LandsbyPosten
HUNDERUP - SEJSTRUP

Nr. 10

November 2008

Husk borgermødet
om Brugsens fremtid

30. årgang

Landsbyposten
udgives af H.S.U.G.
og omdeles til
samtlige husstande
i Hunderup Sogn.
REDAKTION

Hunderup Sejstrup
Ungdoms- og
Gymnastikforening
Formand
Lars Søgård
Ribevej 70
Tlf. 75 19 19 86
Næstformand
H.C. Jochimsen
Kirkevej 76
Tlf. 75 10 22 35
Kasserer
Charlotte Jepsen
Puggårdsvej 23
Tlf. 75 10 22 58
charlottejepsenHSUG@hotmail.com

Alex Andersen
Kirketoften 23
Tlf. 75 17 28 72
samt
Henrik Uhrenholt
Tlf. 24 94 84 24
Inger Andresen,
Tlf. 75 17 47 73
Lis Andersen
75 10 18 28

DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER
15. NOVEMBER

Sekretær
Gitte Josefsen
Møllevænget 11
Tlf. 59 44 77 51
Bestyrelsesmedlemmer
Kjeld Thomsen
Kjærgårdsvej 50 A
Tlf. 75 10 12 81

BADMINTONUDVALG
Claus Jæger
Dan Andersen
FODBOLDUDVALG
Michel Riddersholm
Kjeld Thomsen
GYMNASTIKUDVALG
Laila Vejrup
Pia Ebbesen
Gitte Knudsen
BØRNEIDRÆTSUDVALG
Birgit Wede
TENNISUDVALG
H.C. Jochimsen
LANDSBYFESTUDVALG
Jan Bjerrum, 75 10 18 29
Pernille Jacobsen, 75 17 99 44
Claus Jæger, 75 17 38 53
HSUG’S REPRÆSENTANT I
SOGNEUDVALGET
H.C. Jochimsen

Laila Vejrup
Ribevej 75
Tlf. 75 17 43 43

HSUG’S REPRÆSENTANTER I
H.S.I. IDRÆTSSAL
Peter Larsen
H.C. Jochimsen
Hanne Østergaard
Lars Søgård

Gitte Knudsen
Møllevænget 6
Tlf. 76 56 00 46

KIOSK I KLUBHUSET
Anna Marie Thomsen
Kirsten Skov

Claus Jæger
Stratvej 7
Tlf. 75 17 38 53

TELEFON I IDRÆTSSAL
75 10 15 28

Pia Ebbesen
Kirkevej 13
Tlf. 75 10 19 04

Hunderup-Sejstrups hjemmeside
Pia Bjerrum
Mail: bjerrum@newmail.dk

Michel Riddersholm
Ribevej 74
Tlf. 66 10 00 81
Dan Andersen
Kirkevej 25 Tlf. 75 17 25 80

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet el2
ler sendes pr. e-mail til Landsbyposten@hotmail.com

HUSKEKALENDEREN
Tor. 30. okt. 13.30

Seniorklubben har foredrag med Mia Haahr, Bramming

Tir. 4. nov. 19.00

Borgermøde om BRUGSENS fremtid i forsamlingshuset

Fre. 7. nov. 19.00–21.30

X-tra åbent i BRUGSEN

Man. 10. nov. 19.30 Foredrag om USA efter valget i sognegården, Bramming
Tor. 13. nov. 13.30 Sang i seniorklubben med ”Fløjlsgruppen” fra Bramming
Lør. 22. nov. 13 – 17 Loppemarked ved Holms træbyg
Tor. 27. nov. 13.3o Leif Hygum om ”Jyske luner” i seniorklubben
Tor. 27. nov. 19.30 Julen synges ind i Hunderup kirke – Brammings blandede kor
Søn. 30. nov. 15.30 Familiegudstjeneste og juletræstænding
Lør. 6. dec.18.30 – 02.00
Søn. 7. dec. 14.00

Julefrokost i forsamlingshuset

Kirkens børnekor synger ved gudstjenesten i kirken

Tor. 11. dec. 13.30 Julemøde i seniorklubben med Luciaoptog
Cabarevyen opføres følgende datoer:
Lørdag den 17/1 2009
Onsdag den 21/1 2009
Lørdag den 24/1 2009
Tirsdag den 27/1 2009
Torsdag den 29/1 2009
Lørdag den 31/1 2009
Billetsalget foregår torsdag den 4. december 2008
Hver tirsdag

Cykeltræning fra ”Rytterhuset”

Mærkedage
Lunagård, der netop har modtaget forskønnelsesprisen, kan fejre sin 1 års fødselsdag i
Hunderup-Sejstrup

Nyfødte
Mette Jensen og Claus Jæger, Strat, har fået en søn.
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HURRA FOR UNGDOMMEN
Som det kan ses på modstående side, har 2 af vore unge borgere netop
færdiggjort opførelsen af 2 spillerbokse ved fodboldbanen. Der kan herved ydes god service til både hjemme- og udehold under kampene. Den
næsten nyopførte tribune har skabt gode forhold for tilskuerne, så alle
kampe nu kan nydes i tørvejr.
Stor tak og ros til Lars Jensen og Dan Rødgaard Andersen for deres arbejde.
Det leder tankerne hen på andre aktiviteter i årets løb, der giver al mulig
grund til at kippe med flaget for vores ungdom.
Der fokuseres meget på problemer, men man kan også vælge at se på de
over 90 % af ungdommen, der er et stort aktiv for vort samfund.
Allerede ved opførelsen af ”Frøken Nitouche” i forsamlingshuset i vinter
var der blændende præstationer af de unge mennesker. Glæden blev genopfrisket ved gymnastikopvisningen, hvor mange unge ledere og gymnaster viste deres formåen. I BRUGSEN bliver vi ekspederet af dygtige unge folk, og ved præsentationen af den nye hjemmeside var de unge i forgrunden.
Kigger man forbi vores idrætsanlæg i og omkring hallen støder man også
på mange unge ledere, der tager en tørn.
År 2008 tegner til at blive et boom, hvad angår fødsler. Antallet nærmer
sig de 20, og der er allerede gode udsigter for næste år. På sidste års borgermøder blev der opfordret til at gøre noget ved børnetallet. Det har de
unge par formået at tage til efterretning.
Det er meget positivt med en dynamisk og aktiv ungdom fyldt med stor
dygtighed. Det lover godt for landsbyen Hunderup-Sejstrup. Kunne vi så
også lokke dem til at kigge indenfor i BRUGSEN lidt oftere, ser det rigtig
lyst ud for4 fremtiden.
Alex Andersen
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Landsby og integration
Vi vil gerne have flere der bosætter sig i vores landsby og at der kommer
mere liv og flere jobs. Nogle nydanskere eller indvandrere vil gerne finde
bolig, hvor det økonomisk er mere overkommeligt og finde job eller selv
skabe det gennem egen virksomhed. Mange nydanskere kommer fra
landsbyer i deres oprindelsesland, f.eks. Burma.
Skulle vi ikke forene de kræfter ? Det er i alt fald værd at prøve om det
kan lykkes (eller det synes vi i lokalrådet, at det er værd at prøve om det
kan lykkes).
Derfor er vi gået sammen med 4 andre landsbyer i Esbjerg Kommune om
et projekt, der er kommet i stand på initiativ fra en gruppe bestående af
Mussa Utto, Integrationskonsulent i Esbjerg Kommune, Jakob Lykke, Esbjerg Højskole og konsulent Jan Christensen, JobPartner, i samarbejde
med Jesper Larsen, LAG.
De 4 andre landsbyer er Gørding, Jernved, Darum og Vejrup. Projektet
går ud på at fremme bosætning, udvikle beskæftigelsesmuligheder for nydanskere og ikke mindst sikre en god integration i lokalsamfundet. Når vi
kommer så vidt bliver der brug for venskabsfamilier, kontaktpersoner og
forskellige arrangementer, der kan bygge bro mellem nydanskerne og os
lokale beboere.
Lige nu går projektet ud på at samle information om bolig, job, trafik mm
som kan præsenteres for interesserede nydanskere i Esbjerg Kommune.
Vi vil løbende orientere om projektets forløb og følg også med på hjemmesiden.
Yderligere informationer kan fås ved lokalrådet.

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

Sidste nyt fra Forsamlingshuset
Pr. 31. december 2008 stopper Kammerslusen som forpagter af Sejstrup Forsamlingshus.
Dette skal bl.a. ses i lyset af, at Ricco er blevet medindehaver af Restaurant Kammerslusen.
Vi er naturligvis kede af denne udvikling for forsamlingshuset, men
har fuld forståelse for Kammerslusen’s beslutning, og ønsker dem
held og lykke i fremtiden samt tak for godt samarbejde i den tid de
har bestyret forsamlingshuset.

Fremtiden:
Det nye koncept vil være et ”nøglehus”. Dvs. der er ikke
længere tilknyttet en vært til forsamlingshuset og lejer
medbringer selv køkken- og serveringshjælp, duge, servietter, pynt, mad og drikkevarer m.m. Man vælger selv
hvor man vil have maden fra og køkkenet står til fri afbenyttelse af lejer.
Forsamlingshuset’s bestyrelse kan evt. henvise til kompetent køkken- og serveringspersonale, som lejer selv
afregner med.
Forsamlingshuset forestår slutrengøringen, som er obligatorisk og indregnet i lejeprisen.
Se annonce om udlejning andetsteds i bladet.
Hvis man ønsker ovenstående uddybet nærmere, kan man kontakte
bestyrelsesmedlem Jan Bjerrum på
tlf. 7510 1829.
Fra 1. november 2008 kan følgende mailadresse bruges ved henvendelse til forsamlingshuset:

sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
Med venlig hilsen
bestyrelsen for
Forsamlingshuset

7

Lasse og Mathilde i
Sejstrup Forsamlingshus
Synd for dem som ikke var. De gik glip af en virkelig hyggelig aften i
selskab med Lasse & Mathilde.
Trods 20 min. forsinkelse (Mathilde havde glemt sin violin) levede de
op til alles forventning og spillede mange af deres gammelkendte sange
som b.la. ”Fyn er fin” m.m. Ligeledes spillede de numre fra deres nye
CD relateret til Piet Hein.

Vi fik også fortalt lidt om deres gøren og laden i deres 25 årige lange karriere, om hvordan de startede. Lasses tur til Overthere, hvor han bl.a. besøgte Elvis´s højborg Graceland, og indspillede musik i Elvis´s studio
sammen med hans orkester.
8

Alt i alt en rigtig dejlig aften, og som publikum gav udtryk for vil de komme igen til et lignende arrangement.
Men uden frivillig hjælp og sponsorer kan sådan aften ikke gennemføres
tilfredsstillende.
Derfor en stor tak til Dagli´ Brugsen, Lis Andersen, Gerda Bjerrum og
Anna-Marie Thomsen for kaffe, kager, småkager og borddekorationer og
Pia Bjerrum for fremstilling af billetter og vores knaldfotograf Sigfred for
levering af billeder fra aftenen.
En tak til alle i bestyrelsen for dejligt samarbejde og hyggeligt samvær på
aftenen.
Og sidst, men absolut ikke mindst, en stor tak til alle som mødte op og
støttede vores arrangement.
Forsamlingshuset
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Udlejning af Sejstrup Forsamlingshus
gældende fra 1. januar 2009

Lille sal (max. 60 pers.):
Hele huset (med undtagelse af store sal), al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.
Pris inkl. slutrengøring
kr. 1450,Store og lille sal (max. 150 pers.):
Hele huset med al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og toiletter, inkl.
toiletpapir og papirhåndklæder.
Pris inkl. slutrengøring
kr. 2500,Lille sal v/ begravelse:
Hele huset (med undtagelse af store sal), al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.
Pris inkl. slutrengøring
kr. 800,Store og lille sal v/ begravelse:
Hele huset med al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og toiletter, inkl.
toiletpapir og papirhåndklæder.
Pris inkl. slutrengøring
kr. 1200,Lejer medbringer selv køkken- og serveringshjælp, duge, pynt, mad
og drikkevarer m.m. Man vælger selv hvor man vil have maden fra
og køkkenet står til fri afbenyttelse.
Forsamlingshuset forestår slutrengøringen, som er obligatorisk og indregnet i lejeprisen.
Forsamlingshuset’s bestyrelse kan evt. henvise til kompetent
køkken- og serveringspersonale, som man selv afregner med.

Leje af forsamlingshuset sker ved at sende en mail til
sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
eller ringe på tlf. 7517 2402 – her kan der lægges en
besked10på telefonsvareren, og man vil blive ringet op
hurtigst muligt herefter.

Julefrokost i Sejstrup Forsamlingshus
6/12 -2008
Kl.18.30 – 02.00

MUSIK: BACK-UP DUO
LÆKKER JULEFROKOSTMENU LEVERET FRA KAMMERSLUSEN:
2 SLAGS SILD M/KARRYSALAT
FISKEFILET M/REMOULADE
GRAVET LAKS M/ASPARGES
REJER M/MAYONAISE
TARTELETTER M/HØNS I ASPARGES
HJEMMELAVET LEVERPOSTEJ M/BACON & CHAMPIGNON
HJEMMELAVET JULEPATÉ
RIBBENSTEG M/RØDKÅL
ANDESTEG ,FRIKADELLER OG JULEMEDISTER
HAMBURGERRYG M/GRØNLANGKÅL EL. HVIDKÅL
MØRBRADBØF M/CHAMPIGNON A LA CREME
2 SLAGS OST M/KIKS
RIS A LA MANDE M/KIRSEBÆRSAUCE & FRUGTSALAT

PRIS PR. PERSON KUN: KR. 225,00
DRIKKEVARER SOM SÆDVANLIG TIL FORSAMLINGSHUSPRISER
TILMELDING TIL ANNE-MARIE THOMSEN: 75 10 12 81
(DET GÆLDER OM AT VÆRE HURTIG, DER ER RIFT OM PLADSERNE
VI SES I SEJSTRUP FORSAMLINGSHUS
TIL ÅRETS JULEFROKOST
M.V.H. BESTYRELSEN
(ARRANGØR: SOGNEUDVALGET)
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Dagli’ brugsen
Hunderup
Fredag d. 7. November
holder vi X- tr a åben t
fra 18.30-21.00
Vi serverer GRATIS juleøl for de voksne og holder
Disney-sjov på storskærm, for børnene, med GRATIS slik og sodavand.

Fredag d. 7/11 fra kl. 19.00 til 21.00
har vi disse 3 supertilbud.

Brøndum snaps

X-tra varer marked

KR. 80,00

Frit valg
KR. 7,11
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Valpolicella Ripasso
SUPER VIN
3 flasker
KR. 119,95

Daglig Brugsen i Hunderup
DIN lokale butik

BRUGSEN LUKKER
D. 01.01.09
Overskriften kan meget vel blive en realitet.
Derfor indkalder vi til borgermøde
D. 04.11.08
kl. 19.00 i Sejstrup forsamlingshus.
Brugsens økonomiske situation samt fremtidig
eksistens er på dagsordenen.
Mød op og giv din mening til kende såfremt du
fortsat ønsker en butik i Hunderup
På bestyrelsens vegne
Dorthe Juul Thomsen
Brian Iversen
Ole Nagstrup
Anne Bodil Frederiksen
Keld Østergaard
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HOBBY- OG LOPPEMARKED
Lørdag d. 22/11
kl. 13.00 – 17.00

i Holm Træbyg’s hal
(Kirkevej 13, Sejstrup)

Kom og sælg ud af gamle ting fra loft og
andre gemmer – eller måske er du den
kreative type, som har en hobby du
sælger af ?

Alt lige fra nisser til legetøj og gamle
bildæk er tilladt at sælge !

Skynd dig at booke en stand – der
er rift om pladserne !
Prisen for en stand er 50 kr. som går til
0. kl’s klassekasse.

Koordinering af stande sker ved henvendelse til
Gitte Josefsen Larsen på telefon 4011 2651. Betaling
14
sker på selve dagen.

præsenterer

Cabarevyen ta’r på landet
Et musikalsk og underholdende mix af
Cabaret og Revy.
Instruktion: Jørn og Jan Andersen
Forestillinger incl. menu, musik og dans:
Lørdag d. 17. januar kl. 18.00
Lørdag d. 24. januar kl. 18.00
Lørdag d. 31. januar kl. 18.00
Entré kr. 225,Hverdagsforestillinger:
Onsdag d. 21. januar kl. 19.30
Tirsdag d. 27. januar kl. 19.30
Torsdag d. 29. januar kl. 19.30
Entré kr. 75,-

Billetter sælges torsdag den 4. december 2008
kl. 19.00 til 21.00 i Sejstrup Forsamlingshus

Der kan betales med Dankort
(Billetterne sælges i den rækkefølge folk er ankommet,
og der sælges max 12 billetter pr. person)
Evt. overskydende billetter kan bestilles ved Britta Stenger på
15
tlf. 7517 4541 fra den 5. december efter kl. 17.00.
Billetterne afhentes og betales efter aftale.

KIRKENS BØRNEKOR.
En flok sangglade børn fra Hunderup og Vilslev sogne har nu sunget i
børnekirkekoret hver torsdag i et par måneder. Allerede den aften, hvor
der var præsentation af korlederen, lød børnenes sang godt. Så hvad kan
det ikke blive til?
Nu er de klar til at give en prøve på deres kunnen.
Det sker i forbindelse med gudstjenesten i Hunderup kirke søndag d. 9.
november kl. 14.

FAMILIEGUDSTJENESTE OG
JULETRÆSTÆNDING.
Det er efterhånden ved at være en tradition, at 1. søndag i advent i Hunderup markeres med en familiegudstjeneste. Efter kirkegangen følges vi
ad til Brugsen, hvor Allan har juletræet klar til at blive tændt.
Nogle gange går traditioner og fornyelse hånd i hånd. Med Brugsens udvidede åbningstider, er gudstjenesten i år en eftermiddagsgudstjeneste, så
når vi kommer over til Brugsen for at tænde juletræet, falder skumringen
på så træet får lov at stråle i al sin glans.
Og måske der også er lidt til børnene. Hvem ved.
Vel mødt i kirken med hele familien søndag d. 30. november kl. 15.30

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 og16
foreninger.
Henvendelse til: Bente Nonbo, Rønnesvinget 2, tlf. 7517 2167
eller Aage Fredslund, Kirketoften 11, tlf. 7517 4032

SYNG JULEN IND
Torsdag d. 27. november kl. 19.30 bliver der mulighed for at høre et voksenkor i Hunderup kirke.
Her vil Bramming blandede kor slå julestemningen an.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
november.

02. november, 24. s.e. trinitatis kl. 09.30
ALLEHELGEN ** med kirkekor
09. november, 25. s.e. trinitatis kl. 14.00
Børnekor medvirker
16. november, 26. s.e. trinitatis kl. 10.00
23. november, si.sø.e. trinitatis ingen
30. november, 1. sø. i advent kl. 15.30
FAMILIEGUDSTJ. Juletræet tændes
Se mere på:
www.vilslev-hunderup.dk

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
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www.Hunderup-Sejstrup.dk

TIL SALG
HUNDERUP - Nørlundvej – Storparcel 3

Fuldt byggemodnet
Kontant kr. 454.100
Grundareal 5335 m²
På ovennævnte grund har køber mulighed for at søge
EU støtte til ca. 0,35 ha ved myndighedernes accept.
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Henvendelse:
Estate mæglerne
Birkelev & Thybo
Tlf. 75181200

OM STORPARCELLER
Ved køb af storparcel på Nørlundvej i Hunderup, opnår køber mulighed
for, (hvis myndighederne tillader det) at der medfølger EU. Ha. Støtte til
ca. 0,35 ha. pr. parcel.
Det er op til den enkelte køber at ansøge herom inden 1-4-09.
Ifølge lokalplanen for området er der mulighed, for de der ønsker det, at
have et lille dyrehold eks. 30 høns o. l.
Eller dyrkning af kål, kartofler eller andre afgrøder f. eks. græs.
Eller området på 0,35 ha. kan udlejes.
Yderligere oplysninger hos ”Estate” mæglerne Birkelev og thybo. Tlf.
75181200.

KØB – SALG – LOPPEMARKED
Vi er blevet opfordret til at give mulighed for en køb/salg rubrik i
”Landsby-Posten”. Bladet er til for beboernes skyld, så send bare noget,
så finder vi nok plads til det.
Alex Andersen

FOREDRAG VED GRUNDTVIGSK
HØJSKOLEFORENING
Den mangeårige journalist ved ”JyllandsPosten”, Chr. Howard Jessen,
holder foredrag over emnet ”USA efter præsidentvalget”. Det foregår
mandag den 10. november kl. 19.30 i sognegården i Bramming.
Søndag den 7. december er der adventsgudstjeneste i Sct. Ansgars kirke
i Bramming kl. 19.30 med musikindslag ved Treenighedskirkens motetkor. Prædikant er Ulla Morre Bidstrup, lektor ved præstehøjskolen i Århus.
19

På foreningens vegne/Aage Fredslund

Nyt fra børnehaven.
I tre uger har børnehaven haft projekt om riddere og prinsesser. Drengene har haft om riddere og pigerne om prinsesser . Alle børn har lavet
deres eget udstyr, så der har været travlhed på prinsesseslottet
(Børnehaven) og i ridderborgen (Troldebo). Den 8 oktober blev der
holdt en stor fest i samlingsalen. Ridderne blev kåret som ridder af Degnehaven og fik hver en prinsesse i hånden. Vi dansede ” Tre små skibe”
og ”Tornerose” før der var lagt op til pudekamp mellem ridderne og
prinserne. Til sidst var der stor middag, hvor vi spiste af guld eller sølvtallerkener.

Den 9 oktober havde vi motionsløb. Vi var delt i små hold , og der var
forskellige poster. Vi skulle prøve noget med vores sanser og hvor det
handlede om sundhed. Den sidste post var i Brugsen, hvor Allan havde
sponsoreret en frugtpose, som børnene spiste med velbehag efter et
spændende løb. (Tusind tak til Allan for frugtposer.) Efter løbet fik alle
overrakt et diplom.
Til januar kan de 3 til 6 årige børn gå til musikalsk legestue på skolen.
Undervisningen er ved Adam Beverly og der deltager en ansat fra børnehaven. Tilmeldingsblanket udleveres til de børn, der går i børnehaven.
Og til dem,
20 der ikke gør, kan blanketten hentes i børnehaven.

SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Torsdag den 30. oktober kl. 13.30 er der foredrag med Mia Haahr fra
Bramming.
Torsdag den 13. november kl. 13.30 står i sangens tegn med besøg af
”Fløjsgruppen” fra Bramming.
Torsdag den 27. november kl. 13.30 bliver humoren udfordret, når Leif
Hygum kommer og fortæller om ”Jyske luner”.
December er julemåned, og da holder seniorklubben sit julemøde i forsamlingshuset torsdag den 11. december kl. 13.30. Traditionen tro er det
i samarbejde med Hunderup skole. Mette Fredslund og eleverne tager
sig af Luciaoptog og oplæsning m.m.
Hver gang er der fin kaffebord og lidt efterfølgende kortspil. For den
beskedne pris af kr. 35,- (inkl. kaffe) kan man deltage.
Laura Pedersen

INDSAMLING TIL ”LANDSBY-POSTEN”
Der er allerede kommet mange bidrag til ”Landsby-Posten”. Tak for
det.
Som så meget andet kan et girokort nemt blive væk. Jeg gentager derfor
lige betalingsmulighederne. Med homebank kan der overføres direkte
til HSUG på nummer: 46300450012394, eller med indbetalingskort –
tast 01 og derefter 6300499 - eller kontant hos Alex Andersen, Kirketoften 23, Hunderup.
En del har manglet en beløbsangivelse. Hvis rigtig mange giver bidrag,
vil et beløb mellem kr. 50,- og 100,- være flot. Den folkelige opbakning
er vigtig i alle sammenhænge i en landsby.
Alex Andersen
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Førstehjælpskursus.
1.
2.
3.
4.

Stands ulykken.
Livreddende førstehjælp.
Alarmering.
Alm. Førstehjælp.

Så er HSUG vært for førstehjælps kursus, så hvis du gerne vil have opfrisket et kursus du havde for år tilbage, eller hvis du syntes det kunne være
dejligt, at kunne hjælpe hvis uheldet er ude. Er det noget for dig, så sæt
kryds i din kalender.
Lørdag 29. november 9:30-17:30 i samlingssalen ved hallen.
Kurset er med morgen og middagsmad, så vi vil gerne have tilmelding fra
dig hvis du kommer. Prisen for dette er 20 kr. som er til maden.
Dette kan ske indtil 15. november til Birgit Wede Tlf. 75 10 29 50 eller
Lars Søgaard 51 32 72 73.
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510

Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

SENIOR-KLUBBEN
Niels Bertelsen
Rønnesvinget 1, 75 17 38 03

BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Egon Sørensen
Kirkevej 15, 75 17 35 82

SKOLEBESTYRELSE
Claus Schønwandt
Nørlundvej 3, 75 10 25 50

BRUGSEN
Dorthe Juul Thomsen
nan@post11.tele.dk
BØRNEHAVEN
Inge Nagstrup
Nørlundvej 6, 75 10 16 09

FORSAMLINGSHUSET
Karsten Andersen
Stenbrovej 6, 75 10 18 28
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Ole Wind, 75 17 27 80

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Palle Ebbesen
Kirkevej 36, 75 17 22 48
LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sb@kvartal.dk
LANDSBYRÅD
Formand, Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 77 43 43

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
SOGNEUDVALG
Lejf Knudsen
Puggårdsvej 6
VENSTREFORENING
Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 17 43 43

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

Grill pølser (af let krydret kalvefars) .....................60,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kalvefars ................................................................50,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................50,00 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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Ny spillerboks bygget af Lars Jensen.
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Fra Børnehavens motionsløb.

