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HUSKEKALENDEREN
Tir. 29. nov. 19.00
Tor. 1. dec. 13.30
Tor. 1. dec. 17.00
Lør. 3. dec. 18.30
Søn. 4. dec. 14.00
Tir. 6. dec. fra 7.30
Tir. 6. dec. 19.00
Søn. 11. dec. 17.00
Tir. 13. dec. 19.00
Tor. 15. dec. 13.30
Søn. 18. dec.
Ons. 21. dec. 10.00
Tor. 29. dec. 19.30
Fre. 30. dec. 14.00
Søn. 1. jan. 17.00
Tor. 12. jan. 13.30

Øveaften i decemberkoret. Konfirmandstuen
Seniorklubben. Harmonikaparret, Karen og Vagn,
synger og spiller
Juletræet tændes ved KWIK-SPAR
Julefrokost i forsamlingshuset
Juletræsfest i forsamlingshuset
Hele dagen gives 10 % rabat hos KWIK-SPAR
Øveaften i decemberkoret. Konfirmandstuen
Familiegudstjeneste med Luciaoptog
Øveaften i decemberkoret. Konfirmandstuen
Seniorklubben. Bankospil og børnekor
Decemberkoret synger i Hunderup og Vilslev kirker
Bakkevejens skoles 1. klasser holder juleafslutning
i Hunderup kirke
Koncert i Hunderup kirke med unge, lokale musikere
Hockey for alle i hallen
Prædiken i Hunderup kirke med ny sognepræst i
Jernved-Hjortlund, Ulrik Maarup Iversen
Seniorklubben. Ingrid Sand Simonsen fortæller om
landbrugsprojekt i Sierre Leone
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Juletræsfest

søndag d. 4 dec.
Kl. 14 – 16
i forsamlingshuset
Entré 25 kr. pr. person

Gymnastik udvalget
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Medlemmerne i seniorklubben har haft nogle rigtig gode oplevelser. Den
3. november var det sognepræst fra Tistrup, Lars Bom Nielsen, der gav en
meget levende, intens, følelsesladet og tankevækkende beskrivelse af forholdene som feltpræst i Afghanistan. Inklusive kaffepausen sad vi som
naglet til stolene fra kl. 13.30 til ca. 16.00, og det var ikke et minut for
meget.
Jydske Vestkystens lokale skribent, Poul Desvignes-Willadsen, der nu er
lokalredaktør ved Riberedaktionen, leverede en spændende beretning om
sit liv som journalist torsdag den 17. november.
Næste arrangement er torsdag den 1. december kl. 13.30 i forsamlingshuset. Denne dag vil forsamlingshuset gjalde med sang og musik, idet vi får
besøg af Harmonikaparret, Karen Andersen og Vagn Jensen fra Skærbæk,
der vil synge og spille for os.
Torsdag den 15. december kl. 13.30 er dagsordenen julehygge. Der indledes med gløgg og bankospil. Efter kaffepausen kommer børnekoret og
synger.
Første arrangement i det nye år er med Ingrid Sand Simonsen. Hun kommer torsdag den 12. januar kl. 13.30 og fortæller om et landbrugsprojekt i
Sierre Leone.
Husk som altid. Alle er velkomne. Der erlægges kr. 35,- ved indgangen,
og for dette beskedne beløb bliver man beriget med interessante foredrag
eller underholdning samt et særdeles lækkert kaffebord med hjemmebagt
brød.
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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Tak til
sponsorerne
fra Manish School Fundraising ved Julemessen
i Bramming 19. og 20. november 2011
Birgitte Lützen
Rikke Bertelsen
Hanne Gamborg
Helle Gabel
Charlotte Hørmann
Anette og John Lücking
Bente og Jimmy Nonbo
Gerda Bjerrum
Vibeke Ovesen
PJ Sommerhusudlejning v/ Preben Jensen

Venlig hilsen Bestyrelsen
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KONCERT

29.dec. kl. 19.30
Hunderup Kirke.
I lighed med sidste år holdes der koncert med
unge lokale musikere.
Tag jeres børn, unge og julegæster med i kirken
til en hyggelig og afslappende aften oven på juleræset.
I år kan vi lytte til :
Sweet Eliza ( Mads, Gabriel og Stine )
Anni Jochimsen og Tina Andersen
Sean Tækker Jepsen .
I pausen fås gløgg og småkager i våbenhuset.
Menighedsrådet.
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
december.
04. december, 2. sø.i advent kl. 09.30
11. december, 3. sø. i advent kl. 17.00 - Familiegudstj. m. Lucia, Børnekoret
13. december, kirke for de små kl. 09.00
18. december, 4. sø. i advent kl. 09.30 - De ni læsninger m. Decemberkoret
21. december, Juleafslutning,skolebørn kl. 10.00
24. december, Juleaften kl. 14.30
25. december, Juledag kl. 09.30
26. december, 2. juledag ingen
01. jan.Nytårsdag*Ulrik MaarupIversen kl. 17

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

Decemberkor
En stemningsfuld måde at varme op til julen på.
Der øves tre på hinanden følgende tirsdage :
29.nov., 6.dec. og 13.dec.
Kl. 19-21 i konfirmandstuen i Vilslev.
Alle med lyst til at synge er velkomne.
Vi vil synge små iørefaldende satser, som ikke er for svære
Samt synge flere af vore elskede jule- og adventssalmer.
Man bedes selv ta`kaffe og brød med til pausen.
Som afslutning på de tre øveaftner deltager decemberkoret i
Gudstjenesten 18.dec. i Vilslev og Hunderup kirker.
Jeg glæder mig til at se jer alle.
Venlig hilsen Dorte Grangård Olesen, organist og korleder.
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Hockey for alle fredag 30. december
Kom og vær med til hockey fredag den 30. december
i hallen (HSI) mellem kl. 14.00 og 17.00.
Alle kan være med - både børn og voksne.
Vi deler ind i hold for at få nogle jævnbyrdige kampe.
Præmien er sjov og god motion.
Det koster kun 10 kr. for børn og 25 kr. for voksne.
Betalingen går til leje af hal.
Tag dine eventuelle julesmåkagerester med, som vi
kan hygge os med i pauserne.
Vi glæder os til en eftermiddag med fuld drøn på...

John, Per, Per, Kurt og Erik
Yderligere oplysninger på tlf. 75101254

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Gem dine bon’er,
når du handler i KWIK SPAR Hunderup
og deltag i lodtrækningen om 15 gavekort á 500 kr. til KWIK SPAR Hunderup
Du samler bon’er for de varekøb, du foretager i KWIK SPAR Hunderup i perioden 1. –
31. december 2011 og deltager i konkurrencen ved at aflevere kuverter med dine
kvitteringer og tydelig navn og adresse samt beløb. Kuverterne skal være afleveret
senest den 31. december kl. 12.00. Lodtrækningen sker kl. 12.30.

KWIK SPAR Hunderup
– altid et besøg værd
HUSK vores åbningstider
Mandag – fredag
kl. 7.30 – 19.00
Lørdag
kl. 7.30 – 16.00
Søndag og helligdage
kl. 7.30 – 14.00
Juleaften
kl. 7.30 – 12.00
Nytårsaftensdag
kl. 7.30 – 16.00
LUKKET 25. december og 1. januar

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

hele dagen, alle dage, hele året rundt
12

KWIK SPAR Hunderup

Vi tænder vores flotte juletræ
torsdag, den 1. december kl. 17.00
og vi har en flot gul nissehue til de første 25 børn
i følgeskab med en voksen til ophængning i butikken

Tirsdag den 6. december
– og det er hele dagen fra kl. 7.30 – 20.00.
er vi i julehumør og giver dig 10% i rabat på dine varekøb
(dog ikke på tips, cigaretter, tobak, spiritus, aviser og ugeblade).
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Nyt fra Landsby Scenen
Jeg har fået lov til at komme indenfor i forsamlingshuset en tirsdag aften
for at tage et par billeder og se hvordan det skrider frem med indøvelsen
af vinterens forestilling ”Charley´s tante” Og der hersker stor aktivitet
overalt, på loftet er det ”sypigerne” der er i gang med de gamle flotte
dragter, og på scenen
er skuespillerne under
ledelse af Anne Bodil
i fuld gang med at
øve, ting bliver rettet
og spillet igennem
igen der bliver givet
ros og ris, men frem
for alt bliver der grinet meget og det er en
god ting for hvis det
er sjovt for skuespillerne under indøvelsen bliver det også
sjov for publikum at
se på.
Så er det kaffepause
og alle samles ved
bordet, der bliver som
sædvanlig snakket
meget, sognets anliggender og dens beboer bliver flittig drøftet
over en lille ”swot”
Efter det jeg har set denne tirsdag vil det være en rigtig god ide at lægge
vejen indenfor i Sejstrup Forsamlingshus, onsdag den 7. december og
få købt billetter, det foregår imellem kl. 19,00 og 20,00
Charley´s tante opføres den 21. – 25. – 28. – 31. januar og 4. februar.
Vi ses
Sigfred Bjerrum
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Hunderup-Sejstrup bliver Esbjerg Kommunes
første energilandsby!
Esbjerg Kommune har i det netop indgåede budget afsat penge i 20122014 til at gennemføre forsøg med energilandsbyer, og HunderupSejstrup er valgt som den første landsby, der skal arbejde med energi.
Ved en energilandsby forstås en landsby, hvor borgere arbejder sammen om at lave energirenovering, installere vedvarende energianlæg
eller andre former for klima- og energitiltag. Hele projektet i samarbejde med fagfolk fra Esbjerg Kommune.
Helt grundlæggende laver Esbjerg Kommune ikke energilandsbyprojekter for landsbyborgere. Esbjerg Kommune laver energilandsbyprojekter
med dem.
Derfor vil borgerinddragelse og involvering være helt naturlige grundsten i projektet. Ejerskab og indflydelse er afgørende for resultater og
succes, og som et af de første tiltag vil der derfor blive indkaldt til et
borgermøde i slutningen af januar eller starten af februar, hvor alle har
mulighed for at komme med deres input og være med til at forme projektet.
Formålene
Et energilandsbyprojekt har flere formål.
For borgere, virksomheder og andre energiforbrugere vil projektet fokusere på, hvordan der kan skabes energibesparelser til glæde for pengepungen. Det kan bl.a. ske ved at gennemføre en teknisk og økonomisk vurdering af de muligheder, der er for at energirenovere boliger,
erhvervsbygninger og offentlige bygninger i Hunderup-Sejstrup.
Men ud over energibesparelser kan projektet også fokusere på mulighederne for at etablere vedvarende energi- og nabovarmeprojekter,
således at en eventuel kommende energiforsyning er mere miljøvenlig
og økonomisk mere fordelagtig end de gældende energiforsyningsløsninger.
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Projektet vil samtidig være med til at sætte positiv fokus på HunderupSejstrup, således at den bliver endnu mere attraktiv som bosætningssted.
Desuden kan projektet fremme en bæredygtig udvikling og innovation i
landsbyen, skabe nye jobs og erhvervsmuligheder.
Desuden vil projektet ganske givet fremme det sociale fællesskab i landsbyen.
For Esbjerg Kommunes vedkommende er gevinsten, at en gennemførelse
af projekter af denne art er med til at gennemføre nogle af de ideer, der
er omtalt i kommunens energi- og bæredygtighedsplan, hvor man har et
ønske om at reducere kommunens CO2 udslip.
Jesper H. Larsen
LAG konsulent

Mange tak for opmærksomheden ved
min 70 års fødselsdag
Det var overvældende
Venlig hilsen
Knud 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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H.S.I. nye priser pr. 1/1 2012
Af hensyn til H.S.I.’s økonomi er priserne for lokaler til fest ændret
så de stemmer overens med forsamlingshusets priser.
Timeprisen for leje af lokaler er uændret.
Lokale
Klublokale

fastpris

timepris
50 kr.

Samlingssal

100 kr.

Samlingssal + ny hal

150 kr.

Samlingssal + hele hal

250 kr.

Hele hallen

200 kr.

1 badminton bane

50 kr.

Fest i klublokale (klassefest)

1000 kr.

Fest i samlingsssal + hele hallen

2500 kr.

Fest i samlingssal

1750 kr.

Fest i samlingssal + ny hal til aktiviteter

2250 kr.

Fest i ny hal

3000 kr.

Fest i hele hallen

4000 kr.

På H.S.I.’s vegne
Lejf Jørgensen
Tlf: 75173591
Mail: bjerrum-sejstrup@get2net.dk
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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
19

Landsbyscenens deltagere øver - selv i en øl- og kaffepause.

Niels Bertelsen sætter nye lave priser på hver dag.
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