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HUSKEKALENDEREN
Hver tirsdag 18.30

Cykeltræning fra ”Rytterhuset”

Onsdage 15.30 – 16.30 Børnekor I Vilslev
Ons. 2. Sep. 15.30

Vilslev-Hunderup børnekor starter

Tor. 3. Sep. 10.15

Seniorklubben på tur til Varde

Søn. 6. Sep. 11.00

Landsbyposten fylder 30 år. Reception i hallen

Tir. 8. Sep. 15.00

Seniorklubben: Bowling i Ribe – husk tilmelding

Lør. 12. Sep.

Klubmesterskaber i tennis

Ons. 16. Sep. 19.00

Generalforsamling i sogneudvalget

Ons. 16. Sep. 19.30

Lokalrådets årsmøde i forsamlingshuset

Tor. 17. Sep. 13.30

Seniorklubben: Bodil og Wolfgang Dibbern fortæller

Søn. 27. Sep. 10 – 16 Loppemarked i forsamlingshuset
Tor. 1. Okt. 13.30

Seniorklubben: Bente og Jimmy Nonbo om skoleprojekt i Indien

Tir. 6. Okt. 19 – 21.30 Ideforum starter på skolen

Mærkedage
Den 1. September er det 30 år siden, at det første eksemplar af
”Landsby-Posten” så dagens lys med daværende skolepedel, Flemming
Hansen, som redaktør.
Reception i klublokalet i hallen søndag den 6. september kl. 11.00 –
13.00. Samtlige numre gennem 30 år vil være udstillet.

Klubmesterskaber i tennis
Husk der er klubmesterskaber i tennis lørdag den 12. september.
Skriv dig på tilmeldingslisten ved tennisbanen.
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”LANDSBY-POSTEN” FYLDER 30 ÅR
Med dette nummer af ”Landsby-Posten” kan Hunderup-Sejstrup se tilbage
på 30 år med dette blad. Efter nogle år med et årsskrift udkom det første
nummer den 1. September 1979 med daværende skolepedel, Flemming
Hansen, som redaktør. Senere er redaktørjobbet efterfølgende varetaget af
Alex Andersen, Lene og Per Fabricius, Michael Knudsen og nu Henrik
Uhrenholt og Alex Andersen.
I anledning af det flotte jubilæum vil der blive afholdt en reception
i klublokalet i hallen søndag den 6. september kl. 11.00 – 13.00.
Samtlige numre af ”Landsby-Posten” samt de foregående års årsskrifter
vil være fremlagt til beskuelse. Flemming Hansen vil være til stede.
HSUG og ”Landsby-Posten” vil være vært med vin, kaffe og småkager.
Nedenfor ses en bid af indholdet i første nummer, og på modsatte side er
forsiden.
Alex Andersen
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Ideforum på Hunderup skole
Når dagene bliver kortere og aftnerne længere starter ideforum igen. I
denne sæson tirsdage i ulige uger.
Tirsdag d. 6. – 10. – 2009 klokken 19.00 mødes vi første gang igen til
hygge og inspiration på Hunderup skole i natur/teknik- og håndarbejdslokalet. Så alle, der har lyst og tid, til at blive inspireret, eller bare har lyst
til at snakke med andre piger, er meget velkomne til at kikke ind.
Ideen er, at man kommer med det, man interesserer sig for lige nu; f.eks.
akrylmaling, filtning, akvarel, strikning, broderi, knytning, papirflet, pileflet, smykkefremstilling osv., jo flere aktiviteter og ideer jo sjovere. Har
nogen lyst til at læse en bog og debattere den med hinanden, kan det også
være stedet, hvor man gør det.
Der er ikke fastlagt kurser med en betalt instruktør, det er noget, vi bestemmer, når vi starter. Det er dejligt, hvis vi får lavet noget, men vi vægter stadigvæk det sociale meget højt. Det er mulighed for at få kaffe/te og
kage.
Det er et åbent og uforpligtende tilbud, som vi håber mange vil tage imod.
Er der spørgsmål til aktiviteten, er I velkommen til at kontakte undertegnede.
Vi mødes første gang tirsdag d. 6. oktober kl. 19.00 – 21.30
På ide gruppens vegne Dagny Runge
Tlf. 75173982 dagnyknud@mail.dk

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
september.
06. september, 13.sø.e.trin., kaffe,
13. september, høstg. m. kirkekor
20. september, 15.sø.e.trin.
27. september, 16.sø.e.trin.,

kl. 10.00
kl. 09.30
ingen
kl. 09.30

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Første skoledag
Flaget var hejst og alle var kommet med store forventninger til den første skoledag i skoleåret 2009/2010. Piger og drenge kom med blomster i
hænderne, som traditionen siger og et godt tag i mor eller far, for det
hele var meget nyt.
Den første skoledag er altid noget særligt, forventningerne er store hos
både små og store. I år skulle man endda også præsenteres for nye voksne. Karin Laut er ny musiklærer og Randi Kragh Hansen er ny klasselærer i 1. klasse. Men som det fremgår af billedet på forsiden, er ikke alt
nyt, Bente har igen i år taget godt imod den nye børnehaveklasse.
Venlig hilsen Randi Kragh Hansen
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STAFETTEN
Denne gang kom stafetten så til Dagplejen i Hunderup/Sejstrup, og vi har
valgt at fortælle jer om hvad vi brugte Dagplejens Dag d. 13. maj til.
Dagplejen Syd havde besluttet at temaet for alle legestuegrupperne skulle
være dyr. Vi spurgte derfor HC og Søren Ingvardsen om de havde lyst til
at vise os deres bondegård, og heldigvis sagde de ja – og tusind tak for
det.
Kl. 9.00 troppede vi 6 dagplejere op på gårdspladsen, hvor det første lille
hoved sagde ”hvor er bondegården”.
Efter at have sagt pænt goddag til vores værtsfolk, fik vi lov til at hilse på
kalvene, ja, en kom endog ud for at hilse på os. Herefter gik turen om til
køerne, hvor vi på vejen så op til flere traktorer.
Nu var turen så kommet til kattekillingerne, som vi rigtig fik lov til at kæle med, og hundene fik også et lille klap. Til sidst sluttede vi med et stykke kage (Doris fik to) i det dejlige solskinsvejr. Det var en rigtig dejlig og
oplevelsesrig tur, som efterfølgende har givet mange gode snakke.
I det hele taget bruger vi i Dagplejen naturen i og omkring Hunderup/
Sejstrup meget.
Derfor vil vi meget gerne appellere til den enkelte hundeejer om at samle
hundens efterladenskaber op efter den, så vi alle kan få fælles glæde af
stier og grønne områder.
Stafetten gives videre til Ditte og Jesper Hartvigsen.

Rettelse
Blandt sponsorerne til sildebordet blev der skrevet ”Dog City”.
Det korrekte navn er: ”DogCity - Bramming Hundecenter”
Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Årsmøde i Hunderup Sejstrup Lokalråd
Et godt aktiv for sognet ~ et stærkt lokalråd
Lokalrådet afholder årsmøde
onsdag den 16. september 2009, kl. 19.30 i forsamlingshuset.
Lokalrådets formål er at bidrage til Hunderup/Sejstrups udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker. Dette gøres via Lokalrådet, der er kontaktled til de
kommunale, regionale og statslige myndigheder. Lokalrådet er ikke partipolitisk.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af skriftfører
Hvad har vi arbejdet med – beretning fra hvert udvalg
Kandidatliste til lokalvalget
Regnskab
Valg af revisorer
Årets pris
Fremtidige planer, input fra borgerne
Evt.
Læs mere om sognet, historie og liv på www.hunderup-sejstrup.dk
Lokalrådet består af Lars Boel, Aage Fredslund, Lejf Bjerrum-Jørgensen, Bente
Nonbo, Jørn Andersen, Mette Bjergmark og Michael Bertelsen

Ekstraordinær generalforsamling i sogneudvalget
Den 16-9 2009 kl. 19.00 holdes der ekstraordinær generalforsamling i
sogneudvalget om nedlæggelse af sogneudvalget og fordeling af midler.
Ved evt. vedtagelse afholdes der senere på aftenen generalforsamling
om endelig nedlæggelse af foreningen.
Leif Knudsen
9

LANDSBY-POSTEN INDSAMLING
Så er det igen blevet tid for den årlige indsamling til ”Landsby-Posten”.
Sammen med dette nummer følger der et girokort. Som noget nyt kan
den klippes ud af bladet, dette gør at girokortet ikke bliver væk.
Det nemmeste er at foretage en overførsel via homebank ved hjælp af
nummeret på girokortet. Der kan også overføres direkte til HSUG’s konto med nummeret: 4630 0450012394.Det er også muligt at betale kontant
hos Alex Andersen Kirketoften 23 i Hunderup. Endelig kan man betale
med girokortet på normal vis
Vi håber selvfølgelig, at der er så stor tilfredshed med bladet, at man er
villig til at bidrage til bladets økonomi.
På forhånd tak
På HSUG’s vegne Lars Søgaard

Kontingent for HSUG´s Aktiviteter.
Så er listen med priser klar fra HSUG
Børn.

Voksne.

1 aktivitet. 300 kr.

1 aktivitet (Gymnastik samt kvindefod
bold). 450 kr.
1 aktivitet (andet). 700 kr.
2 (eller flere) aktiviteter. max 1000 kr.

2 (eller flere) aktiviteter. max 500 kr.

Som nogle måske kan huske fra sidste år, lavede vi rabatter hvis man gik
til flere aktiviteter. Dette følges op af en ændring. Det består af et kontingent loft. Hvilket vil sige, at man efter eks. 2 aktiviteter måske skulle have
betalt 1400 kr. som voksen, men efter nye regler bliver det max. 1000 kr.
pr. år. Dette er lavet så man kan gå til flere aktiviteter uden det bliver dyrere. Dette er selvfølgelig også en opfordring til at man kan dyrke mere
sport. Der er en ny ”prøve aktivitet” for børn, som løber til efteråret prisen
på denne er i år 100 kr.
På HSUG’s vegne Lars Søgaard
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Seniorklubben starter sæsonen med en tur til Varde torsdag den 3. september med afgang fra P-pladsen over for kirken kl. 10.15.
Først besøges minimurerne, der demonstrerer byggeriet af de små huse.
Kl. 13.15 går turen til minibyen og kl. 14.30 besøges Varde museum med
udstillingen af Otto Frellos malerier.
Husk tilmelding til Tage Jensen (75 17 38 31) eller Alex Andersen (75 17
28 72).
Bowlingsæsonen, der kører hver anden tirsdag har opstart tirsdag den 8.
September kl. 15.00 i Ribe Bowlingcenter.
Husk tilmelding til Knud Hansen (75 17 37 84)
Torsdag den 17. september kl.13.30 kommer Bodil og Wolfgang Dibbern
med foredraget: ”Det lyder som et eventyr”. Igennem billeder, sang og
fortælling vises træk af en nations storhed, fald og genrejsning, og der gives samlet et indtryk af væsentlige begivenheder i Danmarkshistorien –
både når det gælder de store hændelser og de mindre, men ofte morsomme
og til tider glemte detaljer.
Torsdag den 1. Oktober kl. 13.30 skal vi høre om et indisk skoleprojekt.
Det er vore lokale Bente og Jimmy Nonbo, der vil fortælle om en spændende tur til Indien tidligere på året.

Computerkursus
Mange op i årene har computerskræk. Man taler om, at den ældre generation bliver hægtet af samfundsudviklingen. Det er synd, og det er ikke
nødvendigt.
Har du lyst til at lære de mest nødvendige færdigheder på computeren –
det vil foregå meget individuelt – så kontakt Alex Andersen (75 17 28
72).
På modsatte side ses hele efterårsprogrammet for seniorklubben.
Alex Andersen
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Seniorklubbens program
Efterår 2009

Torsdag den 3. sep. kl. 10.15
Tur til Varde. Besøg hos minimurerne, minibyen og Frelloudstillingen
Tirsdag den 8. sep. Kl. 15.00:
Bowling starter
Torsdag den 17. sep. Kl. 13.30
Bodil og Wolfgang Dibbern: ”Det lyder som et eventyr”
Torsdag den 1. okt. Kl. 13.30
Bente og Jimmy Nonbo: Skoleprojekt i Indien
Torsdag den 15. okt. Kl. 13.30
Arendse Dyssel: Landsbypræst i snart 25 år
Torsdag den 29. okt. Kl. 13.30
John Frikke: Blandt pelssæler, pingviner og papegøjer
Torsdag den 12. nov. kl. 13.30
Mette og Poul Nørup: Cykeltur langs vestkysten
Torsdag den 26. nov. kl. 13.30
Alex Andersen: Udvandringen til Canada
Torsdag den 10. dec. Kl. 13.30
Hunderup skole: Luciaoptog m.m.
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Efterårsbinderi
Uge 39
2 - 8 deltagere pr. gang

med materialer fra naturens skattekammer
Vi skal lave kreative og anderledes kreationer,
der udfordrer din fantasi!
Vi tager udgangspunkt i naturens materialer,
som for det meste kan høstes i skov, have, grøft og ved stranden.

KOM OG VÆR MED
Dato:
Undervisningssted:
Underviser:
Kursusgebyr:
Tilmelding:

tirsdag, den 22. september kl. 19-22
onsdag, den 23. september kl. 9-12
torsdag, den 24. september kl. 19-22
Puggårdsvej 19, Sejstrup
Anna Grethe Madsen
110 kr. excl. materialer
senest 3 dage før på tlf. 7656 0372
eller e-mail,
madam@madammadsensblomster.dk

Madam Madsen’s Blomster
v/Anna Grethe Madsen
Puggårdsvej 19, Sejstrup
tlf. 76 56 03 72
www.madammadsensblomster.dk
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Plantestyling med potteplanter
Uge 37
2 - 8 deltagere pr. gang

Hvad er plantestyling? En trend som er kommet for at blive!
At style en plante er at vise plantens værdi ved at fremhæve plantens karakter.
Planten kan omplantes i et passende underlag, dekoreres med effekter, tilføres
konstruktioner og meget mere, blot det har til formål at fremhæve det, som
man ønsker at vise med planten og ikke skjule planten.
Har du svært ved at få dine potteplanter til at ”overleve”
- så PRØV DET NU ALLIGEVEL!

Dato:
Undervisningssted:
Underviser:
Kursusgebyr:
Tilmelding:

mandag, den 7. september kl. 9-12
mandag, den 7. september kl. 19-22
tirsdag, den 8. september kl. 19-22
Puggårdsvej 19, Sejstrup
Anna Grethe Madsen
110 kr. excl. materialer
senest 3 dage før på tlf. 7656 0372
eller e-mail,
madam@madammadsensblomster.dk

Madam Madsen’s Blomster
v/Anna Grethe Madsen
Puggårdsvej 19, Sejstrup
tlf. 76 56 03 72
www.madammadsensblomster.dk
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"Lopper" søges stadig !
Sejstrup Forsamlingshus afholder

Loppemarked
Søndag d. 27. september 2009
kl. 10-16
I den forbindelse søger vi
aflagte ting og sager.
Så ligger du inde med noget du endnu ikke har fået
afleveret på Genbrug, modtager vi det gerne - Vi er interesseret i ALT brugbart !

Henvendelse kan ske til:
Anna Marie Thomsen tlf. 7510 1281
John Schmidt tlf. 2082 6531
Der kan evt. arrangeres afhentning af større genstande

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Har du lyst til at synge i kor så prøv SKALAKORET.
Du kan læse mere på www.skalakoret.dk
Korleder er Kirstine Frost Jessing.
Sang og musik giver livsglæde og energi. ☺
Vi glæder os til at se dig!

Årets Petanqueturnering
Den 14. juni blev der afholdt semifinale og finale i Petanque.
I semifinalen deltog Ingelise og Elo, Dan og Mikael, Dagny og Knud samt
Hanne og Alex.
I første semifinale vandt Michael og Dan over Elo og Ingelise, mens Hanne og Alex slog Knud og Dagny.
I finalen vandt Hanne og Alex Andersen over Michael og Dan. Hanne og
Alex har vundet pokalen to år i træk nu.
Hos børnene var det Rasmus Nørby og Niels Frederik H. Bjergmark der
vandt over Johanne og Louise.
Der har i 2009 været 24 voksne og 4 børn som har spillet Petanque.
Erik Bjergmark
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Vilslev-Hunderup Børnekor.
Går du i 3.klasse eller mere, har vi et godt tilbud til dig.
På onsdage kl. 15.30 – 16.30 er der børnekor I
konfirmandstuen i Vilslev Præstegård.
Korlederen er en erfaren børnekorleder, Ruth Bach-Svendsen.
Ved pianoet sidder vores egen organist, Dorte Grangård Olesen.
At deltage er gratis.
Menighedsrådene vil være behjælpelige med at koordinere
transport til og fra præstegården.
Vi er allerede i gang, men ville gerne være flere.
HVOR MANGE X-FAKTOR-DELTAGERE HAR IKKE STARTET
DERES KARRIERE I ET KOR ?
Venlig hilsen Vilslev og Hunderup Menighedsråd.
Ring og tilmeld dig til Ruth Bach-Svendsen 76129051
eller Mette Fredslund 75174032 eller 30132372.

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: Bente Nonbo, Rønnesvinget 2, tlf. 7517 2167
eller Aage Fredslund, Kirketoften 11, tlf. 7517 4032
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen
BØRNEHAVEN
Allan Lohals
Kirkevej 10, 31 37 02 65
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
Kirkevej 9, 75 10 18 29
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
Egon Sørensen
Kirkevej 15, 75 17 35 82

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37
LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sigfred@bbsyd.dk
LOKALRÅDET
Formand, Bente Nonbo
Rønnesvinget 2, 75 17 21 67

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
SOGNEUDVALG
Lejf Knudsen
Puggårdsvej 6

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Niels Bertelsen
Rønnesvinget 1, 75 17 38 03
SKOLEBESTYRELSE
Claus Schønwandt
Nørlundvej 3, 75 10 25 50

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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Deltagerne klar til kanotur.

Grill, hygge og spil i skøn forening ved petanquefinalen.
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