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HUSKEKALENDEREN
Onsdage 15.30 – 16.30 Børnekor I Vilslev
Tir. 1. dec. 19.00
Decemberkoret øver i Vilslev præstegård
Tir. 1. dec. 19 – 21.30 Ideforum på skolen. Bemærk: Sidste gang før jul
Ons .2.dec. 19.00
Julekoncert i kirken med Rødding Børnekor ledet
af Ruth Bach Svendsen
Søn. 6. dec. 19.30
Adventsgudstjeneste i Sct. Ansgar kirke
Man. 7. dec. 12.00
Julefrokost seniorklubben
Tir. 8. dec. 19.00
Decemberkoret øver i Vilslev præstegård
Tor. 10. dec. 13.30
Luciaoptog og banko i seniorklubben
Lør. 12. dec. 18.30
Julefrokost i forsamlingshuset
Søn. 13. dec. 14 – 16 Juletræsfest i forsamlingshuset
Tir. 15. dec. 19.00
Decemberkoret øver i præstegården i Vilslev
Søn. 20. dec.
Decemberkoret afslutter med koncert
Tor. 7. jan. 19.30
Forstander, Mads Rykind Eriksen, holder foredrag
på Bramming Gymnstik- og Idrætsefterskole
Ons. 30. dec. 13 – 17 Hockey i hallen
Lør. 13. feb.
Rockkoncert i forsamlingshuset
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Kære Borgere
Da vi havde stor succes med vores ansøgning om årets Landsby 2009, har
vi valgt at udvikle denne ansøgning og omdøbe den til info-hæfte. Dette
materiale er tiltænkt nye borgere som ønsker et godt og grundigt verdens billede af hvem Hunderup-Sejstrup er !
Tanken er at Ejendomsmæglere i området får nogle stykker til rådighed.
Ydermere har vi trykt et antal med henblik på at I - kære Borgere som er
de bedste ambassadører for vores helt unikke område, kan rekvirere et
hæfte hos Lokalrådet for at viderebringe det til eksempelvis, arbejdskollegaer, venner og bekendte, eller andre der viser interesse for området.
Samtidig vil vi fra Lokalrådet gerne takke Alex Andersen og Aage Fredslund for det flotte arbejde både med ansøgningen men ikke mindst det nye
info-hæfte, det er et rigtigt flot stykke arbejde der er udført.
På Lokalrådets vegne
Michael

Hockey eller bordtennis for alle 30. december
Kom og vær med til hockey onsdag den 30. december i hallen (HSI) mellem kl. 13.00 og 17.00.
I samlingssalen vil der også være mulighed for at spille bordtennis.
Alle kan være med - både børn og voksne.
Vi deler ind i hold for at få nogle jævnbyrdige kampe.
Præmien er sjov og god motion.
Det koster kun 10 kr. for børn og 20 kr. for voksne. Betalingen går til leje
af hal.
Tag dine eventuelle julesmåkagerester med, som vi kan hygge os med i
pauserne.
Vi glæder os til en eftermiddag med fuld drøn på...
John, Per, Per, Kurt og Erik
Yderligere oplysninger på tlf. 75101254
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Juletræsfest
I denne søde juletid…………………………………..

Søndag d.13. dec. 2009 kl.14.00-16.00
i Sejstrup Forsamlingshus.
Det bliver en hyggelig eftermiddag for store og små
med dans om juletræet til rigtig spillemandsmusik.
Måske kommer julemanden med en overraskelse, hvis
vi råber højt nok.
Med ønsker om en glædelig jul og godt -motions nytår
til alle
- samt hjertelig tak til alle dem, der har hjulpet med
store og små opgaver i gennem året.
Glædelig julehilsen fra

HSUG
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Lysfesten i Degnehaven.
Dagen startede med trist, våd og kold vejr, men hen på eftermiddagen
lysnede det. Så med godt varmt tøj på, var vejret pludselig blevet fint.
Vi gik i små grupper og hver gruppe fik 2 fakler og et kort, vi skulle følge.
Turen gik fra skolegården til Møllevænget. Vi så en masse flotte lys (dem
havde børnene lavet af konserves dåser) .Pludselig kom der en Troldmand
frem bag en lille høj og fortalte at han havde taget stjernerne, så hvis vi
igen ville se dagslys skulle vi finde dem.
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Vi gik derfor videre. Vi fulgte kortet og lysene til vi kom til Kirketoften
og der fik vi øje på en masse stjerner der hang i et træ. Vi tog stjernerne
med og forsatte efter kortet og lysene. Vi havnede ved Troldebo og der
sad Lys feen. Hun fortalte at hun havde mistet stjernerne. Vi viste hende
de stjerner vi havde fundet og hun blev glad. Hun satte stjernerne op på
himmelen igen og som tak for stjernerne fik børnene chokolade stjerner.
Turen endte i SFO hvor der blev budt på boller og varm kakao.
Et dejligt initiativ fra børnehaven og børnene syntes rigtig godt om den
(det gjorde de voksne også).
Nicole og hendes mor Maiken.

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Efter 30 år i Hunderup/Sejstrup nærmer tiden sig
Det er både vemod og glæde. Vi har haft 30 dejlige år i Hunderup/
Sejstrup mødt mange dejlige mennesker på vor vej.
Det har været 30 spændende og aktive år, hvor vi hurtigt blev involveret i
foreningslivet, sportslige aktiviteter skolen, hvor Minea og Nina trådte
deres barnesko. En snak i ”Brugsen”
Egons første tiltag var halbyggeriet, var med til at starte landsbyfesten,
sad i landsbyudvalget, udvidelse af hallen, de sidste 10 år i HunderupSejstrups Fremtid.
Ella kom med i HSUG og Forsamlingshusets bestyrelse uden at være tilstede ved generalforsamlingen.
Hele familien har dyrket de fleste sportsaktiviteter, hvor vi i Ribe nok søger nye udfordringer.
For 6 år siden kom Kim med i firmaet, derfor er det os en glæde, at de
overtager bygningerne, og firmaet kan køre videre i Sejstrup. Så tag godt
imod Anne Marie og Kim, men det er, vi ikke i tvivl om. Egon fortsætter
stadig i murerfirmaet med en 3 dages uge helst frem til 2012, hvor firmaet
har 40 års jubilæum.
1. januar bliver adressen Sct. Catharinæ Plads 9, Ribe, hvor vi håber at få
besøg, såfremt turen går derud.
Samtidig vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt nytår.
TAK til alle i det lille samfund.
Mvh.
Ella og Egon Sørensen
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NYT !

” Privat dagpleje ”

NYT !

NYT !
Nu kan i få passet jeres barn hos mig - Bente Held, Fruerlundvej 3,
under den private pasningsordning i Esbjerg kommune.
Vi bor nabo til Riber Kjærgård landbrugsskole og Hollænder skoven.

Jeg har en ledig plads fra den 1 februar
Prisen her i 2009, er 6300,00 kr/mdr. Til dette får
i et kommunalt tilskud på max 75 %, så jeres
egen betaling blive 1575,00 kr/mdr. Prisstigninger følger de kommunale. Derudover gives der
også søskende rabat fra kommunen.

Vi har etableret en ny stor indhegnet legeplads med scooter- & cykel-bane.
Her er masser plads indenfor og udenfor, samt mange legesager.
Vores hund hedder Buller og shetlandsponyerne hedder Mille og Stella.
Vi tager på udflugter, ture i skoven, legestue i Bramming, biblioteket osv.

Er jeres barn til dyr, masser af frisk luft, hygge
og oplevelser, kan i kontakte mig på telefon
505 28 606
eller på mail: bcheld@bbsyd.dk

Med venlig hilsen

Bente Held
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
december.
6.dec.,2.sø.i advent
kl. 9.30
10.dec., for de små
kl. 9.00
13.dec.,3.sø. i advent
kl. 11.00
20.dec.,4.sø.i advent
kl. 15.00 De syv læsninger +
"Decemberkoret"
22.dec., skolens juleafslutning
24.dec., juleaften
kl.14.30
25.dec., 1.juledag
kl. 9.30
26.dec., 2.juledag
ingen
27.dec., julesøndag
kl. 11.00
1.jan., nytårsdag
ingen
3.jan., Helligtrekongerssø. kl. 9.30

Onsdag, den 2. December kl. 19 :
Julekoncert i Hunderup Kirke med Rødding Børnekor.
Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

Grundtvigsk højskoleforening orienterer
Søndag den 6. december kl. 19.30 er der adventsgudstjeneste i Sct. Ansgars kirke med prædikant, Morten Thaysen, fra Varde. Medvirkende er
Bramming Blandede Kor med Brynhild Tophøj som dirigent.
Efter gudstjenesten er der samvær i sognegården med kaffe/te og kage
samt underholdning med koret.
Torsdag den 7. januar kl. 19.30 er der foredrag på Bramming Gymnastikog Idræts Efterskole. Forstander, Mads Rykind Eriksen, fra Rødding Højskole fortæller om baggrunden for højskolebevægelsens opståen og vil
give sit bud på højskolens berettigelse anno 2010.
Der lægges op til debat om ungdomskultur og det Danmark, de unge skal
virke i.
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Syng julen ind
Kom og vær med når Rødding Børnekor
synger julen ind.
Onsdag d. 2. december
kl. 19.00 i Hunderup kirke.
Gratis og alle er velkomne.
Arr: Hunderup og Vilslev menighedsråd.
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Decemberkor - Decemberkor
Hvem: Alle, der har lyst til at synge julen ind
(sangglade børn og voksne)

Hvornår: 3 øvegange –
den 1. og 8. og 15.dec. kl. 19-21
Afslutning i kirken den 20.december(eftermiddag)

Hvor: I konfirmandstuen i Vilslev
Hvordan: Mød bare op den 1. december kl.19
(tag kaffe/brød med til pausen)

Hvorfor: En enestående chance for at mødes
i et lokalt julekor, der vil noget!!
Hilsen
Hunderup/Vilslev Menighedsråd
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SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30

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
13

Hunderup Sejstrup Lokalråd
Et godt aktiv for sognet ~ et stærkt lokalråd
Hermed resultaterne fra Lokalrådsvalget 2009:
1.

Lejf Bjerrum Jørgensen

117 stemmer

2.

Jimmy Nonbo

67 stemmer

3.
4.
5.

Michael Bertelsen
Alice Høy
Bent Madsen

66 stemmer
52 stemmer
32 stemmer

6.

Helle Hvitved

19 stemmer

SÅ LYKKEDES DET.
Jeg vil hermed gerne takke alle, der bakkede mig op ved byrådsvalget d. 17.
november.

Jeg fik rigtig mange personlige stemmer her i Hunderup-Sejstrup, som lagde
grunden til adgangsbilletten til byrådet, nemlig 185 lokale stemmer.

Derudover fik jeg 150 i Bramming, samt 123 i resten af Esbjerg kommune.
I alt 458 stemmer.
Jeg er meget taknemmelig for den store lokale opbakning, som jeg ved forpligter.

Jeg vil gøre mit til at bidrage til fortsat udvikling af både Hunderup-Sejstrup
og andre lokalområder i kommunen.

Jørn Andersen
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TILLYKKE TIL JØRN
OG TIL HUNDERUP-SEJSTRUP
Ved kommunalvalget den 17. november lykkedes det som bekendt for
Jørn B. Andersen at blive valgt ind i det nye Esbjerg byråd. Fra min side
skal der lyde et stort tillykke til Jørn, men også til landsbyen HunderupSejstrup.
I disse år, hvor storcentre og store enheder er i vælten, er det vigtigt, at der
bliver sat fokus på kvaliteterne i vore mange småsamfund. Her har vi nu
en direkte forbindelse til byrådet i form af Jørn, der er en yderst kvalificeret repræsentant.
Det bliver nu vores opgave (alle beboere) at gøre opmærksom på, hvad
der rører sig i vort lille samfund. Brug ”Landsby-Posten” (den sendes til
byrådet), brug hjemmesiden (hunderup-sejstrup.dk) eller kontakt Jørn direkte, når du er med i en aktivitet, der skal omtales.
Det er værd at bemærke den store, lokale opbakning, der var til Jørn på
valgdagen. Der er garanteret mange, der har set stort på partiskel. Det er
vejen frem. Skal vore små samfund være repræsenteret i kommende byråd, er det nødvendigt at glemme båndene til landspolitiske partier. Vi må
samles om lokale repræsentanter. Det blev gjort denne gang, og vi skal
huske det fremover.
Held og lykke til Jørn og til Hunderup-Sejstrup.
Alex Andersen

Guldbryllup
Vi bringer hermed en stor tak for al opmærksomhed til vores guldbryllup. Det blev en uforglemmelig dag for os.
Eva og Niels Bertelsen
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Seniorklubben orienterer
I seniorklubben har vi den ene gode oplevelse efter den anden. Det er meget forskelligartet, men altid spændende og interessant.
Biologen, John Frikke, fra Darum bragte os en tur til Ildlandet og Antarktis på den sydlige halvkugle. Her er naturforholdene så barske og uspolerede, at de næsten har været forskånet for menneskehånd. Man fornemmede, at flora og fauna kunne trives på hel naturlig vis, og det gav en rigtig
god oplevelse. Med utrolig smukke fotos blev vi bragt gennem en 4 ugers
tur af sjælden karat. John Frikke havde valgt titlen ”Drømmeturen”. Nu
forstår vi hvorfor.
Organist og lærer, Mette og Poul Nørup fra Esbjerg, bragte os tilbage til
de hjemlige himmelstrøg med en smuk fortælling om cykelturen fra Rudbøl til Skagen. Her var genkendelsesglæden stor, når de smukke fotos blev
forevist – ledsaget af sange fra de pågældende egne. En god kombination,
der falder i god jord hos de sangglade medlemmer i seniorklubben.
Mængden og kvaliteten af oplevelser er stor på en cykeltur, så mon ikke
det satte en del tanker i gang om selv at realisere en sådan tur.
Mens dette blad er på vej ud har vi et helt lokalt islæt i form af Knud Erik
Smidt, der har deltaget i den meget medieomtalte cykeltur til Paris med
mange kendte personer fra egnen her. Mere herom næste gang.
Seniorklubben har kørt nogle computerkurser her i efteråret. Med 15 deltagere har der været en fin tilslutning. Stemningen og humøret har været
højt hver gang, og så er der kun at håbe på, at man får glæde af computerne i de mange hjem.
I starten af det nye år vil der komme nogle suppleringskurser, ligesom nye
interesserede kan komme til. Mere herom til januar.

LUCIAOPTOG OG BANKO
Som en kærkommen tradition har skolen tilbudt at gå Luciaoptog til vores
julearrangement torsdag den 10. december kl. 13.30. Luciaoptog er altid
en god og stemningsfyldt oplevelse.
Vi håber også at se deltagernes forældre og bedsteforældre samt evt. søskende til arrangementet.
Efterfølgende er der bankospil.
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Har nogen lyst til at sponsere gevinster, kan man henvende sig til Gerda
Bjerrum, tlf. 75173145 eller mail sigfred@bbsyd.dk.
Første arrangement i det nye år er torsdag den 14. januar kl. 13.30, Hvor
den tidligere Brammingdreng, Claus Thyssen, kommer og fortæller.

SENIORJULEFROKOST
Traditionen tro er der julefrokost i Ribe Bowlingcenter mandag den 7. december kl. 12.00 – 16.00.
Der serveres en traditionel julefrokost, hvorefter en musiker kommer og
spiller op til dans.
Prisen for at deltage er kr. 120,-. Tilmelding til Knud Hansen på tlf. 75 17
37 84 senest fredag den 4. december.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
På seniorklubbens vegne
Alex Andersen

Nyt fra Aktivitetsudvalget
Aktivitetsudvalget har afholdt det første møde og planlagt aktiviteter for 2010:
19.05.2010: Årlig cykeltur
Uge 24: Byvandring i Sejstrup
14.08.2010: Kanotur
Uge 41: Sort sol
Der vil senere komme nærmere beskrivelse af aktiviteterne.
Husk at sætte kryds i kalenderen allerede nu ☺
Med venlig hilsen
Bente Nonbo
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KAREN, KRISTIAN OG ”TOFTEGÅRD”
Denne gang går min tur til ”Toftegård” hos Karen og Kristian Hansen på
Kjærgårdsvej 23. Min nysgerrighed er pirret lidt ved synet af de 5 scrapbøger, der rummer avisudklip mange år tilbage i tiden. Karen har klippet
mange avisomtaler ud og sat dem ind i bøgerne. Desværre ikke i helt systematisk orden, drister Kristian sig til at sige med det velkendte lune blik
i øjet. Men hvor er det dog spændende læsning om begivenheder i sognet.
Scrapbøgerne vender jeg tilbage til i de kommende numre af ”LandsbyPosten”
”Toftegården”s alder kan ikke stadfæstes med sikkerhed. En sten har inskriptionen 1834, så gården er nok omkring 200 år. Soklen består af kampesten, og en af bærebjælkerne i stuen er tydeligvis hugget ud med økse.
Den gang lå flere gårde tæt samlet på en nu nedlagt vej. På det vedlagte
kort kan placeringerne ses. Nr. 2b er ”Toftegården”, nr. 7 er ”Egelygård,
og Møllevejen hedder nu Nørlundvej. De overstregede numre viser gårde,
der er flyttet. Nr. 5 er således i dag ”Hunderup Nørregård” ejet af Søren
Damkjær.

KARENS FØDEHJEM
Karens forældre overtog gården i 1922. På den tid fandtes den såkaldte
aldersrente, der kun var baseret på meget fattige mennesker. Riber Kjærgård var således fattiggård og havde bl.a. pligt til at give landevejsstrygere
overnatning og morgenmad. Det må være forløberen for ”Bed and Breakfast”. Aldersrenten blev i 1956 afløst af folkepensionen.
Karen er født på gården i 1926 og oplevede således sin konfirmation i besættelsens skygge i 1940. Årene forinden havde ellers budt på generel
fremgang, og en del landmænd havde anskaffet sig bil. Krigsårene og rationeringen af bl.a. benzin gjorde det nødvendigt at opklodse de funklende
nye biler i 5 år.

LANDBRUG I TJÆREBORG
Kristian (1927) er født og opvokset på en gård på Sønderbyvej 48 i Tjæreborg – lige over for gården ”Højlund”. Faderen mistede sin første kone i
1919, blev gift igen og fik 3 sønner. Kristian mistede sin mor i 1944 og
kom samtidig ud at tjene bl.a. på ”Højlund”.
18
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Karen tilbragte et år på Antvorskov højskole ved Slagelse i 1946, inden
hun blev husbestyrerinde på gården i 1947.
Karen og Kristian blev gift i juni 1951 og kan således se frem til diamantbryllup om ca. 1½ år. Børnene Lone (nu Bredebro), Kirsten (Gredstedbro)
og Else (Vejrup) kom til i 1951, 53 og 58. Det var Else, der holdt den fornemme tale ved årets Sct. Hansfest. Ved giftermålet var bopælen et hus i
Tjæreborg og et kortvarigt arbejde på cementstøberi, inden der i 1952 blev
købt en ejendom på Krogsgårdsvej i Tjæreborg.
Her blev det til 7 gode år, inden Karens fødehjem blev overtaget i 1959.

SYNDFLOD OG ORKAN
Straks efter overtagelsen oplevede man i Hunderup-Sejstrup den 12. august et uvejr, der nærmest kunne betragtes som en ”syndflod”. Mange huse blev oversvømmet, og køerne gik i vand til midt på livet på marken.
Vejrguderne var igen voldsomme den 3. december 1999, hvor orkanen
hærgede. Stuehuset holdt til strabadserne, men den ene længe styrtede
sammen.
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Karen og Kristian har drevet et klassisk landbrug efter den tids forhold. På
de 28 tdr. land var der 10 køer, ungkreaturer, svin og høns. Æggene fra de
100 høns blev solgt direkte videre til ”Brugsen” og var en god indtægtskilde.
De 2 heste, der fulgte med overtagelsen, blev udskiftet med en traktor –
først en åben – og senere en med lukket førerhus. Lånemulighederne skiftede meget de første år. Først var det vanskeligt med lån, og få år senere
kunne man nærmest låne ubegrænset.
Karen har altid været en dygtig medhjælper i landbruget, men valgte i
1971 at supplere med et job på Nørrelund i Ribe. Først med rengøring og
senere med pleje af beboere.
Landbruget blev nedlagt i 2000. Bortset fra lidt jord omkring huset blev
resten udlejet og senere solgt til Søren Ingvartsen.
I dag går en del tid med at fastholde nogle traditioner med børnebørnene
(7 drenge) og de 6 oldebørn, hvoraf den yngste bliver 2 år den 24. december. Der serveres altid den samme menu, og det ønsker ingen i den store
skare at lave om på.
Alex Andersen
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Byvandring i Hunderup
Hunderup gl.smedie
Det er lidt usikkert, hvornår den første smed begyndte, men der er smedie
på stedet i 1890. Smedefamilien kommer dertil i 1906, hvor Klaus Rasmussen køber stedet. Han kom fra Sejstrup, hvor hans bror var smed og
hans far tidligere havde været det.
Der har også været telefoncentral fra 1916, Sejstrup Central. Det hed det,
fordi skomager Søren Keller skulle have været centralbestyrer, men han
forbrød sig, og i stedet blev det smedekonen, Stinne Rasmussen, i Hunderup. Telefonbogen var dog trykket, og derfor blev det Sejstrup Central.
Efter Stinne blev hendes svigerdatter, Bodil, bestyrer, indtil centralen blev
nedlagt i 1962.
I Aage Rasmussens tid blev der hver søndag holdt ”andagt” i smedien. En
5 – 6 stykker mødtes kl. 11.00, fik et par øl og drøftede de sidste nyheder,
inden man gik hjem kl. 12.00.
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Hunderup Mølle og Møllegården
I efteråret 1858 brændte Frøsig Mølle og møller, Hans Pedersen, købte
gården matr. 6 i Hunderup. Den lå dengang på den modsatte side af Kjærgårdsvej.
Han opførte i 1859 møllen og i 1860 den 4-længede møllegård til sin søn
Hans Peter Hansen. Han kaldtes H.P. Møller og var en stor handelsmand,
der skabte sig en solid formue, som han dog mistede igen ved spekulation
i byggegrunde i Esbjerg i 1880’erne.
I 1895 blev mølle og gård skilt, men allerede i 1890 var en grund mellem
mølle og gård udstykket, hvorpå der blev opført et bageri. Det blev så
1900 omdannet til købmandshandel. Efter skiftende ejere blev den købt af
A. Andersen, der i 1927 også købte møllen. Derefter var mølle og købmandsgård sammen, indtil mølle og lagerbygning brændte 1. august 1960.
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STAFETTEN
Så blev det min tur til at skrive stafetten efter Didde. Mit navn er Jane
Rødgaard Andersen. De fleste herude kender jo nok mine forældre, Hanne
og Alex Andersen, som bor på Kirketoften, hvor jeg er vokset op.
Min kæreste, Henrik Uhrenholt, er fra Alslev, men jeg fik lokket ham med
herud ☺ Vi bor nu på Vestervænget 4 med vores datter Katrine på 1 år. Vi
har dog en drøm om en dag at få et nedlagt landbrug, hvor jeg kan få plads
til mine heste.

Vi vil dog stadig gerne blive boende i Hunderup-Sejstrup, så det er ikke
sikkert, det bliver så nemt at få realiseret drømmen, når økonomien også
skal kunne klare det, for det er jo ikke helt billigt at få en gård med et par
hektar jord, hvis det skal ligge i eller i nærheden af Hunderup eller Sejstrup. Det må jo være et tegn på, at det er forholdsvis attraktivt at bo herude, og det er jo trods alt positivt.
Det er da også et godt sted at bo - vi har jo alt herude ☺ Eller i hvert fald
næsten alt, men vi har da det vigtigste. Der er masser af rare mennesker,
en købmandsbutik, hal, tennisbane, fodboldbane, skole, børnehave og meget mere. Jeg har tit tænkt på, at vi faktisk bor tættere på de ting end mange, der bor i Esbjerg. Hvis man bor i et boligkvarter uden for midtbyen i
Esbjerg, skal man jo også tit køre for at komme til de ting, vi har her i byen.
Vi skal nok bare huske at sætte tilstrækkelig pris på det, så vi kan bevare
det. Sådan noget som skolelukning kan vi jo ikke selv bestemme, selv om
vi godt kan kæmpe imod, men købmandsbutikken har vi i hvert fald indflydelse på.
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Jeg læste i JV om butikken i Billum, som blev nødt til at dreje nøglen om.
Historien mindede foruroligende meget om vores. Der var en Dagli’
Brugs, der blev nødt til at lukke, og derefter købte byens borgere lokalerne og startede en Kwik Spar. Det gik dog heller ikke, så også den lukkede.
Jeg håber ikke, det sker her i Hunderup-Sejstrup, men det afhænger jo helt
af, hvor mange der støtter Michael og kompagni.
En lille opfordring til alle om at hjælpe med at bevare de gode ting her i
lokalområdet ☺
Glædelig jul og godt nytår ☺

FIN TUR TIL SKJERN
I forbindelse med Hunderup-Sejstrups udnævnelse som årets landsby i
Esbjerg kommune var Skjern bank så rundhåndet at sponsere en tur til en
håndboldligakamp i Skjern. Det var en gave til de mange ildsjæle, der året
rundt gør en god indsats for landsbyen. I en tid med mange udnævnelser
af enkeltpersoner til forskellige priser, var dette en god variation.
Mange personer blev belønnet på en gang, og så havde vi en god fælles
oplevelse.
Janni, Laila og Lis fra Skjern bank vartede os op, så alle følte sig rigtig
godt behandlet. Drikkevarer i form af kaffe, te, vand og øl samt godt bagerbrød var menuen på vej til Skjern, mens vi på hjemturen kunne nyde
en god sandwich med en øl eller vand. På vej derop skulle der gættes på
kampens resultat. Præmien for det rigtige gæt var en velforsynet sportstaske. Ingen gættede rigtigt, så efter lodtrækning blev Bente Nonbo den heldige vinder.
Inden vi forlod bussen i Skjern fik vi lige en lille vittighed af chaufføren,
og så var vi ellers klar til at opleve stemningen til en herrekamp i håndboldligaen. Kampen var mellem Skjern og GOG og med mange landsholdsprofiler på banen. Det var min fornemmelse, at GOG’s målmand,
Niclas Landin, gjorde det bedste indtryk, og han var samtidig en medvirkende årsag til et 2-måls nederlag til Skjern.
På turen hjemover sad vi veltilfredse og mætte (ikke kun på grund af
sandwich’en) og nød eftervirkingerne af en god totaloplevelse.
Tak til Skjern bank for en god gave til vore mange ildsjæle.
Alex Andersen
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Egon Sørensen
Kirkevej 15, 75 17 35 82

BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37

BØRNEHAVEN
Jette Bjerg Brix
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
Kirkevej 9, 75 10 18 29
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Peter Larsen, 59 44 77 51
Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sigfred@bbsyd.dk

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06

LOKALRÅDET
Formand, Bente Nonbo
Rønnesvinget 2, 75 17 21 67
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

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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HSUG drenge til Superligakamp i Esbjerg.

Fra "Kwik-SPAR"s åbning. Husker du stadig at handle lokalt?
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