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HUSKEKALENDEREN
Tir. 1. dec. 11.30
Tir. 1. dec.19.00
Tir. 1. dec. 19.00
Lør. 5. dec. 10.00
Søn. 6. dec. 14.00
Tir. 8. dec. 11.30
Tir. 8. dec. 19.00
Tor. 10. dec.13.30
Tir. 15. dec. 19.00
Ons. 16. dec. 9.30
Man. 28. dec. 19.30
Søn. den 3. januar
Tor. 14. januar 19.00
Lør. 16. jan. 18.00
Ons. 20. jan. 19.30
Lør. 23. jan. 18.00
Søn. 24. januar 9.00
Tir. 26. jan. 19.30
Lør. 30. jan. 18.00
Lør. 6. februar
Søn. 14. feb. 14.00
Man. 29. feb. 19.30
Tor. 7. apr. 18.00
Lør. 19. marts 14.00
Lør. 9. april
Tor. 2. juni

Computerhjælp i hallen
Billetsalg i forsamlingshuset til ”Den Grønne Elevator”
Decemberkoret øveaften
Yogakursus i Idrætscentret
Juletræsfest i forsamlingshuset
Computerhjælp i hallen
Decemberkoret øveaften
Seniorklubben har julehygge med Luciaoptog og banko
Decemberkoret øveaften
Kirke for de små
Mellemjul-koncert i kirken
Indsamling af juletræer (kr. 20,-)
Filmaften i sognehuset i Gredstedbro
Landsbyscenen opfører ”Den Grønne Elevator”
Landsbyscenen opfører ”Den Grønne Elevator”
Landsbyscenen opfører ”Den Grønne Elevator”
Minifodboldstævne i hallen
Landsbyscenen opfører ”Den Grønne Elevator”
Landsbyscenen opfører ”Den Grønne Elevator”
Badmintonstævne for begyndere
Fastelavnsgudstjeneste + fastelavnsfest
HSUG generalforsamling
Sangaften med spisning i forsamlingshuset
Gymnastikopvisning
Forårsmesse i hallen
Landsbyfesten starter

GUDSTJENESTER
Søndag
Søndag
Søndag
Torsdag
Fredag
Søndag
Fredag
Søndag

6. december 11.00
13. december 17.00
20. december 11.00
24. december 16.00
25. december 9.30
27. december 9.30
1. januar 16.30
3. januar 9.30

Hunderup kirke (2. søndag i advent)
Hunderup kirke (Lucia)
Hunderup kirke (De 9 læsninger + kirkekoret)
Hunderup kirke (juleaften)
Hunderup kirke (kirkekaffe)
Hunderup kirke (julesøndag)
Hunderup kirke (nytårsdag)
Hunderup kirke (hellig 3 konger – kirkekaffe)
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Til læserne af Landsbyposten.
K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbrugs-diesel.
Ved køb af minimum 1000 liter er vores priser altid mindst 40
øre/ liter under OK´s listepris.
Ring og få et godt tilbud og støt vores lokale brændstofsalg og
dermed K-34.
Hjælp med at holde liv i sognet.
Ring til Johannes Clausen på 23245489.
På bestyrelsens vegne
Ole Wind 41384357.
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Juletræsfest
d. 6. december kl. 14 – 16
i Sejstrup forsamlingshus
Vi glæder os til at se både børn og
voksne

Entré 30 kr. pr. person

GYMNASTIKUDVALGET

LUCIAOPTOG OG JULEBANKO
Traditionen tro er der julehygge i seniorklubben med julesange, gløgg,
klejner, Luciaoptog og BANKO. Det hele løber af stabelen torsdag den
10. december kl. 13.30 i forsamlingshuset.
Denne dag er det tilladt at tage børn og børnebørn med til arrangementet.
Pris inkl. forplejning er kr. 35,-.
HVEM VIL GIVE PRÆMIER TIL BANKO???
Gennem årene har mange (både private og erhvervsdrivende) skænket fine
gevinster til vores bankospil. Hvis du har lyst til at være giver, bedes du
kontakte Gerda Bjerrum på tlf. 75 17 31 45 eller 28 83 08 45.
Det koster kr. 5,- pr. kort at deltage i banko.
Alex Andersen
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INDSAMLING AF JULETRÆER
SØNDAG DEN 3. JANUAR 2016
Der bindes kr. 20,00 fast til træet, og det lægges ud til vejen senest søndag kl. 9.00.
På midtersiderne af dette blad er et kort, og vi kører på alle afmærkede
veje på kortet. Der køres desuden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ribevej: fra Hedemarksvej til Grøftevej
Hele Stratvej
Puggårdsvej: fra Ribevej til Jernvedvej
Sejstrupvej til Gørdingvej
Hele Kragelundvej
Hele Nørlundvej
Kjærgårdsvej: fra Ribevej til Gl. Darumvej
Hele Fruerlundvej

Hvis i har spørgsmål, eller bor udenfor området og gerne vil have hentet
juletræ, kan i kontakte Sigurd på tlf. 41852300.
Hele overskuddet fra indsamlingen går til drift af forsamlingshuset.
Mvh. Sejstrup Forsamlingshus.

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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NYT FRA FORSAMLINGSHUSET
FÆLLESSPISNING
71 voksne og 8 børn deltog i en hyggelig fællesspisning fredag den 23-10
-2015. Huset summede af snak og latter, og Niels Hansen underholdte
med anekdoter fra forsamlingshusets historie.
Hele overskuddet fra salg af billetter, kaffe og kage går til drift af forsamlingshuset, så det glæder os, at se så mange støtter op om arrangementet.
En særlig tak til Niels Hansen, samt de frivillige hænder der hjalp i køkkenet samt de 3 kageleverandører: Elva Alberg, Gerda Bjerrum og Grethe
Hansen.
JULETRÆER
Vi samler juletræer ind søndag den 03-01-2016.
Se omtale og kort andet sted i bladet.
SKROT CONTAINER
Skrot containeren står stadig på P-pladsen overfor forsamlingshuset og i
er gode til at bruge den.
Husk blot, at alt der fyldes i containeren skal være af jern som hovedbestanddel, da vi ellers ikke kan komme af med skrottet.
Overskuddet fra salg af skrot går ubeskåret til drift af forsamlingshuset,
og er en vigtig støtte for os.
Hvis i har større mængder skrot som i gerne vil have hjælp til at få
afhentet, kan Sigurd kontaktes på tlf.nr. 41852300.
MALING AF SALE
TUSIND TAK for de mange bidrag vi har modtaget til maling. Jeres støtte
betyder at Landsbypedellerne nu er i fuld gang med at male, og vi glæder
os til at se det færdige resultat.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Sejstrup Forsamlingshus
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Begynderstævne i Tjæreborg.
Søndag d 15 November deltog 4 af vores badmintonspillere fra HSUG i begynder stævnet i
Tjæreborg.
Der blev i alt afviklet 126 kampe fra kl. 9 til
15:30. hvilket gav minimum 5 kampe til alle.
Der blev vundet 4 Sølvpokaler da alle klarede
sig videre til mellemspillet som nr. 2 i deres 4
mands pulje.
Stort tillykke til Emma (U13/15),
Frederikke (U9-U11),
Teresa (U9-U11) og
William (U9-U11).
Til foråret bliver et lignende stævne afholdt i
Hallen.
Lars Søgaard

AFLØSER SØGES TIL LANDSBY-POSTEN
Min dåbsattest er ved at være gammel, og jeg må jo være en smule ældre
end den. Der skal derfor yngre kræfter til at stå for udgivelsen af ”LandsbyPosten” fremover.
Arbejdet består i at være med til at udgive 11 numre om året, et i hver måned undtagen juli. De indsendte indlæg skal redigeres og sættes op i bladformat. Dette arbejde klares i store træk af Henrik Uhrenholt. Et vis kendskab
til PC er en fordel. Der er kun behov for at skrive få artikler selv.
Redaktionen består af Ole Madsen og Henrik Uhrenholt, mens Lis Andersen
tager sig af distributionen. Jeg vil være behjælpelig med arbejdet i en overgangsperiode, men juni-nummeret bliver det sidste med min deltagelse.
Jeg har i alt været med til at udgive bladet i 23 år, så min tjenestepligt er for
længst ophørt.
Hvem melder sig?
Alex Andersen
Tlf. 75 17 28 72 eller 29 70 28 72
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MELLEMJUL- KONCERT
i Hunderup Kirke
28. dec. kl. 19.30 – ca. 21.
DUOEN MALMØ
med

MARIA MALMØ og ASGER JAKOBSEN
spiller folk/pop i nordiske toner.
I pausen mellem koncertens to små afdelinger, er der kaffe og
varm rødvinsdrik i kirken.
Tag naboen og dine unge(r) med til den sædvanlige, stemningsfulde og
afslappende aften ovenpå julens jag.
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Det er atter lykkedes os at finde en ung fra vores lokalområde, der i sit
voksenliv beskæftiger sig med musik på et højt plan.
Maria Malmø er vokset op i Sejstrup gamle skole.
I jan. 2015 modtog Maria en komponist- konkurrence- pris, der medførte,
at hun opførte sit værk med DR BIG BANDET med Maria selv som solist
og vokal. Værket blev spillet på DR.
I febr.2015 debuterede duoen med EP`en ”Time & Tides waits for no
man” med installationskoncert på Århus Teater. Den blev modtaget med
skyhøje anmeldelser.
”MALMØ har sin helt unikke og rene lyd. Det er en befriende oplevelse
at høre musik, der er så anderledes fra de vante musiknumre, der spilles i
radioen. Hun fortæller en autentisk og ikke mindst dragende historie, som
man falder pladask for.”
TJECK MAGAZINE marts 2015

Hunderup - Sejstrup Mødregruppe
Da vi alle herude har forskellige sundhedsplejersker blev vi sendt til både
Gredstebro, Bramming og Darum i mødregrupper.
Af mange årsager løb de fleste ud i sandet og nu er vi så ved at danne vores egen mødregruppe herude.
Vi er indtil videre 3 mødre som mødes med vores skønne babyer og snakker om alt mellem himmel og hav.
Vi sigter mod at mødes hver 14. dag men det er helt op til en selv hvilket
omfang man vil deltage .
Vores små puds er nu Ella på 4 måneder og Alina og Silje på 7 måneder.
Så hvis du går hjemme på barsel og mangler lidt at fylde dagene med så
giv endelig lyd :)
Med venlig hilsen
Lone Kristensen
Sejstrup
60138201

17

Nyt fra Lokalrådet
På årsmøde hædrede vi to personer, der har gjort en masse for byen. Lejf
Bjerrum Jørgensen stopper efter 10 år i lokalrådet. Egentlig stoppede han
for 2 år siden efter 3 år i formandsstolen, men da det nyvalgte lokalråd
kun bestod af 1 person fra det gamle lokalråd, gik han med som menig
foreningsrepræsentant for at sikre kontinuitet. I de to år har lokalrådet
nydt godt af hans gode hukommelse og overblik over tidligere sager. Lejf
og Anette Bjerrum Jørgensen modtog Hunderup-Sejstrups Initiativpris for
to år siden. Årets modtager af Initiativprisen er Jørgen Aage Hansen, der
med utrættelig energi hjælper med til at vedligeholde købmandsbygningen, der er ejet af en forening, K34. Jørgen Aage har også gjort et kæmpe
arbejde for at danne og vedligeholde bold- og petanquebaner i byen. Sådan en ildsjæl er der stor brug for i en landsby, som vil overleve.
Vi fik også ændret vores vedtægter, så vi rent faktisk hedder Lokalråd, og
så generalforsamlingen skal ligge i oktober, sådan som vi plejer at gøre.
Efter årsmødet var der et indlæg ved journalist Lejf Christensen. Hovedbudskabet i hans indlæg var, at vi skal sørge for en god hjemmeside, for
det er der, folk kigger, hvis de er interesserede i at flytte hertil, og vi skal
sørge for at komme i avisen. Alt dette kræver, at vi alle husker at melde
ind til PR udvalget (Lejf Bjerrum Jørgensen, Kirsten Sommer og Tonny
Lang). Der kan også stå noget forklarende tekst på HS hjemmeside, og så
kan der linkes til egen hjemmeside.
HUSK Computerhjælp tirsdage 11:30 – 13:00 t.o.m. 8.december.
Helle Hvitved, lokalrådsformand

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 20 43 30 67
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Søndagscafe
Kl. 15 – 16:30 I skolen (indgang fra hallens P-plads)
På borgermødet nedsatte vi et lille udvalg, der skal gøre noget for at integrere vores flygtninge i vores lokale samfund. Vi har lavet en søndagscafe, hvor man kan købe kaffe, te, saft og kage (5 kr.) og spille forskellige
spil eller bare hygge sig og snakke med hinanden. Der er flere, der har
sagt, at de ikke rigtig har talt med vores nye beboere, for hvordan kommer
man nu lige til det? Abed og Muhsin kommer gerne om søndagen, og de
snakker begge udmærket dansk. De andre dukker forhåbentlig op hen ad
vejen. Det er samtidig en lejlighed til, at vi andre kan komme hinanden
lidt mere ved. Så mød op til en lille hyggestund her i den mørke tid.
Indtil videre har vi datoerne 13/12 (hvor vi vil flette julehjerter og lave
æbleskiver og gløgg),
10/1, 17/1, 24/1, 31/1. (Søndag den 6/12 er aflyst pga. juletræsfest.)
Helle Hvitved

Julebingo/Amerikansk lotteri
Ifølge en aftale i MIN KØBMAND kæden skal ``købmanden`` donere en
given øre beløb pr solgte rundstykke, det er blevet til i alt 5000.-kr. Pengene er tiltænkt HSI-HSUG og Forsamlingshuset!!
For at få pengene til at yngle har købmanden fået den geniale ide, at vi
sælger 999 lodder a´ 20.-kr, og så bliver der trukket 2 numre hver dag fra
d. 1 til d.24 dec. i alt 48 præmier (samlet værdi: 5000.-)
De første lodder blev solgt v. fælles spisningen i Forsamlingshuset, H C
har solgt om fredagen i købmandsbutikken, og så vil man kunne købe i
Forsamlingshuset d. 1 dec. (når der sælges billetter til landsbyscenen) og
d. 6 dec. (til juletræsfesten) endelig kan man henvende sig til Lars Søgård
(Ribevej 70) fra d. 2 til d. 5 dec. (kontaktes på telefon: 30525634)(først til
mølle princippet)
Alle implicerede ønsker borgerne i Hunderup/Sejstrup en glædelig jul.
Og en god jule handel................
Mvh. Kjeld Thomsen.
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Kirke for de små
Vi inviterer til gudstjenester for dagplejebørn og børnehavebørn
– forældre og bedsteforældre er meget velkomne!
Gudstjenesterne varer ca. ½ time, og vi lægger vægt på sange og sanglege. Vi
synger både salmer og kendte børnesange. Præsten fortæller ganske kort om
højtiden, og vi beder Fadervor sammen, og præsten lyser velsignelsen.
Jul: Tirsdag d. 8. december kl. 10 i Vilslev kirke. Onsdag d. 16. december kl.
9.30 i Hunderup kirke.

Kom og vær med til
at synge julen ind!
♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

♪

December-koret er igen i år på banen med plads til alle sangglade sognebørn
med eller uden nodekendskab!
Vi øver de tre første tirsdage i december fra kl. 19 - 21 i Vilslev konfirmandstue. Man medbringer selv kaffe/thé og juleknas til pausen. D. 15/12 serveres der gløgg og æbleskiver.
Den fjerde søndag i advent (d. 20. december) deltager koret i en stemningsfuld gudstjeneste i Vilslev kl. 9.30 og kl. 11 i Hunderup.
Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til mig på tlf. 21 74 30 10 eller skrive en mail til
dortegrangaard@mail.dk
Venlig hilsen
Dorte Grangård Olesen
organist og korleder
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Hermed en præsentation af de nye
beboere i den gamle børnehavebygning

Ahmad khdeer.
31 år.
Damaskus / Syrien.
Kone og en pige.
High school.
Køkkenchef.

Muhsin Jetto.
25 år.
Aleppo / Syrien.
Kone og en dreng.
Tyrkisk sprog.
Tøj sælger.

Jamil Mahmoud.
36 år.
Damaskus / Syrien.
Single.
Ejendomsmægler.

Firas Halbouni
40 år.
Damaskus / Syria.
Single, En pige.
Medicinsk ingeniør.

Abdelrazzak Shkiefeh.
28 år.
Latakia / Syrien.
Kone.
Jura ( Sidste år ).
Operationschef i et firma på
Latakia havnen.
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Jan Lautrup Bjerrum 2360 9904
Udlejning:
Pernille Jacobsen 7517 2402
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 4053 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 6162 6190,
mail: jb@bpi.dk

HUNDERUP-SEJSTRUP
LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04
LANDSBY SCENEN
Anne-Bodil Frederiksen
Kjærgårdsvej 17, Hunderup
22 61 62 42
Annebodil@live.dk
LOKALRÅDET
Formand:
Helle Hvitved
Kjærgårdsvej 48, Hunderup
75172417, 61331492
helle@hvitved.com
BILLARD
Bjørn Jepsen
Sejstrupvej 8,
tlf. 20 48 61 06.

Lone og Hans Erik Arge
Kristensen fik d. 8. november døbt Ella Petrea Arge
Kristensen i Hunderup
kirke.

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75173145, 28830845
mail gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67
IDEFORUM
Formand:
Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
75174032, 30132372.

Susie Pedersen og Dennis
Lauridsen fik d. 8. november
døbt Alina Lauridsen i Hunderup kirke
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Jørgen Aage Hansen modtager Årets initiativpris og en buket blomster af lokalrådsformand Helle Hvitved
Lejf Bjerrum Jørgensen modtager en købmandskurv af lokalrådsformand Helle Hvitved som tak for 10 år i lokalrådet
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