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HUSKEKALENDEREN
Ons. 13 aug.
Man. 18. aug. 18.30
Ons. 20. aug.
Lør. 23. aug. 11.00
Man. 25. aug. 19.30
Man. 25. aug. 18.30
Ons. 27. aug.
Ons. 27. aug. 19.00
Tor. 28. aug. 19.00

Tir. 3. okt. 18.30
Tir. 11. nov.
Lør. 6. dec. 18.00

Tennistræning starter
Cykeltur til Jedsted Mølle
Forskønnelsespris – sidste frist
Hygge ved Brugsen
Skalakoret starter
Kirkegårdsvandring Hunderup kirkegård
Forældremøde på ”Hunderup skole”
Badmintontilmelding
Børnekirkekor. Intromøde i
konfirmandstuen i Vilslev
Finale i Petanque.
Badminton. Træningen starter
Menighedsrådet. Orienterings- og
opstil lingsmøde til valg.
Årsmøde i ”Sogneudvalg” og
”Landsbyrådet” i forsamlingshuset
Børneteater starter i forsamlingshuset
Valg til menighedsrådet
Julefrokost i forsamlingshuset

Onsdage kl. 18.00
Onsdage kl. 19.15
Hver tirsdag

Tennistræning for børn
Tennistræning for voksne (over 15 år)
Cykeltræning fra ”Rytterhuset”

Søn. 31. aug. 15.00
Tor. 4. sep.
Tir. 9. sep. 19.00
Ons. 10. sep. 19.30

Mærkedage
Nyfødte
Ny rubrik, som vi gerne modtager mange henvendelser til.
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Hunderup Skole på Kratskellet
Mandag morgen - klokken er lidt over 8. En hel skole fuld af forventningsfulde børn og forældre, der lige skal have det sidste farvel med, inden poderne drager af på en minilejr på Kratskellet. For nogen er det første gang, de skal overnatte ude uden mor og far, og for andre er det ren
rutine at sove i telt ude i den fri natur. Men for alle gælder, at man er i
godt humør, for dagene i Kratskellet er uden bøger og faglige krav. Det er
der nok af i hverdagen.
Når man går i skole i Hunderup, er man vant til at cykle, og alle cykler da
også med god fart ud til Kratskellet. Det går hurtigt, og da alle er nået
frem, er det tid til at slå telte op. Der er mange slags telte med. Der er et
gammelt gult spejdertelt, som med møje og besvær bliver sat op, og der er
det meget moderne telt, der næsten slår sig selv op.
Solen brager ned fra en klar himmel, og der er ikke en vind, der rører sig.
Der bliver drukket godt med vand til den medbragte formiddagsmadpakke. Derefter er der tid til at lege. Nogle af drengene leger på en støvet
jordvold. Der er ikke nemt at se hvem, der er hvem til sidst.
Så er det tid til dagens første punkt på programmet – hulebygning. 8 blandede hold får hver en presenning og noget snor, og så er det bare om at
bevæge sig ud i Hollænderskoven og finde et godt sted. Nogle kommer
hurtigt ud af skoven igen. Myggene bider, og man får store røde mærker
overalt, og det klør. Godt at Bente har myggestift med. Bente tænker nemlig på alt. Alle grupper får bygget huler på trods af myggene. Nogle mere
fantasifulde end andre.
Så er der igen tid til at lege, og hvis man går og tror, at drengene ikke kan
blive mere beskidte, tager man fejl! Andre begynder at spille rundbold
omme bag ved huset, og bortset fra nogle få pauser fortsætter spillet helt,
til solen går ned. Hvilken dejlig måde at fordrive tiden på.
Naturvejlederen Annegrethe kommer forbi og tager os med ud på en skovtur, og sikke hun kan fortælle. Nu er alle børn på Hunderup Skole klar
over, hvorfor Hollænderskoven hedder, som den gør, og hvilke planter der
vokser i skoven, og hvis du tror det er løgn, hvad jeg skriver, så spørg bare et af børnene, næste gang du møder et.
Tilbage på Kratskellet er der igen legetid, og, ja gæt, hvem der bliver mere
beskidte. 4Aftensmaden består af grillede pølser og kyllingestykker, kartoffelsalat og grøn salat, og der er nok til alle, så rigeligt endda.
Godt mætte fortsætter børnene med at spille rundbold, og nogle bliver

endnu mere beskidte. Et par stykker går ned for at tænde op i bålet, mens
resten får dessert i form af isvafler. En dejlig dessert i det varme vejr.

Inden sengetid mødes vi alle på bålpladsen til tonerne af ”I skovens dybe
stille ro”, som Aage blæser på trompeten. Der bages snobrød over bålet,
mens Adam, der har taget guitaren med, akkompagnerer lejrbålsangene.
Med hensyn til de, der er af sted for første gang, bliver de fleste natten
over, og det er ikke mange, der må hentes af far og mor.
Næste morgen står nogle op allerede klokken seks, da der i nattens løb er
listet en frø ind i drengenes sovesal. Andre sover i deres telte helt til klokken otte.
Mens nogle gør rent, bliver der spillet ……rundbold, og nogle leger i
………..jord, rigtigt gættet. Nu, hvor alle har pakket sammen, vendes næsen hjem mod Hunderup Skole, hvor alle enten tegner eller skriver om
turen.
Resultatet kan du se, hvis du tager en tur over i skolegården.
Sikke en tur.
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Per Thodsen

En sidste sommerhilsen fra
Hunderup Skole
Her på falderebet vil jeg gerne sende en hilsen fra Hunderup Skole.
I skrivende stund er vi netop hjemvendt fra en vellykket
tur til Kratskellet, hvor vi har haft et par oplevelsesrige dage i strålende solskin.
Vi ønskede, at alle børn og voksne skulle have en særlig
oplevelse sammen, inden vi spredes for alle vinde.
Arrangementet var tilknyttet de såkaldte Børnecenterdage,
som Hunderup Børnecenter (Hunderup Skole og Degnehaven) har afsat til fælles oplevelser. På grund af strejken på
pædagogområdet kunne børnene i Degnehaven dog ikke
deltage.
Også til dette arrangement var der som altid fra forældrene den hjælp og velvilje, som gør det hele meget sjovere.
Det er vi meget taknemmelige for.
I de 20 år, jeg har været på Hunderup Skole, har vi altid
nydt stor opbakning fra forældrene og fra lokalsamfundet i
det hele taget.
Den samme opbakning har ikke været en selvfølge på den
politiske scene i de forløbne år. Der må kæmpes ekstra
hårdt, for at den lille skole kan få de samme vilkår som de
store skoler. Desto større er glæden så, når det lykkes til
sidst.
Det er vigtigt, at der kæmpes for at skabe de bedste rammer og 6vilkår for børnene og for personalet. På den måde
understøtter man bedst de enkeltes kompetencer og udfol-

delsesmuligheder – både elevernes og personalets.
Jeg håber, at der fortsat vil være opbakning til, at disse
rammer vil blive til glæde og gavn for alle i HunderupSejstrup i tiden fremover.
Selvom vi ikke vandt kampen om bevarelsen af Hunderup
Skole, er det vigtigt at kunne føle: ”Vi gjorde, hvad vi kunne”.
Mange tak for den anerkendelse og støtte, som vi har
mødt fra forældre og lokalsamfund i alle årene. Den har
været af uvurderlig betydning for hele skolen.
I ønskes alle en god sommer.
Venlig hilsen
Aage Jespersen
Skoleinspektør
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Nyt fra skolen
Der er fælles forældremøde onsdag den 27. august på "Hunderup Skole".
Forældremødet er for alle forældre til børn i 0.-3. klasse.
På mødet vil repræsentanter for den tidligere skolebestyrelse på Hunderup
Skole opfordre til, at der bliver valgt 1-2 forældre fra hver årgang til et
fælles forældreråd, der kan varetage børnenes hverdag på "Hunderup Skole".
Formanden og næstformanden fra den tidligere skolebestyrelse har fået
lov til at deltage som gæster på skolebestyrelsesmøderne på Bakkevejens
Skole, indtil der er nyvalg om 1½ år. Det er vi selvfølgelig meget glade
for.
Vi vil, som repræsentanter fra den tidligere skolebestyrelse i Hunderup og
forældre til børn på "Hunderup Skole", arbejde for at de værdier,
"Hunderup Skole" havde, samt videreføre og udvikle værdierne i den retning, vi som forældre ønsker. Til det har vi brug for hjælp.
Vi vil derfor gerne mødes med det nye fælles forældreråd inden skolebestyrelsesmøder i Bramming. På de møder kan vi drøfte:
• Dagsordenerne til skolebestyrelsesmøderne på Bakkevejens Skole.
• Indspark til hvad vi selv skal tage med til møderne på Bakkevejens
Skole.
...? (Hvad syntes du?)
På den måde vil vi stadig være proaktive omkring vores børns trivsel og
skolegang.
Husk at overveje inden forældremødet den 27. august, om du har lyst til at
deltage i det nye fælles forældreråd.
Fra
Mette Bjergmark
(tidl. medlem af skolebestyrelsen på Hunderup Skole og forælder til Anne
Kirstine i81. klasse)

Susanne Hvitved

ET LIV MED MUSIK
Ved opstarten til det nye skoleår på
Hunderup skole vil der mangle en
markant person, nemlig Susanne
Hvitved. Efter at skolen er reduceret
til kun at omfatte 0. – 3. klasse, har
Susanne været nødt til at søge nye
græsgange og skal derfor starte på
Tjæreborg skole med en matematikklasse samt mere end 20 musiktimer.
Det er et kæmpetab for skolen og for
sognet. Susanne har – om nogen –
sat sit aftryk inden for musikken.
Hunderup-Sejstrup blev med rette
kaldt ”Den musikalske højborg” inden for den gamle Bramming kommune.
Det var faktisk tilfældigheder, der
førte Susanne ind i musikkens verden og senere til Hunderup. Susanne
kom til verden for 51 år siden i byen Kølkær syd for Herning. Faderen var
landpost og balmusiker og blev senere klaverstemmer og instrumentmager. På sin 9 års fødselsdag fik Susanne bogen ”Børnenes Harmoniumskole” og begyndte herefter at spille på den såkaldte ”salmecykel” (et stueorgel med fodpedaler til luftforsyningen). De næste 3 år modtog hun undervisning, men er efterfølgende selvlært musiker.
Allerede som 11 årig var hun pianist til gymnastikhold og spillede også til
folkedans. Efter endt studentereksamen i Herning 1976, gik turen til Hunderup i 1977 sammen med Jørgen, der i mellemtiden havde købt Hans Pe9
dersens gamle hus på Kjærgaardsvej. Med stor hjælp fra naboerne blev
der i 1978 bygget 1. sal på huset, og samtidig var tiden inde til at træffe en

beslutning om uddannelse.
Valget faldt på Esbjerg Musikkonservatorium, og dermed var Susannes
løbebane afstukket. En 3 årig AM-uddannelse med hårde krav gav bl.a.
kompetence til at undervise på musikskoler, til korledelse og ensembleledelse.
Samtidig havde musikundervisningen i Hunderup og omegn taget sin spæde start. For at opretholde en anstændig årsløn var arbejdet stykket sammen af mange småjobs. Der var timer på Hunderup skole (fra 1979), på 3
skoler i Varde, på musikskolen i Esbjerg og i Holsted Musiklaug samt privatundervisning. Det var en rakkertilværelse, der ikke var holdbar. Der
var derfor en lettelse, da Løhde i starten af 80’erne tilbød Susanne den obligatoriske musikundervisning på skolen i 1. – 5. klasse.
Senere opstod der problemer med at have en ikke-læreruddannet underviser ansat på skolen, så fra 1987 til 91 blev det daglige arbejde suppleret
med en læreruddannelse. Det var MEGET travle, men også spændende år.
Børnene Tom (1982), Niels (1986) og Jesper (1991) kom til verden, så
også på hjemmefronten var der nok at se til.
Musikalsk har Susanne været SÆRDELES synlig i mange sammenhænge.
Der kan nævnes ”Landsbykoret” fra 1983 til 2002, børnekor, orrf, skolesammenspil, forårs- og sommerkoncerter, julekoncerter, skolefester, musiktræf for alle skoler i Bramming kommune, kortræning i teaterforeningen, musikalsk legestue, sogneaftner med quizzer samt en del mere.
Susanne udtrykker stor tilfredshed med de mange år i musikkens verden.
På skolen har man altid formået at bringe musikken ind i mange undervisningsmæssige sammenhænge. Musik afsluttes ofte med koncerter, og det
er altid en slags eksamen for ens arbejde. Glædeligvis har jeg modtaget
megen positiv respons gennem tiderne, siger Susanne.
Susannes dygtighed og flid har sat spor langt ud over sognets grænser. I
1997 var hun hovedpersonen bag en CD produceret til årets motionsløb.
Hendes arbejder omfatter undervisning af kolleger og censorvirksomhed
på seminarierne. Det er også blevet til lærebøger, der kan hjælpe kolleger
med den daglige musikundervisning. Susanne er formand for
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”Sydvestjyllands
Musiklærerforening” og medlem af ”Folkeskolens Musiklærerforening”.

Susanne beklager sin afgang fra Hunderup skole, men med de politiske
beslutninger kan det ikke være anderledes. Det har været gode år i Hunderup-Sejstrup. Der er mange synlige resultater af det musikalske arbejde.
Susanne nævner Morten Filipsen, Mads Christensen, Jesper Pedersen og
Stine Klingsten som eksempler, hun er stolte af. Også bandene ”Bad
Boys”, Sleeping Kids” og ”EB-Band” vækker gode minder. Og så har det
altid været både en glæde og en udfordring at fremelske de musikalske
evner hos børn fra hjem uden musikalske traditioner.
Jeg må hellere huske at nævne, at Susanne også har taget sin tørn på andre
områder. I 2 perioder har hun været medlem af HSUG’s bestyrelse og har
været i bestyrelsen i 5. hovedkreds i det gamle Ribe amt. Susanne har boet
i Ribe siden 2001. Fritiden går med mange timer på tennis- og badmintonbaner.
Det er med vemod, Susanne nu forlader Hunderup skole. Hun har bedt
mig viderebringe en stor TAK til børn og forældre i Hunderup-Sejstrup
for 29 gode år.
Jeg vil fluks returnere med en respektfyldt tak til Susanne. Du har gjort en
formidabel indsats for musikken i vores område.
Alex Andersen

Børnekor i Hunderup-Vilslev.
Kort før skolens sommerferie, fik eleverne fra 3. kl. og op en seddel omkring opstart af børnekor i Vilslev og Hunderup sogn.
Torsdag d. 28 august holdes der introduktionsaften og alle interesserede
børn og forældre er velkomne. Det gælder også selvom man ikke fik
meldt sit barn til i første omgang. Mødet finder sted i konfirmandstuen,
Vilslev Præstegård kl. 19-20.
På mødet vil korleder Ruth Bach-Svendsen komme nærmere ind på hvad
det indebærer at være med i et børnekor og hvilke arrangementer, der kan
komme på tale.
Menighedsrådet.
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En præsentation af korlederen:
Jeg har altid sunget. Jeg kan i al fald ikke huske, jeg ikke har gjort
det. Sang har været en del af mit liv fra mine forældre sang med mig som
lille hver eneste dag, gennem min opvækst i skole, i kirke og jeg gik vist
ikke i mere end 4. klasse, da jeg begyndte at synge - og spille guitar - i
kor. Det har altid fascineret mig, at man kan bruge sig selv på den måde.
Det eneste "gratis-instrument" vi mennesker har, er vores stemme, og den
kan udvikles, hvis den får lov og man bliver opmærksom på dens muligheder.
Jeg er helt sikker på, at mine forældres bevidste valg mht at give mig
mulighed for at udvikle den musikalske del af mit liv, har haft enorm betydning for mig. Efter afsluttet kontoruddannelse blev min satsning musikken i form af organistuddannelse og senere musikundervisning på folkeskoleniveau. Jeg har ledet skolekor, kirkeligt børnekor og senere ungdomskor i fbm undervisning på højskole. Har haft mange festlige og gode
oplevelser i den forbindelse. Det at få lov til at forme børn og unges
stemmer, så de folder sig ud, se ansigterne, når de oplever fællesskab og
glæden ved at synge, det er i sig selv en stor glæde. Det gør noget ved
børn og unge med disse musikalske oplevelser, når de selv er en del af
dem.
Fra 1992 til 2006, kun afbrudt af korte ophold i Danmark, har jeg opholdt mig i Tanzania sammen med min mand og 3 børn. Vi arbejdede i
den Lutherske Kirke med undervisning og rådgivning. Det var både hårde
og virkelig gode år. Jeg var ikke involveret i musikundervisning i Tanzania, men nød meget den dejlige og særdeles levende kirkemusik, som Afrika er så rig på.
Siden tilbagevenden til Danmark var jeg først organist i Gredstedbro/
Jernved sogn og siden nov. 2007 i Rødding Sogn, hvor der er et dejligt
pigekor med ca. 25 piger.
Nu gælder det så opstarten af et børnekor i Vilslev/Hunderup Sogne.
Det ser jeg meget frem til, tror det bliver godt for både børn og forældre
og til glæde for menigheden i sognene.
Skulle nogen sidde og tænke om kor nu er noget for deres børn, kan
man altid prøve at være med og se om det er noget.
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Ruth Bach-Svendsen.

Alle teaterglade børn i alderen
ca. 6 til 14 år – SE HER !!!
SÅ starter en ny sæson i
Landsby Scenens Børneteater.
Igen i år bliver det en kollektiv ledelse bestående af:
Karina Andersen - Kjærgårdsvej 21, Amalie Storkehave Hedemarksvej 8

Vi øver i Sejstrup Forsamlingshus hver
tirsdag aften kl. 18.30 til 20.00, første gang
den 3. oktober 2008.
Det koster 25,- at være med i en sæson
Tilmelding til:
Sigfred Bjerrum tlf. 7517 3145 eller
mail: sb@ny-post.dk
senest den 1. september

13

Menighedsrådet – hvad laver de?
Opgaverne i et menighedsråd er mangfoldige. Det kan groft deles i to hovedområder. Rammer og indhold.
Rammerne er vedligeholdelse af kirken og kirkegården – vedligeholdelse
og nyanlæg, mens der med indholdet tænkes på hvordan kirkelivet i sognet kan blive så alsidigt og godt som muligt.
I den forgange fireårsperiode er der, udover den løbende vedligeholdelse,
igangsat flere store projekter indenfor på kirkens og kirkegårdens vedligehold. Her kan bl.a. nævnes anlæggelse af Lapidarium (mindelund med
gamle gravsten) og færdiggørelse af det nye knæfald ved alteret. Et nyt
graverhus samt et nyt varmeanlæg til kirken er begge opgaver, der er påbegyndt projekteret og afventer godkendelse. Derudover er der løbende
vedligehold såvel ude som inde. Eksempelvis den påbegyndte forbedring
af stierne på kirkegården.
Menighedsrådet er medbestemmende omkring tildelingen og anvendelsen
af den tildelte økonomiske rammer.
Den vigtigste opgave er at være med til at skabe et kirkeliv, som kan tiltrække menigheden. Ikke kun til gudstjenesterne om søndagen, men også
ved at tilbyde andre arrangementer.
Her har der været mange nye initiativer i den forgangne menighedsrådsperiode. Her kan nævnes babysalmesang, parkgudstjeneste med efterfølgende frokost, ”Hit med salmen”, indledning af Landsbyfesten med musik og
fællessang i kirken samt familiegudstjeneste ved fastelavn og når juletræet
ved Brugsen tændes.
Menighedsrådet står også for en række koncerter, foredrag om aktuelle
emner og andre kulturelle oplevelser.
En vigtig opgave er også, som arbejdsgiver, at skabe gode arbejdsforhold
og et godt arbejdsmiljø for personalet omkring kirken.
Menighedsrådet deltager i processen ved præsteansættelse. Dog er præsten ansat og aflønnet af Kirkeministeriet, mens det øvrige personale sorterer direkte
14 under menighedsrådet.
Som det fremgår, er der stor spændvidde i menighedsrådsarbejdet.
Er man interesseret i at høre mere, er man velkommen til at rette henven-

delse til et af rådets medlemmer, som kan ses på www.vilslevhunderup.dk.
Tirsdag d. 11. november er der valg til menighedsrådet.
Forud for det er der et offentligt orienterings-/opstillingsmøde i Samlingssalen. Dette finder sted tirsdag d. 9. september kl. 19.00.
Vi skal i vores sogn bruge fem kandidater samt to suppleanter. Vil du være med til at sætte dit præg på den kommende menighedsrådsperiode, så
mød op til opstillingsmødet. Skulle du allerede nu have lyst til at være
med i det spændende arbejde, kan du melde dig som kandidat hos den nuværende formand. Det er også muligt at stille op på selve mødet.
Det er de fem kandidater med flest stemmer, der bliver opstillet til valget.
Hvis der ikke kommer mere end en kandidatliste, bortfalder selve valghandlingen d. 11. november.
Lena Randrup
Formand.

EFTERLYSNING
Næppe har jeg lært de ny konfirmander at kende, før jeg bekymrer mig
om de konfirmander der skal påbegynder undervisningen i 2009 og konfirmeres i 2010.
Ser jeg i kirkebøgerne, står det nemlig klart, at mange af de børn der er
født og døbt i Hunderup sogn i 1996/97 ikke længere har bopæl i sognet. Der er så kommet andre til sognet, der fylder årgangshullet ud, men
da disse formentlig er spredt på flere skoler, kan det være vanskeligt at
danne sig et overblik over, hvor stort holdet vil blive.
Jeg efterlyser derfor børn der er født i 1996/97 med bopæl i Hunderup
sogn og beder deres forældre om at henvende sig til mig vedr. deres
børns konfirmandundervisning.
Venlig hilsen
Arendse Dyssel
sognepræst
Tlf. 75431059
aefd@km.dk
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STAFETTEN
Ja, så blev det vores tur til at få stafetten, og vi har selvfølelig også gjort
os nogle tanker om vores landsby. Vi flyttede hertil for mere end 30 år
siden, ind i den gamle lærerbolig. Vi blev rigtig godt modtaget af vores
naboer. Vi fik blomster, vin og sågar æg og kartofler. Det var en rigtig
dejlig landsby. Vi har ofte stået og nyd synet af Erna og Søren, der drev
køerne hjem over vejen, til malkning. Erna med ”røgter hat” og et tyk
stykke vandslange i hånden til at drive med. Søren tog blot kasketten af og
gav den ulydige ko et blidt klap i bagen, hvis den var på afveje.
Erna havde høns og i det tidlige forår, fik de lov til at gå og kratte i hendes
store dejlige have. Det kunne henne at de tog turen over vejen og gik på
opdagelse i vores have.
Vi blev ofte belønnet med nylagte æg som børnene fandt i blomsterbedene.
Michael, naboens dreng, er kommet hos os siden han var ganske lille. Leget med vores børn, ja, det gør han såmænd stadigvæk. Og nu er arven
heldigvis overført til hans dejlige drenge.
Da vi flyttede hertil var der dengang mellem femten og tyve større eller
mindre landbrug på Kjærgårdvej. Der blev kørt meget med traktor, og
dunsten af møg og gylle var ofte tilstede i forårs travlheden.
Det kunne selvfølelig være træls når man lige havde hægt vasketøjet ud
og opdaget at gyllevognen havde kørt vejen forbi, og vaskemaskinen igen
skulle på arbejde. Vi har dog aldrig været sure og skældt ud over landmændene, da det jo er deres levevej.
Vi oplever at der i dag ikke er helt den samme forståelse af dette erhverv.
Det, at folk ringer til politiet og melder at der ligger jord og møg på vejene eller der bliver kørt gylle, er efter vores mening, lige lovlig meget. Dette er jo uundgåeligt når der skal arbejdes som landmand.
I bund og grund har vi vel alle valgt at flytte på landet, for at få naturen
udenfor døren, albuerum og sammenholdet. Derfor skal vi passe på at der
ikke kommer for meget by over vores landsby. Vi skal selvfølelig ikke
leve i en Morten Koch tid. Der skal være plads til nytænkning og fornyelser, for at vi kan bevare de ting, som betyder så meget for vores dejlige
lille samfund.
Med venlig hilsen
Inge Lise16
og Elo Nørlundvej 1
Stafetten gives hermed videre til Ruth og Michael Vogt

Forskønnelsespris
Lokalrådet og Hunderup-Sejstrups Fremtid har i fællesskab
indstiftet en forskønnelsespris. Prisen blev i 2007 uddelt til Susan og Daniel Ribevej 84
Prisen gives til en person, institution, forening eller erhvervsdrivende, som har gjort noget for at gøre Hunderup/Sejstrup til
et skønnere sted at bo i eller besøge.
Alle kan indstille kandidater. En skriftlig begrundet indstilling
sendes til undertegnede enten via brev eller
e-mail senest d. 20/8 2008.
Der vil blive nedsat en komite bestående af personer fra lokalrådet og Hunderup-Sejstrups Fremtid til at bedømme kandidaterne og vælge en vinder.
Modtageren af prisen bliver offentliggjort på sogneudvalgets og
lokalrådets årsmøde onsdag d. 10. september.
Jeg har p.t. modtaget 2 forslag, men jeg synes faktisk der er
mange, der gør noget for at forskønne Hunderup/Sejstrup. Så
kig jer omkring og fat blyant eller tastatur og skrive et par ord
om en kandidat og send det til mig.
Medlem af lokalrådet
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19
Email: Bjerrum-Sejstrup@get2net.dk
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