprettelsen af kontoen, således, at du næste gang du handler, kan indsætte det ønskede beløb via kassen i
butikken eller via netbank.

Bestil et gratis Benzin- og Dieselkort
- og få op til 30 dages kredit på dine køb af brændstof
Du kan få flere benzin- og dieselkort i husstanden på samme konto, så du kan få et overblik over familiens samlede forbrug.
Ønsker du at bestille et benzin- og dieselkort, kan du kontakte Rikke Skipper Hansen på
tlf. 2683 7205 eller udfylde en blanket hos KWIK SPAR Hunderup. Du vil så i løbet af kort
tid få tilsendt et benzin- og dieselkort.
Vi har ikke mulighed for at følge de priskrige, der kører i bl.a. Ribe og Esbjerg. Vi har en
fast lav pris baseret på en beregnet rabat i forhold til listepriserne fra OK. I dag er rabatterne på 40 øre på benzin og 60 øre på diesel. Prisændringer reguleres dagligt.
Hvis du sammenligner med priserne i nærområdet er vi faktisk meget konkurrencedygtige. Når de er billigere end os er det i en meget kort periode, hvor du skal være heldig
at ramme ind i.

NYHED - Levering af varer
Nu er der mulighed for at få friske købmandsvarer leveret hver uge. Du bestiller dine varer
mandag og onsdag mellem kl. 11.00 og 15.00, og vi leverer dine varer hos dig tirsdag
eller torsdag formiddag mellem kl. 11.00 og 12.30.
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Bestillingen kan ske via e-mail, hunderup@spar.dk Denne emailadresse er beskyttet mod
programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller på tlf. 7517 3501.

Ønsker du et aktivt samfund
i Hunderup og Sejstrup
køber du benzin/diesel
og handler hos KWIK SPAR Hunderup
NYHED – Send din indkøbsliste
Send din indkøbsseddel til KWIK SPAR Hunderup på hunderup@spar.dk inden kl. 10.00.
Vi samler varerne sammen til dig og dine varer er klar til afhentning efter kl. 15.00. Du får
en returmail med svar på, om vi kan levere alt til dig eller ej.

Flasker uden pant
Vi har valgt at opsige aftalen om afhentning af tomme flasker uden pant. Begrundelsen
herfor er, at det er blevet til en udgift for butikken.
Flasker uden pant kan afleveres på
Genbrugspladsen i Bramming, Sdr. Ilstedmarkvej 3, 6740 Bramming.
MEN! - har du nogle få flasker uden pant med sammen med dine returflasker, tager vi
selvfølgelig imod flasker uden pant også.

Info-tavlen
Som kunde i KWIK Spar i Hunderup kan du følge med i budget i forhold til omsætningen for de sidste uger. Den grønne søjle er budgettallet (sidste års omsætning tillagt 4% og den lilla søjle er omsætningen). Du kan også følge med på
www.hunderup-sejstrup.dk under informationstavlen.

Med venlig hilsen
KWIK SPAR Hunderup’s personale
Peter, Jeppe, Steffan, Celia, Annie og Anna Grethe
Michael Bertelsen, Rikke Skipper Hansen, (Benzinstanderen)
Bestyrelsen for Købmandsgården Hunderup/Sejstrup og Omegn ApS
Jørgen Åge Hansen, Ole Wind, Majbrit Graff Jørgensen, Rikke Skipper Hansen,
Erik Bjergmark, Jan Andersen
Jesper Brix, Tonny Lang, Søren Damkjær
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HYGGEKLUBBEN – SENIORKLUBBEN I 40 ÅR
Fredag den 4. marts rundede seniorklubben en markant milepæl ved at
blive 40 år. Den nuværende bestyrelse har valgt at udsætte festliggørelsen
til opstarten på den nye sæson, der hermed indledes torsdag den 1. september kl. 12.00 i forsamlingshuset.
Der startes med en 3-retters festmiddag kl. 12.00 med efterfølgende kaffe
og kage (i den sædvanlige høje kvalitet). Kl. 14.00 kommer Jørn Andersen og underholder, hvorefter der er frit slag indtil deadline kl. 17.00.
Mon ikke der bliver aktivitet ved kortspilbordene?
Prisen for at deltage er kr. 75,-, og der er tilmelding hos Gerda Bjerrum på
tlf. 75 17 31 45 eller 28 83 08 45
eller hos Alex Andersen på tlf. 75 17 28 72 eller 29 70 28 72 senest torsdag den 25. august.
HYGGEKLUBBENS START
Ideen om at starte ”Hyggeklubben” i Hunderup-Sejstrup opstod i forbindelse med kommunalreformen i 1970. På et kommunalbestyrelsesmøde i
februar 1971 blev det besluttet at indstille den hidtidige klubvirksomhed
for pensionister (se avisomtale fra dengang). Dette emne blev taget op på
et efterfølgende borgermøde i Hunderup-Sejstrup, hvor en meget spørgelysten Anne Thim fra Strat spurgte til mulighederne for at starte en lokal
klubvirksomhed. Daværende socialudvalgsformand, Ulla Thomsen, gav
sit ja til at starte klubvirksomhed samt betale den deraf følgende husleje i
forsamlingshuset, hvis der kunne samles frivillige, der ville hjælpe. Det
kunne der.
Et udvalg bestående af Else Nielsen, Signe Schøler og Anna Thim tog initiativ til opstarten, og efter en beskeden start med kun en halv snes deltagere, voksede deltagerantallet støt og roligt, og gennem en lang periode
kom der endog deltagere i bus fra Bramming.
Grundelementerne i hyggeklubben var sang, fortællinger, underholdning,
kortspil og den obligatoriske kaffe med hjemmebagt brød. Udvalgsmedlemmerne sørgede for det praktiske, der den gang også indebar at bringe
gangbesværede frem til møderne.
Skolens førstelærere i skikkelse af Møller Kristensen og Boye Andersen
var hyppige gæster med sange og fortællinger. De økonomiske
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muligheder var begrænsede, så det var almindelig skik, at man på skift fik
uddelt opgaver med at sørge for underholdningen. Det kunne udvikle sig
til små sketches, og en enkelt gang i 1981 samlede man 125 tilskuere til
teaterstykket ”Skærmydsler” på scenen i forsamlingshuset. (se foto)
Ret hurtigt blev der etableret et samarbejde med skolen. Det blev kotume,
at skolens teaterstykke ved skolefesten samt det årlige nissespil og
”Luciaoptog” blev opført ved hyggeklubbens arrangementer – til stor
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gensidig glæde.
Det er derfor en stor sorg, at denne tradition nu har udspillet sin rolle med
skolens lukning her i jubilæumsåret.

FORENINGENS UDVIKLING
En anden kær tradition, der stadig lever i bedste velgående, er de årlige
udflugter, der afslutter sæsonen i maj/juni. Mange seværdige steder og
kroer har haft besøg af hyggeklubbens medlemmer gennem årene. De runde og halvrunde fødselsdage er også blevet fejret, ofte med selvlavede
sange og/eller digte som indslag. Der er ført omhyggelig protokol og
regnskab samt scrapbog over hyggeklubbens aktiviteter. Det er spændende læsning.
Ud over det til enhver tid siddende udvalg, der skulle sørge for aktiviteterne, er der grund til at hæfte sig ved ”kagekonerne”. Adskillige af sognets
kvinder har gennem årene taget sig af kaffe og brød (altid hjemmebagt),
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og der går et næsten legendarisk ry blandt de mange gæster om det fornemme kaffebord.
Gennem de første 28 år fungerede ”hyggeklubben” som et udvalg uden
lovfæstede vedtægter. Dette blev ændret i starten af 1999.
På et møde den 11. februar 1999 blev foreningens navn ændret til
”Seniorklubben” med hjemsted i Hunderup-Sejstrup. Der blev udarbejdet
vedtægter, hvor der bl.a. står, at det er foreningens formål at arrangere
møder og sammenkomster på kulturel, folkelig og almen oplysende niveau.
Den første bestyrelse fik følgende sammensætning:
Niels Bertelsen (formand), Thea Smidt (næstformand), Jens Arne Rasmussen (kasserer), Jens Hansen (sekretær) og Maja Jensen (gæstebog og
sangbøger).
Den nye forening kunne i 2009 fejre sit 10 års jubilæum, og sammenlagt
runder man så de 40 i år.
Foreningen er stadig spillevende. Grundprincipperne med sange, foredrag,
kaffebord og kortspil har man bibeholdt, ligesom man stadig mødes hver
2. uge i vinterhalvåret. Besøgstallet til arrangementerne har svinget gennem årene, men de senere år er man landet på 35 – 40 deltagere i gennemsnit.
Den nye forening startede med at tilbyde kroket, men det er igen lagt på
hylden og erstattet af bowling hver anden uge i Ribe (dog Brørup den
kommende sæson). De 2 seneste somre har man hygget sig med petanqueturneringer.
Medlemstallet har de senere år ligget konstant på ca. 120 personer.
I jubilæumsåret består bestyrelsen af Gerda Bjerrum (formand), Dagny
Runge (sekretær), Alex Andersen (kasserer), Knud Hansen (bowling) og
Tage Jensen. Et mere fyldigt jubilæumsskrift er under udarbejdelse og vil
være klar senest på jubilæumsdagen.
Alex Andersen
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Margrethe Smidt var en af frontfigurerne i en årrække.

SENIORKLUBBEN ORIENTERER
I august måned afvikler seniorklubben sommerens anden store petanqueturnering på banerne i Hunderup og Sejstrup. Ni par har tilmeldt sig, og de
spiller alle mod alle, inden de 3 bedst placerede fordeler rollerne ved et
afgørende slutspil.
I september starter så den egentlige vintersæson, men lidt atypisk denne
gang. Som nævnt andetsteds er det jubilæumsår, og det fejres med jubilæumsfest torsdag den 1. september kl. 12.00 i forsamlingshuset.
Da petanque er faldet i god jord hos medlemmerne, laver vi et arrangement med markspil hos Rosengård Friland, der er hjemmehørende på Darum mark. Her tilbydes der over 30 forskellige spil, og en del er velegnede
for seniorer.
Det foregår torsdag den 8. september kl. 13.30, og der vil som sædvanlig
være kaffebord til den normale pris på kr. 35,- for hele arrangementet.
Kørsel i egne biler.
Første arrangement i forsamlingshuset er torsdag den 22. september, hvor
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pastor, Elise Balslev vil fortælle om romanen ”Kejseren af Portogalien”
Torsdag den 6. oktober er forsamlingshuset optaget, og derfor henlægges
arrangementet til Ribe Kunstmuseum. Mere herom senere.
Torsdag den 20. oktober kl. 13.30 kommer tidligere folketingsmedlem,
Helge Mortensen fra Esbjerg, og fortæller lidt om sit politiske liv. Helge
Mortensen var en del af den såkaldte ”Jyske Mafia”, der stod for den trafikale planlægning for en del år siden. Måske hører vi lidt herom.
Så skal vi høre om det at være feltpræst. Det foregår torsdag den 3. november kl. 13.30, og foredragsholderen er præst Lars Bom Nielsen fra
Horne.
Torsdag den 17. november kl. 13.30 kommer en 40 års jubilar. Poul Willadsen, der er redaktør på ”Jydske Vestkysten”s Ribe-redaktion, kommer
og fortæller om sit virke som journalist.
December starter med sang, musik og harmonikaspil. Det er harmonikaparret fra Skærbæk, Karen Andersen og Vagn Jensen, der vil underholde
os torsdag den 1. december kl. 13.30.
Julehyggen den 15. december må afvikles uden det traditionelle samarbejde med skolen. Det er desværre ikke muligt at lave den sædvanlige aftale
om Luciaoptog, da skolen er lukket. Bestyrelsen vil lægge sig i selen for
at lave et interessant julearrangement. Mere herom senere.
I starten af august vil alle medlemmer få besøg af en fra bestyrelsen for at
forny medlemskabet. Det koster som sædvanlig kr. 25,- for et år. Nye
medlemmer er meget velkomne.
I forbindelse med besøget udleveres hele årsprogrammet, ligesom alle
medlemmer vil modtage et jubilæumsskrift.
Selv om Bowlinghallen i Ribe er lukket for en periode, vil der også den
kommende sæson tilbydes bowling. Det foregår på mandage i Brørup med
start den 12. september, og derefter mandage i alle ulige uger.
Tilmelding hos Knud Hansen på tlf. 75 17 37 84.
Alex Andersen
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Hunderup Skoles sidste skolefest
Fredag den 25. juni 2011
Forældre"rødderne" i de 4 klasser havde gjort mange forberedelser
til gallafesten:
Dresscode: Piger/damer: kjole eller nederdel, drenge/herrer: pæne
bukser (ingen jeans)
*
Den røde løber var rullet ud i forhallen - og bodyguards sørgede for
at ingen kom ind uden adgangsbillet.
*
Hallen var pyntet op med et hav af balloner og sølvstjerner
*
Fest menu med bl. a. røde pølser, gode ben, frikadeller, lasagne og
oksefilet
*
Efter spisningen fri slush Ice og popcorn til alle børn resten af aftenen (det var jo nærmest en fest i sig selv), og kaffe og lækre Cupcakes til de voksne.
*
Ægte Disco med DJ Bix
Vi må sige at Hunderup Skole blev lukket med manér ! Et virkelig
flote stykke arbejde af forældrerådet.
Pia Bjerrum
Se billeder på for– og bagside af Landsbyposten!
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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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Der var fri slushice og popcorn.

Fra afskedsfesten for Hunderup Skole
24

