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HUSKEKALENDEREN
Man. 27. feb. 20.00
Tir. 28. feb. 19.00
Ons. 29. feb. 19.30
Ons. 1. marts 19.00
Man. 5. mar. 14.30
Tir. 6. mar. 17.00
Ons. 7. mar. 19.00
Tor. 8. mar. 13.30
Man. 12. mar. 14.00
Tir. 13. mar. 17.00
Tir. 13. mar. 19.00
Tir. 13. mar. 19.30
Tir. 20. mar. 17.00
Ons. 21. mar. 19.30
Tor. 22. mar. 13.30
Man. 26. mar. 14.00
Tir. 27. mar. 17.00
Tir. 27. mar. 19.00
Tor. 29. mar. 19.00
Lør. 31. mar. 10.00
Lør. 31. mar. 10.00
Lør. 31. mar. 12.00
Tor. 31. maj
Fre. 1. jun.
Lør. 1. jun.

HSUG generalforsamling i HSI
Ideforum på skolen
Forsamlingshuset afholder generalforsamling
Generalforsamling i Hunderup-Sejstrup Cykelmotion i
HSI
Damekomsammen (60+) i præstegården
Bogbussen holder ved kirken
Generalforsamling ”Købmandsgården” i HSI
Orla Lyst synger og underholder i seniorklubben
Bowling i seniorklubben
Bogbussen holder ved kirken
Ideforum
Medlemsmøde/generalforsamling i Hunderup-Sejstrup
Fremtid i HSI
Bogbussen holder ved kirken
Generalforsamling ”Landsby-Scenen” i forsamlingshuset
Seniorklubben. Sigfred Nielsen, Bramming, fortæller
Bowling i seniorklubben
Bogbussen holder ved kirken
Ideforum
Generalforsamling ”Manish School Fundraising” i cykelmotionshuset
Oprydningsdag i sognet. Mød op hos købmanden
Klubmesterskab i badminton for børn
Klubmesterskab i badminton for voksne
Landsbyfest
Landsbyfest
Landsbyfest med optræden af ”TØRFISK”
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SENIORKLUBBEN
Februar måned bød kun på et enkelt arrangement i forsamlingshuset.
Kjærgård landbrugsskoles forstander, Kjeld Block, fortalte om ungdomskultur anno 2012. Med udgangspunkt i ”verdens bedste job”, som
Kjeld Block beskrev det, hørte vi om en ungdomstid, der ikke helt lignede den, vi selv har oplevet.
Et spændende foredrag.
Den 23. februar var en stor del af seniorklubbens medlemmer til diamantbryllup, så vi skal frem til torsdag den 8. marts kl. 13.30, inden vi
igen har et arrangement i forsamlingshuset. Denne dag kommer musiker
Orla Lyst for at synge og underholde med sin harmonika.
Torsdag den 22. marts kl. 13.30 kommer Sigfred Nielsen fra Bramming
og fortæller. Sigfred Nielsen er kendt og respekteret for sine mange ture
østpå med nødhjælpsarbejde, specielt til Ukraine. Det er dette humanitære arbejde, vi skal høre om i forsamlingshuset.
Som sædvanlig er
alle velkomne.
Arrangementerne
inkl. kaffebord med
hjemmebagt brød
koster kun
kr. 35,-, der
betales ved
indgangen.
Mandage i
de ulige uger er der som sædvanlig bowling i Brørup bowlingcenter kl.
14.00 – 15.00. Også her koster det kr. 35,- at deltage. De følgende gange
er altså mandag den 27. februar, mandag den 12. marts og mandag den
26. marts.
Henvendelse til Knud Hansen på tlf. 75 17 37 84.
Alex Andersen
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CHARLEYS TANTE
IGEN EN FLOT OPFØRELSE
Det er altid med spænding, man møder op til ”Landsby-Scenens” årlige
skuespil, og hver gang bliver forventningerne til fulde indfriet. Således
også denne gang, hvor valget var faldet på det kendte skuespil ”Charleys
Tante”.
Hvor var det godt lavet, og hvor var det dygtigt spillet. Der var virkelig
mange replikker at huske, så suffløsen var ikke arbejdsløs, men det kan
ikke pille glansen af en fornem forestilling. Der er ingen overraskelser i
hovedforløbet i handlingen, men der er mange gode detaljer undervejs,
der kalder latteren frem. Ikke kun på grund af replikkerne, men i høj
grad også for det gode skuespil.
Påklædning, scenen og baggrunden tager sig rigtig godt ud. Der er tænkt
på mange detaljer. Men arrangementet er ikke kun et skuespil. Det er en
totalforestilling, der omfatter langt flere end de 10 aktører på scenen. I
den uddelte folder tæller jeg over 25 forskellige navne og læg dertil de
mange medhjælpere til de praktiske gøremål.
Det er virkelig et storslået arrangement, ”Landsby-Scenen” tilbyder.
Først en rigtig god middag, så en teaterforestilling med indlagt kaffepause, og det hele afsluttes med velklingende dansemusik.
Endnu en gang en stor tak for et velgennemført arrangement.
Bravo for ”Landsby-Scenen”.
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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Ordinær
generalforsamling i

Hunderup-Sejstrup Sogns Forsamlingshus

Onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.30

i Sejstrup Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest den 22. februar 2012 på mail
bjerrum@newmail.dk

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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”Hunderup Sejstrups Fremtid”
Er en foreningen der blev stiftet i 1996. Foreningens formål er, at være
med til at fremme udviklingen i Hunderup-Sejstrup området. Gennem årene er der udstykket og solgt 6 byggegrunde på Vestervænget i Hunderup.
Herudover har vi købt en byggegrund på Kirkevej 46 i Sejstrup. Grunden
blev overdraget til Sejstrup By Beboerforening, som etablerede legeplads
på stedet. Endvidere har foreningen været sponsor, bl.a. for priser til årets
forskønnelses/initiativpris og hjælpeaktiviteter i lokalområdet.
Hunderup Sejstrups Fremtid blev primært etableret for at fremme nybyggeri i sognet. Men det er småt med byggelysten i disse tider og nogle vil
mene foreningen derfor burde nedlægges. De små landsbyer har det svært
og derfor mener bestyrelsen at der mere end nogensinde er brug for foreningen, til at støtte tiltag, der kan gøre Hunderup Sejstrup tiltrækkende
for nye familier.
Det var således Hunderup Sejstrups Fremtid, der lagde billet ind på at blive udpeget til Energilandsby (omtalt i Landsbyposten, dec.2011). Projektet er efterfølgende overtaget af Lokalrådet,
Desuden er Hunderup Sejstrup Fremtid behjælpelig med likviditet, når
Lokalrådet gennemfører
projekter med LAG-tilskud, da tilskuddet først udbetales, når projektet er
afsluttet.
Er du interesseret i at høre mere om Hunderup Sejstrups Fremtid kan du
kontakte bestyrelsen.
Et medlemsbevis koster 1.000 kr.
Der er medlemsmøde/generalforsamling den 13.3.2012, kl.19,30 i HSI.
Bestyrelsen
Anette Bjerrum, Niels Bertelsen, Knud Runge, Michael Knudsen, Aage
Fredslund
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Ordinær
generalforsamling i

Onsdag den 21. marts 2011 kl. 19.30
i Sejstrup Forsamlingshus.
Samtidig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 4.april kl. 19.30, såfremt ændringer
vedtages på mødet den 21. marts.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 14.
marts 2012 på mail lisstenger@mail.dk
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Indkaldelse
til ordinær generalforsamling i K34 ApS.
Hunderup/Sejstrup, den 10. februar 2012.
Til anpartshaverne i K34 ApS,
Kjærgårdsvej 34,
6740 Bramming.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i K34 ApS.
(Hovedanpartshaver i Købmandsgården i Hunderup/Sejstrup og Omegns
ApS).
Generalforsamling afholdes onsdag den 7. marts 2012 kl. 19.00 i samlingssalen i HSI.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent.
Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i
henhold til den godkendte årsrapport.
Butikkens fremtid.
Indkomne forslag.
Valg af medlemmer til bestyrelsen (Rikke Skipper Hansen
modtager ikke genvalg).
Valg af revisor.
Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Ole Wind
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Dagsorden for Generalforsamlingen i HSUG.
27. februar 2012 kl. 20.00.
Klublokalet ved hallen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer.
Formandens beretning.
Regnskab.
Ændringer af vedtægter.
Valg til bestyrelse. På valg er Claus Jæger, Vinni Nielsen og Jens Hessellund.
Valg af Suppleanter.
Valg af revisorer. På valg er Charlotte Jepsen.
Evt. forslag.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
marts.
04. marts: Forklaringsgudstj. med konfirmander for ny konfirmandhold:
kl. 11.00 - Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp
11. marts, 3. sø. i fasten: kl. 09.30
18. marts, Midfaste, Guldkonf..: kl. 11.00
25. marts, Mariæ Bebudelse: kl. 09.30
01. april, Palmesøndag: kl 11.00

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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DAMEKOMSAMMEN
Alle 60+ damer fra Vilslev og Hunderup
Inviteres til damekomsammen i præstegården
MANDAG d. 5. MARTS kl. 14.30 – 17
Der bydes som vanligt på kaffe og te
med dejligt hjemmebag.
Vi skal høre LISBETH FILTENBORG fortælle om
DAMEBREVKASSER GENNEM 75 ÅR
(1926-2000).
LIVET ER INGEN STRØGTUR
kalder hun sit foredrag.
Det bliver sikkert en fornøjelig eftermiddag.
Vi håber, vi bliver rigtig mange.
Menighedsrådet.

Lørdag 31/3 kl. 10:00
Lad os gøre Hunderup-Sejstrup og omegn pæn til påske og konfirmation. Vi mødes ved købmanden kl. 10:00 og får udleveret en sæk og tildelt en rute. De fyldte sække kan stilles på ruten og vil så blive hentet i
bil. Bagefter griller vi pølser, og vis nogen hellere vil bage kage, er de
velkomne til det.
Husk havehandsker. Nogle ruter vil måske kræve en cykel
Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være en fordel for arrangørerne.
På lokalrådets vegne,
Helle Hvitved 75172417 / 61331492 og Alice Høy 75101027 /
40155702
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Orientering – februar 2012

KWIK SPAR Hunderup
Personale
Vi har fået en praktikant frem til 11. marts 2012 – Jesper Werge Madsen.
Som ny frivillig medhjælper kan vi sige velkommen og tak til Inger Marie
Andersen. Inger Marie er blevet vores ”detektiv”, således at du som vores
kunde ikke vil opleve, at vi har gamle varer på hylderne.
Har du tid og energi til at arbejde som frivillig medhjælper i KWIK SPAR
Hunderup - et par timer ugentligt, måske mere - er du mere end velkommen til at kontakte Anna Grethe
på tlf. 20 21 00 10.

Gem dine bon’er,

når du handler i KWIK SPAR Hunderup
og vind op til 1.500 kr. på et gavekort til KWIK SPAR Hunderup
Du samler bon’er for de varekøb, du foretager i KWIK SPAR Hunderup i perioden 1. – 31. marts 2012 og deltager i konkurrencen ved at aflevere en enkelt kuvert med kvitteringer for op til 1.500 kr. for køb i februar måned og tydelig navn
og adresse samt beløb. Du må gerne aflevere flere kuverter.
Kuverten skal være afleveret senest den 31. marts 2012 kl. 12.00.

I KWIK SPAR Hunderup har vi
GUL PRIS (kik efter hyldeforkanterne)
som er faste lave priser

hele dagen, alle dage, hele året rundt
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KWIK SPAR Hunderup
– altid et besøg værd

Lejlighed til udleje
(lejligheden ved KWIK SPAR Hunderup)

Beliggende Kjærgårdsvej 34 a, Hunderup, 6740 Bramming.
Lejlighed 145 m².
(2 stuer, køkken og toilet i stueplan, 3 værelser og bad på første sal)
Husleje, pr. måned
Varme

3.800 kr.
1.200 kr.

A conto vand
El, efter forbrug
Indskud 3 måneders husleje

400 kr.
11.400 kr.

Klar til indflytning 1. april 2012.
Ring for fremvisning og nærmere information til
Jørgen Aage Hansen på tlf. 21 59 56 40.
Bestyrelsen K34 ApS
Bestyrelsen for Købmandsgården Hunderup/Sejstrup og Omegn ApS
Jørgen Åge Hansen, Ole Wind, Majbrit Graff Jørgensen, Rikke Skipper Hansen,
Erik Bjergmark, Jan Andersen
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01.03.2012

GENERALFORSAMLING
i Foreningen Manish School Fundraising
Foreningens formål er at indsamle sponsorater/fundraising til indiske
børns skolegang.
Foreningen er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
DATO: Torsdag d. 29. marts 2012.
STED: Hunderup Sejstrup Cykelmotion – klubhus, på hjørnet af Kjærgårdsvej 26 og Kragelundvej.
TID: kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen består af:
Formand: Bente Nonbo, Hunderup
Næstformand: Anette Lücking, Hunderup
Kasserer: Britta Petersen, Vejrup
Sekretær: Lone Hjort, Vejrup
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts – Bente
Nonbo, Rønnesvinget 2, Hunderup, 6740 Bramming
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
14
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Nyt fra Bramming Hundecenter
For enden af en sidevej til
Puggårdsvej, ad grusvejen
der drejer ind ved Ole og Karen Jæger's smukke bolig,
ligger Bramming Hundecenter. Nogen af jer kender det
allerede, og har handlet eller
gået til træning hos Charlotte
Dahl (tidligere Hansen).
Bramming Hundecenter har
været stille de sidste par år.
Charlotte er blevet gift og parret har fået datteren Helena, som nu er 9 måneder, og hun bliver passet hos Bente Held på Fruerlundvej, hvilket er til
utrolig stor glæde.
Men nu er barselsperioden snart slut, og der gøres klar med nye tiltag til
dig og din hund.
Butikken åbner igen
Der åbnes op for lagersalg på Puggårdsvej 17
efter aftale. Det betyder
at du blot skal ringe på
75159530, og lave en aftale. Hunde er som altid
velkomne i snor, og der
modtages dankort. Priser
og varesortiment kan ses
andetsteds i ”LandsbyPosten” eller på dogcity.dk. Her kan du også
forudbestille til afhentning, hvis du hellere vil det.
Nyt kvalitets foder
Charlotte har med lys og lygte ledt efter noget hundefoder af topkvalitet,
og til sidst lykkedes det. APPLAWS hedder det nye foder, og konceptet
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består i ”det du ser, er det du får”. Alt er deklareret og der er ingen biprodukter, farvestoffer eller kunstig konservering i. Produktet findes både
som tørfoder og i dåser. Dåsefoderet er så lækkert, at man har lyst til at
sætte en ske i. Kyllingekødet er fra økologiske kyllinger, og tunen er fanget med delfinsikre net. Man
kan læse mere om foderet på
dogcity.dk, eller man kan
komme ud og få en smagsprøve på tørfoderet til sin hund.
Opstart af hundetræning
Hundetræning starter op igen i
marts. Datoen er endnu ikke
fastlagt, men er du interesseret
så kontakt Charlotte. Holdet
blandes af unge og gamle,
trænede og begyndere. Der
arbejdes ud fra det individuelle niveau, og der er tid til at
diskutere udfordringer og lege. Træningen er primært lydighed og tricks, og gerne
med klikker. Charlotte er uddannet træner i DCH Kaløvig
og har læst dyreadfærd på
Etologisk institut, og fungerer både som træner og adfærdsbehandler. Derfor er holdet meget populært, hvis man har nogle udfordringer med sin
hund. Der kræves dog, at hunden kan begå sig på holdet, da den ellers skal
have enetimer, til den kan indsluses. Efter undervisningen er der fri leg
enten i indhegning eller ved søerne, hvor hundene også er velkomne til at
bade.
Alle interesserede kan henvende sig hos Charlotte.
Alex Andersen
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BOGBUSSEN TILBYDER DET HELE
Mens jeg er ude at spadsere, kommer bogbussen forbi og parkerer ved kirken. Det pirrer min nysgerrighed. Jeg henter mit kamera, tager et par fotos
og går inden for i bussen.
Et venligt personale på 2 personer besvarer beredvilligt mine mange
spørgsmål, og det går hurtigt op for mig, at bogbussen er et fornemt tilbud
til vi beboere på landet.
Nedenfor er kommunens beskrivelse af mulighederne, men derudover er
der hjælp at hente til mange praktiske ting angående kommunale anliggender. Synes du, der er langt til rådhuset, kan du roligt henvende dig i
bogbussen. Kan du ikke få den direkte hjælp, kan du få rådgivning om,
hvordan du kommer videre i systemet.
Det kan være en god ide at kontakte bogbussens personale på forhånd ved
at ringe på tlf. 24 59 62 48 fra mandag til torsdag kl. 14.00 – 19.30. Jeg
blev f.eks. overrasket over at konstatere, at der udleveres batterier til høreapparater, ligesom man også kan få hjælp til brug af computeren.

Personalet sidder klar til at hjælpe
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Her er kommunens egen beskrivelse:
Esbjerg Kommunes Biblioteker har 2 bogbusser, som betjener 31 forskellige holdepladser,
fordelt over hele kommunen.
Bogbusserne fungerer som mobile biblioteker, og medbringer et spændende udvalg af alle
biblioteksmaterialer til børn, unge og voksne.
I bogbusserne kan du bl.a. finde:
Bøger: romaner og faglitteratur, tidsskrifter og aviser, musik, film og lydbøger, spil til pc, playstation eller Wii
I begge bogbusser er der internetadgang og du kan få vejledning i elektronisk selvbetjening på f.eks. kommunens hjemmeside
Vi har trådløst net i den røde bus, og vi medbringer en iPad og en bærbar
computer, som kan bruges i bussen. På fladskærmen bagerst i bussen kan
børnene se en film eller prøve et spil.
Materialer kan bestilles på hjemmesiden: www.esbjergbibliotek.dk

Bussen holder ved kirken i Hunderup tirsdage
kl. 17.00-17.40
Jeg kan meget anbefale at gøre brug af bussen. Det er en god service for
os.
Alex Andersen
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Klubmesterskab I Badminton
Lørdag den 31. marts klokken 10.00 for børn,
og klokken 12.00 for voksne.
Tilmelding kan ske ved at skrive sig på sedlen på oplagstavlen i hallen
senest den 29. marts. Der bliver trukket lod om kampene i de forskellige
rækker på selve dagen.
Alle der spiller badminton i 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.
Hvis der er stemning for det slutter vi 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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Sæt X

Sæt X

Sæt X

Sæt X

Sæt X

Torsdag 31. maj, fredag 1. juni og lørdag den 2. juni 2012

DER ER LANDSBYFEST I HUNDERUP-SEJSTRUP

Det nye landsbyfestudvalg er nu blevet samlet og består af følgende
medlemmer:
Karen Margrethe, Lone, Stine, Lars, Jesper og H.C.
Derudover er Mads og Gabriel tilknyttet musikfestivalen.
Tilmelding til musikfestivalen lørdag den 2. juni skal ske til Gabriel
(mobil 31 72 43 41)
Som noget nyt vil TØRFISK afslutte årets musikfestival med en koncert efter fællesspisningen lørdag aften.
Med hilsen
Landsbyfestudvalget
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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 Høeg
20 34 13 04
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 ................................................................52,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................55,00 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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Hvem kan huske det? Bagsiden af Landsbyposten februar 2007 - Bemærk priserne!

Mange børn til fastelavnsfest
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