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HUSKEKALENDEREN
Lør. 31. mar. 10.00
Lør. 31. mar. 10.00
Lør. 31. mar. 12.00
Søn. 1. apr. 9.30
Søn. 1. apr. 10.00
Ons. 18. apr. 19.30
Tor. 19. apr. 13.30
Tor. 19. apr. 18.00
Lør. 21. apr. 9.00
Lør. 21. apr. 10.00
Søn. 29. apr. 10.00
Tor. 3. maj 13.30
Tor. 31. maj
Fre. 1. jun.
Fre. 1. juni 22.00
Lør. 1. jun.
Tir. 5. juni 14.00
Tirsdage og torsdage
Søndage kl. 9.30

Oprydningsdag i sognet. Mød op hos købmanden
Klubmesterskab i badminton for børn
Klubmesterskab i badminton for voksne
Hunderup-Sejstrup Cykel Motion starter
Tennissæsonen starter
Forårskoncert i kirken
Seniorklubben. Lysbilleder fra Grønland
Information om solceller
Grundejerforeningen Kirketoften forårsrengøring
Klargøring af legeplads i Sejstrup
Tennisstævne for ungdomsspillere
Seniorklubben. Generalforsamling og sang.
Landsbyfest med moseløb m.m.
Landsbyfest
Teltfest med ”Vestjyderne”
Landsbyfest med optræden af ”TØRFISK”
Grundlovsmøde på Riber Kjærgård
Cykelmotion kl. 18.00
Cykelmotion
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SKAL KWIK SPAR HUNDERUP OVERLEVE?
SELVFØLGELIG SKAL KWIK SPAR OVERLEVE, MEN DIN BUTIK HAR BRUG FOR HJÆLP,
DA EGENKAPITALEN ER FOR LILLE.
Hvorfor hjælpe?
1.
Bevare din egen lokale butik
2.
Priserne i butikken er konkurrencedygtige
3.
Bevare sammenholdet i vores lokalområde
4.
Opretholde værdien af dit hus
5.
Spare transport
6.
Ja, der er mange flere gode grunde
Hvordan?
1.
tegn et antal anparter á 500 kr.
2.
Lån penge til butikken med 5 års opsigelse
3.
Donér frivillige arbejdstimer i butikken
4.
Hele tiden have et minimumsbeløb stående på din familiekonto(f.eks.
3000 kr.)
Alle indbetalte beløb indsættes på en spærret konto, som først frigives, når bestyrelsen er sikker på, at butikken fortsætter.
HVORFOR LYKKES DET DENNE GANG?
Udviklingen i omsætningen har været stigende det sidste år. Der er høstet værdifulde
erfaringer, og endelig har bestyrelsen fået udarbejdet et budget af butikkens revisor.
Her er det muligt at følge udviklingen måned for måned. Enhver væsentlig afvigelse
fra budgettet vil bestyrelsen reagere på, så snart resultatet foreligger. Hvis du ønsker
at få budgettet gennemgået, står bestyrelsen naturligvis til rådighed for dig.
Henvend dig i butikken eller til et bestyrelsesmedlem inden den 3. april 2012 og aflever sedlen i underskrevet stand. Ellers vil vi tillade os at kontakte dig/jer i løbet af
ugerne herefter.
Hvis du ikke ønsker at blive kontaktet yderligere vedrørende kapitaltilskud til butikken
kan du kan maile til Ole Wind: ow@kjls.dk Der ydes selvfølgelig fuld diskretion.
Vi håber, du forsat vil handle i hele områdets butik – KWIK SPAR Hunderup.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Ole Wind, Kjærgårdsvej 26, Hunderup 41384357, Jørgen Aage Hansen, Møllevænget
8, Hunderup 21595640
Erik Helbo Bjergmark, Kirketoften 17, Jan Andersen, Kirkevej 5, Dorte Andersen, Ribevej 75.
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Orientering – marts 2012

KWIK SPAR Hunderup
Antal daglige ekspeditioner

Omsætning pr. måned
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OPBAKNING TIL KØBMANDSBUTIKKEN
I lang tid er det gået fint i købmandsbutikken, og det gør det stadig. Sidste
års omsætning for hele januar kvartal blev i år opnået allerede den 21.
marts, således at omsætningen i den resterende del af marts i år er lutter
fremgang. Indtjeningen er fin, og personalesituationen er stabil.
Der er således fint styr på tingene, men inden det er kommet så vidt, har
der desværre været så store omkostninger, at der igen er brug for likvid
kapital. Der skal helst bringes kr. 250.000,- til veje, og det kræver mange
bidragydere.
Hvis f.eks. 250 husstande hver bidrager med kr. 1.000,- er målet nået. Det
svarer til kr. 20,- pr. uge, eller hvad en tur i egen bil til Bramming og hjem
igen koster. For familier uden bil bliver udgiften for at komme til Bramming endnu større.
Jamen, kan det betale sig at handle hos vores egen købmand, vil mange
spørge. Jeg har henvendt mig til et par børnefamilier, og til nogle personer
i den ældre aldersgruppe, og der er stor enighed. Vi kan handle lige så billigt her som i f.eks. ”Netto”, får jeg at vide, og så er her et utrolig flinkt
personale, der yder en fornem service. Og som sidegevinst er købmandsbutikken et fint socialt samlingspunkt i mange sammenhænge.
Jeanne og Michael Blæsbjerg-Knudsen på Kirketoften var så venlige at
sammensætte disse betragtninger om købmandsbutikken:
”Som børnefamilie er det hurtigt og billigt for os at handle i Kwik
Spar Hunderup.
Hvorfor lægger vi næsten alle vore dagligvareindkøb i Kwik Spar Hunderup:
Vi er begge rigtige glade for at handle i Spar butikken i Hunderup. Varesortimentet er blevet meget bredt. Vi kan derfor få de dagligvarer i butikken, som vi har brug for.
Et indkøb kan overstås i løbet af ganske få minutter i vor lokale Spar butik
og langt de fleste vare er til billige priser. Det har gjort, at vi handler i butikken stort set hver dag og derfor også, som en ekstra gevinst, har friske
varer i køleskabet. Vi vil vove den påstand, at selv om vi skulle bruge butikken 10 gange i løbet af en uge (det sker ofte), så har vi stadig gjort det
på langt under den halve tid af et enkelt indkøb i et varehus – og som
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bonus oplever vi en service og imødekommenhed, som nok ikke ses mange andre steder end her i Hunderup. Det skal I have rigtig mange tak for.
Lækkert friskbagt brød fra den ”lille bager” hver dag, ren og pæn butik,
masser af varer på hylderne, imødekommenhed over for vore ønsker. Ja,
det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi synes, at vi alle har en butik,
som vi kan være stolte af.”
Mon ikke der er bred opbakning til ovenstående og dermed også interesse
for at yde det nødvendige bidrag til butikkens fortsatte eksistens.
Alex Andersen

Klubmesterskab I Badminton
Lørdag den 31. marts klokken 10.00 for børn,
og klokken 12.00 for voksne.
Tilmelding kan ske ved at skrive sig på sedlen på oplagstavlen i hallen
senest den 29. marts. Der bliver trukket lod om kampene i de forskellige
rækker på selve dagen.
Alle der spiller badminton i HSUG og har betalt kontingent, er velkomne
til at deltage. Pris: 50 kr. pr. person pr. række for voksne, og 40 kr. pr.
person pr. række for børn.
Hvis der er stemning for det slutter vi af med pizza og øl/sodavand til de
der har lyst. Tilmelding på selve dagen.
Vi håber, så mange som muligt har lyst til at deltage.
Badmintonudvalget.
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Hunderup/Sejstrup Cykel Motion!
Så står en ny sæson for døren, og cyklerne skal pudses og pumpes, for at komme ud og trille på omegnes veje.
VI STARTER: SØNDAG DEN 1. APRIL 2012 KL. 09.30 FRA KLUBHUSET PÅ
KJÆRGÅRDSVEJ.
Inden start vil der være kaffe og rundstykker og en hyggelig sludder (det er ikke
en aprilsnar!)
Rytterne bliver delt op i en A gruppe, en B gruppe og en gruppe for begyndere.
Der vil til hvert hold være en holdleder som sørger for, at alle kommer hjem til
klubhuset til en velfortjent GRATIS sodavand efter hver tur.
Der køres træningsture tirsdage og torsdage kl. 18.00 og søndage kl. 09.30.
Kontingentet er kr. 200,00 pr. år.
Motionscykelklubben håber på et stort fremmøde, for at så mange som muligt
kan komme ud og få rørt sig, og få et bedre velvære sammen med andre glade
mennesker.
Hvis du kunne tænke dig at komme til at køre på racercykel, og ikke har en på
nuværende tidspunkt. Så vil der være mulighed for at låne en, til du finder ud af,
om det er noget for dig at køre racercykel.
Vi vil også opfordre piger/damer til at melde sig til motionstræningen ”DET ER
SÅ SKJØNT NÅR I ER MED”.
Vi håber I møder talstærkt op!
Bestyrelsen
HSCM

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Oldboys fodbold
Efter den lange vinter, er græsset nu ved at være grønt.
Det betyder at oldboys fodboldspillerne nu også så småt skal
ud af deres vinterhi, have genopbygget superformen, og i
gang med at spille noget fodbold, kombineret med hyggeligt
samvær.
Som altid spilles der kampe onsdag aftener, startende med
første træningskamp onsdag 11. april.
Vi er igen i år tilmeldt i DGI turneringen, og møder de velkendte landsby naboklubber.
Traditionen tro, plejer vi at spille os i form på kampdagene,
og det er ikke oldboys der slider træningsbanerne op.
Vi håber at alle de gamle drenge er friske på en ny sæson, ligesom også nye interesserede er velkommen til at kontakte én
af undertegnede holdledere.
Med venlig hilsen
Holdledere:
Carsten Thygesen (mobil 40212821)
Jan B. Andersen (mobil 28495029)
Ølmand:
Tommy Ebbesen

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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Forårskoncert med Bo Stief og Julie Wieland
Bo Stief har for længst slået sit navn fast både på den internationale og
nationale scene. Han er en af de store danske bassister, der har gjort dansk
basspil berømt i hele verden, og han er af de få, der mestrer både elektrisk
og akustisk bas.
Bo har de sidste 40 år spillet på musikscenerne verden over med de største
navne: Miles Davis, Dexter Gordon, Ben Webster, Don Cherry, John Scofield, Steve Swallow, Stan Getz, Eddie Harris, Chet Baker, Toots Thielemann, Pili Pili med Angelique o.m.a.
Også på den danske scene er Stief overmåde aktiv – forskellige kunstnere
som Sanne Salomonsen, Palle Mikkelborg, Sebastian, Midnight Sun, Søs
Fenger og Bobo Moreno er blandt navne, som har nydt godt af Bos talent.
Bo har opdaget Julie Wieland, som er en ung, talentfuld sangerinde, der til
daglig går på Syddansk Musikonservatorium og Skuespillerskole i Esbjerg.
De to musikere mødte hinanden i 2007 i forbindelse med Swinging Europe i Brande. De har nu dannet duoen og spiller en blanding af egne og
kendte numre. Bo og Julie spiller sammen på en nytænkende og personlig
måde, hvor det at skabe kunst er i fokus.
I februar 2011 spillede Bo Stief og Julie Wieland til velgørenhedsarrangementet ”End Polio Now” i Brande. Efter denne koncert er der vist stor interesse for deres musik.

SPØRGESKEMA
Med dette nr. af ”Landsby-Posten” følger et spørgeskema. Vi håber, du vil
tage de minutter, det tager at udfylde skemaet og aflevere det i kassen hos
købmanden eller i kirkens postkasse. Kan også udfyldes digitalt.
Du er velkommen til at svare anonymt, hvis du foretrækker det.
Menighedsrådet ønsker et lille fingerpeg om, hvad det er, beboerne ønsker.
På forhånd tak
Menighedsrådet
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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. De fyldte sække kan stilles på ruten og vil så blive hentet i
bil. Bagefter griller vi pølser, og hvis nogen hellere vil bage kage, er de
velkomne til det.
Husk havehandsker. Nogle ruter vil måske kræve en cykel
Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være en fordel for arrangørerne.
På lokalrådets vegne,
Helle Hvitved 75172417 / 61331492 og Alice Høy 75101027 /
40155702

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
april.
01. april, Palmesøndag: kl. 11.00
05. april, Skærtorsdag: kl. 17.00
Påskemåltid i Samlingssalen, tilmelding*
06. april, Langfredag, liturgisk m. lokale læsere og kirkekor: kl. 09.30
08. april, Påskedag: kl. 09.30
09. april, Anden påskedag: fælles salme-sangsaften i Vilslev kirke: kl.
19.00 kaffe og forårssange i konfirmandstuen
15. april, 1. sø. e. påske, UMI** kl. 09.30
22. april, 2. sø. e. påske: kl. 17.00
29. april, 3. sø. e. påske: ingen

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Tilmelding til Mette Fredslund 75174032.
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LANDSBYFEST 2012
Foreløbig program
Torsdag d. 31 maj
16:00 Pladsen åbner
16:00 Hockeyturnering
17:00 Moseløbet
17:30 Halv maraton 21,1
18:30 4,5 og 10,5 km
19:00 Sildebord
19:30 Præmieoverrækkelse til Moseløb
20:15 Lagkagekonkurrence
23:00 Pladsen lukker
Fredag d. 1 juni
16:00 Pladsen åbner
16:00 Hockeyturnering
17:00 Sponsor - Cykelløb
18:00 Dæk det flotteste/sjoveste bord
19:00 Fællesspisning
22:00 Vestjyderne
02:00 Pladsen lukker
Lørdag d. 2 juni
9:30 Gratis kaffe og rundstykker
10:00 Familiedag
Ponyridning
Ansigtsmaling
Landsbydysten
13:00 Musikfestival
16:00 Finale hockey
16:30 Børnedisko
18:30 Fællesspisning
20.00 Teltet åbner for gæster
21:00 Tørfisk
02:00 Pladsen lukker
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LANDSBYFEST 2012
Fredag d.1 juni
Vi gentager succesen fra sidste år med Dæk aftenens flotteste/sjoveste
bord, kun fantasien sætter grænser.
I år vil der være både 1., 2. og 3. plads til deltagerne.
Vi tænder op i grillen igen i år, så pak madkurven.
Glæd jer, Vestjyderne spiller op til dans fra kl. 10-02
Tørfisk lørdag d. 2 juni
I år har landsbyfestudvalget arrangeret Tørfisk lørdag aften.
Der vil være mulighed for at købe 3 slags billetter.
Combi med Tørfisk og menu: 250,00
Kun mad: 130,00
Tørfisk: 150,00
Børn til og med 14 år 65,00
Billetter kan købes i Kwik Spar i Hunderup fra d.7. april 2012
Så sæt kryds i kalenderen og vær hurtig,
det er efter først til mølle princip!

Vi glæder og til en brag af en fest
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LANDSBYFEST 2012
TØRFISK KOMMER TIL
HUNDERUP-SEJSTRUP
På ”TØRFISK”s hjemmeside ”torfisk.dk” kan man under kommende arrangementer finde dette link
02-06-2012 | Hunderup
Tid: Kl. 21:00 | Sted: Telt ved Hunderup skole, Kjærgårdvej 9B, 6740
Hunderup
Information: Koncert
Varighed: 2x45 min. | Arrangør: HSUG - Hunderup Sejstrup gymnastik og ungdomsforening | HSUG tlf. 76560505
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LANDSBYFEST 2012
Siden 1981 har TØRFISK leveret soundtracket til Vestjylland. Thyborøngruppen TØRFISK hører til blandt de allerbedste i Danmark til at forene
Irsk-inspireret folkemusik med egne kompositioner og personlige tekster.
De synger, spiller og underholder, så det er en fryd - med typisk vestjysk
charme som ikke er til at
stå for - og er en stensikker succes med deres lytteværdige, morsomme og
exceptionelle repertoire.
Samtidig er TØRFISK drengene dygtige musikere, som forstår at udnytte
musikken sammen med deres helt stærke side: de karakteristiske, vestjyske, forblæste mande-stemmer.
TØRFISK’s skæve, finurlige og vedkommende tekster afslører masser af
fin sans for tilværelsens
sjove sider, kombineret med friske melodier og udadvendt optræden er
underholdningen på topplan.
Naturlig charme, humor og ægthed er TØRFISK i en nøddeskal.
Med en masse erfaring fra den danske musikscene, og med 16 CD’er og 2
DVD udgivelser i ”nettet” har TØRFISK stadig stor energi, spilleglæde og
et gevaldigt glimt i øjet og vel at mærke med den samme besætning, som
da det hele startede med TØRFISK i 1981.
Trods (eller på grund af) de 30 år på bagen, er TØRFISK:
• Anker Hviid (201061): bouzouki, fløjte, harmonika, sang, 4 børn, 1 kone og 2 kolde fodboldben.
• Bent Kirk (241258): bas, sang, 4 børn (mindst), 1 kone og 1 gammel
biograf.
• Egon Kirk (100462): adskillige banjoer (alt for mange), mandolin, sang,
3 børn, 1 kone, 1 lille
og en stor folkevogn.
• Bent Bro (010961): guitar, frugt, sang, 3 børn, 1 kone (endnu) og 1
brugt føntørrer.
”TØRFISK” afslutter ”Landsbyfesten” lørdag den 2. juni kl. 21.00
Landsbyfestudvalget
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LANDSBYFEST 2012
Vest-Jyderne

Til landsbyfesten fredag aften er der fest i teltet
i Hunderup/Sejstrup
Vest-Jyderne spiller op til dans fra 22.00 - 02.00

Der er fart over feltet, når Vest-Jyderne indtager scenen. De spiller alt
fra country til pop og rock, og der vil helt sikkert være sange til at skråle
og danse til. Vest-Jyderne har flere års erfaring med, at spille for fest
glade folk og de spiller sange fra flere årtier, så alle kan være med.
Til landsbyfesten i Hunderup/Sejstrup er de på hjemmebane med bandets tre lokale musikere (Stine, Mads & Jakob) og tilflytteren Gabriel.
Derfor regner de med at festen kan høres helt til Bramming.
Kom og vær med til en kæmpe fest i teltet fredag aften og giv den gas
sammen med Vest-Jyderne.
Tobias Andreassen – Trommer
Jakob Biltoft – Bas
Stine Klingsten Sørensen – Lead vokal
Mads Christensen – Lead Guitar
Gabriel Uth Nielsen – Guitar + Vokal
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HSUG INFORMATION
På HSUG’s generalforsamling var der genvalg af Claus Jæger og Jens Hessellund til
bestyrelsen, mens Vinni Nielsen blev erstattet af Jette Brix. Suppleanter blev Vinni Nielsen og Doris Præst, mens Charlotte Jepsen blev genvalgt som revisor.
Fra medlemmer og bestyrelse skal der lyde en stor tak til Vinni Nielsen for et godt og
solidt arbejde for foreningen, specielt inden for gymnastikken.

DK-terminal
HSUG har købt en DK-terminal. Den kan lejes af andre foreninger i området for kr.
200,00 for en weekend og kr. 300,00 for en uge. Det dækker alt; omkostninger til GSMkort, datatransmission, papir og lille del til vedligeholdelse af maskine og software. Henvendelse til Jens Hessellund.

Regnskab
2011

2010

2009

Kontingenter

127.455,00

115.566,00

112.875,00

Tilskud

314.795,99

328.752,53

277.653,50

Landsbyfest

14.572,40

-17.964,97

21.032,00

Andre indtægter

28.931,00

26.868,79

50.080,50

485.754,39

453.222,35

440.609,00

Aktiviteter

146.620,81

157.916,14

Lokaleomkostninger

261.328,91

291.048,83

47.192,41

60.152,12

Indtægter

Indtægter i alt
Omkostninger

Administration
Renter mv.
Omkostninger i alt
Årets resultat

3.176,25

4.338,18

458.318,38

513.455,27

409.859,00

27.436,01

-60.232,92

30.750,00
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Forårsklargøring
af legepladsen på Kirkevej i
Sejstrup
Så skal vi igen have gjort klar
til en ny sæson.
Det foregår som sædvanligt
3. lørdag i april, dvs.:

Lørdag den 21. april kl. 10.00
Vi håber der igen i år er
mange, der har lyst til at give
en hånd med et par timer.

Hilsen bestyrelsen i
Sejstrup By Beboerforening
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RHODODENDRON – haven.
Det gode forårsvejr begynder stille og roligt at indfinde sig, så udvalget
som står for opførelsen af ”haven”
står klar med havehandsker og gummistøvler.
Men vi må vente lidt endnu - nærmere bestemt til sidst i april - hvis græs
og planter skal have de optimale
vækstbetingelser.
Enkelte store sten er fundet frem til klatre/udsmykning, men stadig er
alle velkomne til at aflevere nogle
sten som man alligevel går og ” falder ” over derhjemme.
Ligeledes er materialer til bænk og bord fundet samt ideer til hvordan det
skal ”skæres”,
SÅ VI GLÆDER OS TIL AT KOMME I GANG.
Alice Høy

Der blev afholdt generalforsamling i Sejstrup Forsamlingshus den
29. februar.
Den nye bestyrelse har konstitueret sig som følger:
Jan Lautrup Bjerrum (Formand)
Sigurd Smidt (næstformand)
Anne Marie Andersen (sekretær)
Klaus Pedersen
Lars Nielsen
Hilsen Jan
21
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SPIL TENNIS I SOMMER
Så er tennisbanerne klargjort til en ny sæson, og gerne med dig som deltager.
Vi tilbyder en fast ugentlig spilletid samt deltagelse i sogneturneringen med ligestillede modstandere fra omegnsklubberne. Derudover kan du vælge at spille i de
ledige timer på banen. Der bliver lagt reservationsskema frem i tennishuset, når
vi har alt klar.
Tilmelding hos Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72 eller mail:
alexhunderup@gmail.com.
Børne- og ungdomsspillere hos Mette Nørby på tlf. 40 11 28 17 eller mail:
mj@egonline.dk.
Vi vil være behjælpelige med at danne jævnbyrdige hold. Det er nemmest for os
at planlægge, hvis vi har alle tilmeldinger senest 1. april.

Tennisopstart søndag d. 1. april kl.10
Spil og tilmelding. Fordeling af tider. Find en makker. Øl og vand. Vi slutter af
med pølser og brød kl.12.
Kontingent for voksne: 450 kr.
Kontingent for børn:
200 kr.

Tennisstævne for de 10-15 årige søndag d. 29. april kl.10
(yngre må gerne forsøge at være med)
Dagen starter med nogle fællesaktiviteter. Herefter turnering på halvbane. Præmier til nr. 1, 2 og 3.
Er du interesseret i at spille tennis, men kan ikke komme til stævnet, så henvend
dig til Mette (40 11 28 17).

Tilbud om individuel instruktion
Hvis I ønsker at forbedre jeres teknik på nogle områder, kan I lave en aftale med
Mette (40 11 28 17).
Udlevering af nøgler mod depositum på kr. 50,- hos Alex
Pasning af baner: Eilif Pedersen og Alex Andersen
Tennisudvalget (Mette og Alex)
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Torsdag den 8. marts havde seniorklubben en fornøjelig eftermiddag i selskab med musikeren Orla Lyst, der underholdt med et væld af gode gamle
evergreens. Genhørsglæden var stor.
Torsdag den 22. marts havde vi besøg af Sigfred Nielsen fra Bramming,
der fortalte om og viste film fra sine mange ture til Ukraine. Gennem et
meget bevægende foredrag, blev vi orienteret om, hvad en enkelt persons
engagement og ildhu kan udrette af mirakler, og hvilken stor glæde, det
kan bibringe i et land, der ikke tilnærmelsesvis har vores levestandard.
April måned er præget af påsken, så derfor er næste arrangement først
torsdag den 19.april kl. 13.30 i forsamlingshuset. Her får vi besøg ag Lars
Peter Nykjær fra Høm, der vil vise lysbilleder fra Grønland.
Sæsonens sidste arrangement i forsamlingshuset er torsdag den 3. maj kl.
13.30, hvor der er generalforsamling.

Træningsturnering i petanque
Som erstatning for de manglende arrangementer afvikles der i april måned
en træningsturnering i petanque, inden det går løs med de ordinære turneringer i maj, juni og august.
Der er tilmelding hos Alex Andersen på tlf. 75 17 28 72 eller 29 70 28 72
senest den 8. april.
Husk et hold består af 2 eller 3 spillere, og ALLE kan deltage.
Vi er i fuld gang med at planlægge den årlige udflugt, der i år skal gå til
Haderslevområde.
Alex Andersen

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

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
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand H.C. Jochimsen 75 10 22 35 Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Udlejning: Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

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 ................................................................52,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................55,00 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
31

Kvægdriverruten, der starter lige bag Riber Kjærgård

Indmarch til gymnastikopvisning
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