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HUSKEKALENDEREN
Søn. 29. jan. 14.00
Man. 30. jan. 14.00
Tir. 31. jan. 19.00
Tir. 31. jan. 19.30
Ons. 1. feb. 19.00
Lør. 4. feb. 18.00
Søn. 5. feb. 16.30
Tir. 7. feb. 19.00
Tor. 9. feb. 13.30
Søn. 19. feb. 14.00
Tir. 21. feb. 19.00
Man. 27. feb. 20.00
Tir. 28. feb. 19.00
Ons. 29. feb. 19.30
Tor. 8. mar. 13.30
Lør. 24. mar. 14.00
Lør. 31. mar. 10.00
Tor. 31. maj
Fre. 1. jun.
Lør. 1. jun.

Gospel for konfirmander i Vilslev kirke
Seniorklubbens bowling i Brørup
Ideforum på skolen
Landsbyscenen opfører ”Charleys tante” i forsamlingshuset
Generalforsamling i Hunderup-Sejstrup Cykelmotion i HSI
Landsbyscenen opfører ”Charleys tante” i forsamlingshuset
Lysgudstjeneste i kirken – derefter suppe i HSI
Ideforum på skolen
Seniorklubben. Kjærgårds forstander, Kjeld
Block, fortæller om ungdomskultur
Fastelavnsfest. Start i kirken – derefter forsamlingshuset
International gudstjeneste i Vilslev kirke
HSUG generalforsamling i HSI
Ideforum på skolen
Forsamlingshuset afholder generalforsamling
Orla Lyst synger og underholder i seniorklubben
Gymnastikopvisning
Oprydningsdag i sognet. Mød op hos købmanden
Landsbyfest
Landsbyfest
Landsbyfest med optræden af ”TØRFISK”

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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♫

♪ Fastelavn er mit navn…
Der afholdes Fastelavnsfest

Søndag den 19. februar 2011
Vi starter i Hunderup Kirke kl. 14.00 med
gudstjeneste med fastelavnsoptog – vi håber
rigtig mange udklædte børn vil deltage.
Herefter fortsætter vi i Sejstrup Forsamlingshus med tøndeslagning og hygge frem til
kl. ca. 16.30

Pris: Barn 35,- / Voksen 35,-

Arrangører:
& Menighedsrådet
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HSI indkalder til SPONSORMØDE
HSI indkalder alle interesserede til sponsormøde tirsdag den 21. februar
2012 kl. 19.30 i samlingssalen
Dette sker på baggrund af faldende indtægter i forbindelse med bl.a
lukning af Hunderup skole i 2011.
HSI har derfor valgt at undersøge interessen for at få opsat reklameskilte i Hunderup/Sejstrup hallen.
Kom og hør nærmere. Vi håber at se dig.
Med venlig hilsen HSI

SENIORKLUBBEN ORIENTERER
I den kommende periode byder seniorklubben på følgende 2 arrangementer.
Torsdag den 9. februar kl. 13.30 kommer forstander for Kjærgård landbrugsskole, Kjeld Block, og fortæller om ungdomskulturen.
Torsdag den 8. marts kl. 13.30 står sangens og musikkens tegn. Fra Esbjerg kommer musikeren, Orla Lyst, og optræder med sang og underholdning.
Husk at alle er velkomne. Der erlægges kr. 35,- ved indgangen, og så er
kaffe med hjemmebagt brød inkluderet i prisen.
Mandagene den 13. februar, den 27. februar og den 12. marts kl. 14 – 15
er der bowling i Brørup bowlingcenter. Henvendelse til Knud Hansen på
tlf. 75 17 37 84. Også her er prisen kr. 35,-.
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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Ordinær
generalforsamling i

Hunderup-Sejstrup Sogns Forsamlingshus

Onsdag den 29. februar 2012 kl. 19.30

i Sejstrup Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen skal være
formanden i hænde senest den 22. februar 2012 på mail
bjerrum@newmail.dk

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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GOSPEL MED KONFIRMANDER I VILSLEV KIRKE

Søndag den 29. januar kl. 14

Program

Præludium: Karsten Houmark: Nu bede vi den Helligånd
Fællessalme: 29 Spænd over os dit himmeltelt
Herren er min hyrde
Anne-Kathrine Højgaard-Johansen synger gospel med konfirmanderne:

All around
My Shepherd
Evangelium og bøn
Fællessalme: 35 Flammerne er mange
Anne-Kathrine Højgaard-Johansen synger gospel med konfirmanderne:

Lovely Day
My life is in your hands
Alle: Millennium Prayer
Velsignelse
Fællessalme: 787 Du, som har tændt
Postludium: All around
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INTERNATIONAL GUDSTJENESTE
med konfirmander, Børnekor og Scalakor

Tirsdag den 21. februar kl. 19
i Vilslev kirke

PROGRAM
Børnekoret
Fællessang: Amazing grace
Introduktion: Velkomst og meddelelser
Bøn
Dalia og Kathrine: 1. Korintherbrev kap. 13
Scalakoret
Evangelium
Fællessang: Let it be
Dalia og Kathrine Om Egypten - et land i forandring
Gospel med konfirmander
En konfirmandbøn
Alle: Millenium Prayer
Velsignelse
Fællessang: What a wonderful world
Børnekoret: Don’t worry, be happy
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Lysgudstjeneste og
Fællesspisning.
Søndag, den 5. febr. kl. 16.30.
Kom og oplev lys og varme
i en kold og mørk tid.
Ved den alternative gudstjeneste medvirker:

Lokale børn med kirkens børnekor
Efter gudstjenesten er der varm suppe (gratis)
til alle i Samlingssalen.Tag hele familien med !

Hunderup menighedsråd.
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Mindeord
Inge Sørensen f. i Flensborg 160246 d.220112 enke efter Hugo Lykke Sørensen f. i Fåborg, 020444 d.200606
Begravelse i Hunderup kirke 25. januar 2012
Inge Sørensen er født og opvokset i Flensborg, som den yngste af 5 søskende, hvoraf to er til stede i dag, Helga og Günter. Forældrene var
dansksindede. Man kunne kalde Inge et fredsbarn for så vidt, at hun blev
undfanget i de euforiske majdage i 1945. Hun var en efternøler, og det var
små kår og dårlig økonomi, hvor det at blive knyttet til en plejefamilie
kunne gøre en forskel.
Inge kom som mange andre feriebørn fra Sydslesvig til Danmark med et
skilt om halsen. På skiltet stod navnet på plejefamilien og adressen Rodebæk ved Fåborg. Det var i 1950 og hun var bare 4 år.
Ved ankomsten var Inge let underernæret og iklædt tøj, der var stoppet på
kryds og tværs. Da hun nogle uger senere rejste tilbage til Sydslesvig var
hun i bedre stand. Sommeren 1950 blev et vendepunkt i hendes liv. Kontakten med ”tante Anna og onkel Richard” forbedrede ikke alene hendes
ernæringstilstand, den betød også at hun blev indlemmet i en familie, der
hellere end gerne ville have adopteret hende, om det havde været muligt.
Hendes egne forældre sendte gladelig Inge af sted til Danmark igen og
igen, men de overvejede ikke et øjeblik at give slip på hende, og på den
måde fik Inge to sæt forældre som med tiden, da hun selv blev gift og fik
børn, blev til to sæt bedsteforældre. De er alle døde nu, men Inge fik via
plejeforældrene en plejebror, Bent, som livet igennem har stået hende nær.
Inge har gået i dansk børnehave og dansk skole. Hun blev udlært som
maskinstrikkerske i Flensborg. I december 1965 forlovede hun sig med
Hugo Lykke Sørensen, som var fra en af nabogårdene i Rodebæk. De blev
gift i Aarre kirke i september 1966 og brylluppet blev holdt hos Inges plejefamilie. De nygifte slog sig ned i Hunderup sogn, med traditionelt landbrug, i den ejendom, der nu er indrettet til kollektiv. Inge var medhjælpende hustru og fik to børn, Jytte, født i 1967 og Gerd født i 1968. Begge
faldt hurtigt til i Hunderup sogn, men i 1969 brændte stalden, de valgte at
sælge og flyttede til Sejstrup i almindeligt hus.
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Hugo tog fat på at køre lastbil og Inge tog rengøringsarbejde og arbejde på
Vestfrost, i fiskeindustrien, i børneplejen og i servicefagene . En overgang
var både hun og Hugo ansat i Sejstrup forsamlingshus, han som skaffer,
hun som serveringsdame.
Da Hugo blev syg, begyndte Inge at opbygge en privat dagplejeordning,
der lod sig kombinere med pasningen af Hugo, et arbejde der med tiden
udviklede sig til et fuldtidsjob. Og Inge skånede ikke sig selv. Ordningen
gav også tid til børnebørnene, som hun altid har haft et nært forhold til,
især til Lotte, som en overgang boede hos hende. Børnebørnene blev fulgt
til sportskampe, jo, Inge og Hugo var i cirkulation, så meget det nu lod sig
gøre, og med kærlige naboers hjælp og støtte, men Inge kom alligevel til
at leve et stille liv, hvor hun ikke tillod sig ret meget udskejelse.
For 15 år siden fik hun leddegigt. Efter Hugos død i 2006 blev Inge alvorligt syg. Det var både lunger og hjerte, det var galt med. Hun solgte huset
på Kirkevej 34 i 2009 og boede et halvt år i Ribe inden hun fik anvist en
ældrebolig på Solsortevej 14 i Bramming. Samme år fik hun en bypass;
operationen gik godt, men desværre fik hun efterfølgende smerter.
Det viste sig ved en operation i september sidste år, at brystbenet var groet
skævt sammen. Da det blev rettet op, højnedes livskvaliteten betydeligt.
Inge gik i gang med at bage og sylte, for køkkenet var og blev hendes
hobby og hun havde depoter som ingen anden. Men så støtte en lungebetændelse til og den var hårdnakket. Inge gennemførte julen, men over nytår aftog kræfterne. Hun lagde så at sige sin fremtid i sine børns hænder,
blev indlagt, udskrevet og indlagt på ny, men uden udsigt til bedring. Hun
glædede sig over sine børns omsorg.
Natten mellem den 21. og 22. januar fik hun hjertestop. Hun blev 65 år.
Arendse Dyssel
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Møllegården. (fotos fra samlingssalen)
Flg. tekst står ved billedet: Møllegården med tilhørende mølle blev bygget
i 1859. Gården blev samtidig flyttet til sin nuværende plads. I sin bog
”Afsides Kroge midt i Verden” fortæller forfatteren Tobiasen Kragelund,
at møllen på ”Frøsiggård” brændte, og at Hans Pedersen på ”Frøsiggård”
bestemte, at møllen skulle flyttes til Hunderup. Til det formål købte han
en gård i Hunderup, og som det fremgår af billedteksten, flyttede han gården til sin nuværende plads. Det skete ca. 1860. For at det skulle gå rigtigt
til, fulgte Hans Pedersens to voksne børn Hans Peder og Maren med til
Hunderup for at passe på den nye investering, altså som en slags bestyrere. Sønnen Hans Peder blev den første ejer af den nye møllegård med
vindmøllen. Møllen var blevet bygget efter datidens nyeste principper og
kom til at fremstå som den største og stærkeste i hele Vestjylland. Det må
have været stort dengang, og faderen Hans Pedersen må have været en
meget velhavende mand. Sønnen Hans Peder må derfor siges at have haft
de bedste betingelser for at drive gård og mølle videre. Desværre gik det
ikke så godt. Den nye ejer kunne godt lide at handle. Det gik fint, så længe han holdt sig til handel med heste, det havde han sikkert haft god forstand på. Ulykken indtraf, da han begyndte at spekulere i byggegrunde i
Esbjerg. Det gik rivegalt. Han tabte hele herligheden, og sønnen Hans Peder, der åbenbart hed ligesom sin far, kunne derfor i 1889 kun overtage
møllen og gården i forpagtning, fordi det hele var pantsat. Den nye
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forpagter døde meget ung d. 30. 9. 1893, og både gård og mølle måtte
sælges. Heldigvis havde han også en søn, der ligesom de andre i familien
hed Hans til fornavn; men så hørte ligheden også op. For det første hed
han Skade til efternavn. Det havde han fra sin mor. For det andet var han
hverken møller eller landmand. Han var kontorchef i statistisk departement i København. Alligevel havde han meget med sin hjemegn at gøre,
idet han var meget vidende om lokalhistorien i Hunderup/Sejstrup og udgav flere ting.
Der findes en optegnelse over nogle af de nye ejere. I 1892 var ejeren Daniel Pedersen Beck fra Gram. Det var i hans tid, at gård og mølle blev adskilt nemlig i 1890. Som møller afløstes han i 1898 af Andreas Thomsen.
I 1907 tog Karl Bolding over. Han holdt i 15 år til 1922. Den sidste mand
på møllen var J. Klæstrup Buus 1922 -1927. Møllen blev nu overtaget af
købmanden på Nørrelundvej – M.A.Andersen.
Der findes også en liste over ejerne af Møllegården. Bertel H. Bertelsen
1895 – 1911. Hans Frandsen 1911 – 1916. Han døde i 1916. Enken Jette
Frandsen 1916 – 1922. Sønnen Kristian Frandsen 1922 – 1953. Kristians
Frandsens svigersøn Søren Jensen overtog gården i 1953. Sønnen Helge
Jensen købte på et tidspunkt gården. Jorden lagde han ind under sin gård
Toftholm i Ilsted. Bygningerne blev solgt til Jesper Brix, Bramming.
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
februar.
05. februar, Septuagesima sø. kl. 16.30 Lysgudstj.
m.efterfølgende spisning Børnekoret medvirker
12. februar, Seksagesima sø. kl. 11.00
19. februar, Fastelavnsoptog m.børn kl. 14.00
21. februar International gudstj. i Vilslev
m. konfirmander fra begge sogne kl. 19.00
26. februar, 1. sø. i fasten kl. 09.30

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

Dagsorden for Generalforsamlingen i HSUG.
27. februar 2012 kl. 20.00.
Klublokalet ved hallen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af ordstyrer.
Formandens beretning.
Regnskab.
Ændringer af vedtægter.
Valg til bestyrelse. På valg er Claus Jæger, Vinni Nielsen og Jens Hessellund.
Valg af Suppleanter.
Valg af revisorer. På valg er Charlotte Jepsen.
Evt. forslag.
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Kære Borgere
Først godt nytår til Alle !
Lokalrådet udarbejdede for nogle år tilbage en plan for, hvordan vi udviklede vort fælles sogn, for derved at sikre salg af byggegrunde, vækst,
dynamik og et godt ry og omdømme. Vi nedsatte 3 arbejdsgrupper, et
aktivitetsudvalg, markedsføringsudvalg og et helhedsplanudvalg, alt
sammen ideer skabt fra et borgermøde. Status er at vi har fået udarbejdet
et stærkt og positiv ry og omdømme, en helhedsplan (vi var idegrundlæggerne i kommunen) vi er blevet valgt til energi landsby i 2012 osv.
Men vi har også mistet nogle store værdier, som ikke forøger mulighederne for at tiltrække nye borgere til. Samtidig er markedet mildest talt
gået i stå i parcelhus branchen, men det betyder jo ikke, at vi ikke kan
gøre en indsats for at få flere borgere til området og dermed få sat gang i
husbyggeriet og salg af de eksisterende boliger. Det er her I kommer
ind i billedet, I er områdets bedste ambassadører, det er Jer der kan fortælle de gode historier og da vi ikke har 250.000,- til TV-kampagner, må
vi ty til andre kommunikationsveje. Vi vil opfordre alle til at melde ind
til Lokalrådet eller Landsbyposten (et indlæg evt.)med gode ideer til bla.
hvordan vi sikrer, vi er et attraktivt område også om 25 år. Det her er
vigtigt, Det er nu vi skal gøre en forskel, det er nu vi skal skille os ud fra
mængden. Håber I vil bidrage med alt hvad I kan, så vi stadigvæk kan
”prale” af, at bo det bedste sted i kommunen !
På Lokalrådets vegne - Michael Bertelsen

Lørdag 31/3 kl 10:00
Lad os gøre Hunderup-Sejstrup og omegn pæn til påske og
konfirmation. Vi mødes ved købmanden kl. 10:00 og får udleveret en sæk og tildelt en rute. Bagefter griller vi pølser, og
vis nogen hellere vil bage kage, er de velkomne til det.
Lokalrådet
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Lav solens energi om til KRONER.
Hunderup-Sejstrup er blevet valgt til energilandsby.
Vi skal til borgermøde i februar måned, hvor Esbjerg Kommune vil fortælle om, hvordan de har forestillet sig det føres ud i
praksis. Derfor har jeg gjort mig nogle tanker om, hvordan jeg
kan være en del af planen.
Disse tanker vil jeg gerne dele med andre, så vi alle kan være
med til at bibeholde Hunderup-Sejstrup på landkortet. Skulle
andre gå med tilsvarende eller andre tiltag og ideer til energibesparende løsninger, så kom ud af busken.
For vores vedkommende er vi godt placeret til, at kunne udnytte solens energi. Derfor har jeg været ude og undersøge
hvilke muligheder der er for solceller og til hvilken pris.
Der er mange hensyn at tage til kvalitet, garanti og pris. Der
vurderes for og imod.
På vores hus har vi mulighed for, at montere ca. et 6 kW anlæg. Et sådant anlæg vil kunne dække vores strømforbrug pr.
år, vi vil kunne spare 11-12.000 kr./år i strømudgift i op til 25
år med ydelsesgaranti, ved at investere i et anlæg af den størrelse.
Et anlæg på 6 kW koster fra ca. kr. 125.000,- til kr. 175.000
incl. moms og montering på eternittag. Der er en afskrivningstid fra ca. 10 til 15 år. Der kan, hvis man anvender skats
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virksomhedsordning, være mulighed for kortere tilbagebetalingstid. (se www.skat.dk).
Jeg er, som en påpasselige vestjyde, ikke interesseret i, at betale mere for varen end nødvendigt. Mit bedste oplæg til en
”Sparegris” for os kunne være et anlæg fra Firmaet SparSolar
Aps i Vejrup. Firmaet er et mindre, nyt og familie ejet dansk firma med egen import. På den måde spares der penge til fordyrende mellemled.
Jeg kan købe et anlæg på 6 kW til kr. 124.900,- incl. moms og
standard montering.
Ved bestilling af anlæg inden den 1. juni 2012 gives der en ra-

bat på kr. 5.000,- ved køb af et 6kW til vores projekt
”Energilandsby”
Du kan læse mere om firmaet og produkterne på
www.SparSolar.dk (stort s i spar og solar)
Tlf. 8651 8988 eller info@SparSolar.dk
I er også velkomme til, at kontakte mig for yderligere info om
mit resurse på markedet.
Venlig hilsen
Jimmy Nonbo
Rønnesvinget 2
Hunderup
3011 2887
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Orientering – januar 2012

KWIK SPAR Hunderup
Personale
Malene Lønne Kjær stopper ved udgangen af januar måned. Malene starter på uddannelse som sygeplejerske 1. februar 2012.
Som ny arbejdskollega har vi ansat Karina. Karina Lundgaard Andersen
bor i Sejstrup og er udlært hos Hansen’s Sko i Bramming.

Gem dine bon’er,

når du handler i KWIK SPAR Hunderup
og vind op til 1.500 kr. på et gavekort til KWIK SPAR Hunderup
Du samler bon’er for de varekøb, du foretager i KWIK SPAR Hunderup i
perioden 1. – 29. februar 2012 og deltager i konkurrencen ved at aflevere
en enkelt kuvert med kvitteringer for op til 1.500 kr. for køb i februar måned og tydelig navn og adresse samt beløb. Du må gerne aflevere flere
kuverter.
Kuverten skal være afleveret senest den 29. februar 2012 kl. 12.00.

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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Tankevækkende, og meget dejligt for personalet i butikken

Vi får dagligt positive tilkendegivelser fra vores kunder og det er vi utroligt glade for. Tusind tak for det.
Jeg vil her gengive 2 oplevelser, som jeg (Anna Grethe) har modtaget. En
kunde sagde, at det var dejligt, at høre, at vi kendte hinanden her i Hunderup/Sejstrup. Den oplevelse havde de ikke længere i Jernved, hvor hun
kom fra og det savnede hun rigtigt meget. For få år siden havde de alt, nu
har de intet, som hun sagde.
En anden kunde fortalte, hvor glade familien var for at handle i KWIK
SPAR Hunderup, de var godt nok ikke her fra området, men de var kommet forbi en dag og havde fået en god oplevelse – og nu købte de flere og
flere varer i KWIK SPAR Hunderup – for som de sagde, I kan sagtens
konkurrere på priser og vareudbuddet.

KWIK SPAR Hunderup
– altid et besøg værd
SKAL VI BEVARE vores nye åbningstider – har du en mening herom, hører vi gerne fra dig!

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, Karina, Jens, Celia, Jeppe, 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
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GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær
GENERALFORSAMLING
onsdag den 1. februar kl. 19.00
i Hunderup-Sejstrup Hallen.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Med venlig hilsen
Hunderup-Sejstrup Cykelmotion
Bestyrelsen.
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Sæt X

Sæt X

Sæt X

Sæt X

Sæt X

Torsdag 31. maj, fredag 1. juni og lørdag den 2. juni 2012

DER ER LANDSBYFEST I HUNDERUP-SEJSTRUP

Det nye landsbyfestudvalg er nu blevet samlet og består af følgende
medlemmer:
Karen Margrethe, Lone, Stine, Lars, Jesper og H.C.
Derudover er Mads og Gabriel tilknyttet musikfestivalen.
Tilmelding til musikfestivalen lørdag den 2. juni skal ske til Gabriel
(mobil 31 72 43 41)
Som noget nyt vil TØRFISK afslutte årets musikfestival med en koncert efter fællesspisningen lørdag aften.
Med hilsen
Landsbyfestudvalget
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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 Høeg
20 34 13 04
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 fastelavnsfesten den 19. februar.

Klar til omklædning som Charleys tante.
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