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HUSKEKALENDEREN
Lør. 1. sep. 9.45
Man. 3. sep.
Ons. 5. sep. 16.30
Tor. 6. sep. 13.30
Man. 10. sep. 14.00
Tor. 13. sep. 19.00
Man. 17. sep. 17.00
Tir. 18. sep. 16.00
Tir. 18. sep. 17.00
Ons. 19. sep. 17.00
Ons. 19. sep. 19.30
Tor. 20. sep. 13.30
Tir. 25. sep. 19.00
Søn. 30. sep. 11.00
Ons. 3. okt. 18.30
Tor. 4. okt. 13.30
Lør. 27. okt. 18.30
Hver tirsdag 19.00

Yogakursus i HSI
Badmintonsæsonen starter
Børnekoret starter
Seniorklubben får besøg af Preben Rudiengaard
Seniorklubbens bowling starter
Opstillingsmøde til menighedsrådet
Dans/funk for børn 0. – 1. klasse
Gymnastik for 3 – 5 årige
Forældre/barn gymnastik
Dans/Funk for børn 2. – 6. klasse
Crossfit
Seniorklubben til Bramming egnsmuseum
Ideforum starter
Høstgudstjeneste med frokost
Gymnastiktræning for herrer
Seniorklubben. Halfdan Rasmussens forunderlige
verden
Oktoberfest i forsamlingshuset
Ideforum
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Fra de gamle arkiver
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Ideforum
Starter igen tirsdag d. 25 september.
Vi har været så heldige at låne et lokale på skolen indtil videre.
Børnehaven skal ikke bruge alle lokaler, så vi kan være i det
gamle natur og teknik lokale. Der er ikke noget inventar i rummet, men det problem forsøger vi at løse i starten af september.
Det kan blive rigtig sjovt at finde borde, stole og lidt hylder, så
vi kan opbevare noget i lokalet. Så snart vi får en nøgle, kan vi
gå i gang. Det bliver dejligt at have et rum, hvor vi kan skabe
lidt atmosfære og inspiration.
Jeg håber, mange har lyst til at være med, til hygge, inspiration
og til at arbejde med lige det, du har lyst til lige nu. Vi hjælper
hinanden, det den ene ikke kan, kan en anden som regel.
Vi mødes hver tirsdag fra kl. - 19.00 til 21.30, og første gang
d. 25. september, hvor vi snakker program for vinteren.
Der vil altid være kaffe og the på kanden, og alle er velkommen, både med og uden håndarbejde.
Håber vi ses
hilsen Dagny Runge

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Gymnastik Herrer starttidspunkt.
Vi starter vintersæsonen onsdag d. 3/10 kl. 18.30.
Vi glæder os til at se såvel gamle som nye deltagere.
Alle kan være med, der kræves ingen gymnastikerfaring.
Vi ligger vægt på opvarmning, smidighedstræning, styrketræning. Og til sidst slutter vi af med et spil hockey.
Efter træningen hygger vi os i omklædningsrummet med en øl
eller vand.
Holdet har 2 årlige begivenheder, juleafslutning og
sæsonafslutning, som fejres med lidt mad, øl og
snaps, og fællessang.
På gensyn
Aage Fredslund og
Lejf Jørgensen
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TENNIS-INFO
Tennissæsonen lakker mod enden, men det er stadig muligt at spille på
banerne et par måneder endnu. HSUG har 5 hold med i sogneturneringen,
hvor man møder jævnbyrdige fra omegnsklubberne. Alle 5 hold klarer sig
godt og har mange gode kampe.
Lørdag den 18. august afviklede vi et fint hyggestævne på vore baner. Efter mange gode og jævnbyrdige kampe var der fælles afslutning med grill
og drikkevarer.
For alle interesserede tennisspillere er der ”Smørrebrødsturnering” lørdag
den 29. september kl. 9.30 – 16 i Ribe. Dagen markerer afslutningen på
sogneturneringen og består af et fint miks mellem spisning, hygge og spil.
Interessere kan melde sig hos undertegnede.

INDENDØRS TENNIS
Det vil være muligt at spille tennis indendørs. Hallen rummer faciliteterne
til tennis, og det er rimelig let at sætte nettet op.
Vi råder over en del af resttimerne, når den endelige fordelingskabale er
gået op. Derfor kan tennis tilbydes til en favorabel pris, hvor en fast
ugentlig time koster kr. 1.000,- for vintersæsonen. Ved 4 mand på banen
er det kr. 250,- pr. person. Det kan vist ikke blive billigere.
Ring hvis I er interesseret.
Alex Andersen

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Hygge-Tennis
Lørdag d. 18.aug. kl. 10.00 havde Alex Andersen arrangeret hygge-tennis,
hvor man kunne komme til at spille med andre end dem, man sædvanligvis spiller med. Der mødte 5 op fra Hunderup/Sejstrup og 3 unge fra
Gredstedbro. I de følgende to timer blev vi delt ind på tre forskellige kampe, hvor vi blev blandet på kryds og tværs. Det var vældig underholdende.
Kl. 12.30 stod Alex klar med gill-pølser, brød, øl og vand, og det blev til
en fornøjelig afslutning på tennis-hyggen.
Stor tak til Alex for arrangementet. Jeg håber det bliver gentaget til næste
år - evt. med flere deltagere !
Jørgen Hvitved
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Jørgen Åge Hansen viser her købmandens nye åbningstider.

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: Helle Hvitved, Kjærgårdsvej 48,
mobil 61 33 14 92 eller 75 17 24 17
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INFO FRA SENIORKLUBBEN
Torsdag den 6. september kl. 13.30 går startskuddet til vintersæsonen i
seniorklubben. Som sædvanlig mødes vi hver anden torsdag i forsamlingshuset, og første gæsteoptræder bliver Preben Rudiengaard, tidligere
folketingsmedlem og borgmester. Under overskriften: ”Tør man blive ældre i Danmark” vil Rudiengaard redegøre for sit syn på ældresituationen i
dagens Danmark.
Torsdag den 20. september kl. 13.30 er første del af arrangementet henlagt
til Bramming egnsmuseum, hvor Mogens Hansen vil guide os rundt. Efter
en forhåbentlig spændende rundtur afsluttes dagen med kaffe og kortspil
kl. 15.00 i forsamlingshuset. Kørsel skal klares i egne biler.
Torsdag den 4. oktober kl. 13.30 bevæger vi os over i litteraturens verden,
når Erik Påbøl Andersen fra Hvide Sande fortæller under overskriften:
”Halfdan Rasmussens forunderlige verden”.
Som sædvanlig serveres der hver gang et flot kaffebord, fremtryllet af vore dygtige ”kagekoner”, og der afsluttes som regel med kortspil. Pris for
hele herligheden er kr. 35,-, der opkræves ved indgangen.

BOWLING
Mens arrangementerne i forsamlingshuset afvikles i de lige uger, er der
bowling på programmet i de ulige uger. Starten går mandag den 10. september kl. 14.00 i Brørup bowlingcenter og derefter hver anden mandag.
Der betales hver gang kr. 35,- for 1 times bowling.
Tilmelding hos Knud Hansen på tlf. 75 17 37 84.

PETANQUE
I skrivende stund er vi i fuld gang med høstturneringen i petanque, og som
sædvanlig byder kampene på mange spændingsmomenter. Der er 12 deltagende par i gang, og der afsluttes med slutspil den 5. eller 7. september,
hvor alle deltagere møder op til finalerunde og afsluttende hygge.
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Onsdag den 15. august drog 15 af seniorklubbens petanquespillere til Føvling for at dyste mod lokale spillere fra dette område. I Føvling er der anlagt 20 petanquebaner, og der afvikles jævnligt større stævner. Det blev en
inspirerende eftermiddag med mange nye input, gode kampe og hyggeligt
samvær. Vi fik forelagt muligheden for at spille indendørs petanque med
læderkugler, så måske dukker denne aktivitet op på seniorklubbens program.
Alle er velkomne til at prøve petanque på banerne i Sejstrup og Kirketoften samt ved hallen. Medbring selv kugler.
Alex Andersen
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REKLAMESKILT I HALLEN?
Vi tillader os at rette henvendelse til dig med henblik på at indgå en sponsoraftale mellem dit firma og H.S.I.
Aftalen lyder på en 5-årig kontrakt, hvor du for kun kr. 5.250,kan få ophængt et reklameskilt med eget valg af logo på hvid
baggrund i H.S.I. hallen i Hunderup
Vi håber meget, at dette har din interesse og ser frem til at høre
nærmere fra dig.
Ved evt. spørgsmål rettes henvendelse til H.C.
på tlf. 60 49 14 17
Med venlig hilsen
H.S.I./H.C. Jochimsen

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
september

02. september, 13. søndag efter trin. Ingen
09. september, 14.søndag efter trin. Konfirmandstart, kaffe 09.30
16. september, 15. søndag efter trinitatis kl. 11.00
23. september, 16. søndag efter trinitatis Ingen
30. september, 17. søndag efter trinitatis kl. 11.00 Høstgudstjeneste
med børnekoret - frokost i samlingssalen

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Motionsstier.
Det glæder lokalrådet meget, at der nu er blevet etableret og indviet to nye
Motionsstier i vores dejlige natur.
1 tur på 3 km
1 tur på 4 km
Ruterne starter hvor det gamle vandværk var og fortsætter ned gennem
”Vandværksskoven” og ender begge op på Kragelundvej.
Det er ruter som både kan benyttes til gang, løb, cykling og crossfit.
I løbet af efteråret og foråret vil der blive lavet nogle træningsredskaber af
naturens materialer til brug for både opvarmning og styrketræning.
Lokalrådet vil på sigt undersøge mulighederne for at lave andre og længere ruter i naturen.
Nu er der ingen undskyldning for, at du ikke kommer ud og får lidt frisk
luft, samtidig med at du kan få pulsen lidt op (alt efter ønske).
Når naturen viser sig fra den bedste side, kan du motionere alene, med
familie eller på motionshold.
Fra lokalrådets side håber vi, at mange vil benytte stierne og nyde naturen
til gavn for velværet.
God tur!
Lokalrådet
Hunderup/Sejstrup
Jimmy Nonbo
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I forbindelse med ”Havens” indvielse var der opvisning med Tai Chi på vandværksgrunden, hvor de nye cykel- vandrestier starter.
Tobias og Signe på vej til vandværksgrunden.

20

21

22

FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
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 og haludlejning:
H.C. Jochimsen 60 49 14 17
Udlejning samlingssal:
Anette 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

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06

LANDSBY SCENEN
Kristina Søgaard
Ribevej 70, Sejstrup
kristinasoegaard@gmail.com
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.

HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

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 ................................................................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
23

Mange deltagere ved ”Havens” indvielse.

Karina Andersen og Anne Grethe Madsen har genåbnet købmandsbutikken.
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