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HUSKEKALENDEREN
Man. 29. nov.
Tor. 2. dec. 13.30
Søn. 5. dec. 14.00
Søn. 5. dec. 16.30
Tir. 7. dec. 19.00
Tor. 9. dec. 19.00
Fre. 10. dec. 16 – 20
Lør. 11. dec. 18.30
Søn. 12. dec. 17.00
Tir. 14. dec. 19.00
Tor. 16. dec. 13.30
Fre. 17. dec.
Søn. 19. dec. 9.30
Tir. 21. dec. 10.15
Ons. 29. dec. 19.00
Tor. 30. dec. 13 – 16
Søn. 9. januar
Tor. 20. jan. 19.00
Fre. 21. jan. 19.00
Lør. 22. jan. 18.00
Ons. 26. jan. 19.30
Lør. 29. jan. 19.30
Tir. 1. feb. 19.30
Tor. 3. feb. 19.30
Lør. 5. feb. 18.00
Søn. 6. februar
Søn. 27. februar
2. – 4. juni 2011

Hold øje med ”Jydske Vestkysten”
Seniorklubben. Hane og Roll Præstegaard synger
og fortæller
Juletræsfest i forsamlingshuset
Dukketeater med juleevangeliet i Vilslev kirke
Decemberkoret øver
Forsalg til ”Cabarevyen” i forsamlingshuset
Julehygge og rabat hos købmanden
Julefrokost i forsamlingshuset
Familiegudstjeneste med børnekor og Luciaoptog
Decemberkoret øver
Seniorklubben. Luciaoptog og banko
Hold øje med ”Jydske Vestkysten”
De 7 læsninger med decemberkoret
Skolens juleafslutning
Koncert i kirken med ”Sweet Eliza”
Hockey for alle i hallen
Minifodboldstævne i hallen
Operakoncert i Vilslev kirke
Operakoncert i Vilslev kirke
”Cabarevy” med menu, musik og dans
Cabarevy på tour
Cabarevy med menu, musik og dans
Cabarevy på tour
Cabarevy på tour
Cabarevy med menu, musik og dans
Lysgudstjeneste i kirken
Minifodboldstævne i hallen
Landsbyfest

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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VIGTIGT - Nyt fra Købmanden.
JULEN:
Julen nærmer sig og traditionen tro byder købmanden på julehygge og
muligheden for at sikre sig juleindkøbene til ekstra gode priser.
Fredag den 10. december fra kl. 16-20 er 10% rabat på alle indkøb, ekskl.
tobak, aviser og blade, porto og håndkøbsmedicin. Købmanden byder på
gløgg og æbleskiver og masser af julehygge. Støt op om denne gode tradition og mød op!
SKAL DU HOLDE FEST?
Skal du holde fest eller har du brug for f.eks. sodavand, øl, vin og spiritus
til et arrangement, så husk at købmanden giver fuld returret på de varer,
du ikke får brugt. Snak derfor med Line forud for din næste fest eller arrangement.
ØKONOMIEN
Vi bliver desværre nødt til endnu engang at ruske op i borgerne:
Kære beboer i Hunderup-Sejstrup, hvis du ønsker en dagligvarebutik i byen, skal du huske at gøre dine indkøb lokalt og tanke benzin og diesel lokalt!
Sagen er den, at vi fuldstændig svigter et væsentligt grundlag for indtjening til butikken: Benzin og diesel til bilen. Vi tanker ca. 200.000 ltr. mindre end budgetteret (i Brugsens tid). Dette har direkte indflydelse på økonomien i butikken, hvor der skal omsættes for ca. kr. 1 mio. mere for at
hente den samme indtjening. Det er der desværre ikke noget, der p.t. tyder
på, at vi gør!
Med en tynd omsætning i sommermånederne 2010, øgede omkostninger
til vedligehold af køleranlægget og ingen mulighed for besparelser på lønomkostninger, er der ikke andet bestyrelsen kan gøre end EN SIDSTE
GANG at opfordre til DIG OG DIN FAMILIES opbakning til en lokal
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butik. Bestyrelsen kan og vil ikke se passivt til, at der ikke i hverdagen er
opbakning til butikken. Bestyrelsen er hermed parate til at træffe beslutning om at lukke butikken, hvis ikke situationen ændrer sig omgående.
Beslutningen afgøres af, hvor DU gør dine indkøb og tanker din bil!
Med den manglende omsætning på benzin og diesel, skal butikken omsætte for kr. 155.000 pr. uge. P.t. ligger vi stabilt på ca. kr. 125.000 pr. uge
imod et oprindeligt budget på 130.000.
Personalet gør en stor indsats i hverdagen, mange frivillige hjælper til, og
vi skal ikke glemme at mange handler en stor del af familiens dagligvarer
hos købmanden. Det er bare ikke helt nok. Vi skal have alle med.
ANPARTER:
Der er husstandsomdelt tegningsblanketter for en kapitaludvidelse i K34
ApS. Penge der, som bekendt, skal bruges til nedbringe kassekreditten for
at spare på renteudgiften. Kassekreditten er trukket med ca. kr. 400.000.
Varelageret udgør ca. kr. 500.000.
Også her må bestyrelsen konstatere, at opbakningen er meget begrænset.
Vi opfordrer ALLE borgere om at tegne anparter. Mangler du en blanket,
så kontakt Line.
Bestyrelsen vil ikke handle uansvarligt med disse "nye penge" og vil således ikke inddrage pengene som kapital for driften, hvis grundlaget for
fremtidig drift vurderes ikke at være tilstede. Dvs. kommer vi ikke stærkt
ud af oktober, november og december og stærkt i gang i det nye år, vil
bestyrelsen returnere pengene for seneste kapitaludvidelse og afvikle butikken. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe denne beslutning.
Skal købmanden fortsætte, SKAL der indsamles ny kapital og omsætningen skal yderligere op.
Hilsen
Bestyrelsen
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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
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Juletræsfest
D. 5 dec.
Kl. 14 – 16
I forsamlingshuset
25 kr. pr. person
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et
godt nytår –

Gymnastikudvalget
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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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Forsamlingshuset danner rammen om en musikalsk rejse
ud i verden, når Landsby Scenen præsenterer 5. udgave af
Cabarevyen. Publikum tages med på rejsen, men følger også cykelholdet ”Team Easy On”, der mere eller mindre frivilligt tager ”touren” i etaper gennem lokalområdet.
Idegruppen består i år af Jan B. Andersen, Pia Bjerrum, Klaus Rasmussen og
Jørn Andersen.
De 3 førstnævnte er også instruktører på dette års Cabarevy.
Holdet består af et godt mix af erfarne lokale kræfter, og nye talenter fra
området – og der er ikke mindre end 8 debutanter i dette års Cabarevy !
Vores dygtige 4-mands orkester består af; Mathias Fabricius,
Jakob Biltoft, Jeppe Christensen og orkesterleder Mads Christensen.
På aktørsiden har vi på sangsiden debut til Maria Olesen fra Bramming. Herudover vil der blive gensyn med Pia Bjerrum, Lis Stenger, Lars Søgård, Peter
Larsen og Niels Christensen.
Cykelholdet ”Team Easy On” giver debut til: Anders Vind, Andreas Bjerrum
og Jesper Andersen.
Danseholdet består af vores lokale Annie Jochimsen, samt Maria Mørch
Schmidt og Lisa Lambæk fra Bramming.

Billetsalget starter 9. december
(se annonce andetsteds i bladet)
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K

Kirketoften 33

Fundet på boligsiden.d

Ribevej 55

Kirkevej 82
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Byggegrund

Kjærgårdsvej 33

Nørlundvej 12

dk. Huse og grunde til salg i Hunderup-Sejstrup området

Møllevænget

de Nørlundvej

Kjærgårdsvej 11

Puggårdsvej 3
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En lille bøn…
Fra 1. januar 2011 koster det forsamlingshuset at
komme af med flasker og pap, derfor vil vi henstille til
at private husstande ikke længere smider flasker og
pap i containerne ved forsamlingshuset. Vi ved at
mange har benyttet containerne i den tro, at det bidrog til
forsamlingshusets indtægter, men fra 1. januar er det altså en
udgift for forsamlingshuset.

Samtidig vil vi gerne sige tak til alle
dem der har smidt gammelt jern i
skrotcontaineren – den står stadig
mellem forsamlingshuset og banen, og vi fortsætter indsamlingen
ind i det nye år.
Indtil nu har skrotindsamlingen været
med til at bidrage til omfugningen af huset, og vi håber at vi
inden for en overskuelig tid vil have samlet penge nok ind til
nye stole, da dette er ved at være tiltrængt.

Hilsen Forsamlingshuset
15

Stafetten
Et ordsprog siger: Bedre sent end aldrig, så nu måtte vi hellere tage os
sammen og få skrevet lidt til Stafetten. Vi er Familien Aarhus Fyhn, Tobias, Lennarth og Lotte og vi bor i den ældre trelængede gård på Fruerlundvej. Et skønt sted at bo, hvor vi efterhånden synes vi er faldet rigtig
godt til. Vi flyttede hertil for knap 3 år siden og har lavet lidt både indvendig og udvendig.
Ingen af os kommer fra området, men vi har hver især altid haft meget
tilknytning til Hunderup-Sejstrup i vore ungdomsår. Så vi var fast besluttet på at det var her vi ville bo, så én dag da vores kammerat Hc Ingvartsen ringede at Fruerlundvej 11 var til salg, sprang vi hurtigt til. Det
tog 14 dage og så vi kunne kalde os kommende gårdejere.
Vi synes området ligger meget centralt til alle ting, vores arbejde er i en
radius af 20 km, Lennarth arbejder i Darum hos en entreprenør og Lotte
er i Tjæreborg som maler. Der er heller ikke langt til hverken Esbjerg,
Ribe eller Bramming. Vi var meget betaget af landsbylivet herude og at
alle altid er villige til at hjælpe og bakke op, når der er brug for det. At
vi stadig har en købmand, skole, børnehave osv. er man ikke kommet
sovende til. Og vi HÅBER naturligvis at det forsætter sådan, vores børn
skal også opleve atmosfæren ved at være en del af en velfungerende
landsbyskole.
Som tilflytter til et sammentømret landsbyliv, kan det være svært at
komme med, men vi har følt os meget velkomne. Ikke mindst har det
hjulpet da vi fik Tobias, og nu hvor han er i dagpleje lærer vi flere og
flere forældre at kende. Lotte er også blevet en del af lokalrådet og lærer
derigennem mange nye ansigter at kende, det er spændende at have indsigt i hvad der sker omkring os, også fra den vinkel. Ja og så hilser vi jo
jævnligt på folk der kommer forbi på enten gåben, løbende eller på cykel.
Vi vil slutte af med at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår.
Venlige hilsner Tobias, Lennarth og Lotte
Stafetten sendes videre til Pia og Tom Jepsen, Stratvej 6 - Strat
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Der er ikke så mange, der rejser rundt i de østeuropæiske lande, Slovakiet og Ungarn, så derfor var det med stor spænding, vi skulle høre om
disse stater i seniorklubben.
Foredragsholderen var Jens Chr. Jensen, der i 2008 pakkede sit grej
sammen i bilen og drog rundt i en måned i de ovennævnte områder. Det
var en spændende rejse med mange seværdigheder, vi hørte om. De
medfølgende fotos havde en høj kvalitet og blev vist ved hjælp af et
fremragende power-point show.
Næste gang, torsdag den 2. december, skal vi tilbage til de hjemlige
breddegrader og hygge os med oplæsning og sang. Fra Vilslev kommer
ægteparret, Hanne og Roll Præstegaard, så opgaven er lagt i de bedste
hænder.
Torsdag den 16. december kl. 13.30 står i traditionens tegn. Skolens elever kommer og går Luciaoptog og vil efterfølgende synge for seniorerne. Så er der gløgg/sodavand m.m. inden der bliver ca. ½ times banko.
Eftermiddagen sluttes af med kortspil.

GAVER TIL BANKO
Vi har altid været heldige at modtage en del gaver til det traditionelle
bankospil. Skulle du have lyst til at bidrage med en gevinst, kan du rette
henvendelse til seniorklubbens formand, Gerda Bjerrum, på tlf. 75 17 31
45.
Efter forhåbentligt veloverstået jul og nytår starter vi op igen torsdag
den 13. januar.
Husk alle er velkomne til at deltage.
Alex Andersen

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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MINDEORD
Hans Nissen Jensen f. 30.11.20 død 22.11.10 bisættelse i Hunderup kirke
27.11.10
Hans kunne have fejret sin 90-årsdag men døde ugen inden på Kirkevej
30, hvor han og Maja har boet de sidste 25 år efter de flyttede fra gården i
Strat.
Vorherre skal ikke høre for det, for Hans var mæt af dage og trængte til at
få fred. Hans har ellers været i gang hele sit liv, lige siden han som 9-årig
kom ud at tjene, som det var skik og brug for raske drenge dengang. Han
var opdraget med en ordentlighed og redelighed, som gav ham naturlig
værdighed. Men her for tre måneder siden blev han akut syg og siden reduceredes hans livskvalitet dag for dag, uden noget håb om fremgang.
Man skulle tro, han havde fortjent bedre, men vi ved jo godt, at det ikke
altid går efter fortjeneste her i livet.
Hans var landmandssøn, nr. to af syv søskende, hvoraf kun en lever. Han
voksede op i Jernved, hvor Maja også kommer fra. De blev gift i 1949,
flyttede ind i en beskeden ejendom i Strat med 6 køer, som med tiden blev
udvidet, med en selvbygget stald, der husede 45 køer. Sidste år kunne de
fejre diamantbryllup, en dejlig dag i familiens skød og med lykønskningstelegram fra Dronningen.
Hans og Maj har haft et stærkt ægteskab, i ”sorrig og glæde”, som Kingo
siger. De er sandelig ikke blevet sparet. Gud gav mildt og rundhåndet. 4
dejlige børn og et godt liv, meningen var givet med selve livet. Men tilfældet råder ingen over, man kan ikke forsikre sig mod tilfældet, to sønner
tog Vorherre til sig, med få års mellemrum. Begge var i deres bedste alder. Findes der en større sorg på jord end at miste sine børn? Jeg tror det
ikke, men det er et faktum at Hans og Maja stred den gode strid, og stod
sorgen ud, på en egen stilfærdig måde. Børn og svigerbørn undrede sig:
Hvor fik de dog kræfterne fra? Hvordan lod det sig gøre at genfinde smilet og genoptage et normalt humørfuldt liv med åbne døre og samme store
gæstfrihed, som hidtil - tilmed fuldt af gåpåmod og lyse indfald?
Børn og børnebørn peger på den ungdommelighed, der altid har præget
hjemmet, den naturlige omsorg man omfatter hinanden med, nysgerrigheden over for hvad morgendagen har at byde på, omstillingsparatheden i
forhold til ny teknik, kort sagt evnen til at se livet som en udfordring. Og
væddemål var Hans altid parat til at indgå, så længe gevinsten bestod i
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negerboller.
Sidst men ikke mindst skal det nævnes, at Hans i sine aktive år tog livligt
del i foreningslivet, ligeledes var han trofast medlem af Seniorklubben, og
altid god for et spil kort.
H.C. Andersen skrev som gammel mand en lille historie, der hedder Hvad
hele familien sagde. Her viser han, at der er mange opfattelser, alt efter
køn og alder og forhåbninger til livet, men én ting kan alle blive enige om,
og det er at livet er det dejligste eventyr.
Det er glædeligt at høre en hel familie tale i munden på hinanden, når et
langt liv skal opsummeres, især når konklusionen svarer til H.C. Andersens gengivelse af hvad hele familien sagde. Hans var ægtemand, bror,
far, svigerfar, bedstefar og oldefar og han havde trods smerter og lidelse
en lun bemærkning lige til det sidste. Ikke mindst det vil han blive husket
for, ikke mindst af hjemmeplejen, som ydede en enestående indsats. Æret
være hans minde.
Arendse Dyssel

Decemberkor
Hvem:
Hvornår:

Hvor:
Hvordan:
Hvorfor:

Alle,der har lyst til at synge julen ind
( sangglade børn og voksne)
3 øvegange :
den 30.nov.,den 7. og 14. dec. kl. 19 – 21.
Afslutning i kirken den 19. December.
I konfirmandstuen i Vilslev
Mød bare op den 30. nov. kl. 19
( tag kaffe/brød med til pausen)
En enestående chance for at mødes
i et lokalt julekor, der vil noget!!
Hilsen
Hunderup/Vilslev Menighedsråd.
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Juleevangeliet
kom og oplev
Den bibelske barselshistorie fortalt med dukkespil, skyggespil og
levende klassisk violinspil.

i
VILSLEV KIRKE søndag den 5. december kl. 16.30
Dukketeatret Svantevit fortæller om
Josef og Maria, om det, der skete i de
dage, om rejsen til Bethlehem, brægende får, hyrder, der nynner, om
kloge mænd på kamel.
Et barselsskrig og en stor stjerne i
den mørke nat.

Dukketeatret Svantevit fortæller på
en måde som vedkommer både børn
og voksne.
Den smukke og enkle historie om
en fødsel fortælles enkelt og virkningsfuldt i teatrets poetiske fortællerum. Fængslende billeder og gribende musik danner sammen med
skiftende dukkespilteknikker et magisk, poetisk univers, der åbner for juleglæden.

arrangør:
Hunderup og Vilslev menighedsråd.
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Kirken i december.
5.dec.:

7.dec.:
12.dec.:
2.-3.kl.
14.dec.:
19.dec.:
21.dec.:
24.dec.:
25.dec.:
29.dec.:

Giv jer selv og jeres børn og børnebørn den gratis
fornøjelse at opleve et fantastisk professionelt turnerende dukketeater.
(Se omtalen andet sted i bladet)
Alm.gudstjeneste kl. 11.
Decemberkoret øver. Kl. 19-21.
Familiegudstjeneste med børnekor og Luciabørn fra
Kl. 17.
Decemberkoret øver. Kl. 19-21.
De 7 læsninger med Decemberkoret. Kl. 9.30.
Skolens juleafslutning. Kl. 10.15.
Juleaftensgudstjeneste . Kl. 14.30.
Juledagsgudstjeneste. Kl. 11.
”Sweet Eliza” giver koncert i kirken kl. 19.
Gruppen består af Stine Klingsten, Mads Skovsgård
Christensen og Gabriel Uth Nielsen. Koncerten
er gratis. I pausen kan kaffe/gløgg og kage købes.
Vi har før haft glæde af at høre gruppen i kirken og
vil gerne være med til at lade de unge fra sognet få
lejlighed til at spille for et endnu større publikum.
Tag naboen med og kom og få en hyggelig musikalsk aften sammen.

Menighedsrådet
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BORGERMØDE OM SKOLENS FREMTID
Mange var mødt frem for at deltage i borgermødet om skolens fremtid. Alt blev afviklet i en god, konstruktiv og positiv ånd, og mange problematikker blev drøftet.
Det politiske panel bestod af Hans Erik Møller, Kurt Jacobsen, Diana Olsen og Kim
Madsen fra byrådets børne- og familieudvalg. De 3 førstnævnte ville alle bakke op
om den nye skolestruktur, der vil medføre lukning af Hunderup skole, mens Kim
Madsen vil bevare alle skoler.
Ikke uventet drejede indlæggene sig hurtigt om tal og økonomi. Børnetallet falder
meget de kommende år (dog ikke i Hunderup-Sejstrup), og derfor skal der lukkes
skoler. Hunderup skole har i øjeblikket en merudgift pr. elev på ca. kr. 34.000,- om
året, og dette tal blev centralt i debatten.
Denne ekstraudgift skal reduceres til et ”spiseligt” niveau, hvis vi skal gøre os håb om
at bevare skolen.
Vores egen aktionsgruppe havde lavet et stort og prisværdigt arbejde med at sætte
tallene under lup. Man havde bedt om aktindsigt over økonomien og kunne som konsekvens heraf finde uoverensstemmelser med udgifterne til specialundervisning og
transport. Det var dog ikke nok til at fjerne merudgiften på ca. 1,9 mio. kr.
Jesper Brix, der var talerør for aktionsgruppen, oplyste, at borgerne havde lyttet til
varslerne fra forrige skoledebat, så der nu er et stigende antal børn i sognet. De bløde
værdier blev også fremhævet som et væsentligt element i en landsby.
Fra ”Landsforeningen af Landsbyer i Danmark” kom næstformanden, Hans Christensen fra Højen (med en hilsen fra John Bang) og fortalte om erfaringer fra andre områder i Danmark. Den stigende centralisering har fremmet ønsker om mere selvbestemmelse i lokalsamfundene, hvor der er et stort forældreengagement. En rapport har
vist, at kvaliteten ikke afhænger af skolestørrelsen, men mere af den enkelte lærer. I
de små lokalsamfund er arbejdsløsheden mindre end gennemsnittet, og iværksættertrangen er større.
Den megen debat, der har været om skolelukninger, har medført, at planlægningen
om lukning af 300 skoler nu er reduceret til 100 skoler. I bl.a. Ålborg og Vejle har
man helt opgivet skolelukninger i de små byer. Nøgleordene har bl.a. været samarbejde og filialskoler.
Debatten blev styret med fast og humoristisk hånd af Bo Bechsgaard. Han kunne dog
ikke få parterne frem til en fælles løsning, selv om han henvendte sig meget direkte
til politikerne.
Der skal nu fremadrettet udarbejdes et høringssvar til byrådet. Dette svar SKAL indeholde en billigere måde at drive Hunderup skole på. Det var en klar melding fra politikerne.
Modsat må der også prioriteres på de bløde værdier, der giver landsbyen en høj kvalitet med god trivsel. Jeg har for nylig læst om områder i kommunen, der ikke trives.
Det kan nemt koste 5 – 10 mio. kr. pr. område.
Der må være håb om at bevare en velfungerende skole i et velfungerende samfund.
Alex Andersen
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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 borgermødet om skolens fremtid.

Zumba - Starter igen den 3. januar.
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