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Mette Fredslund
har sendt nogle
billeder, - her,
på forsiden og
længere inde i
bladet.
Mette skriver:
Den1. oktober
var Ideforum på
tur til Varde for
at se på kunst og
kunsthåndværk.
Hermed nogle
billeder, hvis du
kan bruge nogen
til LP.
Her: Anne-Grete
Meltons hjemmebane : Stort
væveværksted,
hvor vævere møder op med egen
væv og lærer af
hinanden, mens
man hygger sig
sammen
DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER
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NOVEMBER
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Møder i Seniorklubben / Alex Andersen
Seniorklubben ser sig desværre nødsaget til at aflyse de arrangementer, hvor
der indgår sang og musik. Der er så strikse regler i den henseende, at vi ikke
kan overholde dem.
Derfor er arrangementet med Esbjerg pensionistorkester torsdag den 29. oktober samt vores julearrangement torsdag den 10. december aflyst.
Næste arrangement er:
Torsdag den 12. november kl. 13.30 i forsamlingshuset
Krigsveteran, Michael Lauenhagen, Tjæreborg
”At leve som krigsveteran med PTSD”
Efter flere udsendelser i forsvaret blev 40-årige
Michael Quist Leuenhagen ramt af fortiden.
Han blev sygemeldt med Post Traumatisk Stress
Syndrom. En sygdom han har kæmpet med siden
2006.
For efter endt værnepligt var den nu 40-årige
veteran professionel soldat i en årrække. Først
var han udsendt i 2000 til Bosnien, i 2003 til
Kosovo og igen i 2005 var han i Irak. Her kom
han hjem fra i 2006, og karrieren i forsvaret var
slut. Michael Leuenhagen ville begynde på civil uddannelse. Han startede på en
bachelor i folkesundhedsvidenskab. Men inden han blev færdig med uddannelsen, blev han ramt af fortidens minder fra krigene.- Jeg fik det pludselig skidt,
og siden blev jeg diagnostiseret med PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion
). Jeg var rastløs, blev svimmel og irriteret. Jeg var fraværende, og det var en
generel forandring af min personlighed. Jeg var slet ikke den samme, som jeg
var før. Men det er nok lettere for andre at beskrive, hvordan sygdommen kom
til udtryk, fortæller Michael Leuenhagen, som fik forsvarets medalje, fordi han
fik konstateret PTSD.
Efterfølgende arrangement er:
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Torsdag den 26. november kl. 13.30 i forsamlingshuset
Foredrag med Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen
Jesper Frost Rasmussen (V) er borgmester i Esbjerg
Kommune, hvor han er formand for Økonomiudvalget.
Jesper Frost Rasmussen er uddannet ingeniør fra Aalborg Universitet Esbjerg og har en HD i organisation
og ledelse fra Syddansk Universitet. Oprindeligt er han
udlært elektronikmekanikker fra Danfoss A/S. Jesper
Frost Rasmussen er bestyrelsesmedlem, tidligere adm.
direktør for Din Forsyning. Erhvervskarrieren har
forinden bragt ham forbi Danfoss, LEGO og Holger
Christiansen/BOSCH.

SPIL INDENDØRS PETANQUE / Alex Andersen
Hunderup-Sejstrup petanque er i fuld gang med sin indendørs sæson i hallen.
Det foregår hver onsdag kl. 9.30 - 12.00, og alle er velkomne til at være med.
Et medlemskab for hele vintersæsonen koster kr. 250,-, og ønsker man kun
at spille enkelte gange, kan man erlægge kr. 15,- pr. gang. Husk at medbringe
kaffe/brød til den sociale pause.
Vi overholder coronareglerne ved at spritte af efter hver runde og holde god
afstand under spillet og i klublokalet. Hver gang trækker man lod om makker
og modstander. Der kræves ingen særlige forudsætninger for at være med.
Petanqueklubben har indendørs kugler. Vi har modtaget en bevilling på kr.
10.000,- fra Veluxfonden, og disse penge er anvendt til nye kugler til 5 baner.
kuglerne er bedre end de hidtidige kugler derved at de holder bane (retning)
og er af en langt bedre kvalitet. Det er stadig muligt at spille med de gamle kugler. Det var for øvrigt også Veluxfonden, der sidste år bevilgede os kr. 35.000,til udvidelse af udendørs
baner. Skjern Bank gav den
gang kr. 5.000,-.
Nye interesserede kan blot
møde op om onsdagen eller
tilmelde sig hos Alex Andersen (20 70 28 72). Er der
ønsker om at spille på andre
tider, vil vi prøve at imødekomme evt. ønsker.
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På grund af ”Corona” har jeg i år kun salg af
dekorationer m.m. til kirkegårde, Advent og jul hjemme
hos mig selv på Kirkevej 50, Sejstrup

Alle dage fra kl. 10:00 til 16:00
– eller efter aftale på tlf. 2392 9645
Hilsen Gerda Bjerrum
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KØBMANDSBUTIKKEN / Knud Runge
Min købmand i Hunderup, er kåret til ”Årets talentudvikler 2020” blandt
157 købmænd. Vi kunne også sige, at Vores købmand er kåret.
For der er ingen tvivl om, at Anne Grete gør et kæmpe arbejde, for at vi
kan have en lokal købmandsbutik i vores landsby.
Anne Grete blev kåret af Dagrofa, som står bag Min Købmand, Spar og
Meny – kæden i Danmark.
Det er ingen selvfølge, at en landsby har en butik. Det kræver mindst 2
ting:
En dygtig købmand + personale og en stor opbakning fra beboerne. I vores sogn er der ca. 800 indbyggere, og man har beregnet, at der ud af det
samlede forbrug af dagligvarer i sognet, bliver købt for godt halvdelen i
butikken.
Det er ikke så ringe endda, men når købmanden får en pris for at være noget særlig, kunne det jo være fint, hvis også kunderne var noget særligt ved
at handle for over halvdelen af det mulige. Vi får måske ingen pris, men
gevinsten kommer på så mange andre områder.
Steffen Damsgård, som er formand for Landdistrikternes Fællesråd, har
lige skrevet, at landsbyerne igen har vist deres værdi under coronakrisen
ved vareudbringning, nabohjælp mv.
Vores købmand bringer også varer ud – endda uden beregning, men derudover får vi kunder mange andre fordele og ”Priser” (ejendomspriser)
ved at have butikken: Et fælles mødested, hvor man møder nye og gamle
bekendte, et indsamlingssted, gode priser på varerne, pakkeudlevering,
kan lige hente de varer man står og mangler osv. Derudover kan vi stadig
sælge huse i Landsbyen, mange unge har købt bolig herude i de seneste år.
Det giver liv, aktivitet og positiv omtale og sammen med købmandsbutikken og børnehaven, er det med til at tiltrække nye beboere.
Tillykke med prisen til Anne Grete – og til beboerne.
Knud Runge
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Kom og vær med til at synge julen ind!
Decemberkoret 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 præstegårds
konfirmandstue, og arbejder på at medvirke med sang ved udendørs gudstjeneste m.m.
Øveaftner er d. 1/12 – 8/12 og 15/12
Husk at medbringe kaffe/te og juleknas til pausen !
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

KIRKEN I CORONA-TIDEN / Mette Fredslund

I kirken og til kirkens arrangementer er ALLE altid velkomne. Men.men.men
I corona-tiden er der begrænsninger for, hvor mange, vi må lukke ind.
Det medfører bøvl for jer og for os.
Vi bliver nødt til at kræve jeres tilmelding til gudstjenester og arrangementer,
så vi kan vide, om vi kan overholde reglerne.
Skulle du have glemt at tilmelde dig, men vil alligevel gerne med, er du meget
velkommen til at kontakte os
efter tilmeldingsfristen. Eller bare prøve at møde op og se, om der er plads.
Så vidt muligt undgår vi aflysninger af planlagte ting, men tænker kreativt og
alternativt.
F.eks.opfører Decemberkoret deres sange udendørs og Luciabørnene nynner
deres Luciasang !
Til ” Cohen i Kirken” lukker vi kun 70 tilhørere ind !
					
Menighedsrådet.
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Hjertelig tak for deltagelsen ved min kære mand
Hans Kr. Boel Hansen’s begravelse.
Tak for alle de smukke blomster og kranse.
Tak for besøgene under hans sygdom.
På familiens vegne
Grethe.
Med venlig hilsen
Grethe Hansen
2253614

Otto Frellos gavlmalerier
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HSUG OG COVID 19 / Jan B. Andersen
Indendørs aktiviteter og Covid 19 i HSUG
HSUG byder alle medlemmer og aktive velkommen til en ny indendørs sæson
2020-2021. Som det ses andet steds i bladet, er der rig mulighed for at være
aktiv i den ene eller anden idræt.
Med hensyn til Covid-19 situationen, retter vi os i HSUG selvfølgelig efter de
officielle retningslinier og restriktioner, i forbindelse med udøvelse af de forskellige aktiviteter. Der kan i løbet af sæsonen komme justeringer i begge retninger, men vi skal bede vores aktive/medlemmer være opmærksom på disse
generelle retningslinier:
De aktive spritter hænder af før, under og efter aktiviteten. HSUG/HSI sørger
for at der håndsprit tilgængelig i hallen.
De aktive opfordres så vidt muligt til at klæde om hjemmefra.
Omklædningsrum og bad må dog benyttes, men max 8 personer af gangen. I
spidsbelastning må de normale ude omklædningsrum også benyttes.

Hold afstand.
Mød ikke op hvis du har symptomer.
Der må ikke være tilskuere i hallen.

Generelt at udøve aktivitet og evt. omklædning efter de enkeltes holdlederes
anvisninger.
For gymnastik er der disse retningsinier:
Forældre går ikke ind i hallen, vent ude eller i forhallen. Hvis ophold i forhallen, brug spritdispenserne
Undgå at komme for tidligt, så holdet før kan nå ud
Gymnasterne afspritter hænder når gymnastik starter og ved afslutning
Alle redskaberne + ting som bliver brugt under træningen bliver rengjorte efter
hvert hold
Minimum brug af omklædningsrum/klæd om hjemmefra (max 8 personer pr.
omklædningsrum)
Skal dit barn/børn hentes i børnehaven Troldehulen, så husk at sætte barnet ud
til gymnastik i Tabulex hver gang
Vi beder alle være med til at overholde retningslinierne, så alle kan være trygge
ved at dyrke deres sport, og håber og tror at vi på trods af disse restriktioner får
en rigtig god sæson.
Bestyrelsen i HSUG
Doris, Vicki, Mai, Bjørn, Jan
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LEJEBOLIGER I HUNDERUP / Jette Brix & Knud Runge
I forbindelse med den nye udstykning på Jægervænget på Kragelundvej arbejder vi på, at der også bliver bygget lejeboliger her.
Som planerne ser ud på nuværende tidspunkt, vil der kunne bygges 2 sammenhængende lejeboliger på 1 parcelhusgrund - i alt 10 lejeboliger på 5 grunde. De
vil nok blive bygget i etaper afhængig af behovet.
Ved at få lejeboliger mellem parcelhusene er der nok større chancer for, at der
opstår et godt fællesskab mellem parcelhusejere og beboerne i lejeboligerne. Et
fællesskab mellem forskellige aldersgrupper er ofte et godt mix.
Udvalget har været ude at se tilsvarende byggeri. Det var pæne murstenshuse,
og fællesskabet mellem de forskellige aldersgrupper fungerede fint.
For at komme i gang med byggeriet skal flere ting være i orden:
Der skal være et behov (venteliste), en boligforening (Bramming boligforening)
og så skal kommunen bevilge penge til boligforeningshuse. Det er det der
kaldes bevilling af grundkapital. Alle 3 ting er ved at være på plads; vi mangler
bare den endelige godkendelse fra kommunen.
De fleste har nok bemærket, at byggemodningen er i fuld gang på grunden, det
går som planlagt.
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Vi har en venteliste, men vi håber, at flere vil melde sig, når vi har godkendelsen fra kommune på plads.
Folk har nok mange spørgsmål til det hele: Lejeprisen, indretningen og størrelser mv.
Derfor holder vi et orienteringsmøde omhandlende ”Hvad vil det sige, at bo i
alment byggeri”.
Mødet afholdes

Onsdag d. 18. nov. kl. 17.00 i Forsamlingshuset

Her vil Anders Fabricius fra Bramming Boligforening fortælle om, hvad det vil
sige at bo i et alment byggeri samt svare på spørgsmål.
Jørn Andersen vil orientere om kommunens medvirken.
Af hensyn til corona-situationen skal man tilmelde sig til:
Knud Runge 2860 0304
Jette Brix 2594 4929
Lejeboligudvalget/Knud Runge

SOGNEARKIVET

v/ Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19,30 til 21,30
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mandag

HSUG indeaktiviteter

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag

Søndag

Softtennis

Petanque

Badminton

Tennis

9,30 - 11,00

9,30 - 12,00

Turnering

9,00 - 11,00

10,00 - 16,00
Softtennis
12,30 - 13,30

Krudtuglerne 5-6
år

Gymnastik

Troldeungerne 3-4
år

Gymnastik

Gymnastik

Badminton

Bleræs

Børn og unge

17,00 - 18,00

16-00 - 17.00

Forældre/barn

17.00 - 19.30

16.30-17.15
Badminton

Gymnastik

Gymnastik

Badminton

timeudlejning

Spirrevipperne

Motion

Senior turnering

0-2 klasse

Herrer/Damer

19,30 - 22,00

17,15 - 18,15

17,45 - 18,45

18.00 - 19.30

Badminton
Timeudlejning

Badminton
"Mandags
motion"

Gymnastik

Softtennis

Springrotterne

18,45 - 20,00

19.30 - 21.00

3 kl. + 7/8 kl.

19,30 - 22,00

Fitness

18.30 - 20.00

Damer/herrer
Badminton

20,00 - 21,00

Timeudlejning
20,00 - 22,00
Desuden spiller der også Billiard på timebasis
Er du interesseret i at være med i en eller flere af disse aktiviteter, så se kontakterne på sidste side i landsbyposten
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Hunderup Kirke
Invitation til genåbning
Søndag, den 22. november 2020 kl. 14.00
Der er sket ændringer i programmet, idet kirken
bliver rammen om hele arrangementet, som afvikles
efter følgende program:
• Festgudstjeneste

gennemføres som musikgudstjeneste med solosang
(når menigheden ikke synger må vi være 65 pers.)

• Om kirkerestaureringen

konservatorerne fortæller om de udførte arbejder

• Forfriskning og ordet frit
Alle er velkomne.
OBS: tilmelding nødvendig pga. Corona-restriktioner
senest den 15. november til Lena Randrup på
tlf./SMS:20623097 eller e-mail: 8902@sogn.dk

Når du ikke at få dig tilmeldt d. 15., så ring gerne og forhør
om der er plads.
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Walk & Talk / Helle Hvitved
Walk & Talk tirsdage i ulige uger og seniorklubben
Jeg vil prøve at lave eftermiddagsture i stedet for søndagsture.
Søndag 1.11 Banestrækning, Alsbrovej, Ribevej, Kirkevej. 4,5 km
Start Trinbrættet kl 10.
Torsdag 5.11 Kjærgårdsvej, Nørlundvej, Fruerlundvej, Kjærgårdsvej.
Start Asmus Jægers sten kl 16:30
Tirsdag 10.11 Kirkevej, Puggårdsvej, Stratvej, Stenbrovej, Kirkevej. 5,4 km
Start Trinbrættet
kl 16:30
Torsdag 19.11 Kjærgårdsvej, Stenbrovej, Kirkevej, Kjærgårdsvej. 4,8 km.
Start Asmus Jægers sten kl 16:30
Tirsdag 24.11 Kirkevej, Ribevej, Kjærgårdsvej, Kirkevej. 4,8 km
Start Trinbrættet kl 16:30
Torsdag 3.12
Ingen tur
NU ser vi hvordan det går. I december kan vi evt skifte til kl 16

Julebanko anno 2020
Da det ikke er muligt at afholde et bankospil, på traditionel manér, prøver
vi på en alternativ måde.
Man kan fra mandag i uge 47, købe et, eller lige så mange man ønsker, A4
ark med 3 spilleplader på hver, til 30,-, hos Min Købmand, Hunderup.
I uge 49 spiller vi én række, uge 50 spiller vi 2 rækker og i uge 51 spiller vi
pladen fuld.
Tallene bliver trukket om søndagen før uge 49, 50 og 51.
Tallene bliver offentliggjort på vores Facebookside og hos Min Købmand,
Hunderup.
Præmier(ne) kan afhentes hos Min Købmand, Hunderup, fra om fredagen i
den uge man har vundet.
Held og lykke.
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Ny dato til Stig Rossen (igen)

Grundet den nuværende situation, som er i Danmark pt, og resten af
verdenen ej at forglemme. Så er det lykkes os at få flyttet foredraget med Stig
Rossen, til mandag d.07.-06.-2021 Tidspunktet er den samme, kl.1900-2200,
dørene åbner kl.1800.
Har man købt billet til d.03.-11., så gælder den selvfølgelig til den nye dato.
Kan man ikke på den nye dato, kan man få pengene tilbage ved henvendelse
på 40377732. Billetter købt på Billetten.dk, bliver kontaktet af Billetten.dk.
Mvh
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I Sejstrup Forsamlingshus lørdag d.14, november kl.1800

Er AFLYST

På grund af de stramninger regeringen har pålagt kulturlivet, kan vi
ikke gennemføre årets julefrokost, i det format vi ønsker. Altså fest, god
mad, dans og total hygge til langt ud på natten.
Vi har booket Hygge Notterne 2.0 til næste års julefrokost, som løber af
stablen lørdag d.20.-11.-2021
Håber vi ses til næste år.
.

Mvh
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Golfmesterskab i Hunderup/Sejstrup / Knud Runge
I 2017 foreslår Egon Sørensen, at Aage Fredslund arrangerer en golfturnering for Hunderup og Sejstrup. Det gør Aage så, og det er ikke bare for
de golfspillere, der bor her nu, men også for dem, der har boet i sognet.
Det giver i øjeblikket ca. 40 golfspillere, men det stiger hvert år. Ca. halvdelen deltager i turneringen.
Bedste herre og bedste dame arrangerer næste års turnering.
I 2017 vandt Ella Sørensen. og Aage Fredslund.
I 2018 vandt Dagny Runge. og Aage Fredslund.
I 2019 vandt Dagny Runge. og Finn Kjelstrup.
I 2020 vandt Ella Sørensen. og Finn Kjelstrup.
Der er også præmier til:
Nærmest hul på hul 3: John Lauridsen
Nærmest hul på hul 12: Finn Kjeldstrup
Bedste hold (Sokrates): Finn Kjeldstrup, Knud Runge, Marie Bøgesvang
og Mette Fredslund.
Efter turneringen er der tradition for spisning i golfklubben, hvor dagens
spil og andre ting bliver drøftet. Det er hyggeligt at mødes med dem, man
ikke lige møder til dagligt.
Næste års golfmesterskab bliver 1. søndag i september 2021.
Hvis nye golfspillere vil med, kan man henvende sig til Finn Kjeldstrup
eller Ella Sørensen, som skal stå for arrangementet i 2021. Husk at angive
golfnummer og handicap ved tilmelding.
Knud Runge
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Nyt fra Lokalrådet / Claus Simonsen
Lokalrådet havde tidligt i oktober besøg af tre chefer fra Esbjerg kommunes
Teknik & Miljø-administration. Hidtil har kommunikation mellem administration, politikere og lokalråd mest fundet sted ved møder hvor administration/
politikere har været til stede sammen med flere lokalråd, og hvor der dels har
været talt om emner af generel interesse, dels om ønsker til og fra de enkelte
områder. Der har været fordele ved disse rammer, idet vi har mødt medlemmer fra andre lokalråd og har hørt hvad der foregår andre steder i kommunen,
men der sker også det at en del af tiden kommer til at gå med gennemgang af
spørgsmål der har ingen eller kun lidt relevans for os.
Det var derfor helt nyt og forfriskende at vi kunne have administrationens
ledere helt for os selv, og det viste sig også at være en rigtig god idé at vi havde
aftalt at mødes foran købmandsbutikken, selvom et let tøvende regnvejr gav lidt
panderynker undervejs i processen.
Vi talte bl.a. med cheferne om vort ønske om en mere sikker skolevej når
skolebørnene skal fordeles fra busstoppene foran købmanden op og ned ad
Kjærgårdsvej. Når vi som her stod midt i det område som det handler om, blev
mange ting pludselig langt mere konkrete, og nu vidste alle hvad hinanden talte
om. Vi fik en fornemmelse af at vort ønske kom et godt stykke tættere på en
realisation i løbet af denne formiddag, da cheferne kunne se at det ikke var et
fint, flisebelagt fortov vi bad om, men at blot et fast grundlag i vejsiderne ville
være det der passer ind i området.
Senere besøgte vi også den gamle skole i Hunderup, hvor det at vi fysisk befandt os på stedet gav en langt mere konkret opfattelse af hvad problemet er, og
der kom flere forslag frem til hvad bygningen evt. kan bruges til, hvis den bliver
bevaret. Alt i alt en dejlig formiddag hvor vi følte at vi fik en skønt konkret
samtale med kommunen.
Næste punkt på lokalrådets kalender er årsmødet mandag d. 26. oktober kl.
19.30 i HSI’s samlingssal, Kjærgårdsvej 9. Vi forsøger at leve op til sundhedsmyndighedernes bestemmelser på mødet, hvor der er en enkelt ændring i
programmet, idet Esbjerg Kommunes Byfond ikke kunne komme. I stedet
kommer Kjærgård Landbrugsskoles ny forstander Ove Bonde Møller og fortæller. Vi glæder os til at se jer!
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FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP

Jan B. Andersen, Formand 28 49 50 29, jan.b.andersen@bbsyd.dk
Vicki Hejn, Kasserer, 30 70 86 70, hsugkasser@outlook.dk
Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
Doris Præst, 40 33 42 97, kirketoften9@gmail.com
Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58,
HJEMMESIDE: www.hsug.dk

		

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON: Claus Jæger, 75 17 38 53 / 22 78 82 39. Dan Andersen, badminton@hsug.dk
BILLARD/E-SPORT: Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
FODBOLD: Lars Jensen, 60 92 30 08, Doris Præst, kirketoften9@gmail.com
GYMNASTIK: Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, Karina B. Jensen, 28 49 45 13, gymnastik@hsug.dk
PETANQUE: Erik Madsen, 29 70 17 06, Alex Andersen, 29 70 28 72, petanque@hsug.dk
TENNIS: Jan B. Andersen 28 49 50 29, Eilif Fogh Pedersen, 40 17 28 17, tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com
FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix Jensen, 40 37 77 32. UDLEJNING: Camilla Hejn,
75 17 24 02, sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I IDRÆTSSAL: H.C. Jochimsen, 40 53 23 19. UDLEJNING: Anette B Jørgensen, 		
51 71 99 58, bjerrum-sejstrup@get2net.dk
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: Jørn Boesen Andersen, 29 79 48 41, jande@esbjergkommune.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: Jørn Høeg, 20 34 13 04, 1988hsfb@gmail.com
IDEFORUM: Mette Fredslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com
K-34: Michael Rosendal, 28 15 13 73 / 53 50 07 71, mr@simplehomes.dk
KØBMANDENS VENNER: Dorthe Knudsen, kobmandensvenner@hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Lene Søgaard, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 44 26 26 48, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Lena Randrup, 20 62 30 97, randrupxlassen@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Gerda Bjerrum, 75 17 31 45 / 28 83 08 45, gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
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SOGNEKALENDER
Man
Søn
Tor
Tir
Tor
Tor

26 okt
1 nov
5 nov
10 nov
12 nov
12 nov

19,30
10
16,30
16,30
13,30
19

Årsmøde i Lokalrådet (s. 18)
Walk / Talk (s. 14)
Walk / Talk (s. 14)
Walk / Talk (s. 14)
Michael Lauenhagen i Forsamlingshuset (s.3)
Preben Koks foredrag ”Slip livet løs”. Sognehuset i
Gredstedbro
Man 16 nov
Julebanko starter (s. 14)
Ons 18 nov 17
Orienteringsmøde om Alment Byggeri (s. 11)
Tor 19 nov 16,30 Walk / Talk (s. 14)
Genåbning af Hunderup Kirke. Husk tilmelding (s. 13)
Søn 22 nov 14
Tir 24 nov 16,30 Walk / Talk (s. 14)
Tor 26 nov 13,30 Jesper Frost Rasmussen i Forsamlingshuset (s. 4)
Tir 1 dec 19
Decemberkoret starter (s. 7)

Sådan ser en Alrø-tartelet ud. Og alle
som var med på Seniorklubbens tur
til Alrø, kom igennem dette måltid!
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