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HUSKEKALENDEREN
Man. 31.okt.
Tor. 3. nov. 13.30
Søn. 13. nov. 13.00
Ons. 16. nov. 17.00
Tor. 17. nov. 13.30
Tir. 29. nov. 19.00
Tor. 1. dec. 13.30
Lør. 3. dec. 18.30
Søn. 4. dec. 14.00
Tir. 6. dec. 19.00
Tir. 13. dec. 19.00
Søn. 18. dec.

Halloween og lodtrækning hos købmanden
Seniorklubben. Foredrag med feltpræst, Lars Bom
Nielsen
Åbent hus hos Knud Runge
Gudstjeneste – derefter debat i samlingssalen
Seniorklubben. Foredrag med journalist, Poul Willadsen
Øveaften i decemberkoret. Konfirmandstuen
Seniorklubben. Harmonikaparret, Karen og Vagn,
synger og spiller
Julefrokost i forsamlingshuset
Juletræsfest i forsamlingshuset
Øveaften i decemberkoret. Konfirmandstuen
Øveaften i decemberkoret. Konfirmandstuen
Decemberkoret synger i Hunderup og Vilslev kirker

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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Juletræsfest

søndag d. 4 dec.
Kl. 14 – 16
i forsamlingshuset
Entré 25 kr. pr. person

Gymnastik udvalget
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Flaskecontainer ved HSI
Kære medborgere i Hunderup- Sejstrup,
Vi har opstillet en flaskecontainer ved HSI, som er forbeholdt gæsterne der afholder arrangementer i HSIs lokaler.
Da det er en omkostning for HSI at få tømt vores flaskecontainer, vil vi i tråd med forsamlingshuset, bede alle
borgerne i sognet om at benytte sig af affaldspladsen ved
Bramming, når I skal aflevere jeres glas og flasker, som
de fleste af jer allerede gør i dag.
På forhånd tak
Med venlig hilsen
HSI

Åbent hus
I anledning af min runde fødselsdag inviteres familie, naboer og venner til åbent hus i

Sejstrup Forsamlingshus
SØNDAG D. 13. NOVEMBER KL. 13.00.
Med venlig hilsen
Knud Runge
Køkkenpersonalet vil gerne have tilmelding senest d. 5/11
dagnyknud@mail.dk
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MINDEORD over Isabel Erna Esther Jessen født Sørensen
24.03.35 død 21.07.11 begravet 27.07.11 på Hunderup kirkegård
Isse blev hun kaldt, hun er født og døbt i Bramming, voksede op i Gørding, hvor hun blev konfirmeret og hun blev gift med Niels Christian Jessen i Guldager kirke 07.12.56.
Efter at have taget realeksamen tjente Isse to år hos Rosendahl på gården,
Sejstrupvej 13, hvis nuværende ejer er Bent Nielsen. Her sparede hun op
til en uddannelse som kontrolassistent på Riber Kjærgård Landbohøjskole.
Uddannelsen tog to år, hvorunder hun også var ansat som ung pige i huset
hos forstanderparret Nanna og Ejnar Jensen.
Efter endt uddannelse fik hun ansættelse som kontrolassistent i Varde området, hvor hun i to år besøgte gårdene i Sig. Arbejdet bestod i at kontrollere mælkefedtprocenten og rådgive omkring dyrkning af afgrøder. Isse
ankom på motorcykel, og det var meget usædvanligt, ja næsten uhørt på
den tid, at kvinder kunne håndtere sådan en maskine. Isse havde allerede
gennem valget af uddannelse vist at hun ikke var bleg for at gå sine egne
veje og hvorfor så ikke vælge en motorcykel, for var det praktisk og tidsbesparende, så var det jo også fornuftigt.
Det var i disse år hun mødte Niels Christian Jessen, som hun siden giftede
sig med. Han var murer og ingenlunde et nyt bekendtskab, han var faktisk
en barndomskærlighed. Hun mødte ham 1945, da han var feriebarn i Gørding, han var 13 og hun 10 år og ikke i tvivl om, at ham ville hun giftes
med. Men siden dengang havde de ikke set hinanden. Da de atter mødtes,
var det den store kærlighed. De blev viet i Guldager kirke den 7. december i 1956 og hun blev hjemmegående efter hans ønske. Isse fik fem børn:
Carlo i 1957, Lotte i 1959, Tonny i 1960, Allan i 1964 og Hardy i 1967 og
Niels Christian arbejdede i Tyskland; på den måde var alene med børnene
meget af tiden.
De bosatte sig ved giftermålet i Esbjerg, her blev de boende til 1963, så
byggede Niels Christian et typehus i Tjæreborg, som de flyttede ind i. Isse
faldt aldrig til i Tjæreborg. 1967 flyttede de til Ilstedgård. Året efter, i november 1968 overtog de en nedlagt landejendom i Jernved. Her startede
Niels Christian eget murermesterfirma og Isse blev medhjælpende hustru.
Hun stod for regnskaber, telefonpasning og kørsel.
Hjemmet var meget åbent og gæstfrit og børnene rendte ind og ud. Der
var aldrig under 10 personer omkring middagsbordet. Hun måtte lægge
ryg til meget, uheldet var ofte ud og der var konstant besøg på skadestuen
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og børn i gips. Men når folk sagde: ”Hvor er I dog uheldige”, så svarede
Isse altid: ”Nej, vi er da heldige, for har jo livet alle sammen”. En skytshelgen havde været på arbejde konstant i alle årene. Det var hun ikke i
tvivl om.
I 1973 flyttede familien til Jervedlund, hvor Niels Christian byggede et
nyt hus til familien. Det var et meget stort hus. Isse passede Idrætsklubens
cafeteria og var snart et kendt og afholdt menneske i byen.
Men nu var Niels Christian ikke længere så rask som tidligere. Han fik sin
første blodprop i 1979. Så kom der et stort byggekrak omkring 1980.
Sideløbende med det fik Niels Christian gentagne gange blodpropper. Isse
mente at nu måtte hun se sig om efter arbejde. Familien havde ikke bare
mistet både hus og firma, men også en fast forsøger. Endnu engang måtte
flyttebilen pakkes og denne gang gik turen til Stratvej 3, hvor de boede til
Niels Christians død i 1988. Isse smøgede ærmerne op og tog arbejde med
fisk på havnen i Esbjerg. Efter et par år måtte hun gå på pension, hun var i
en alder af 55 år totalt nedslidt i ryg og ben. Men hun arbejdede nogle år i
kiosken i sportshallen, hvor hun fik et godt netværk og var afholdt. Isse
var sig selv, altid hjælpsom og imødekommende, hvor der var brug for en
indsats, et menneske hvis hænder altid var flittigt beskæftigede. Hun strikkede og syede med stor glæde til alle i familien gennem alle årene.
Efter mandens død flyttede Isse til Kjærgårdsvej 13. Her fik hun naboer,
som hun var meget glad for. Hun fik også en ven, Børge. Han var der for
hende i 16 år, lige til det sidste, trofast og afholdt af hele familien. Han
trådte ind med hjælpsomme hænder overalt, hvor der var brug for det.
Sammen havde Isse og han stor fornøjelse af at tage del i markedslivet og
campinglivet rundt omkring i Danmark.
Isse var omdrejningspunktet for alle 5 børn, 13 børnebørn og 9 oldebørn.
Hun var ukuelig, lille og sej og altid parat til at finde løsninger på enhver
situation.
Hun fik en hjerneblødning i januar 2011; det reducerede naturligt nok både kræfter og humør. 12 børnebørn havde hver især ved konfirmationen
fået en håndbroderet tændstikæske og klokkestreng i gave fra Isse. Nu var
der bare et tilbage, men yngste barnebarn skulle sandelig ikke snydes for
en personlig gave fra hende. Så Isse tog en rask beslutning og gik i gang
med nål og tråd. Dermed har hvert barnebarn fået et håndgribeligt minde
om deres bedstemor at glæde sig over. Æret være hendes minde.
Arendse Dyssel
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
november.
30. okt., 19. sø. e. trinitatis kl. 11.00
06. nov. Allehelgensøndag + Kirkekor kl. 09.30
13. nov. 21. sø. e. trinitatis - AFLYST
16. nov. Store menighedsdag kl. 17.00
20. nov. si. sø i kirkeåret kl. 19.00
27. nov. 1. sø. i advent kl. 09.30

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

Decemberkor
En stemningsfuld måde at varme op til julen på.
Der øves tre på hinanden følgende tirsdage :
29.nov., 6.dec. og 13.dec.
Kl. 19-21 i konfirmandstuen i Vilslev.
Alle med lyst til at synge er velkomne.
Vi vil synge små iørefaldende satser, som ikke er for svære
Samt synge flere af vore elskede jule- og adventssalmer.
Man bedes selv ta`kaffe og brød med til pausen.
Som afslutning på de tre øveaftner deltager decemberkoret i
Gudstjenesten 18.dec. i Vilslev og Hunderup kirker.
Jeg glæder mig til at se jer alle.
Venlig hilsen Dorte Grangård Olesen, organist og korleder.
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STORE MENIGHEDSDAG
Suppespisning udveksles med gode ideer.
Kirken er en af de få institutioner, vi har tilbage
i sognet. Udviklingen går i retning af, at nogle
kirker lider samme skæbne som vores skole,
men vi ønsker ikke, at Hunderup kirke skal være
blandt dem. Derfor vil vi ved årets menighedsmøde
fokusere på kirkens rolle i lokalsamfundet. Kan det være
anderledes end i dag ? Hvordan ? Det drøfter vi over
en gang suppe i Samlingssalen efter gudstjenesten
Onsdag,d. 16.nov.kl. 17.
Vi håber, vores lille ny børnekor kan medvirke.
Alle der har lyst kan komme og deltage.
P.S. Gudstjenesten d. 13. nov. er erstattet af ovenstående .
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Nyt fra Landsby Scenen
Vi er nu godt i gang med indøvning af årets vinterforestilling.
Vi har i år vendt tilbage til et af de klassiske Danske skuespil nemlig
”Charley´s tante”
Det er i år Anne Bodil Frederiksen der står for instruktion, hvilket er en
spændende nyhed, Anne Bodil har erfaring fra mange forskellige roller
på scenen.
Der er involveret 20-25 personer i stykket, og alle pladser både på scenen og som hjælper foran og bag scenen er besat, det er som sædvanlig
en god blanding af garvede kræfter og nye folk.
Stykket opføres 5 gange, Info om datoer og billetsalg findes andet sted i
bladet.

SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Oktober måned bød på 2 spændende oplevelser. Først besøgte vi Ribe kunstmuseum, der med flotte lokaler og interessant kunst virkelig var et besøg værd.
Så kom tidligere minister, Helge Mortensen, på besøg i forsamlingshuset. Vi
hørte lidt om ”den jyske mafia” og andre finurligheder fra den politiske verden.
Torsdag den 3. november kl. 13.30 får vi besøg af præst, Lars Bom Nielsen, fra
Horne, der vil give et indblik i, hvordan det er at fungere som feltpræst.
Jydske Vestkystens lokalredaktør i Ribe, Poul Willadsen, kommer torsdag den
17. november og fortæller om sit virke som journalist. Poul Willadsen er kendt
fra sin tid som journalist på den daværende Brammingredaktion, hvor han altid
var flittig til at skrive om lokalområderne, bl.a. Hunderup-Sejstrup.
Ved indgangen til december, helt nøjagtig torsdag den 1. december kl. 13.30,
skal vi opleve sang og musik. Fra Skærbæk kommer harmonikaparret, Karen
Andersen og Vagn Jensen, og underholder.
Husk som altid. Alle er velkomne.
Alex Andersen
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Manish School Fundraising
Lige meget hvad du gør, vil det være ubetydeligt.
Men det er vigtigt, at du gør det.
Mahatma Gandhi

Sådan kan du hjælpe
Det er foreningens formål at gøre det muligt, at indiske børn i Goa kan gå i
skole og dermed få bedre fremtidsmuligheder. De fortjener vor opbakning.
Du kan støtte ved at melde dig ind i foreningen og betale 100 kr. pr. år som
medlem.
Du har desuden mulighed for at støtte et navngivet barns skolegang for
min. 200 kr. pr. år.
Beløbet kan indbetales på regnr. 5951 kontonr. 1083897 med oplysning om
navn, adresse og by.
Nedenstående skema kan afleveres i udfyldt stand til bestyrelsen ved indmeldelse eller oplysningerne kan mailes til info@manish.dk.
Der er desuden mulighed for kontant indbetaling.
Navn:
Adresse:
Postnr. og by:
e-mail:
Tlf./mobil nr.
Foreningen er non-profit. E-mail bedes oplyst, da udsendelse af nyhedsbreve, indkaldelse til generalforsamling m.m. foregår på mail.
Når der er indbetalt medlemskab, mailes en uddybende medlemspjece om
foreningens arbejde.
Vil du vide mere, er du velkommen til at se uddybende information på hjemmesiden www.manish.dk eller henvende dig på mail info@manish.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Lokalrådets årsmøde 13. oktober 2011
Dirigent Jørn Andersen og referent Helle Hvitved
Hvad har vi arbejdet med og hvad skal fremtiden bringe:
1.
Aktivitetsudvalget bliver mindre. Der var pænt fremmøde til
forårets fællesspisning, og vi har været en del af afholdelsen af
grundslovsmøde på Kjærgård. Vi har aflyst cykeltur i juni og
fællesspisningen i september. Forslag: hav en plan B, så vi
selv laver mad, hvis der er for få til fællesspisning. Efteråret er
hårdt presset i børnefamilier. Måske er der ikke brug for mere
end 2 arrangementer pr år. Der kom forskellige forslag. I stedet for et udvalg kunne Helle være tovholder, og vi kunne invitere folk ind til enkelte arrangementer. Forslag om at lave
nye telegrammer og kort, der kan sælges hos købmanden.
2.
Skolebygningerne: Budgetforlig har sat penge af til en ny børnehave i kommunen. Degnehave og en børnehave i Bramming
får en fælles ledelse under Majbrit fra 1. januar. Det skal ligge
i skolebygningen sammen med lokaler til dagplejerne. Degnehaven er sat til salg. Den gamle skole er bevaringsværdig. Lokalrådet har sendt ønsker ind fra foreninger, f.eks.HSUG og
teateret, der ønsker musikrum og ideforum i skolebygningerne.
Lejf takkede dem, der kæmpede for skolen. Niels tilslutter sig
takken.
3.
Rododendronhave på hjørnet af Kjærgårdsvej og Kragelundvej
med træer, græs og grus og store sten. Vi har søgt LAG om
40.000 kr, så vi skal selv lægge 400 arbejdstimer over 2 år.
4.
Gangsti langs Kjærgårdsvej er i Landsbyplanen men uden tildelte midler. Det skal dæmpe trafikken foran købmanden og
vil give skolebørnene en sikrere skolevej. Vi drøftede mulighed for, at vi selv lægger arbejde i projektet. Lejf vurderede, at
der var en positiv stemning herfor, og han vil gå videre med
sagen.
5.
Skolevej: Der er problemer for cyklister i krydset RibevejKjærgårdsvej, og børnene på Kirkevej skal krydse Ribevej,
fordi de bliver sat af på Puggårdsvej. Mulighed for 3 læskure
– 2 i Hunderup og 1 i Sejstrup. Der var debat om skolebusser,
afgangstider og ruter.
6.
Vandværksskoven er blevet en pæn plads med græs og bord og
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7.

bænk. Der er gangsti, men ikke nogen rundtur. Vi vil gerne lave
en sti videre til grusvejen og evt. sætte motionsredskaber.
Energilandsby: LAG lavede en konkurrence, hvortil HS-fremtid
lavede et forslag. Det er nu blevet til et projekt, der er godkendt
af kommunen. Esbjerg Kommune har bevilliget ½ million til 3
energilandsbyer, hvoraf vi er den ene. Eventuelle lokaler kunne
ligge i skolebygningen. Vi skal samarbejde med 3 landsbyer i
Sønderborg, så vi får flere ideer. Det kræver midler at holde projektet i gang. Vi skal kæmpe for, at ikke alle energiprojekter ender i Esbjerg som metropol. Det tog vi op på borgermødet i
Bramming. Forslag: Lokale landbrug med gyldebeholdere til
gasanlæg. (Det vil Esbjerg da ikke stjæle).

Vi skal have et nyt medlem i lokalrådet, da Lotte Århus stopper. Der er 3
medlemmer udpeget af foreninger, og de 4 andre er folkevalgte. Bent og
Helle modtager genvalg som foreningsvalgte. Vi har spurgt 3 personer, og
de har takket nej. Forslag modtages gerne.
Frivilligt arbejde: Vedligeholdelse af ikke-offentlige og grønne områder.
Træmændene har allerede et udvalg, og legepladsen i Sejstrup bliver også
passet. Nu har vi fået Vandværksskoven, og vi får rhododendronhaven. I
hvilket regi skal det løses? Vi kunne omfordele slåningen. Kis: Ros for
rydning af skoven om søerne, f.eks. skøjtebanen sidste vinter.
HS Fremtid har sendt ind til Nationalpark Vadehavet ang. et projekt om
Hollænderskoven, Dammosen og Kratskellet, med put-and-take sø, udkigstårn med udkig over vadehavet og hytteby.
Regnskabet blev godkendt.
Valg af revisorer: Ole Wind og Knud Runge. Suppleant: Aage Fredslund.
Eventuelt: Anne Grete anmodede om ekstra personer med adgang til at
skrive på infoskærmen i KwikSpar, så den kan blive opdateret fast hver
mandag.
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RHODODENDRON HAVEN
På sidste borgermøde blev der bl.a. nedsat en gruppe, som ud fra forslag
fra landsbyplanen ville arbejde med at etablere en rhododendron have på
Ella og Egon Sørensen`s grund på hjørnet af Kjærgårdsvej/Kragelundvej.
Gruppen består af: Bent Pedersen, Dagny og Knud Runge, Jan Christensen og undertegnede.
Der er ikke fra kommunens side hæftet kroner og ører til udførelse af ideer fra landsbyplanen, men da Egon Sørensen har givet os råderet over
grunden i 5 år, kan LAG komme i spil og midler søges til etablering og
vedligehold af området.
Det er blevet gjort ud fra udkast og forslag som Bent P., sammen med udvalget, er kommet frem til. Der vil blive søgt om et beløb på 40.000 kr.
hvilket betyder 400 arbejdstimer af os som skal være brugt indenfor 2 år,
hvor projektet skal være afsluttet.
Skulle der sidde nogle der syntes opgaven lyder interessant og som vil
lægge nogle timer i arbejdet er man velkommen til at deltage.
Ideen med stedet er at skabe et pænt sted til forskønnelse af den del af vores by.
Træer, rhododendron, græs og grus skal danne rammen om et hyggested
med bord og bænk samt nogle store flotte sten, som altid er en fryd for
øjet.
I den forbindelse vil vi gerne opfordre folk, der eventuelt skulle ligge inde
med nogle sten i forskellige størrelser, til at aflevere dem til anlæg i haven.
Plantning, såning af græs samt færdiggørelse af hele planen vil ske på en
gang, når jorden er fræset og bekvem ( ca. april 2012).
Hvis nogen skulle være interesseret i det lille ”halvtag” på grunden, kan
man kontakte mig, så aftaler vi nedbrydning.
På gruppen`s vegne: Alice Høy.

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Kvartalsorientering – juli kvartal 2011
KWIK SPAR Hunderup
Økonomi
Juli kvartal

2010

2011

Omsætning

1.524.587,71

1.694.799,53

14.691

15.787

160

172

115.377

128.141

103,61

107.38

13,19

13.23

Bruttoavance

19,3

21,5

Familiekonto
(medlemmer)

0

56

Ekspederede kunder
Antal ekspederede kunder pr. dag
Antal varer
Gennemsnit pr. kunde
Gennemsnit pr. vare

Bemærkninger

Det går godt.
Siden 1. juli 2011 er omsætningen
steget med 10% i forhold til 2010. Vi
har i gennemsnit
12 ekspeditioner mere pr. dag.
OG – det er ikke blevet dyrere at
handle i KWIK SPAR Hunderup –
kun 0,04 øre mere i gennemsnit pr.
vare.
Med indbetalinger fra
1.000 – 3.000 kr. pr. gang

Personale
Ingen udskiftninger. Vi har et godt arbejdsklima, hvor vi er glade for at komme
på arbejde og takket være dig, som vores kunde, har vi nok at lave. Vi stresser
ikke, vi har overskud til at yde en god service til dig, som vores kunde.
Som ekstra ungarbejder har vi ansat Trine Høhrmann.
Vi har en flot butik
Vi har rokeret meget rundt i butikken. Vi står nu ved vejs ende, vi mangler lidt
hist og her, men det er ikke meget.
Når vi får nye varer hjem oplever vi oftere og oftere, at de netop hjemkomne varer har næsten samme ”mindst holdbarhedsdato”, som de varer, der står tilbage
på hylden, såfremt der da er nogen – og så går det virkelig stærkt
med at få varer ind i butikken og ud over disken igen.
Du har måske måttet forlade vores butik
uden den vare du kom efter
– det beklager vi meget
og vi gør alt, - ja ALT for, at det ikke sker for tit.
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Vi fejrer HALLOWEEN med gys og mørke
mandag, den 31. oktober 2011

INVITATION – LODTRÆKNINGEN(Gem dine bon’er)
sker mellem kl. 19 og kl. 20
KWIK SPAR Hunderup har åbent til kl. 20.30 denne aften.

Gem dine bon’er,

når du handler i KWIK SPAR Hunderup
og vind op til 3.000 kr. på gavekort til KWIK SPAR Hunderup
Du samler bon’er for de varekøb, du foretager i KWIK SPAR Hunderup i perioden 1. – 31. oktober 2011 og deltager i konkurrencen ved at aflevere en kuvert
med dine kvitteringer og tydelig navn og adresse samt beløb. Du kan også fordele kvitteringerne i flere kuverter, så har du flere chancer. Kuverterne skal være
afleveret senest den 31. oktober kl. 19.00.

Vi har 56 familiekontoer
September måneds vinder af gavekurven blev
Vinni Nielsen, Kragelundvej 3, Hunderup.
Lodtrækning om en flot gavekurv i oktober måned 2011
Vi trækker lod den 1. mandag i hver måned, næste gang mandag, den 7. november kl. 17.00 blandt alle oprettede Familiekontonr. og du får omgående besked.

I KWIK SPAR Hunderup har vi
GUL PRIS (kik efter hyldeforkanterne)
som er faste lave priser

hele dagen, alle dage, hele året rundt
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KWIK SPAR Hunderup
– altid et besøg værd
HUSK vores nye åbningstider
Mandag – fredag
Lørdag
Søndag

kl. 7.30 – 19.00
kl. 7.30 – 16.00
kl. 7.30 – 14.00
Med venlig hilsen

KWIK SPAR Hunderup’s personale
Peter, Fie, Malene, Jens, Celia, Annie, Jonas, Trine og Anna Grethe
Michael Bertelsen, Rikke Skipper Hansen, Niels Bertelsen(Benzinstanderen)
Bestyrelsen for Købmandsgården Hunderup/Sejstrup og Omegn ApS
Jørgen Åge Hansen, Ole Wind, Majbrit Graff Jørgensen, Rikke Skipper Hansen,
Erik Bjergmark, Jan Andersen
Jesper Brix, Søren Damkjær

Samler søger gamle postkort
Har du gamle postkort / julekort i dine gemmer? Så køber jeg
dem gerne.
Jeg er interesseret i alle kort, men især postkort fra Hunderup/
Sejstrup og Bramming-området har interesse.
Ring på 22 71 06 98

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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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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Husk årets juletræsfest den 4. december

Dagplejen holdt bedsteforældredag ved Kratskellet.
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