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HUSKEKALENDEREN
Onsdage 15.30 – 16.30 Børnekor I Vilslev
Ons. 30. dec. 13 – 17 Hockey i hallen
Tor. 7. jan. 19.00
Ideforum starter igen med egne projekter
Tor. 7. jan. 19.30
Forstander, Mads Rykind Eriksen, holder foredrag
på Bramming Gymnstik- og Idrætsefterskole
Lør. 9. jan. 18.00
”Røverne fra Rold”i forsamlingshuset. Billet på
tlf. 3042 5980.
Ons. 13. jan. 19.30
”Røverne fra Rold”i forsamlingshuset. Billet på
tlf. 3042 5980.
Tor. 14. jan. 13.30
Seniorklubben får besøg af Claus Thyssen under
emnet: ”En Brammingdreng vender tilbage”
Lør. 16. jan. 18.00
”Røverne fra Rold”i forsamlingshuset. Billet på
tlf. 3042 5980.
Man. 18. jan. 19.00
H.C. Andersen aften i Vilslev kirke
Tir. 19. jan. 19.30
”Røverne fra Rold”i forsamlingshuset. Billet på
tlf. 3042 5980.
Tor. 21. jan. 19.00
Ideforum: Inge Lise Christensen viser arbejder
med cykel- og traktorslanger
Tor. 21. jan. 19.30
”Røverne fra Rold”i forsamlingshuset. Billet på tlf.
3042 5980.
Lør. 23. jan. 18.00
”Røverne fra Rold”i forsamlingshuset.
Tor. 28. jan. 13.30
Seniorklubben får besøg af Eilif Fogh Pedersen,
der fortæller om: ”Verdens største nationalpark +
Grønland”
Tor. 4. feb. 19.00
Ideforum. Inge Højby viser og fortæller om arbejde med malerier
Man. 8. feb. 19.30
Foredrag med Michael Brautch i konfirmandstuen
i Vilslev
Lør. 13. feb.18.30
Rockkoncert i forsamlingshuset

CD med Landsbyfilmen kan nu afhentes
gratis hos Købmanden og hos Lunagaard
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Juletræsfest i fin kvalitet
HSUG’s gymnastikafdeling havde indbudt til juletræsfest i forsamlingshuset søndag den 13. december, og det blev et meget vellykket arrangement.
Med næsten 150 deltagere, ligeligt fordelt med børn og voksne, var der
fyldt op i huset. Til lejligheden havde man engageret musikeren, Henning
Sørensen, med julemand, og de gjorde det bare rigtig godt.
Skolens elever fra 2. og 3. klasse startede med det altid stemningsfyldte
Luciaoptog, inden der blev danset om det flotte juletræ til de velkendte
julesalmer. Så gjorde julemanden sit indtog. Med den moderne teknik var
musikeren i kontakt med julemanden, mens han svævede over HunderupSejstrup for at finde forsamlingshuset. Det lykkedes heldigvis, julemanden bankede pludselig på døren, og fra det øjeblik styrede musiker og julemand fuldstændig begivenhedernes gang.
I en tiltrængt pause blev vi vartet op med sodavand, gløgg, æbleskiver og
kaffe/te, inden julemand og musiker igen tog over med de traditionelle
juledanse. Efter knap 2 timer – meget passende – uddelte julemanden og
nissepigerne juleposer til børnene, og så kunne nogle trætte børn og deres
forældre og bedsteforældre drage veltilfredse hjem.
Tænk så mange oplevelser for kun kr. 25,- pr. person. Det er meget familievenligt.
Tak til gymnastikafdelingen for et godt arrangement. Jeg tror, alle kommer igen næste år.
Alex Andersen
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Tak til Hunderup-Sejstrup Lokalråd
Som afgående formand for Lokalrådet, vil jeg gerne sige tak for 4 lærerige og oplevelsesrige år i Lokalrådet.
Det har været meget spændende at arbejde med de nuværende tre
udvalg i Lokalrådet.
Der er i den tid jeg har været med, sket en stor udvikling indenfor måden at håndtere og arbejde med Lokalrådets målsætning på.
Vi har fået sat ”skibe i søen”, som jeg ved, at det nye Lokalråd finder
interessante nok, til at få sejlet i havn.
Samtidig vil jeg også sige tak for samarbejdet til medlemmerne af Lokalrådet.
I har været et rigtig godt team at arbejde sammen med. Alle har den
rigtige forståelse for teamarbejde og alle har gået efter de samme mål,
hvilket i sig selv giver et godt samarbejde.
Rigtig god vind fremover.
Med venlig hilsen
Bente Nonbo
Lokalrådsformand

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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Nye mødedage i Ideforum
I efterårssæsonen har vores mødedage ligget på ulige tirsdage, men efter
nytår skal vi mødes på ulige torsdage. Vi håber derved at tilgodese så
mange interesserede som muligt.
Det har igen i år været utrolig dejligt at mødes på skolen til gensidig inspiration. Vi hygger os sammen, og får lavet mange forskellige ting. Så
har du lyst, kan du bare komme forbi og få en kop kaffe og en snak.
Vi starter igen d. 7./ 1., hvor vi bare arbejder med vores egne projekter.
Den 21./ 1. kommer Inge Lise Christensen fra Glejbjerg og viser, hvad
hun har fået ud af at arbejde med cykelslanger og traktorslanger.
Den 4./ 2. kommer Inge Højby og viser nogle af sine spændende malerier,
og fortæller om inspiration og teknik i sit arbejde.
Den 18./ 2. Egne projekter.
4./ 3. Egne projekter.
18./ 3. Egne projekter og sidste mødegang.
Har du ideer til, hvad vores møder ellers kunne indeholde, så kom og giv
et bud.
Håber vi ses på ULIGE TORSDAGE kl. 19.00 - 21.30
På Hunderup skole i natur/teknik – og håndarbejdslokalet, første
gang efter jul d. 7./ 1.
På gruppens vegne Dagny Runge.
dagnyknud@mail.dk

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Cykeltjek på skolen
Den 8. december havde
vi cykeltjek på skolen.
Der kom en flink betjent, som kiggede efter
om alle børnenes cykler
var i orden.
Der skal være
reflekser, lys, lås, og
klokken skal kunne ringe.
Mange fik et
klistermærke som bevis
på, at deres cykel var i
orden.

Ellers har december stået i
julens tegn.
Skolen vil gerne sige tak
for i år og ønske alle glædelig jul og godt
nytår.
Venlig hilsen lærerne
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Nyt fra seniorklubben
Torsdag den 26. november fik vi en spændende beretning af Knud Erik
Smidt om ”Team Rynkeby”s cykeltur til Paris umiddelbart før ”Tour de
France”s afslutning. Vi fik et indblik i de mange forberedelser med ledsagerbiler, forplejning og overnatning m.m.
De ca. 1.200 km foregik udelukkende i modvind og med de første dage
som regnvejrsdage kom deltagerne ud for mange strabadser, der for alvor
kulminerede, da man nåede bjergene i Belgien og Nordfrankrig.
Bortset fra Eva Kjer Hansens frafald p.g.a. et styrt gennemførte alle deltagere, og det var en række stolte cyklister, der kørte ind i Paris.
Tak for en spændende øjenvidneberetning af Knud Erik Smidt.
Torsdag den 10. december var der dømt tradition, nostalgi, dygtighed og
julehygge, der gik op i en højere enhed.
Skolens elever fra 2. og 3. klasse have øvet sig i Luciaoptog, og det klarede de på strålende vis. Hvor var det stemningsfyldt. Efter Luciasangen
sang eleverne 2 sange for os, inden seniorerne og børnene afsluttede med
en velsunget fællessang. Jeg kan garantere, at trods forandringerne på skolen, kan vore elever stadig synge godt. Tak til Ulla og Mette for jeres indsats.
Efter indtagelse af gløgg, vand, klejner, lagkage og småkager afsluttede
børn og seniorer sammen med forældre og bedsteforældre en hyggelig
eftermiddag med banko med et hav af gevinster.
Sponsorer til Seniorklubbens bankospil:
Madam Madsens Blomster
Thomas Høj Thomsen
DLG
Michael Vogt
Småkagefabrikken Ripensa A/S

Lunagård
KWIK-Spar
LYKKEBO v/Tækker
Egon Sørensen

Efter en veloverstået efterårssæson er der nu pause til torsdag den 14. januar kl. 13.30, hvor den tidligere Brammingborger, Claus Thyssen, kommer og fortæller under titlen: En Brammingdreng vender tilbage.
Torsdag den 28. januar kl. 13.30 er det vor lokale, Eilif Fogh Pedersen,
der holder foredrag.
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Eilif har deltaget på en sejltur fra Svalbard til Grønland, og denne oplevelse vil han dele med os under titlen: Verdens største nationalpark + Grønland – lidt historisk krydret.
Computerkurser
Hvis der er interesse for at supplere efterårets computerkurser – eller måske starte helt forfra, vil jeg arrangere nogle kurser i januar og februar.
Sig til hvad dine ønsker og behov er, så vil jeg forsøge at imødekomme
det.
Tilmelding på mødet den 14. januar til Alex Andersen eller på telefon
75172872 eller mobil 29702872. Hvis nogle har mod på det, må det også
gerne foregå pr. mail på roedgaard@andersen.mail.dk.
Alex Andersen

Dagsorden for Generalforsamlingen i HSUG.
8. februar 2010 kl. 19.30
1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning.
3. Udvalgs beretninger.
4. Regnskab.
5. Evt. Ændringer af vedtægter.
6. Valg til bestyrelse. På valg er Pia Ebbesen, Laila Vejrup,
Michel Riddersholm, Claus Jæger og Gitte Larsen. Charlotte Jepsen stopper efter 1 ekstra supplerende år
7. Valg af Suppleanter.
8. Valg af revisorer.
9. Evt. forslag.

HSUG vil Gerne ønske en god jul samt et godt nytår.
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
januar.
03.januar, Helligtrekongers sø.
10.januar, 1. sø. e. H3K
17.januar, 2. sø. e. H3K
24.januar, si. sø. e. H3K
31.januar, septuagesima sø.

kl. 09.30
kl. 11.00
kl. 09.30
kl. 11.00
kl. 09.30

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

Kirke for de små.
Børnene fra dagplejerne og Børnehaven var i kirke den 10.dec.
Vi indledte med at spille Nu er det jul igen, den kunne de godt finde ud af at synge
med på.
Præsten var udstyret med en fingerengel, en fingermus og en tromme.
Juleevangeliet blev fortalt ved hjælp af dukkerne fra Krybbespillet. Børnene var
helt opslugt af dukkerne fra det "lille børneteater" , de fulgte levende med, stillede
spørgsmål og kom med kommentarer.
Vi sang selvfølgelig Et barn er født i Betlehem. Og så kom vismændene frem og vi
talte om stjernerne på himlen. så bad vi Fadervor og præsten lyste velsignelsen.
Derpå kom alle børnene op til alteret og hver fik en guldstjerne sat på panden.
Da de var kommet på plads igen, fik de at vide, at Dorte havde øvet sig på at spille
På loftet sidder nissen med sin julegrød og at hun ville blive mægtig glad, hvis de
sang med på den. Det gjorde de med stor glæde, mens præstens lille mus hoppede
med.
Vi sluttede af med at gå i lang slange mod tårnet og tilbage igen mod koret et par
gange, mens vi trommede og spillede Nu er det jul igen. Det var en mægtig succes.
Præsten inviterede børnene til at komme i kirke igen. Det ville de gerne ,så nu er
der planlagt Påsketoner mandag den 22. marts kl. 9 og Pinsetoneer 17. maj kl. 9 i
Hunderup kirke.
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Mandag den 18. januar kl. 19.00
ET BLAD FRA HIMLEN
Fokus på H.C. Andersen eventyr om tro og håb
Velkommen til en aften med levende lys
i Vilslev kirke
Salmesang og højtlæsning af udvalgte eventyr.
Venlig hilsen mhr. i Vilslev og Hunderup

Forsideillustration til H.C. Andersen: Et blad fra himlen, 16 eventyr om
tro og håb med forord af Arendse Dyssel og efterskrift af Johannes
Møllehave og Johan de Mylius.
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Tilbageblik
Gammelt avisudklip
om Egon Sørensen,
der nu flytter til Ribe
sammen med Ella.

12

13

Indsamling til Indiske gadebørn i Goa
Vi er godt i gang med billetsalget til koncerten med Rock mod rynker i
Sejstrup Forsamlingshus den 13. februar 2010, kl. 18.30-01.00.
Hvis du endnu ikke har sikret dig billetter, er det en god idé at reservere dem nu. Det går stærkt og billetsalget slutter den 31.12.2009.
Vi håber på en rigtig stor opbakning til koncerten, hvor publikum selv
kan tage mad med i Forsamlingshuset. Drikkevarer skal købes i baren. Vi vil gøre alt for at alle får en god oplevelse.
Der er stor opbakning fra lokale og andre både under og efter vores
indsamling.
Det er et stort stykke arbejde, at få sådan et arrangement op at stå og
vi har brug alle de frivillige, der ønsker at hjælpe.
Vi har brug for folk, der vil:
sætte borde op i forsamlingshuset
dække borde i forsamlingshuset
folk der kan lave bordpynt, gerne fra haven eller skoven
opvasker
hjælpe med at rydde op efter koncerten
folk der vil bage en kage, der kan sælges under koncerten
serveringspersonale
sponsorer – du bestemmer selv beløbet
Har du har lyst til at bidrage til de praktiske opgaver omkring koncerten, hører vi gerne fra dig.
Der er allerede flere, der har meldt sig på banen. Det er vi rigtig glade
for. Jo flere vi er, jo sjovere og lettere bliver opgaverne.
Til jer der har meldt sig. I vil høre fra mig, når vi kommer ind i det nye
år, med hvilke opgaver I har fået ☺
14

Vi har denne gang lavet en aftale med en af vores gode venner i Indien. Han vil hjælpe os med, at få fat i gadebørnene og deres familier.
Han er vores eneste mulighed for at sikre, at de indsamlede penge
kommer de rigtige steder hen. Dvs. at vi i samarbejde med ham, vil
kontakte børnenes familier og kommuneskolen.
Derefter vil vi gå i den bank, der er tilknyttet skolen, og betale for børnenes skolegang, hvor det er lykkedes os, at lave en aftale med familien.
På denne måde sikre vi os, at jeres penge ikke kommer i familiens
hænder og bliver brugt til andet, samt barnet har sikret sin fremtid i
form af undervisning.
Har du lyst til at støtte gadebørnene, men ikke har mulighed for at deltage ved koncerten, kan du indbetale pengene på regnr. 4630 kontonr. 4630030013.
Med venlig hilsen
Bente Nonbo
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Fra byvandringen
Egelygård
Det er det eneste sted, vi med sikkerhed ved, der i Hunderup har boet en
birkedommer.
Joen Serup, der
blev ansat 1728,
havde dog betinget sig, at
han skulle have
den store
”Alsbrogård”,
når den blev
ledig. Det nåede
han ikke – han
døde i 1734
dybt forgældet.

Anlægget
Anlægget kaldtes fællesjorden ved udskiftningen i 1777. Da bevarede
man det jordstykke i fællesskab for de 8 gårde i Hunderup Ejerlaug, hvor
alle havde ret til
lergravning til at
kline huse med.
Oprindelig var det
ca. dobbelt så stor,
men noget er tillagt matr.nr. 8
(H.C. gård). Det
blev tilplantet i
1935.
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Tingstedet
I år 1559 fik rigsråd, Niels Lange, kongelig tilladelse til at oprette et birketing, der omfatter Kjærgård gods, og som skal bestå til evig tid. Den
evighed kom til at vare 230 år.
I begyndelsen har man helt sikkert været udendørs, og vi ved ikke, hvornår man er flyttet indendørs. I starten af 1700-tallet lejer man sig ind i en
storstue på de omkringliggende gårde.
Vi ved, at der var et hus på stedet i år 1786. Den viden, vi har om birketinget, stammer fra den birkeprotokol, der er bevaret, og som er på landsarkivet i Viborg. Ud fra den ved vi, hvordan tinget fungerede, og hvad den tog
sig af.
Retten blev sat hver fredag eftermiddag. Tilstede var birkedommer + birkeskriver (det var ofte en tidligere ridefoged eller ladefoged, men kunne
også være en gårdmand, der kunne skrive).
Ifølge ”Dansk lov” skulle der være 8 stokkemænd – de blev udpeget for et
år ad gangen blandt gårdmændene. Deres opgave var at tilse, at alt gik rigtig til. Selve domshandlingen havde de ikke noget med at gøre – det var
alene birkedommeren.
Det var ikke særlig attraktivt at være stokkemand, ofte blev der lejet en
stedfortræder. I 1731 indskærper Joen Serup pligten til at møde og fastsætter en bøde på 2 lod sølv + de 16 skilling til en stedfortræder for udeblivelse.
De sager, man tog sig af var f.eks. i 1691, da Søren Hansen fra Sejstrup
mødte i retten med et skind fra en ulv og skulle have sine skydepenge.
Tvistigheder mellem bønderne kunne angå love og vedtægter, men det
kunne også være uenighed om børn, hvilket medførte ukvemsord mellem
konerne. Det var meget sjældent de sager førte til dom – oftest blev der
indgået forlig.
Herskabet førte også retssager mod bønderne, bl.a. indskærpelse af møllepligten. Man havde pligt til at få sit korn malet på den mølle, der hørte til
godset.
Manglende betaling var der mange sager af – mest skyldig landgilde.
Nogle skyldte i årevis, men kun sjældent førte det til tabet af fæstet.
En af de største sager er fra 1760’erne, hvor Margrethe Rosenørn stævner
den tidligere ridefoged, Frans Sørensen, fra Alsbrogård for manglende
betaling af 93 stude.
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Desuden var der i retten mange efterlysninger, eller som det hed dengang
”undvigte fra stavnen”. I stavnsbåndets tid havde bønderkarlene pligt til at
blive inden for godsets område. Det gjorde de dog ikke. De flygtede i stor
stil. Det var nemt at komme over Kongeåen, så man var i Slesvig, og der
gjaldt stavnsbåndet ikke. Det var især den forhadte landmilits, de flygtede
fra.
Enkelte kom hjem og overtog et fæste, så var man fritaget for landmilitsen.
Birketinget blev nedlagt i 1791, da den sidste birkedommer, Lars Larsen,
fra Vilslev døde. Birkeretten blev overført til Riberhus birk og 1812 til
Gørding Herredsting.

T. Tobiassen Kragelund
Ses på mindestenen og var
fra Kragelund. Blev senere
forfatter og brugte Kragelund som efternavn. Oprindelig var han ved landbruget. Ved sin fars død i 1904
overtog han gården Kragelundvej 8, som han solgte i
1912 for at blive skribent
og ansat i en bank. Var forretningsfører for dagbladet
”Vestkysten” fra 1919 til
1938.
Som forfatter skrev han
mest om sagn og folkefortællinger. Han var meget
aktiv i arbejdet med genrejsningen af Riber Kjærgård fra fattiggård til landbrugsskole.
Han døde i 1958. Mindestenen er rejst i 1965.
Niels Hansen
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HANDEL - HÅNDVÆRK - SERVICE
Dagligvarer

Kloakservice

KWIK Spar Hunderup
Kjærgårdsvej 34, Hunderup
6740 Bramming
Tlf. 7517 3501
hunderup@spar.dk

E.C. Kloak
v/ Erling Clausen
Stratvej 11
6740 Bramming
Tlf. 2334 0635
Minna.clausen@get2net.dk
www.eckloak.dk

Automobiler
Thomas Høj Thomsen
v/ Thomas Høj Thomsen
Puggårdsvej 5
6740 Bramming
Tlf. 7517 0738

Bent Fritsen Biler
v/ Bent Fritsen
Kjærgårdsvej 8
6740 Bramming
Tlf. 7510 2125

Georg Pedersen
Fruerlundvej 9
6740 Bramming
Tlf. 7517 3304
Murerfirmaet Egon Sørensen
v/ Egon Sørensen og Kim Andersen
Kirkevej 15
6740 Bramming
Tlf. 7517 3582
mureregon@mail.tele.dk
www.mureregon.dk

Blomster

Madam Madsen Blomster
v/ Anna Grethe Madsen
Puggårdsvej 19
6740 Bramming
Tlf. 7656 0352
madam@madammadsensblomster.dk
www.madammadsensblomster.dk

Entreprenør

Murer
Murerfirmaet Egon Sørensen
v/ Egon Sørensen og Kim Andersen
Kirkevej 15
6740 Bramming
Tlf. 7517 3582
mureregon@mail.tele.dk
www.mureregon.dk

AM Entreprise
v/ Allan F. Madsen
Kjærgårdsvej 10
6740 Bramming
Tlf. 4129 2525
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HANDEL - HÅNDVÆRK - SERVICE
VKI Byg APS
v/ Klaus Iversen
Snedkervej 5
6740 Bramming
Tlf. 2026 0868
bramming@vki-byg.dk
www.vki-byg.dk

Møbelpolstring
v/ Per Bloch Jensen
Ribevej 46
6740 Bramming
Tlf. 7517 2323
mobelpolstring@mail.dk

Tømrer - snedker
Michael Vogt
Sejstrupvej 14, Sejstrup
6740 Bramming
Tlf. 40461473
Fax. 75174873
vogt@sydvestnet.dk

Holm Træbyg
v/ Tommy Holm Ebbesen
Kirkevej 13, Sejstrup
6740 Bramming
Tlf. 4019 1904
holmtraebyg@mail.tele.dk

Bjarne Hein Jensen
Kjærgårdsvej 46, Hunderup
6740 Bramming
Tlf. 7510 2719
Mobil 4044 7419

Jesper Hartvigsen
Nørlundvej 3 E, Hunderup
6740 Bramming
Tlf. 2126 8650
jesper_didde@webspeed.dk

Urmager

Opus9 Urmagerværksted
v/ Lis Andersen
Stenbrovej 6
6740 Bramming
Tlf. 7517 3052
www.opus9.dk
opus9@bbsyd.dk

Flytning

3 x 34
v/ Keld Østergård
Kirkevej 19, Hunderup
6740 Bramming
Tlf. 4092 2081

IT-løsninger
PC Ad Hoc.com
v/ Allan Lohals
Kirkevej 10, Sejstrup
6740 Bramming
Tlf. 6127 0265
www.pc-adhoc.dana10.dk/
New Computer Technology
v/ Niels Jørgen Hvidberg
Kjærgårdsvej 52, Hunderup
6740 Bramming
Tlf. 2619 5291
njh@it.dk
www.newcomtech.dk
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HANDEL - HÅNDVÆRK - SERVICE
Taxi
Sejstrup Taxi
v/ Palle Ebbesen
Gørdingvej 3
6740 Bramming
Tlf. 7517 0444

Biavl
Bigården Løkkeshave
v/ Eilif F. Pedersen
Løkkeshave 1, Sejstrup
6740 Bramming
Tlf. 7517 2817

Brugskunst - vinhandel
Lunagaard Købmandsgård
Ribevej 71, Sejstrup
6740 Bramming
Tlf. 7517 8788
lunagaard@lunagaard.dk
www.lunagaard.dk/

Gårdbutik

Hundetræning hundeartikler
Bramming Hundecenter
v/ Charlotte Hansen
Puggårdsvej 17, Sejstrup
6740 Bramming
Tlf. 7515 9530
info@dogcity.dk
www.bramming-hundecenter.dk

Zoneterati

Lone Lindberg
Lundagervej 2, Hunderup
6740 Bramming
Tlf. 7517 2533

Kornlager
DLG Sejstrup
Puggårdsvej 4, Sejstrup
6740 Bramming
Tlf. 7025 5101
www.dlg.dk

Lykkebo
v/ Søren Karlo Tækker
Sejstrupvej 12, Sejstrup
6740 Bramming
Tlf. 2087 7378
LP Nethandel
v/ Poul Schmidt
Ribevej 56
6740 Bramming
Tlf. 2424 1650
www.lpnethandel.dk

NB!
Måske er der fejl i denne oversigt. I så fald giv venligst besked
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præsenterer

Røverne fra Rold
Et røverspil af Axel Frische og Flemming Lynge
Musik: Niels Clemmensen
Sangtekster: Hans Hartvig Seedorf Pedersen
Forestillinger incl. buffet, musik og dans:
Lørdag d. 9. januar kl. 18.00
Lørdag d. 16. januar kl. 18.00
Lørdag d. 23. januar kl. 18.00
Entré kr. 225,Hverdagsforestillinger:
Onsdag d. 13. januar kl. 19.30
Tirsdag d. 19. januar kl. 19.30
Torsdag d. 21. januar kl. 19.30
Entré kr. 75,-

Billetter sælges torsdag den 26. november 2009
kl. 19.00 til 21.00 i Sejstrup Forsamlingshus

Der kan betales med Dankort
(Billetterne sælges i den rækkefølge folk er ankommet,
og der sælges max 12 billetter pr. person)
Overskydende billetter sælges fra den 27. november på tlf. 3042 5980
mandag til fredag kl. 16.00 – 18.00.
Billetterne afhentes og betales efter aftale.
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510

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

BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37

BØRNEHAVEN
Jette Bjerg Brix
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
Kirkevej 9, 75 10 18 29
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Peter Larsen, 59 44 77 51
Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sigfred@bbsyd.dk

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06

LOKALRÅDET
Formand, Bente Nonbo
Rønnesvinget 2, 75 17 21 67
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

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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Luciaoptog med 2. og 3. klasse.

Der øves til ”Røverne fra Rold”.
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