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HUSKEKALENDEREN
Man. 29. aug. 18.30

Kirkegårdsvandring

Tor. 1. sep.

Badmintonsæsonen starter

Tor. 1. sep. 12.00

40 års jubilæumsfest for seniorklubben i forsamlingshuset

Ons. 7. sep. 16.30

Vilslev-Hunderup børnekor starter i konfirmandstuen

Tor. 8. sep. 13.30

Seniorklubben til markspil ved Rosengård Friland
i Darum mark

Lør. 17. sep. 9.30

Kræmmermarked hos KWIK SPAR

Tor. 22. sep. 13.30

Seniorklubben. Præst, Elise Balslev fortæller

Søn. 25. set. 9.30

Høstgudstjeneste – derefter kaffe i samlingssalen

Tir. 27. sep. 19.00

Ideforum starter i HSI klublokale

Tor. 29. sep. 18.00

Fællesspisning i samlingssalen

Lør. 1. okt. 13.00

Lodtrækning hos Købmanden

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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Vilslev-Hunderup Børnekor ( 2.- 5. klasse ).
Så starter vi igen !
Vi har været så heldige at få fat på en ny, ung korleder,
Julie Wieland (sidsteårs-studerende på musikkonservatoriet).
Hun glæder sig til at se både gamle og nye kormedlemmer og sender jer
en hilsen senere.

Der øves på onsdage, kl. 16.30 – 17.30 i konfirmandstuen
i Vilslev Præstegård med start den 7. september.

1.
2.

GODE GRUNDE TIL AT GÅ TIL KORSANG :
Sang er aktiverende, og man bliver glad af at synge.
Sang styrker samarbejde og koncentration og fællesskab.

HUSK : Næsten alle mennesker kan synge, og de fleste kan synge godt.
Det er mest et spørgsmål om træning.

…… OG DETTE KORTILBUD BETALES AF MENIGHEDSRÅDENE !
Tilmelding til
Else Maria Olesen. spangen4@privat.dk Tlf. 20407927
Mette Fredslund. mettepf@hotmail.com Tlf. 30132372
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Fællesspisning 29. september
Kl. 18:00 i samlingssalen

Menu voksne 70 kr, børn 50 kr.
Marineret svinekam med flødekartofler og salat
Børnene får en is.
Medbring selv drikkelse + tallerkener, bestik, kopper og kaffe.
Tilmelding:
Jette: jettebendiksen@bbsyd.dk ,
Helle: helle@hvitved.com eller 75 17 24 17
senest 24. september
Aktivitetsudvalget vil prøve at lave en tradition med fællesspisning 2
gange om året, for at vi alle får en mulighed for at mødes under rolige og
hyggelige forhold. Vi kan tage en fællessang eller to, og man kan
forestille sig, at der på sigt kommer nogle mindre emner, der lige kan
vendes her, uden at der ligefrem skal indkaldes til borgermøde.

Ideforum
Tirsdag den 27. September 2011 kokken 19.00 mødes vi igen, for at inspirere hinanden til vinterens aktiviteter. Jeg håber, vi kan få lov til at
være i klublokalet i HSI. Her er stole og borde og mulighed for at lave
kaffe og te. Alle, der har lyst til at være med, er velkommen både med og
uden håndarbejde.
Vi ses på ulige tirsdage kl. 19,00 - 21,00. Der bliver fem mødegange inden jul:

27/9

11/10

25/10

Hilsen Dagny Runge
( dagnyknud@mail.dk )
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8/11

22/11

Høstgudstjeneste i Hunderup Kirke
den 25.sept. kl. 9.30
Efter gudstjenesten drikker vi kaffe
sammen i Samlingssalen.
Derefter kører vi til Jedsted, hvor Carl
Johan Bendorff vil vise os sin vingård,
fortælle om arbejdet og lade os smage på årets høst til en bid mad.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
September.

04. sep. 11. sø. e. trinitatis ingen
11. aug. 12. sø. e. trinitatis kl. 09.00
18. aug. 13. sø. e. trinitatis kl. 19.00 Konfirmandstart i
Hunderup kirke. Kaffe og orientering i samlingssalen.
25. aug. 14. sø. e. trinitatis kl. 09.30 Høstgudstj. og
kirkekor kaffe og besøg i Karl Johans vingård
Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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KRÆMMERMARKED
og oplevelser hos
KWIK SPAR Hunderup
lørdag, den 17. september kl. 9.30 – 13.30

KWIK SPAR Hunderup
er vært med kaffe og rundstykker fra kl. 9.30
Vi glæder os til at se både voksne og børn til en hyggelig dag.
Bestyrelsen for KWIK SPAR Hunderup

Kære borgere i Hunderup og Sejstrup
Benyt lejligheden til at få ryddet op i diverse gemmer og sorteret i
børnenes legetøj. Det er gratis at deltage, medbring evt. selv
bord, paraply m.m.

Vi

SES til årets kræmmermarked hos KWIK SPAR Hunderup.
7

Månedsorientering - juli 2011
KWIK SPAR Hunderup
Økonomi
Juli

2010

2011

Omsætning

481.157

535.118

4.588

4.707

153

157

Antal varer

35.143

37.895

Gennemsnit pr. kunde

104,90

113,16

13,69

14,18

Bruttoavance

19,5

23,0

Familiekonto
(medlemmer)

Ingen

Ekspederede kunder
Antal ekspederede
kunder pr. dag

Gennemsnit pr. vare

Bemærkninger

Med indbetalinger fra
1.000 – 10.000 kr. pr. gang

50

Økonomi
Efter en lidt, meget stille juni måned – ud fra tallene – ja så fik vi en travl juli måned.
Vi puttede ca. 1000 brochurer i postkasserne i Darum og sydbyen i Bramming ultimo juni
måned og introducere som noget nyt hos KWIK SPAR Hunderup, at I skulle gemme jeres
bon’er og deltage i lodtrækningen om gavekort for 3.000 kr.
I skrivende stund har vi fra og med uge 27 og til og med uge 33 en meromsætning på
95.082 kr. svarende til index 110 sammenlignet med omsætningen for samme periode
sidste år – og 7 uger i træk, hvor vi også er over budgettet.

TAG IKKE HENSYN TIL OS – som personale i butikken er det vores mål at yde en
god service og hjælpe dig med dine indkøb!
Butikkens SVIND% på varer er for nedadgående i øjeblikket – MEN, vi har en opgave
sammen, du som kunde og så vores personale, som indkøber af varer. Du må ikke tage
hensyn til os, som personale, når du handler hos KWIK SPAR Hunderup. Vi har oplevet
flere gange, at du som vores kunde holder dig tilbage, når du skal købe, f.eks. mange
rundstykker eller du måske har lyst til at tømme vores køledisk for gode tilbud på kød.
Det skal du ikke – for det er vores opgave at købe rigtigt ind og vi har nogle redskaber,
som gør, at vi også kan foretage de rigtige indkøb. MEN vælger du at tage hensyn til os,
som personale og vores øvrige kunder, så har vi ”problemer” og dermed måske SVIND
eller vi mangler varer i butikken en anden gang, fordi vi får købt for lidt ind.
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Personale
Så har vi sagt farvel til Jeppe og Steffan. De har begge ydet en kæmpeindsats i butikken i
den tid, de har været der, tusind tak skal I have.
Malene og Jens, som er vore nye arbejdskollegaer, er blevet sat grundigt ind i butikkens
opgaver af Jeppe og begge har formået her i august måned at føre butikken videre på
samme høje niveau.
Som ny ungarbejder har vi ansat Jonas Andersen.

Frivillige hjælpere – vi har stadig brug for dig!
Har du tid i overskud, måske 2 timer i ugen og har du lyst til at give en hjælpende hånd i
vores KWIK SPAR Hunderup så kontakt butikkens personale og Anna Grethe.
Vores unge medarbejdere er startet på skole igen og derfor vil vi fra og med den 24. august være på nedsat arbejdsstyrke i formiddagstimerne, hvor butikken skal fyldes op.
Vi mangler derfor frivillige hjælpere om formiddagen til at hjælpe med at fylde butikken op.
Så har du tid og lyst et par timer en formiddag i hver uge – er du mere end velkommen.

Gamle varer
Nu har vi også fået mere opmærksomhed på holdbarhedsdatoer i butikken, og også i
forbindelse med modtagelse af nye varer til butikken. Dette skulle gerne resultere i færre
”splattermærker” – de røde mærker på varerne. ”Splattermærkerne” fortæller dig, som
kunde, at her har vi en vare, hvor holdbarhedsdatoen er ved at udløbe.

HUSK –
at vores bagerbrød kommer fra Den Lille Bager i Bramming
Vi får ekstra rundstykker hjem, lørdag og søndag – d.v.s. vi har også rundstykker efter kl.
9.00 – og vil du være helt sikker, er du også velkommen til at ringe til butikken.

Gem dine bon’er,
når du handler i KWIK SPAR Hunderup
og vind op til 3.000 kr. på gavekort til KWIK SPAR Hunderup

LODTRÆKNINGEN
sker lørdag, den 1. oktober 2011 kl. 13.00,
og du er hermed inviteret til at overvære lodtrækningen.
Du samler bon’er for de varekøb, du foretager i KWIK SPAR Hunderup i perioden 1. – 30.
september 2011 og deltager i konkurrencen ved at aflevere en kuvert med dine kvitteringer og tydelig navn og adresse samt beløb. Du kan også fordele kvitteringerne i flere kuverter, så har du flere chancer.
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Familiekonto
I skrivende stund har vi nået vores mål – vi har 50 familiekontoer.

Juli måneds vinder af gavekurven blev
Henrik Uhrenholt og Jane Rødgaard Andersen, Hunderup.
Lodtrækning om en flot gavekurv i september måned 2011
Har du lyst til at være med i lodtrækningen om en flot gavekurv (værdi 300 kr.), så skal du
oprette en Familiekonto og indbetale minimum 1.000 kr. ved kassen hos KWIK SPAR
Hunderup. Har du allerede oprettet en Familiekonto er du også med i lodtrækningen.
Vi trækker lod den 1. mandag i hver måned, næste gang mandag, den 5. september kl.
17.00 blandt alle oprettede Familiekontonr. og du får omgående besked.
Spørg efter en blanket i butikken, udfyld blanketten og vi sørger for oprettelsen af kontoen, således, at du næste gang du handler, kan indsætte det ønskede beløb via kassen i
butikken eller via netbank.

Bestil et gratis Benzin- og Dieselkort
VIGTIGT!
Oplever du problemer med dit kort udenfor åbningstid – bedes du omgående kontakte
Anna Grethe på tlf. 7656 0372, da der så også er andre end dig, der har problemer.
Er der problemer i vores åbningstid kommer du selvfølgelig omgående ind i butikken og vi
hjælper dig omgående.

- og få op til 30 dages kredit på dine køb af brændstof
Du kan få flere benzin- og dieselkort i husstanden på samme konto, så du kan få et overblik over familiens samlede forbrug.
Ønsker du at bestille et benzin- og dieselkort, kan du kontakte Rikke Skipper Hansen på
tlf. 2683 7205 eller udfylde en blanket hos KWIK SPAR Hunderup. Du vil så i løbet af kort
tid få tilsendt et benzin- og dieselkort.
Vi har ikke mulighed for at følge de priskrige, der kører i bl.a. Ribe og Esbjerg. Vi har en
fast lav pris baseret på en beregnet rabat i forhold til listepriserne fra OK. I dag er rabatterne på 40 øre på benzin og 60 øre på diesel. Prisændringer reguleres dagligt.
Hvis du sammenligner med priserne i nærområdet er vi faktisk meget konkurrencedygtige. Når de er billigere end os er det i en meget kort periode, hvor du skal være heldig
at ramme ind i.

NYHED - Levering af varer
Nu er der mulighed for at få friske købmandsvarer leveret hver uge. Du bestiller dine varer
mandag og onsdag mellem kl. 11.00 og 15.00, og vi leverer dine varer hos dig tirsdag
eller torsdag formiddag mellem kl. 11.00 og 12.30.
Bestillingen kan ske via e-mail, hunderup@spar.dk Denne emailadresse er beskyttet mod
programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. eller på tlf. 7517 3501.
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KWIK SPAR Hunderup
– altid et besøg værd
Flasker uden pant
Vi har valgt at opsige aftalen om afhentning af tomme flasker uden pant. Begrundelsen
herfor er, at det er blevet til en udgift for butikken.
Flasker uden pant kan afleveres på
Genbrugspladsen i Bramming, Sdr. Ilstedmarkvej 3, 6740 Bramming.
MEN! - har du nogle få flasker uden pant med sammen med dine returflasker, tager vi
selvfølgelig imod flasker uden pant også.

Info-tavlen
Som kunde i KWIK Spar i Hunderup kan du følge med i budget i forhold til omsætningen for de sidste uger. Den grønne søjle er budgettallet (sidste års omsætning tillagt 4% og den lilla søjle er omsætningen). Du kan også følge med på
www.hunderup-sejstrup.dk under informationstavlen.

Nye tider – nye åbningstider
Mandag – fredag

kl. 8.00 – 19.00

Fra den 1. september og frem til den 31. december har vi åbent til kl. 19.00, mandag til
fredag. Det er et forslag fra medarbejderne, som mærker et stor rykind mellem kl. 17.30
og 18.00 og ofte oplever, at der er behov for, at vi har åbent efter kl. 18.00.
I skrivende stund åbner butikken mandag – fredag kl. 7.30 om vi fortsætter efter 1. september er et spørgsmål, som vi ikke har et svar på endnu, måske, måske ikke eller er det
lørdag og søndag vi skal gøre det – giv din mening til kende i butikken eller på facebook.

Med venlig hilsen
KWIK SPAR Hunderup’s personale
Peter, Fie, Malene, Jens, Celia, Annie, Jonas og Anna Grethe
Michael Bertelsen, Rikke Skipper Hansen, (Benzinstanderen)
Bestyrelsen for Købmandsgården Hunderup/Sejstrup og Omegn ApS
Jørgen Åge Hansen, Ole Wind, Majbrit Graff Jørgensen, Rikke Skipper Hansen,
Erik Bjergmark, Jan Andersen
Jesper Brix, Tonny Lang, Søren Damkjær

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
11

12

13

SEJSTRUP STATION
Blandt de mange goder, der kan fremhæves i vores sogn, må Sejstrup station absolut nævnes. Gennem de sidste måneder er banelegemet renoveret,
og som det kan ses på det nye foto fremstår det hele som et moderne anlæg.

Vi kunne sagtens lave et slogan: Flyt til Hunderup-Sejstrup med gode togog vejforbindelser til omverdenen.
Vi skal dog ikke mange år tilbage i tiden, før det var meget anderledes. I
år 2000 har Olaf Bak lavet en tegning efter et foto fra 1971, hvor der både
var ventesal og ledvogterhus. Tegningen viser situationen set fra Hunderupsiden mod Sejstrup.
For en del år siden skrev nu afdøde, Thea Smidt, følgende om Sejstrup
station (holdeplads):
”Banen er Hunderup sogns nerve til omverdenen. Altid har der været gjort
flittigt brug af den – i dag mere end nogensinde. Ikke mindst af alle de
skoleelever, der dagligt rejser til henholdsvis Ribe, Bramming og Esbjerg.
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Da forsamlingshuset skulle bygges i 1890, blev en del af sognets beboere
enige om, at den skulle ligge ved stationen. Det ville være praktisk og
nemt for de foredragsholdere, der kom rejsende med toget til husets mange møder.
I ca. 80 år var der ved Sejstrup holdeplads manuel betjening. For en ledvogter var der nok at se til. Om vinteren skulle der bæres brænde ind og
tændes op i ventesalens store kakkelovn. Billetsalget skulle passes, og
døgnet rundt skulle bommene lukke op og i, hver gang et tog skulle passere. Rent og pænt var der altid – ude som inde. I ventesalen var der en
bænk langs øst- og nordvæggen. Et bord var der også, et langt pænt bord
med en grøn overflade. Ved bordet var der også placeret en spytbakke, det
var der ligeledes ved udgangsdøren.
I sidste halvdel af 50’erne skete der en stor ændring. Banen blev til en
ubevogtet jernbaneoverskæring med blinklys, hvilket bevirkede, at der
den 14. september 1958 skete en frygtelig ulykke. En borger fra Hunderup
blev dræbt.
I dag kan alle glædes ved, at der nu er automatisk bevogtning med bomme
og blinklys. En god cykelsti er også blevet anlagt mellem Hunderup og
Sejstrup – alt sammen for at øge trafiksikkerheden.
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Et lille hjertesuk er der dog: Hvorfor skulle den fornemme ventesal rives
ned? Der kunne man stå så godt i læ for vind og vejr, i stedet er der nu
blot et læskur, som oven i købet er åben ud mod vest.”
Alex Andersen
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Seniorklubben har i august måned afviklet sin anden store petanqueturnering. Ligesom i foråret har der været en intens spænding og jævnbyrdighed i kampene. De 10 par (desværre kun 1 par fra Hunderup) har spillet alle mod alle, og i skrivende stund er det kun Gerda og Sigfred samt
Birgit og Martin, der har kvalificeret sig til slutspillet mandag den 29. august kl. 11.00 i Sejstrup. De sidste slutspildeltagere skal findes blandt hold
med 5 points, kun 2 point mere end de hold, der slutter bagest.
Gennem hele turneringen har der været en hygge og harmoni, som flere
kunne have glæde af at være med til. Det hele kulminerer ved slutspillet,
hvor alle deltagere møder frem med en god madkurv under armen – ofte
med en ”lille skarp” i bunden.
Selv den hyggeligste Morten Korck film kan ikke måle sig med den gode
stemning, der er.
Torsdag den 1. september kl. 12.00 markerer seniorklubben sit 40 års jubilæum med en 3 retters menu i forsamlingshuset. I forbindelse med jubilæet er der udgivet et lille jubilæumsskrift på 36 sider. Heri er samlet forskellige sange og avisudklip samt fotos fra de første 40 år.
Det er planen at synge de gamle sange under middagen, som bliver afsluttet med underholdning af Jørn Andersen og Jørgen Hvitved.
Torsdag den 22. september kl. 13.30 indledes de klassiske torsdagsarrangementer med et besøg af præsten Elise Balslev, der vil fortælle om romanen ”Kejseren af Portogalien”.
Derefter er der som sædvanlig kaffebord, og der sluttes af med kortspil
indtil kl. 17.00.
Husk at alle er velkomne til vore arrangementer.
Torsdag den 6. oktober er forsamlingshuset optaget, og seniorklubbens
medlemmer drager derfor en tur til Ribe for bl.a. at besøge Ribe kunstmuseum. Mere herom næste gang.
Alex Andersen

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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BOGBUSSEN
Hunderup, ved kirken
tirsdag kl. 17.00-17.40
Esbjerg Kommunes Biblioteker har 2 bogbusser, som betjener 31 forskellige holdepladser, fordelt over hele kommunen.
Bogbusserne fungerer som mobile biblioteker, og medbringer et spændende udvalg af alle biblioteksmaterialer til børn, unge og voksne.
I bogbusserne kan du bl.a. finde:
Bøger: romaner og faglitteratur
Tidsskrifter og aviser
Musik, film og lydbøger
Spil til pc, playstation eller Wii
I begge bogbusser er der internetadgang og du kan få vejledning i elektronisk selvbetjening på f.eks. kommunens hjemmeside.
Vi har trådløst net i den røde bus, og vi medbringer en iPad og en bærbar
computer, som kan bruges i bussen. På fladskærmen bagerst i bussen kan
børnene se en film eller prøve et spil
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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 Bonde
75 17 20 37
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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Påstigning på skolebussen

Hyggen er altid i højsædet ved petanque
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