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HUSKEKALENDEREN
Ons. 29. dec. 19.00
Tor. 30. dec. 13 – 16
Tor. 6. jan. 19.00
Søn. 9. januar
Tor. 13. jan. 13.30
Tor. 20. jan. 19.00
Tor. 20. jan. 19.00
Fre. 21. jan. 19.00
Lør. 22. jan. 18.00
Ons. 26. jan. 19.30
Tor. 27. jan. 13.30
Lør. 29. jan. 19.30
Tir. 1. feb. 19.30
Tor. 3. feb. 19.30
Lør. 5. feb. 18.00
Søn. 6. februar
Tor. 10. feb. 13.30

Søn. 27. februar
2. – 4. juni 2011

Koncert i kirken med ”Sweet Eliza”
Hockey for alle i hallen
Idéforum
Minifodboldstævne i hallen
Seniorklubben. Eva Fisker fortæller om politik
Operakoncert i Vilslev kirke
Idéforum
Operakoncert i Vilslev kirke
”Cabarevy” med menu, musik og dans
Cabarevy på tour
Seniorklubben Astrid Qureshi om livet som
kvinde i Pakistan
Cabarevy med menu, musik og dans
Cabarevy på tour
Cabarevy på tour
Cabarevy med menu, musik og dans
Familiegudstjeneste i kirken. Efterfølgende suppe i samlingssalen
Seniorklubben. Alex Andersen fortæller om tur
til Kina. Derefter foredrag om øjensygdommen
AMD
Minifodboldstævne i hallen
Landsbyfest

ARTIKLER OG FOTOS TIL ”LANDSBY-POSTEN”
Det er stadig vigtigt, at så mange som muligt bidrager med indlæg til
”Landsby-Posten”. Jeg ved, at der er stor interesse for at læse om begivenheder, der foregår i sognet.
Derfor vil det være dejligt, hvis I indsender omtale af begivenheder, der
foregår. Det gælder foreninger, udvalg og enkeltpersoner. Indsend også
gerne fotos, når I alligevel har dem liggende på digitalkameraet.
Lad det være en målsætning for 2011, at du husker at indsende referat
af begivenheder.
På forhånd tak
Alex Andersen
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Skolen og Købmanden
Eller Købmanden og Skolen – i hvert fald 2 hjørnestene i sognet. Begge
betyder meget, men måske for forskellige aldersgrupper. Skolen betyder
selvfølgelig mest for de yngre, købmanden mest for de ældre. Der er nogle ældre, der er helt afhængige af nærbutikken. Begge grupper er dog afhængige af hinanden, Det er vigtigt, at alle støtter begge. Hvis den ene
stopper, ser det sort ud for den anden.
Der er stor tilfredshed med skolen og købmanden, og begge steder er der
meget dygtige folk i bestyrelsen og i støttegruppen. Derfor giver det også
mening at kæmpe.
Skolen kan vi ikke selv bestemme over, kun komme med gode argumenter.
Derimod kan vi selv bestemme, hvor længe vi har butikken.
Det ville se bedst ud, hvis det vi selv står for - lykkes! Jesper Brix sagde
godt nok på borgermødet, at vi selv kunne gøre meget for at sørge for børnetallet til skolen!! Det er der en sandhed i, og samtidig bliver vi også attraktive for tilflyttere med børn.
Det er rart med den løbende orientering vi får fra bestyrelsen, og omsætningen har da også de seneste uger været et godt stykke over budgettet.
Line har flere store kunder: Kjærgård, Darum skole, lejrskoler m. v. Der
er også flere festleveringer, da Line tager returvarer. Hun har også haft
stor succes med julekurvene (solgt for over 10.000 kr.). Husk: Kurvene
kan jo bruges som gaver hele året.
Skal vi ikke vise kommunen, at det vi selv har indflydelse på kan lade sig
gøre? Det kunne jo være et nytårsforsæt.
Så kan vi jo håbe, byrådet synes, det giver mening at bevare skolen.
Knud Runge
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JULETRÆSFEST –
HELT I TRADITIONENS ÅND
Lad mig starte med at udtrykke stor ros for afviklingen af årets juletræsfest. Der var det hele. God musiker, julemand, dans om juletræet, julelege, gløgg, kaffe, sodavand og slikposer m.v.
Næsten 150 personer fordelt på børn, forældre og bedsteforældre var
mødt op og tilbragte et par rigtig fornøjelige timer i forsamlingshuset
søndag den 5. december.
Juletræsfesten er en traditionel fest, og sådan skal det være. Når man så
kan fastholde traditionen og samtidig bibringe fornyelse, er man inde i
en god udvikling. Fornyelsen bestod i høj grad i at gøre brug af den
elektroniske udvikling. Via disse tekniske hjælpemidler kunne musikeren være i kontakt med julemanden. Mobiltelefonen blev også brugt til
at føre en samtale med Pyrus, og mange af de små poder, der oplevede
julen for første gang sad med ”øjne på stilke”.
Jeg deltog i selskab med 3 børnebørn, og de havde en dejlig eftermiddag. Man kan tydeligt se, hvordan de suger oplevelserne til sig. De lærte
julesangene og legene at kende, og de var glade for samværet med de
mange andre børn.
Arrangementet kørte på skinner. Julemanden og musikeren styrede alt
omkring dans og sange, mens gymnastikudvalgets ihærdige medhjælpere sørgede for alt det praktiske. Flot klaret.
Jeg håber, man har lavet en ny aftale med musiker og julemand, så vi
kan fastholde den dejlige tradition med en juletræsfest. Det er til stor
glæde for alle.
Alex Andersen
Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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LUCIAOPTOG OG JULEHYGGE
Seniorklubben orienterer
Seniorklubben afsluttede året på fornem vis torsdag den 16. december.
18 af skolens elever indledte med Luciaoptog gennem forsamlingshusets
store sal og ind til de ventende seniorer i lille sal. Det var stemningsfyldt, det var smukt og en dejlig tradition at være med til. En del forældre og bedsteforældre havde valgt at være med, og sammen fik de forskellige aldersgrupper en hyggelig eftermiddag i julens tegn.
Efter Luciaoptoget sang eleverne for seniorklubben, hvorefter alle
istemte med fællessang, hvor luften bare var fyldt med velsyngende toner. Det lød godt.
Derefter vartede seniorklubbens dygtige ”kagedamer” op med gløgg,
klejner, småkager, lagkage, kaffe, sodavand, slikposer m.v. inden vi gik
over til det spændende bankospil, hvor de mange gode gevinster skulle
fordeles. Der var som altid både hygge og spænding omkring bankonumrenes tilfældige rækkefølge.
Der skal lyde en stor til lærere og elever på skolen for at være med til at
opretholde dette traditionsrige arrangement.
I seniorklubbens arrangementer kommer vi vidt omkring i verden. En
undtagelse herfra var eftermiddagen med Hanne og Roll Præstegaard
torsdag den 2. december. Hanne og Roll er fra Vilslev, og de havde
valgt at bidrage med nogle fortællinger fra deres sogn suppleret med
nogle lokale sange. Mange af de omtalte personer og begivenheder kunne en del nikke genkendende til, og der blev udtrykt tydelig tilfredshed
hermed. En god og hyggelig eftermiddag.
I det nye år startes der op med et besøg af Eva Fisker fra Bramming.
Hun kommer i forsamlingshuset torsdag den 13. januar kl. 13.30 og vil
fortælle om sit politiske liv.
Torsdag den 27. januar kl. 13.30 kommer Astrid Qureshi, Sdr. Omme,
og fortæller om livet som kvinde i Pakistan.
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Torsdag den 10. februar er der 2 punkter på programmet. Undertegnede
vil fortælle om en tur til Kina i sommer. Efterfølgende får vi besøg fra
øjenklinikken på Sydvestjysk Sygehus. Sygeplejerske, Marianne Løbner,
holder et foredrag om øjensygdommen AMD.
Alle er som sædvanlig velkomne til at deltage.
Alex Andersen
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ZUMBA
Vi er mange til Zumba, og der er
plads til flere.
Vi fortsætter derfor efter Nytår med
10 gange.

Første gang 3. jan. kl. 19 -20
Der betales pr. gang
og det vil fortsat være 40 kr.
Gymnastik udvalget
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Sidste Nyt fra Landsby Scenen
Forberedelserne til dette års udgave af Cabarevyen ”på tour” er i fuld gang.
Øvning startede sidst i oktober, hvor skolens musiklokale siden har været
brugt til indøvning af sangnumrene. Instruktører, sangere og orkester har arbejdet med at få cabarevyens 19 sangnumre på plads, og har på korsiden desuden haft hjælp fra Susanne Hvitved.
Sangøvningen er forløbet rigtig fint, takket være en stor indsats fra både sangere og det unge, men velforberedte orkester, bestående af Mads og Jeppe
Christensen, Jakob Biltoft, og Mathias Fabricius.
14. december rykkede holdet så i forsamlingshuset, hvor der indtil premieren
22. januar er planlagt ialt 12 øvetræf.
Tekster, billeder, lys, lyd, koreografi, scene og kostumer skal nu flettes sammen med de enkelte numre, så alt forhåbentlig kommer til at fremstå som en
helhed i de ca. 2x55 minutter som cabarevyen varer.
Der er i alt involveret ca. 30 personer på og omkring scenen.
Kostumeholdet har ud fra nogle grundideer med de forskellige numre, fremstillet nogle kostumer, som instruktører og aktører så på for første gang 15.
december. Den første kostumeaften giver anledning til nogle gode grin, og en
del diskussion. For hvem siger at teori og praksis altid passer sammen?☺
Kostumer til Cabarevyen’s i alt 23 numre er selvsagt en vigtig og tidskrævende
del af det, og kostumeholdet består i år af: Anne Bodil Frederiksen, Gitte
Knudsen, Pia Ebbesen, Jette Rasmussen og Doris Præst.
Vi kan afsløre den røde tråd i årets Cabarevy bliver dels en ”tour” på cykel
rundt i lokalområdet, men også en musikalsk rejse ud i verden. Landsby Scenen kan således melde om en ”flyvende” start på billetsalget, hvor der på billetsalgets første dag blev solgt over 300 billetter.
Forsamlingshuset har plads til ca. 110 publikummer ombord pr. forestilling, og
der er i alt planlagt 6 forestillinger. Så hvis ikke man ikke har købt et
”boarding kort” til Cabarevyen kan det stadig nåes, og vi glæder os til at vise
resultatet af vinterens anstrengelser. Se annonce om billetsalget, og billeder
fra første kostumeaften andetsteds i Landsbyposten.
Hilsen Landsby Scenen
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Lidt blandede fotos fra Cabarevyens
kostumeaften…..
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Idé/Instruktion: Jan B. Andersen, Klaus Rasmussen og Pia Bjerrum
Forestillinger incl. menu, musik og dans:
Lørdag d. 22. januar kl. 18.00
Lørdag d. 29. januar kl. 18.00
Lørdag d. 5. februar
Entré kr. 225,225,Hverdagsforestillinger:
Onsdag d. 26. januar kl. 19.30
Tirsdag d. 1. februar kl. 19.30
Torsdag d. 3. februar kl. 19.30
Entré kr. 75,75,-

Billetter sælges
mandag til fredag
kl. 1616-18
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Operakoncert 2011
i Vilslev kirke
Torsdag,d.20.jan. og fredag,d. 21.jan

begge aftner kl. 19.
Katarzyna Præstegaard – sopran
Thomas Præstegaard – tenor
Johannes mannov – baryton
Franz Moser – pianist
Efterfølgende er der spisning- tilberedt af Ilse Moseri Gredstedbro Skoles aula.
Efter spisning yderligere sang og musik.
Billetter til hele aftenen a``290 kr kan købes i
Dagli`Brugsen Kongeådal, tlf.75431003
Eller hos Hanne Præstegaard, Kongeådal 7,
Vilslev tlf. 75431240.
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
januar og februar .
01. januar, Nytårsdag ingen
02. januar, Helligtrekonger, TK-H kl. 11.00
09. januar, 1.sø.e.H3K kl. 09.30
16. januar, 2.sø.e.H3K kl. 11.00
23. januar, 3.sø.e.H3K Lukket kirke
30. januar, 4.sø.e.H3K kl. 11.00
06. februar Kyndelmisse,fam.gudstj. kl. 16.30
efterfølgende suppe i Samlingssalen
13. februar, si.sø.e.H3K kl. 11.00
20. februar, Septuagesima kl. 09.30
27. februar, Seksagesima: Forklarelsesgudstj.
med konfirmanderne kl. 11.00
Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

BABYSALMESANG
Jeg har i år haft den fornøjelse, både at opleve, men selvfølgelig også
deltage i babysalmesang. At se alle de små ansigter, som bare suger alle
indtryk til sig, er absolut en fornøjelse i sig selv. For vores vedkommende
har babysalmesang været en helt ny oplevelse, og en meget givende én
af slagsen. Jeg har haft stor glæde af de lege og bevægelser, som jeg
har lært, og Thea smiler særlig bredt, så hun får små rynker på næsen,
når jeg synger “I østen stiger solen op”.
Jeg syntes det er en rigtig god måde at være sammen på - både for mødre og for fædre, og samtidig få sig en helt ny oplevelse, som på trods af
gentagelser, faktisk altid byder på noget nyt, i form af børnenes reaktion.
Jeg ved, at babysalmesang starter igen til februar, og jeg vil helt bestemt
opfordre alle der har muligheden, til at benytte sig af dette fornøjelige tilbud.
Cheanne Blæsberg-Knudsen
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Stafetten
Vi boede vel egentlig så godt i vort lille hus i Gredstedbro. Alligevel synes vi at vi manglede plads både ude og inde. Vi havde på dette tidspunkt
to børn, men havde endnu ikke udelukket tanken om et tredje. Derfor havde vi også i nogen tid luret på små nedlagte ejendomme lidt længere væk
fra byen. Pludselig en dag var det der så – Drømmehuset Stratvej 6! Vist
var det nær en lille flække kaldet Sejstrup, et bette sted man blot kører
igennem engang imellem, men området tiltalte os alligevel, da det jo trods
bød på luft omkring os præcis som vi havde søgt. Luft fik vi da også, men
den lille flække Sejstrup viste sig faktisk at have en hel del at byde på.
4 år senere og endnu et barn rigere har vi fx fået de bedste naboer man
kan tænke sig. Folk er generelt venlige og utroligt hjælpsomme herude.
Stor var undren dog da de ”nye” så pludselig farvede det lille hus blåt i
sommers. De fleste forstår dog det alternative farvevalg, når vi begrunder
det med at vor lille familie ikke er som alle andre og derfor gerne vil have
lov til at skille sig lidt ud. Dertil kommer at mor altid har ønsket sig at bo i
et lille blåt bondehus.
Mor Pia arbejder i øvrigt som lærer inde i Ribe – én af grundende til at
vore børn ikke går i Hunderup børnehave og skole. Da vi flyttede fra
Gredstedbro, var både Noah, nu 6år og Ayla, nu knap 5år, nemlig lige
startet i hhv. børnehave og dagpleje og vi nænnede ikke at flytte dem endnu engang for blot 3,5km. Om nogle år vil de takket være vor nye cykelsti
også trygt kunne cykle i skole. Vi er dog glade for at der også i naboområdet er mange jævnaldrende legekammerater.
For halvandet år siden kom så vor mindste søn til verden - Frey. Han bliver passet hos Bente på Fruerlundvej – En dagplejer med hjertet på rette
sted og som har lige det vi søgte, nemlig lysten til at komme ud med ungerne hver dag. Lillemandens endnu spæde ordforråd rummer da også
gloser som ”traktor” og ”muuuh” efter utallige besøg på landbrugsskolen.
Dette var i øvrigt noget der blev taget godt imod hjemme og far Tom fik
stolt hevet alle traktorer frem fra gemmerne. Han har nemlig selv arbejdet
en del på maskinstationer og ellers kørt lastbil og andre store maskiner i
nogle år.
16

Ved siden af vort arbejde driver vi en lille kennel og som nogle måske har
bemærket, vrimler det også til tider med hunde her på adressen. Vi avler
racen chihuahuas – verdens mindste hunderace. Derfor er det også næsten
en selvfølge at vi samtidigt ejer verdens største hunderace, nemlig en
Grand Danois. Dertil kommer sidst men ikke mindst vor Doberman, som
trods sit udseende som barsk vagthund også er verdens dejligste og mest
kærlige familiehund. Både dyr, børn og vi selv nyder den plads det har
givet sådan at ”flytte på landet” og vi ser frem til rigtig mange gode år her
i det skønne landsbysamfund.
Med ønsket om et godt nytår til alle, sendes stafetten videre til Yvonne og
Heinz Stratvej 10.
Kærlig hilsen Tom, Pia, Noah, Ayla og Frey

Ideforum
Ideforum starter igen i det nye år. Vi mødes på torsdage i ulige
uger. Første gang er torsdag den 6/1 kl. 19.00 til 21.30.
Alle er velkommen til at komme forbi skolens natur og teknik
lokale, få en snak, en kop kaffe og måske et par gode ideer.
De nye datoer er:
6/1 - 20/1 - 3/2 - 3/3 - 17/3 og 31/3
Vi ses i det nye år og får nye ideer.
Hilsen Dagny Runge
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Hockey for alle 30. december
Kom og vær med til hockey torsdag den 30. december i hallen
(HSI) mellem kl. 13.00 og 16.00.
I samlingssalen vil der også være mulighed for at spille bordtennis.
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

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

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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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
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Fra ”Juleværkstedet”

Luciaoptoget ved juletræsfesten
20

