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SOGNEKALENDEREN
Tir

Hver

Kl. 19

Petanque (s. 12)

Ons

Hver

Kl. 9.30

Petanque (s. 12)

Ons

Hver

Kl. 19

Petanque (s. 12)

Tors

31. maj

Landsbyfesten (se hele programmet i maj-nummeret)

Fre

1. juni

Landsbyfest

Lør

2. juni

Landsbyfest

Lør

2. juni

Kl. 10.30 Skattejagt i kirken (s. 15)

Tir

5. juni

Kl. 13.45 Grundlovsmøde på Kjærgård (s. 13)

Ons

6. juni

Generalforsamling i Sejstrup By Beboerforening (s.10)

Lør

23. juni

Sankt Hans

Tir

14. aug Kl. 18

Fællesspisning i Sejstrup forsamlingshus (s. 9)

Kommende arrangementer
Søn

16. sep

Høstmarked i Kratskellet

Tir

18. sep

Søn

18. nov Kl. 16

Tor

29. nov Kl. 19.30 Koncert med Camena-koret i Vilslev kirke

Kl. 19

Filmaften i Sognehuset, Gredstedbro
Koncert med Beatsalmer i Hunderup kirke

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

SOGNEARKIVET

v. Niels Hansen, 20 43 30 67
Åben første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Om Hollænderskoven og dens stier

ende har hunde med … nogle i snor,
nogle uden.

Hvem er det der færdes i min
skov?
I det klassiske norske folkeeventyr
om De Tre Bukke Bruse bor der en
trold under en bro, og hver gang
nogen går over broen, spørger han
”Hvem er det der tramper på min
bro?” Han spørger ikke, fordi han
ønsker at kortlægge færdselsaktiviteten, men fordi han ønsker at fortære de forbipasserende.

Motionister. Skoven er en yndet
rute for motionister – oftest enkeltvis, men af og til træffes også større
grupper.
Cyklister. Nogle cyklister br uger
skovens stier som en mulighed for
at bevæge sig fra punkt A til punkt
B, mens andre anvender stierne og
(især) hullerne, hvor der har været
gravet ler, som udfordringer for deres udfoldelser på mountainbike.

Når jeg i overskriften stiller et lignende spørgsmål, er situationen den
omvendte: Jeg har ikke lyst til at
fortære nogen – hverken dyr eller
mennesker – der færdes i Hollænderskoven; men jeg kunne svært
godt tænke mig at få gang i en debat
angående, hvem det er der bruger
skoven, og hvad vi på lang sigt ønsker med Hollænderskoven.

Ridende. Skoven br uges en del af
ryttere og deres heste. Enkelt- eller
parvis kan de træffes. Jeg har ikke
stødt på mere end to ryttere ad gangen, men det betyder ikke at større
flokke ikke af og til kan bruge skoven.
Knallertkørere. Enkeltvis eller
flere ad gangen kan disse træffes.
Adfærden ligner cyklisternes: nogle
kører bare igennem, mens andre
betragter skoven som en udfordringsbane.

Til en start kan jeg opridse de forskellige typer besøgende, som jeg
har observeret eller hørt om:
Dyrene. Der er obser ver et en stor
rigdom af pattedyr, gnavere, insekter, fugle mm. i Hollænderskoven,
og vi der er så heldige at bo tæt på,
har i de tidlige morgen- eller sene
aftentimer mulighed for at observere nogle af dem.

ATV’er … også kaldet 4-hjulede
motorcykler. Man kan tilsyneladende sagtens sidde mere end én på sådan et køretøj. Jeg har ikke observeret særlig mange ATV-kørere, der
blot kører igennem; de der kører
ind, bruger en del tid inde i skoven,
inden de kører ud igen, så også i
dette tilfælde betragtes skoven som
en teknisk udfordring.

De gående. Tr æffes enkeltvis eller
i små grupper. Når der er aktiviteter
i Kratskellet, kan der være endog
særdeles livligt i skoven. En del gå4

Stierne
… hvilket fører os til skovens stisystem. Stierne har indtil nu ikke været anlagt systematisk; i de godt ti år
jeg har boet ved skoven, har forløbet ændret sig flere gange. Overgroede eller optrampede stier er gået ud
af brug og bliver efterhånden helt
ufarbare, og nye stier bliver trådt til
i stedet.
Hvis det har været tørt i vejret i et
stykke tid, er stierne som hovedregel fint farbare, men hvis vi har fået
mere end blot en enkelt byge, begynder nogle at stierne at tendere
mudderpøle. Der har været forsøgt
med belægning af flis, og det hjælper for en tid; men på den lange bane bliver flisbelagte stier lige så
smattede efter regnvejr, som de var
tidligere.

Bilister. Adgangen til Hollænder skoven er for nogle år siden blevet
spærret med bomme ved tilkørslerne fra Lundagervej og Nørremarkvej; men det har ikke afskåret driftige ungersvende fra at fjerne endog
ret store træstammer, så det er blevet muligt at køre en bil ind på skovens stier.

Det kan også konstateres at trafikken kan have en ugunstig indflydelse på stiernes tilstand; især er heste,
cykler og knallerter slemme til at
mudre stierne op, da disse har deres
vægt fordelt på en forholdsvis lille
flade og derfor trykker langt ned i
materialet.

Jægere. I sæsonen ses (og især
høres) jægere i skoven og på de tilstødende marker … gerne i flok.
Geocachere. Der er mig bekendt
mindst én, og muligvis to poster
gemt i Hollænderskoven. Geocachere kommer fra hele verden for
at finde posterne og lægge en hilsen
i posten til den næste der kommer
forbi. Som nogle af de eneste af
skovens gæster færdes geocacherne
gerne uden for stierne …

Vi kunne overveje om vi skulle belægge stierne med et mere robust
materiale. Der er både fordele og
ulemper ved denne fremgangsmåde:
Fordele. Stier ne bliver far bar e,
også efter langvarige regnskyl. Personer, der er dårligt gående, vil få
nemmere ved at færdes i skoven.
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Tak til værter for
Iowa-koret og orkestret

Det vil blive nemmere for ikkestedkendte at finde rundt. Det vil
blive muligt for personer i kørestol
eller el-scooter at færdes i skoven.
Ulemper. Gode stier med et fast
underlag vil gøre det nemmere for
motorkøretøjer som knallerter, ATV
(og evt. biler) at færdes i skoven, og
en fast belægning vil af nogle blive
opfattet som en blåstempling af
færdslen med motorkøretøjer. Stier
med fast underlag vil måske kræve
mere vedligeholdelse end de nuværende ”tilfældigt tiltrampede” stier
gør. ”Flottere” udførte stier vil lægge op til at man følger stierne og
ikke bevæger sig ind i skovbunden.
Dette sidste kan i øvrigt af nogle
blive opfattet som en fordel, da dyrelivet i så fald vil være mere ugenert … :-)

Til alle jer, der sagde ja til at indkvartere 20 unge korister og musikere fra Wartburg-college onsdagtorsdag, d. 9.-10. maj, er der en stor
tak for, at I påtog jer opgaven. Uden
jer havde vi ikke kunnet være en del
af gruppens tourné-plan! Amerikanerne var alle meget taknemmelige
over, at I ville åbne jeres hjem for
dem.
Vi, der overværede koncerten i en
fyldt Vilslev Kirke, fik virkelig en
musikalsk oplevelse af de store. En
koncert, der bar tydeligt præg af
amerikaneres måde at performe på !
Et dejligt pust fra det store udland !

Betragt dette indlæg som et debatoplæg … jeg håber, at der i Landsbyposten kan komme indlæg som
forholder sig til, hvem der bruger
vore skove, hvad de bruges til, og
hvem der i øvrigt skal fastsætte reglerne.

Mette Fredslund
Menighedsrådet

Med ønsket om en god sommer!
Claus Simonsen,
Fruerlundvej 7
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BØRNEHAVEN OG
IDÉ-FORUM

potteskår så store, at de måtte
”smadres” med en hammer ;-)

En spændende og fin fernisering er
nu godt overstået. Onsdag den 16.
maj holdt børnehaven en bedsteforældredag, hvor der var fernisering
af det færdige KUNSTVÆRK på
børnehavens væg ud mod Kjærgårdsvej.

Et fint samarbejde mellem børnehaven og ide-forum er nu slut. Tak for
et godt forløb til alle implicerede og
hvor er det dejligt, at vi sådan kan
bruge hinanden på kryds og tværs.

Karen fra børnehaven kontaktede
for længe siden Idé-forum for at
høre, om vi sammen kunne lave en
ny udsmykning til den væg. Jeg
fødte ideen, som børnehaven fandt
rigtig god.
Jørgen Åge var heldigvis med på
ideen, så alt det praktiske blev lagt i
hans hænder. Han støbte 18 store
halve beton-perler, hvori der blev
lagt et lille rør til den røde tråd.

Nu håber vi, at kunstværket falder i
folks smag og kan pryde væggen
nogle år frem, som et synligt bevis
på, at vi har en masse dejlige og
dygtige BØRN i Hunderup/
Sejstrup.
På Idé-forums vegne,
Alice Høy
I Ugeavisen Bramming tirsdag d.
22. maj kan man læse en flot artikel
om samarbejdet mellem Børnehaven og Idé-forum.

Et møde i børnehaven med børnene
blev planlagt som Bente og Kis også deltog i. Aktiviteten hos børnene
var stor. Alle de små mosaikker
blev limet på og heldigvis var nogle

Søndag d. 23. september efter høstgudstjeneste og høstfrokost udstiller
Idé-forum i Samlingssalen.
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fra Hunderup kirke
Som følge af hærværksbølgen i foråret og sommeren 2017 har menighedsrådet fået opsat automatisk låsesystem i kirken.
Låsningen følger
op- og nedrigningen, så kirken er åben fra
kl. 7 til kl. 19
om sommeren
og mellem kl. 8
og kl. 17 om
vinteren.

Af hjertet tak til alle for opmærksomhed til min konfirmation. Jeg
havde en skøn dag.
Med venlig hilsen, Hjalte.
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Vær med til at støtte
borgerforslag mod
højspændingsmaster

Derfor vil vi fra nabogruppen opfordre alle, til at støtte et borgerforslag
der er fremsat til Folketinget. Forslaget skal få Folketinget til at behandle om højspændingskabler skal
i jorden.

Folketinget besluttede i efteråret
2016, at der skal etablere en 400 kV
luftbåren højspændingsledning fra
Holstebro til den dansk-tyske grænse.

Du støtter forslaget ved at gå ind på
www.borgerforslag.dk og vælger
forslaget ”Højspændingskabler i
jorden”.

Den beslutning ændrer på en tidligere beslutning i Folketinget, om at
alle fremtidige højspændingsledninger skal etableres ved kabellægning
i jorden.

Husk at have NemID ved hånden
når du støtter forslaget.
På vegne af nabogruppen

Konsekvensen af den beslutning er,
at vores dejlige område kommer til
at blive gennemskåret af forbindelsen med op til 35 meter høje master.

Klaus Bertram Fries
Dorthe Juul Thomsen

Et forslag, hvor ledningerne skal
forløbe i et område ca. 1-2 km øst
for Sejstrup har netop været i offentlig høring.

Generalforsamling
i Sejstrup By
Beboerforening

Med rigtig god hjælp fra vores lokalråd har en nabogruppe, der er
direkte berørt af de kommende ledninger, gennem høringssvar gjort
indsigelser mod projektet.

Onsdag d. 6. juni kl. 19.30 på Kirkevej 74 i Sejstrup
Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag som ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før.

Med master der er op til 35 meter
høje, vil de være med til at skæmme
en rigtig stor del af sognet. Det vil
have negativ betydning for fremtidig bosætning og udvikling af vores
lokalområde.

Med venlig hilsen,
Sigfred Bjerrum, Nele Nielsen, Karina B Kristensen og Birgitte Lützen
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Endnu en kæmpe er faldet
I de seneste ca. 85 år har der midt på gårdspladsen på Fruerlundvej 9 stået et
kastanjetræ … efterhånden af en ganske betragtelig størrelse.
Træet var dog efterhånden blevet så omfangsrigt at det var vanskeligt for
dagslyset at finde vej ind i husets køkken.
Huset har de seneste 58 år været ejet af Ingrid og Georg Pedersen, men i oktober sidste år måtte vi desværre tage afsked med Georg (se Landsbyposten
fra april 2018), og Ingrid overlader nu huset til barnebarnet Patrick og dennes kæreste Karoline, således at det hele bliver i familien.
Patrick er allerede gået i gang, og en af hans første gerninger var at fælde
den store kastanje. Dette blev gjort med tungen lige i munden og fingrene
krydsede bag ryggen, da træet i sit fald ville passere ret tæt forbi en af husets
gavle.
Processen forløb dog fuldstændig som planlagt, og hele
huset står stadig.
Som en hyldest til Georg Pedersen der i sin tid ikke nænnede at røre kastanjetræet, har
Patrick fået en aftale med et
savværk om at de store stammer bliver savet op til brede
planker som der kan bygges
haveborde af.
således kan man i fremtiden
mindes kloakmesteren fra
Hunderup ved et bord lavet af
det træ, han holdt så meget af.
Claus Simonsen
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PETANQUE ER STARTET
En ideel familieaktivitet

Så kom sommerens petanque i gang med 33 fremmødte deltagere den første
dag (se foto).
Der spilles hver onsdag kl. 9.30, hvor der trækkes lod om med- og modspillere. Husk at medbringe kaffe. Alle er velkomne
Der er også gang i petanque hver onsdag kl. 19.00, og så vil der også være
mulighed for at spille hver tirsdag kl. 19.00.
Du kan også selv lave et familie- eller nabohold og få din egen spilletid. Petanque er ideel som familieaktivitet. Børn, forældre og bedsteforældre kan
have stor glæde af at spille sammen.
Kontingent for hele sæsonen er beskedne kr. 200,-.
Banerne kan også lejes til enkeltstående petanque arrangementer til en pris
på kr. 10,- pr. person. Henv. til Elva Alberg på tlf. 41 59 57 93.
PETANQUE TIL LANDSBYFESTEN
Der arrangeres en petanqueturnering til landsbyfesten den 31. maj til 2. juni.
Der spilles indledende runder torsdag og fredag, og de 2 bedst placerede de 2
dage går videre til en finalerunde lørdag med 4 deltagende hold. Det er gratis
at deltage, og tilmelding skal ske til Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72 senest
tirsdag den 29. maj.
Der kræves ingen forudgående kendskab til petanque for at spille. Vi står
gerne til rådighed med rådgivning, så kom bare i gang.
A lex A ndersen
12

Købmandens Venner
Købmandens Venner er en gruppe frivillige, der arrangerer forskellige aktiviteter og arrangementer hos og sammen med købmanden hos Min KØBMAND Hunderup-Sejstrup.
Det kan eks. være åbning af slush-ice maskinen og hosta/plantemarked, som
er to arrangementer, vi for nylig har afholdt.

Sammen med købmanden aftaler vi, hvad der skal ske på dagen, og så er det
vennerne, der står for det praktiske, såsom at gøre klar, lave kaffe og selvfølgelig pakke sammen, når det slutter.
Købmandens Venner har brug for flere frivillige, der har lyst til at hjælpe
med at afholde forskellige aktiviteter og arrangementer i løbet af året.
Det er vores ønske at kunne tilbyde ca. ét arrangement pr. måned. Nogle ting
planlægger vi sammen med købmanden, og andre ting følger kædens aktiviteter.
Vil du høre mere eller har du lyst til at være en del af vennerne og dermed
være med til at synliggøre vores købmand endnu mere, så kontakt Dorthe
Knudsen på dorthe-knudsen1@hotmail.com, eller 20703906 for yderligere
information.
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Nyt fra lokalrådet
Højspændingsmaaster
Lokalrådet var i maj inviteret til et
møde med beboerne i området øst
for Sejstrup i anledning af Energinets planer for en højspændingsforbindelse fra Holstebro ned gennem
Jylland til Tyskland.
Masterne bliver megastore, og det
er planen at forbindelsen trækkes
gennem naturskønne men tyndt befolkede områder. Planerne strider
direkte mod en tidligere folketingsbeslutning om at denne type forbindelser bør graves ned, og beboerne
er forståeligt nok ganske oprørte.
På trods af den alvorlige baggrund
tilbragte formanden en særdeles
hyggelig aften i det fremragende
selskab, og efterfølgende forfattede
lokalrådet i samarbejde med beboernes talsmand Klaus Fries en indsigelse til Miljøstyrelsen, hvor vi bl.a.
bad styrelsen overveje hvorvidt
kortsigtede hensyn til en anlægsudgift (der jo alligevel kan afskrives
over tid) virkelig bør veje tungere
end de langsigtede hensyn til naturen og til de mennesker der bor i de
berørte områder.
Oprydsningsdag
I bededagsferien havde vi arrangeret oprydningsdag i HunderupSejstrup, men til vore store forbavselse var der overraskende rent
langs det store veje, så vi har en
mistanke om at nogen har taget en

oprydningstur
weekend …

den

foregående

Møde om Hollænderskoven m.m.
Tirsdag efter pinse holdt lokalrådet
et ordinært møde. På mødet behandlede vi bl.a. en henvendelse fra lokalrådet i Darum, der gerne vil arbejde sammen med os ang. Hollænderskoven.
Vi siger mange tak til Darums indbydelse til at gæste deres næste lokalrådsmøde i juni. Vi har også
tænkt os at ”prøvevandre” turforslagene i Vandværksskoven, da vi har
hørt rygter om at det skulle være
vanskeligt at følge skiltets anvisning.
Endnu et træ er blevet påkørt og
efterfølgende fjernet på Kjærgårdsvej. Vi hører om kommunen har lyst
til at erstatte træerne.
Lokalrådet arbejder på at revidere
vore vedtægter, bl.a. fordi vi ikke
lever op til kravet om at der skal
sidde syv medlemmer i rådet.
Valgperiode
Vi overvejer også at ændre valgperioden fra fire til to år i håbet om at
flere kunne få lyst til at melde sig til
arbejdet hvis det ikke binder i så
lang tid. Ændringsforslag kan bringes til debat på det ordinære årsmøde i oktober, og efterfølgende skal
vedtægterne godkendes af kommunen, hvis vi ændrer i dem.
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Kommunens økonomiudvalg
Onsdag d. 23. maj var vi til møde
med kommunens økonomiudvalg i
Ribe. Vi havde to punkter på dagsordenen. Dels ville vi gerne høre
om kommunen har planer med den
nedlagte skole. Skolen har været
udbudt til salg, men ingen har vist
sig interesseret. Man afventer nu
input ang. hvad bygningerne kan
bruges til. Hvis nogle af Landsbypostens læsere har forslag, kan de
henvende sig til lokalrådet eller til
kommunen.
Vi spurgte også til de påtænkte udstykninger i Sejstrup og Hunderup.
Planen er at der skal være 15 ny
grunde i udbud i 2020. Kommunen
har først og fremmest set efter områder, som kan passe godt ind i en
rimelig byudvikling i vort område,
og derfor er der fokus på to områder
der ligger lige op ad eksisterende
villaudstykninger. Det ene område
ligger ved Kirkevej i Sejstrup lige
vest for det eksisterende villaområde, og det andet ligger i Hunderup
vest for Møllevænget.
Claus Simonsen

Skattejagt i kirken
Alle børn og nysgerrige
sjæle kan være med til at
finde skatte inden for og
uden for kirken!

Vi skal gå lidt rundt og se,
høre og synge på vores vej
mod skattene!
Vi mødes i festteltet
på sportspladsen
lørdag d. 2. juni kl. 10.30
Vel mødt!
Mette Fredslund og
Dorte Grangård
Arrangør:
Hunderup menighedsråd
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Referat af
generalforsamling i K34
den 16/5 2018.

skabsår. Vedtaget.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Mikkel Lindberg Jensen – genvalgt
Jeppe Sørensen - genvalgt
Hans Christian Joachimsen – genvalgt
John Søgaard - Genvalgt

11 fremmødte
Referat:
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Johannes Clausen. Han blev valgt.

Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog at fortsætte
med OL Revision – Vedtaget.

Beretning
Jeppe gennemgik beretning, se nedenstående.

Købmandens venner
Købmandens venner blev startet op,
med Dorthe Knudsen som tovholder. Helle Hvidtved meldte sig også
til at hjælpe. Der er flere på vej og
vi forventer at vi skal op på en 10
stk. Interesserede kan kontakte Dorthe på tlf 20703906

Forelæggelse af årsrapport
John Søgaard gennemgik regnskabet, som blev vedtaget.
Det blev nævnt at vi har lukket vores gamle selskab ned, KG Hunderup Sejstrup. Der har været interesse i nedlukningen fra pressen. Der
er intet farligt i nedlukningen, selskabet blev ikke brugt mere og vi
valgte derfor at lukke det.

Eventuelt
Der blev snakket om at undersøge
skiltning for Tank/Købmand med
skilte i hver ende af byen.
Der blev foreslået, at vi tager en
snak med GO ON om, hvordan vi
bliver mere synlige og dermed øger

Beslutning om anerkendelse af
overskud/underskud
Overskud går videre til næste regn16

omsætningen i vores tank.

hjørne. Vinduerne har Michael Berthelsen skaffet uden beregning og
Beretning:
isætning har tømrermester Lars JenÅrets gang i K34. Året begyndte sen stået for. Det vil vi gerne sige
med generalforsamling 29 maj med dem stor tak for.
valg af to ny bestyrelsesmedlemmer
(Mikkel Lindberg og John Søgaard) Lejligheden er et af de 3 finansielle
og genvalg til HC Jochimsen og ben vi har i K-34 så i år er det bleJeppe K Sørensen.
vet til et nyt flot køkken med stor
hjælp fra tømrermester Tommy
Igen i år har det været et travlt år for Holm og murermester Kim AnderK-34 med flere nye forbedringer, sen og de mange frivillige - stor tak
noget af det første den nye bestyrel- til dem.
se tog fat på, var en ny og billigere
finansiering hos Skjern Bank med Den sidste store forbedring er den
stor hjælp fra H-S Fremtids for- nye mælkekøler, som vi var nødsamand, Jesper Brix.
get til at udskifte da den gamle var
Tak for det.
helt færdig. Den kom ind med møge
og besvær med hjælp fra mange goDen billigere finansiering har banet de folk. Stor tak til alle.
vej for nye forbedringer hos købmanden og Dorthe i lejligheden. Også her har Jesper Brix været beNoget af det første var installatio- hjælpelig med forhandling. Tak for
nen af en ny frugt–og grøntkøler for det.
at mindske spild og tab; det er blevet rigtig fin og indbydende.
Sideløbende med alt dette har Lars
Jensen på egen hånd indsamlet midNæste store ting er nye vinduer i ler til udskiftning af dele af inventakontoret og ved indgangspartiet ret i butikken. stor tak til ham.
som har givet et lille ekstra salgs
17

Go-on
Vi har nu haft et fuld driftsår med
Go-on, tanken ser ud til at fungere
godt, men der har desværre været
nogle problemer med tankkort og
det har nok resulteret i et lidt faldende salg, hvilket er meget ærgerligt.

Alt derudover får vi 7 øre ekstra for.
Det totale salg for 2017 er på
389.200 liter altså 109 liter for lidt
om dagen; vi får stadig de 30.000
kr. men jeg må appellere til at alle
tanker lokalt, så vi kan få flere kroner i kassen og få et stærkere K-34
og dermed en stærkere købmand.

Vi har en aftale, der lyder på 30.000
kr. årligt svarende til 428.571 liter.
K 34 ApS

Kjærgårdsvej 34, 6740 Bramming
Resultater og Budgetter
Resultat
2017

Budget 2018

INDTÆGTER:
Leje bolig, butik, Go On og div

188.006,00

190.042

OMSÆTNING I ALT

188.006,00

190.042

OMKOSTNINGER:
Varerforbrug + diverse
Lokale omkostninger
Adm omkostninger

-4.277,00
66.624,00
33.092,00

25.000
66.000
35.000

OMKOSTNINGER I ALT:

95.439,00

126.000

BRUTTOFORTJENESTE

92.567,00

64.042

Afskrivninger

32.591,00

30.000

Finansielle omkostninger

47.372,00

53.440

12.604,00

-19.398

Årets resultat
18

GRUNDLOVSMØDE 2018
Tirsdag d. 5. JUNI KL. 13.45

Hvad blev der af dem?

på Kjærgård Landbrugsskole

I 2015 bosatte nogle flygtninge sig i
den tidligere skole i Hunderup.
Hvad blev der af dem?

KL. 13.45 Jørgen Hvitved spiller op

Hilsen fra Firas
”Goddag. Jeg har boet i Hunderup
et år. Og jeg gik på sprogskole i Ribe. Jeg flyttede til Tjæreborg, og
har boet der i et år. I løbet af dette
år gjorde var jeg i praktik i SFO i
Skoleparken i 3 måneder.

Kl. 14.00 Velkomst og fællessang

Kl. 14.10 Grundlovstale ved
Flemming Just,
direktør for sydvestjyske museer

Bagefter startede jeg i praktik på
Tjæreborg Plejehjem. Der var jeg i
seks måneder. På samme tid sluttede jeg på sprogskolen. Bagefter
flyttede jeg til Esbjerg og startede
på VUC.”
Hilsen Firas

Kl. 14.40 Fællessang
Kl. 15.00 Kaffe.mm
Kl. 15:30 Gymnastikopvisning
ved Bramming Gymnastik- og
Idrætsefterskole
Kl. 16.15 Afslutning
NB: Husk mønter til entré og kaffe,
kage, sodavand mm.
Arrangører:
Menighedsrådene og foreningerne i
Hunderup og Sejstrup, samt Kjærgård Landbrugsskole
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FORENINGER I HUNDERUP & SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
HUNDERUP-SEJSTRUP
LOGEN
Formand:
Ole Brix Jensen, tlf. 40 37 77 32 Jørn Høeg
Tlf. 20 34 13 04
1988hsfb@gmail.com
Udlejning:
Pernille Jacobsen 75 17 24 02
sejstrupLANDSBY SCENEN
forsamlingshus@hotmail.com
Jette Grøndal Rasmussen
Kjærgårdsvej 27A, Hunderup
H.S.I. IDRÆTSSAL
40 24 82 48
Formand:
landsbyscenen@outlook.dk
H.C. Jochimsen 40 53 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 51 71 99 58
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 61 62 61 90,
mail: jb@bpi.dk

LOKALRÅDET
Formand: Claus Simonsen
Fruerlundvej 7, Kjærgård Mark
Tlf.: 44 26 26 48
lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD
Formand: Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
randrupxlassen@gmail.com

K-34
Formand:
Jeppe Klingsten Sørensen
22 18 31 42
marjanna@live.dk
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75 17 31 45, 28 83 08 45
gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67
IDEFORUM
Formand: Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
tlf. 30 13 23 72
mettepf@hotmail.com

Pigefodboldhold i
Hunderup. Holdet
blev vindere af
JBU`s Fodboldturnering kreds 492 i
1974
Vagn Pedersen
(træner) Anne Mette; Jette Beck; Conny Møller; Inger
Biltoft; Dorthe; Birthe Bertelsen; Hanne Smidt; Hanne
Bøgesvang
Klik ind på arkiv.dk og find flere billeder og artikler fra tiden før de sociale medier

