LandsbyPosten
HUNDERUP - SEJSTRUP

Nr. 11

December 2008

30. årgang

Udsolgt hus til irsk aften
i forsamlingshuset

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. DECEMBER

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
Hver tirsdag
Cykeltræning fra ”Rytterhuset”
Søn. 30. nov. 15.30
Familiegudstjeneste og juletræstænding
Tor. 4. Dec.
Billetsalg til cabarevyen
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
Lør. 6. dec.18.30 – 02.00
Julefrokost i forsamlingshuset
Søn. 7. dec. 14.00
Kirkens børnekor synger ved gudstjenesten i kirken
Man. 8. Dec. 12.00
Julefrokost i seniorklubben
Tor. 11. dec. 13.30
Julemøde i seniorklubben med Luciaoptog
Søn.14. dec. Kl. 14.00 Juletræsfest i forsamlingshuset
Tor. 1. Jan. Kl. 0.01 Ny hjemmeside starter op
Tor. 8. Jan. 13.30
K.L. Christensen fortæller om jordomrejse i senior
klubben
Tor.15. jan.19.30
Nytårskoncert i Hunderup Kirke
Tor. 22. Jan.
Seniorklubben hører om 7 år i Tanzania
v/O.K. Nielsen
Tor. 5. Feb. 13.30
Pastor Wenzel fortæller om Storm P.s liv i
seniorklubben

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

Nyfødte
Jane Rødgaard Andersen og Henrik Uhrenholt
har den 4. Nov. kl. 16.03 fået datteren, Katrine
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Rødgaard Uhrenholt.

INDSAMLING TIL ”LANDSBY-POSTEN”
Sidste påmindelse, hvis det er gået i glemmebogen.
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.

UNGDOMSKLUBBEN ”BJÆLKEHYTTEN”
Vores lokale ungdomsklub, der holder til i kælderen i klubhuset i HSI,
har åbent hver tirsdag kl. 19.00 til 22.00.
Lederne i klubben er Mikael Madsen (61657556) og Nikolaj Sommer
(41410004).
Nye såvel som gamle medlemmer er velkomne
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HOLLÆNDERSKOVEN
Som lovet i foråret ville Hollænderskoven blive ryddet for storm fald så
den igen blev farbar.
Det er nu sket, så nu kan man færdes rundt i hele skoven enten på gå ben
eller på mountain bike.
Træet som er fjernet fra sti områderne er stadig i skovbunden,
da Kratskellet bruger det til en del af deres undervisning.
Vi håber mange vil gøre brug af vores fine fælles skov, selvom der var
nogle for ca. 25 år siden der kom til at "tabe" en motortrafikvej lige ned
midt i skoven
på Lokalrådets vegne
Lars Boel & Michael Bertelsen

Fibernet i Hunderup Sejstrup
SYD ENERGI oplyser, at de har planer om at etablere fibernet i vores område i slutning af 1. kvartal 2009 altså senest i
marts eller april.
Vi forventer at SYD ENERGI kommer med mere information når de kommer tættere på.
Lokalrådet
5

KR. 20.503 TIL INDISKE BØRN
Med dansk inspiration, initiativ og handlekraft krydret med god, medlevende irsk musik blev det en god lørdag aften i Sejstrup forsamlingshus
for indiske gadebørns skolegang. Med ca. 120 fremmødte var der udsolgt.
Bente og Jimmy Nonbo fra Hunderup havde stablet hele familien samt
en masse frivillige hjælpere på benene. Den medbragte mad blev nydt til
diverse drikkevarer indkøbt i baren, og så havde et veloplagt publikum
en rigtig god irsk aften.
De irske cykelentusiaster, Astrid og Kaj Kristensen fra Esbjerg, havde
hørt om arrangementer og tilbød at komme med et indlæg med fortællinger og dias om det irske folk med deres pubber og flotte landskab. I det
hele taget var velviljen stor. Der var udgifter til leje og musik, men der
blev givet klækkelige rabatter.
Aftenen forløb med feststemning. Bente og Jimmys børn og svigerbørn
vimsede beredvilligt rundt som tjenere og bartendere med en god opvartning. Ved kaffetid kunne der købes brød bagt af lokale beboere, og
for de ekstra sultne havde Jimmy etableret en lille pølsebod.
Efter spisningen startede den irskfødte musiker, Dennis McLaughlin
med band, aftenens musikalske underholdning med en lang række kendte sange fra den grønne ø. Publikum var i hopla fra første tone, og den
gode samklang mellem musikere og tilhørere med ”sing-along songs”
gav en herlig oplevelse for alle.
Ikke kun vendte forsamlingshuset til sine ”rødder” som kulturel samlingssted. Der blev et klækkeligt overskud ud af aftenen, og Bente kunne
forsikre, at hver en krone vil blive bragt ud til indiske gadebørn til gavn
for deres fortsatte skolegang.
Der er nu et meget flot overskud på kr. 20.503,00. Vi glæder os rigtig
meget, til at kunne overrække skolelederen disse penge. De kan virkelig
nå langt.6Hun har tidligere snakket om store projekter som at få klasseværelserne malet, skolegården flisebelagt og få Internet adgang på skolen. Det ser ud til at noget af det lykkedes i 2009 med jeres hjælp.

Tusinde tak til alle de lokale der har støtte op om vores projekt, det har
været en meget stor hjælp.
Jeg vil samtidig gerne sige tak til alle, der har stemt på artiklen fra den
24.10.08 i JydskeVestkysten om dagens succes.
Det er resulteret i en 3. plads i hele Syd- og Sønderjylland.
Bente og Alex

SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Julemåneden i seniorklubben byder på
Julefrokost i Ribe Bowlingcenter
Mandag den 8. December kl. 12.00
Menuen er traditionel julefrokost til en pris på kr. 120,Efter spisningen kommer en musiker og spiller op til dans indtil kl.
17.00.
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 2. december til Knud Hansen tlf.
nr. 75173784.
Torsdag den 11. December kl. 13.30 er der julemøde.
Hunderup skole og Mette Fredslund kommer og optræder med Luciaoptog og oplæsning
Det nye år starter torsdag den 8. Januar kl. 13.30, hvor K.L. Christensen
fra Årre kommer og fortæller om en jordomrejse.
Torsdag den 22. Januar kl. 13.30 vil O.K. Nielsen fra Bramming fortælle
om sine 7 år i Tanzania.
Pastor I.L. Wenzel gæster forsamlingshuset torsdag den 5. Februar, og
emnet er Storm P.s liv.
Seniorklubben/Laura
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En stor tak til sponsorerne

til irsk aften den 25. oktober 2008 i
Sejstrup Forsamlingshus
Kammerslusen, Ribe
Denis McLaughlin
Martinsen Rådgivning og Revision, Esbjerg
Lundgaard Studios, Vejen
Skjern Bank, Bramming
Din Tøjmand, Bramming
Auto-Cramer, Bramming
Gerhard Hammel, Bramming
Lunagaard, Sejstrup
Dagli’Brugsen, Hunderup
Lokale beboere i Hunderup/Sejstrup
KODA og Gramex

Overskuddet går ubeskåret til skoleeleverne på den indiske Blooming
Buds Playschool i Goa.
8

Mange tak for hjælpen.
Venlig hilsen
Jimmy og Bente Nonbo
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HUNDERUP-SEJSTRUPS HJEMMESIDE
Så er Hunderup-Sejstrups nydesignede hjemmeside klar til at ”gå i luften”. Der skulle gerne komme mange besøgende på siden, da man gerne
vil hæve informationsniveauet væsentligt i det kommende år.
Det er derfor også vigtigt, at alle der varetager en aktivitet eller et arrangement, forsyner hjemmesiden med informationer.
Siden hedder stadig www.hunderup-sejstrup.dk. Henvendelse til hjemmesiden findes altid på side 2 i bladet og har mail-adressen:
mail.bjerrum@newmail.dk.
Hjemmesiden er et serviceorgan for såvel nye som gamle beboere i sognet. Brug den endelig.
En stor tak skal lyde til Niels Jørgen Hvidberg, Thomas Hvidberg, Jeppe
Christensen og Pia Bjerrum for deres kæmpeindsats for hjemmesiden.
Lejf Bjerrum 2040 3581 og Michael Bertelsen 26 193 194

Juletræsfest i Sejstrup Forsamlingshus
Søndag den 14. December kl.14.00
Det bliver en hyggelig eftermiddag med, julesang og dans.
Gløg, æbleskiver, julekomedie og den rare julemand kommer med juleposer til børnene, mens nisse piger og drenge
vimser omkring.
10

HSUG

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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Sidste nyt fra Brugsen!!
Man kan selv tolke overskriften!!. Men tingene er gået stærkt i de seneste uger. På borgermødet om Brugsen, blev der nedsat en arbejdsgruppe,
som skulle se på fremtidsmulighederne. Efter et møde i gruppen, hvor vi
diskuterede indsamling i sognet, brugsens regnskab m. v., blev vi klar
over, at det ville blive meget vanskelig at drive brugsen videre, og efter
et møde med Brugsens bestyrelse, Coop og Brugsens revisor, blev det
besluttet, at styre mod lukning af Brugsen. Derfor er der fastsat datoer
for to ekstraordinære generalforsamlinger onsdag 26.nov. og onsdag
d.10. dec., hvor beslutningen kan endelig kan vedtages.
H./S. Fremtid har besluttet, at indkalde til et møde tirsdag d. 2. dec. i
Idrætssalen, hvor der gerne skulle oprettes en investeringsforening, som
kan købe Brugsen (butik, lejlighed og benzintank). Derefter håber vi, at
vi kan få en købmand til at drive butikken videre. Varelager, inventar og
indretningen er meget værd til en videreførelse af en butik, men det er
ikke meget værd ved en nedlæggelse af butikken.
Det er altså meget vigtigt, at få en hurtig kontakt til en eventuel købmand, som vil kunne overtage inventar og varelager til en meget fordelagtig pris. Han kunne vel også leje butikken til en fordelagtig pris. Det
er op til den nye forening.
Det er også vigtigt, at dagligvarehandelen fortsætter, da det altid er sværere at starte op igen efter en lukning.
Hvad er motivationen for at støtte projektet?
Hvilke argumenter er der for at give et beløb – købe en anpart?
Argumenterne er forskellige, men de kunne være:
•
at bevare et indkøbssted. (varer, snak, lotto m.v.
•
at holde huspriserne. En købmand sagde forleden, at huspriserne
faldt ca. 30%, da en dagligvarebutik lukkede i det område.
•
at man kender ejerkredsen og ved, at de vil gavne sognet.
•
at investeringen aldrig forsvinder, da man køber fast ejendom.
(evt. giver udbytte?)
•
at det giver overskud?.
12

Et sogn havde lavet en ”pengemaskine”. De havde købt en vindmølle, og
overskuddet fra møllen blev brugt til aktiviteter i sognet – sådan. – .
Det er ikke sikkert, at vores investering giver overskud med det samme,
men det kunne da være?.
Alle, der har lyst til at støtte projektet, er velkomne til mødet d. 2. dec.
Her bliver der også givet en orientering om økonomien i projektet.
Knud Runge

Vedr. evt. køb af brugsbygninger/
benzintank
Hunderup Sejstrups Fremtid
indkalder alle interesserede
investorer til møde om dannelse af en
Investeringsforening
med det formål at købe ejendommen til videreførelse
af dagligvarebutik eller andet.
Mødet finder sted tirsdag, den 2. december 2008 kl. 19.00
i HSI´s klublokaler.
Er man forhindret kan nedennævnte kontaktes
Med venlig hilsen
HSF
Egon Sørensen Knud Runge
75173582
75173982
Michael Vogt

Thomas Høj
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Mogens Christiansen

Efterlysning
Landsby Scenen søger gamle
håndredskaber fra landbruget.
Det være sig alt lige fra roehakker og greb til
le, spade, skovl og mælkejunger m.m.
Effekterne skal bruges i forbindelse med opførslerne af Landsby Scenens Cabarevy
i januar 2009.
Alle effekter bliver returneret efter brug.

Ligger du inde med noget,
du vil låne ud, så kontakt
Sigfred Bjerrum på
tlf. 7517 3145
14
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MENIGHEDSRÅDET
Hunderup-Sejstrup menighedsråd består i den næste 4-årige
periode af:
Lena Randrup
Inger Marie Andersen
Jan S. Christensen
Ole Jæger
Mette Fredslund
Suppl.:
Anette Bjerrum-Jørgensen
Lone Lindberg
Menighedsrådet ser frem til et godt samarbejde.
Med venlig hilsen
Menighedsrådet

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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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
november.

30. november, 1. sø. i advent kl. 15.30
Familiegudstjeneste med lystænding
07. december, 2. sø. i advent kl. 09.30
11. december: For de små kl. 09.45
14. december, 3. sø. i advent kl. 10.00
21. december, 4. sø. i advent kl. 09.30
adventslæsninger og kirkekor
22. december, skolens juleafsl.kl.10.00
24. december, juleaften kl. 14.30
25. december, juledag kl. 09.30
26. december, 2. juledag ingen
28. december, julesøndag:TK-H kl. 09.00
01. januar, nytårsdag ingen
Se mere på:
www.vilslev-hunderup.dk

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

STAFETTEN
I denne udgave af stafetten vil jeg tage udgangspunkt i en problemstilling, som vi bør være opmærksomme på i lokalsamfundet. Som vi alle
er bekendt med er vores skole blevet reduceret så den kun går til og med
tredje klasse. Dette betyder, at børnene allerede som 10-årige begynder
deres skolegang i Bramming. Problemet i dette er, at de på dette tidspunkt ikke nødvendigvis har udviklet et tilhørsforhold til lokalsamfundet. Jeg synes, at det er utroligt vigtigt, at vi sørger for, at dette tilhørsforhold ikke bliver glemt. Ellers risikerer vi, at det giver problemer for
lokalsamfundet. I værste fald forsvinder det sammenhold mellem landsbysamfundets unge, som jeg ellers altid har opfattet som en af Hunderup-Sejstrups største dyder. For hvad ville en landsbyfest være uden dette sammenhold?
Det jeg vil frem til er dog, at problemet overhovedet ikke behøver
at opstå. Det kræver bare, at vi er som borgere er vågne. For at forhindre
problemet i at opstå, er vi nødt til at sørge for at børn og unge føler sig
som en del af samfundet herude. Dette kan vi opnå på mange forskellige
måder. Blandt andet er det vigtigt, at vi sørger for, at børnene fortsat
dyrker idræt i vores idrætsforeninger, deltager i arrangementer herude
eller går i ungdomsklub i Hunderup-Sejstrup. På denne måde kan børnene bevare det sammenhold de udviklede i deres første fire skoleår, selvom de ikke længere går i klasse sammen. Hvis vi sørger for det, vil vi
uden tvivl fortsat kunne have et samfund, hvor alle føler sig som en del
af en velfungerende enhed. Og det synes jeg er værd at kæmpe for!
Med venlig hilsen
Kirsten og Bent Madsen

SOGNEARKIVET
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v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider

Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30

SKOLENS KARTOFFELTUR
Alle børn i Hunderup
Skole har cyklet/kørt
i telebus til kartoffelavler Kaj Sørensen i
Gørding. Kaj fortalte
om, hvordan han dyrker kartofler, og vi så
hans kartoffelsætter.

Derefter så vi hans kartoffeloptager arbejde, og så måtte vi samle
kartofler op i spande. Det gik hurtigt, og vi fandt mange sjove kartofler.

Kaj gav os mange med hjem, så
nu skal vi lave kartoffelsuppe og
kartoffelfrikadeller, kartoffelmel,
kartoffelhalskæder og kartoffeltryk.
Det var en god dag, hvor vi lærte
meget og fik frisk luft og bevægelse i tilgift.
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MIDTGÅRDEN
Smukt og velholdt ligger de flotte bygninger, der udgør ”Midtgården”,
midt i Sejstrup. Men hvad gemmer der sig egentlig i bygningerne?

Siden 1995, hvor det nuværende Midtgården blev startet – først som Aps
og siden som selvejende institution – driver man behandling af misbrugere. Stedet er normeret til 20 beboere, ca. dobbelt så mange mænd som
kvinder, og omfatter et forløb over 7 måneder. Der er tilknyttet et personale på 12 personer (inkl. kok, pedel og bogholder), der skal dække alle
ugens 168 timer. Der er bevidst valgt en kok, så man kan tilbyde en varieret og sund kostplan, der passer til de ofte underernærede beboere. Der er
tilknyttet en læge med et fast ugentlig besøg samt en psykiater, der kommer efter behov.
Forløbet over de 7 mdr. er politisk bestemt. Den første måned går med
afgiftning/afrusning med udgangspunkt i en passende medicinsk dosering
og med fokus på ofte store psykiske problemer. Grundtanken bag behandlingen er Cenaps modellen, der bygger på, at folk med misbrugsproblemer
ikke er mindre værd end andre. Med grundighed og systematik arbejder
man på at genopbygge selvværdsfølelsen hos den enkelte.
Det foregår med en meget struktureret dagligdag. Efter vækning kl. 6.30
er der morgenmad og rengøring, inden man kl. 9.00 samles til morgenmøde, hvor ALLE fortæller om det sidste døgns oplevelser. Kl. 10.00 er der
20 i 3 grupper, inden man kl. 12.00 sætter sig til et veltilberedt
gruppeterapi
middagsmåltid.

Eftermiddagene mandag, onsdag og fredag går med fysiske aktiviteter i Ribe Fritidscenter, mens tirsdag og torsdag er helliget husmøder med psykologiske emner og social færdighedstræning.
Den sidste del af dagene samt weekenderne er hyggetimer med afslappede,
hobbybetonede aktiviteter. Megen tid går med spil og TV-kiggeri samt fiskeri og kunstneriske aktiviteter. Nogle vælger gåture i området. Dette forudsætter altid tilladelse fra personalets side. Nogle gange er en ansat med på
gåturen, andre gange er ansvaret overladt til en af beboerne.
Aktiviteterne på Midtgården er ikke så synlige i lokalsamfundet. Det er ikke
uvilje eller mistro, når man ikke integrerer sig i vores landsby. Med en behandlingstid på kun 7 mdr. er der ikke mulighed herfor, så derfor undlades
det helt. Generelt har man kun gode erfaringer med vore lokale beboere.

Bygningsmæssigt er der sket meget det sidste års tid. Bygninger og omgivelser har undergået en gennemgribende og tiltrængt renovering, så det er
en nydelse at kaste blikket på det flotte område. Den nyanlagte sø i gårdhaven er en ren perle. Som alle andre steder mangler man plads, så der er
planlagt en ny bygning på 40 m² til værksted og depot.
Med en behandlingsform, der er positiv anerkendende over for beboerne
håber man at kunne bringe dem fra depression til et lysere sind, der giver
dem mulighed for at komme videre i livet. Et lille fåtal kan udsluses til selvstændigt at kunne bo i lejlighed og klare et arbejde. De fleste overgår til
dagbehandling i Esbjerg kommune. Der er kun ringe søgning til mindre byer, bl.a. fordi boligudbuddet er for lille.
Jeg sidder tilbage med indtrykket af et seriøst, engageret og veluddannet
personale, der har det daglige arbejde med en meget vanskelig opgave. Lad
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os håbe, at det flotte ydre kan smitte af på beboerne.
Alex Andersen

H.S.I. Nye priser pr. 1/1 2009
På grund af mindre udlejning til skolen er det nødvendigt, at vi hæver
priserne. Den faste timepris for hallen stiger pr. 1/1 2009 til 275 kr. De
løse timer udlejes efter nedenstående liste.
Ønsker man at reservere 1 time ringer man eller sender en mail til undertegnede senest en uge før. En liste med de bookede tider vil blive
ophængt på en liste i hallen onsdag aften. Får man spontant lyst til at
bruge hallen, kan man se på listen om der ledige tider, og så skal man
skrive sig på listen før man går i gang. Betalingen vil foregå ved at man
skriver dato og navn på en konvolut, lægger penge i konvolutten og putter den i postkassen.

Lokale
Klublokale
Samlingssal
Samlingssal + ny hal
Samlingssal + hele hal
Hele hallen
1 badminton bane
Fest i samlingssal
Fest i samlingssal + ny hal til aktiviteter
Fest i ny hal
Fest i hele hallen
På H.S.I.’s vegne
Lejf Jørgensen
22
Tlf: 75173591
Mail: bjerrum-sejstrup@get2net.dk

fastpris

1200 kr.
1500 kr.
2000 kr.
2500 kr.

timepris
50 kr.
100 kr.
150 kr.
250 kr.
200 kr.
50 kr.

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
Jørn Bonde
75 17 20 37
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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Børnene hyggede sig og så Disney Sjov…
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Mens der blev udskænket juleøl til de voksne i Brugsen.

