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Hvad skal der ske fremover med købmandsbutikken?
1

Landsbyposten Januar 2022

Generalforsamling i Forsamlingshuset / Ole H Jensen
Generalforsamling i Sejstrup Forsamlingshus
Onsdag d. 23. februar 2022 kl. 18.00. - Der serveres suppe og koldt at drikke.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af skriftfører
Valg af stemmefører
Formandens beretning til godkendelse
Regnskab for det forløbne år 2020 og år 2021
Fastsættelse af kassekredit
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Formand: Ole Riishede Høeg Jensen (på valg)
Næstformand: Lars Bjørnsholm Jensen (på valg).
Bestyrelsesmedlem: Michel Tøt Riddersholm (på valg)
På valg til suppleanter er Winnie Schar Søndergaard og Karsten Nordby.
Valg af revisor
Behandling af indkomne forslag. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i
hænde senest mandag d. 14/2-2022 og fremsendes til Ole Bix Jensen på olebixjensen@hotmail.com.
Eventuelt
Mvh Bestyrelsen i Sejstrup Forsamlingshus
DEADLINE
TIL NÆSTE
NUMMER
15.
JANUAR

Landsbyposten trykkes af Hans Thiim, Bramming
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til samtlige husstande i Hunderup og Sejstrup.
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Dorthe Andersen
Lis Andersen
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Torsdag den 13. januar kl. 13.30
Besøg hos ”TOYOTA” i Ribe
Afgang fra forsamlingshuset kl. 13.00, hvor vi fylder bilerne op.
Denne dag bliver der mulighed for at opleve, hvad der sker bag kulisserne
hos bilfirmaet ”Toyota” i Ribe. Vi får en rundvisning i udstillinger, værksteder og dækhotel m.v.
Herefter samles vi i kantinen, hvor indehaver, Louis Lund, vil fortælle lidt
om firmaet og bilsalget, og hvordan du finansierer din nye bil. Der bliver også fortalt om fremtidens biler, hvor der venter udfordringer med at gøre dem
miljøvenlige.
Louis Lund og Toyota vil traktere os med kaffe og kage og vil derfor gerne
vide, hvor mange vi kommer.
Tilmelding er derfor nødvendig til Alex Andersen
(mobil 29 70 28 72) senest
den 6. januar.

Torsdag den 27. januar kl. 13.30 i forsamlingshuset
Esbjerg pensionistorkester
Esbjerg pensionistorkester har nu eksisteret i ca. 40 år og sætter en ære i at
spille publikumsvenlig musik. Som mange andre musikere er det glade mennesker, der trives, når tonerne gjalder.
Der kommer et udpluk af orkestret under navnet ”De glade Venner”.

Old Boys fodboldsæson.
9
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Nye priser i HSI / HSI/Mette Bjergmark
Fra 1. januar 2022 er der nye priser på leje af hal og samlingssal i HSI. Som noget nyt kan klublokalet lejes til aktivitet med spisning i 4 timer for en fast pris.
Hvis I skal holde en fest, der tager mere end 4 timer, så kan enten klublokalet
eller samlingssalen lejes til en fast pris.
Klublokale til møder 					
Pr. time
Klublokale til arrangement med spisning (max 4 timer)
(fra nøgle udleveres til den afleveres)			
Fast pris
Klublokale til fest (over 4 timer)			
Fast pris
Samlingssal til møder					
Pr. time
Samlingssal til fest (over 4 timer)			
Fast pris
Hele hallen til aktiviteter ved leje af andre lokaler Fast pris
Halv hal til aktiviteter ved leje af andre lokaler
Fast pris
Fest i hele hallen					
Fast pris
Fest i halv hal						
Fast pris
Borddækning fra kl. 18:00 dagen før			
Fast pris
Hele hallen til aktiviteter *				
Pr. time
Halv hal til aktiviteter *				
Pr. time
Leje af badmintonbane *				
Pr. time

200 kr.
600 kr.
1.200 kr.
200 kr.
2.000 kr.
900 kr.
600 kr.
5.000 kr.
4.000 kr.
400 kr.
350 kr.
200 kr.
100 kr.

* Kan også lejes uden forudgående aftale, men så skal der betales for løse timer
på MobilePay nr.: 945471, før aktiviteten starter. Øvrig leje betales ved at overføre beløb til HSI’s konto senest 1 uge før arrangementet.
Leje af lokaler (ikke ad hoc løse timer) kan ske hos Anette Bjerrum Jørgensen,
tlf. 51 71 99 58, bjerrum-sejstrup@get2net.dk.
Ved leje af løse timer kan nøgle lånes hos en af HSI´s forretningsudvalgsmedlemmer: HC Jochimsen, Keld Østergaard, Flemming Præst eller Mette Bjergmark.
Ved øvrig leje af lokaler udleveres nøglen efter aftale hos Hanne Østergaard,
Ole Wind eller Flemming Præst.
Med venlig hilsen HSI
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Generalforsamling i Ideforum / Mette Fredslund
Hermed indkaldes til

Generalforsamling i Ideforum
1.februar 2022, kl. 19 i Ideforums lokale.
1. Valg af dirigent
2. Valg af skriftfører
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt.
			
Bestyrelsen.

Seniorklubben / Bestyrelsen
Skal seniorklubben nytænkes?

Forud for generalforsamlingen i oktober havde seniorklubbens bestyrelse stillet
spørgsmålet: ”Har seniorklubben udspillet sin rolle efter 50 år”. Der kom ikke
mange tilkendegivelser eller megen debat ud af det, så bestyrelsen arbejder,
sammen med dem der trådte ud af bestyrelsen, videre med spørgsmålet frem
mod næste generalforsamling den 21. april 2022.
Der er jo ikke tvivl om at samfundsstrukturerne har ændret sig radikalt også
for seniorerne igennem de sidste 50 år, så måske skal vi også gentænke seniorklubbens virke – skal aktiviteterne, formen eller indholdet justeres? Vi arbejder
på at finde en konsulent der har erfaring vi kan trække på.
Vi har en forening med mange medlemmer og en sund
økonomi, men har vi de rigtige aktiviteter?
Hvad ønsker medlemmerne?
Traditionelt er der møder hver 14. dag med gæsteforedrag, -fortælling eller
andet, herefter kaffebord og lidt kortspil for dem der har lyst til det. Derudover
flere udflugter og ture.
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For nogle år siden supplerede vi med muligheden for at spille petanque, og ja,
det er jo en succes-historie, som har resulteret i en selvstændig petanqueklub.
Hvis der skal ske noget nyt og være ledige dage i ugen til andet end senior- og
petanqueklub skal vi sætte fokus på de faste møder – gøre noget anderledes her
og ikke lave flere nye klubber, men skal der gøres noget, og eventuelt hvad?
Hvad nu hvis der ikke hver gang er en gæst udefra, men måske kun hver 2. eller
3. gang? Hvad skal vi så mødes om? eller hvordan kan der ellers nytænkes? Her
er det vi gerne vi have nogle forslag.
Skal vi selv komme med en tanke kan det f.eks. være:
At lave møder som en slags ”Seniorcafé” hvor fællesskab, samvær og samtale er
i fokus. Selvfølgelig skal der spilles kort, som der er tradition for, men andre vil
måske gerne være sammen og snakke over et brætspil eller lignende, og andre
igen har måske lyst til en travetur inden vi sætter og til det fælles kaffebord.
Måske skal det være noget helt andet?
Vi håber mange har lyst til at komme med idéer og forslag. Kontakt gerne
Gerda på tlf. 75173145 eller mobil 28830845 eller skriv en mail til:
gerda_bjerrum@icloud.com
MEN når det så er sagt, har bestyrelsen også en anden udfordring:
EN NY BESTYRELSE!
Ved generalforsamlingen i oktober genopstillede Alex, Erik og Eilif ikke. Det
blev besluttet at bestyrelsen kan bestå af blot 3 medlemmer, dog med ret til
selvsupplering op til en bestyrelse på 5 medlemmer, hvis der kan findes villige
emner.
Gerda og Knud var ikke på valg, mens Lena kom ind som nyt medlem. Da
både Gerda og Knud ikke ønsker at genopstille ved generalforsamlingen til
foråret, er der hårdt brug for nye kandidater.
Så HVEM brænder for at være med i processen, lægge et nyt program og
eventuelt sætte nye tiltag i værk? Har DU lyst, så kontakt en i bestyrelsen, for vi
håber bestemt ikke at seniorklubben skal lægges ned efter 50 aktive år.
Bestyrelsen: Gerda Bjerrum, Knud Hansen og Lena Randrup samt
Alex Andersen, Erik Alberg og Eilif Fogh Pedersen.
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Nyt fra Lokalrådet / Claus Simonsen
På årets sidste møde var mange punkter oppe at vende. Vi får ikke lov til
at sætte farten ned, bare fordi det snart er jul.
I det store og hele føler vi i lokalrådet at vi bliver fint behandlet af kommunen, men vi har ved flere lejligheder oplevet at ting er blevet iværksat uden at vi er blevet informeret: Vejtræer på Kjærgårdsvej, salg (eller
ej?) af den gamle skole i Hunderup, etablering af en vuggestue, osv. Vi
vil henvende os til kommunen og bede om afklaring på de ret mange
spørgsmål vi har, og vi vil derudover bede om fremadrettet at blive bedre
informeret, så vi kan svare på borgernes rimelige spørgsmål.
På årsmødet blev vi opfordret til at tage projekt Hollænderskoven/Dammosen op igen. Vi undersøger hvor langt projektet kom i første omgang,
og vil se hvorledes det kan bringes videre.
På et tidligere møde med kommunen bad vi om at de slidte busskure blev
udskiftet – det er sket (hurra!)
Præsentationen af lokalrådet på www.hunderup-sejstrup.dk bør opdateres. Vi tænker over det til næste møde.
Sidste forår modtog vi en opfordring til at byrådet kunne komme på en
visionsrundtur i kommunen, og samtidig skete der ting i den store verden der ændrede alt. Vi forhører om en sådan rundtur stadig er relevant;
for så er vi interesserede …
Onsdag d. 12. januar kommer kommunens landdistriktskoordinator og
fundraiser Caroline på besøg i Sejstrup Forsamlingshus, hvor der skal
tales finansiering af husets ombygning. Senere på aftenen har områdets
foreninger mulighed for at møde op og få gode råd af Caroline.
Lokalrådet vil ønske alle i Sejstrup og Hunderup en rigtig glædelig jul og
et godt nytår!

SOGNEARKIVET

v/ Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19,30 til 21,30
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Nyt fra kirkegården / Lone Bruun
Ja så er vi i gang igen
på kirkegården. Her
sidst på året (hvis
vejret vil) får vi besøg
af Bramming have
og anlæg, som skal
oplægge vores pigsten om kirken, der
vil komme en fast
brostenskant og der
fyldes op med pigsten
Som nu
Med brosten i stedet for granitkantsten
Og mens de nu alligevel er her får vi lavet mere græs på nordsiden (over mod
boldbanen)
Træerne der er fældet og vil blive skiftet ud med græs og en vildblomsterkant
til foråret

Dette område af kirkegården vil blive til vores rekreative område, med bænk og
skygge under de store ege.
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Månedens kryddersnapseforslag - Mælkebøtterod
Allerede i januar kan man finde
mælkebøtteplanter mange steder.
•
Grav 4 flotte mælkebøtterødder op
•
Rens dem godt og skær dem
i 5-10 cm. skiver
•
Kom dem på glas, dæk dem
godt til med vodka eller brøndumsnaps
•
Trækketid 1-3 uger
•
Kan fortyndes efter smag og
behag
•
Drikkes med det samme
men kan også gemmes
•
Kan sødes
Jeg har læst, at mælkebøtterod har medicinsk virkning på mange forskellig ting
fx hovedpine, mavebesvær, styrker hjertet, lever besvær og galdesten.
Vh Mette Bjergmark, Snapseklubben

Fra Snapseklubbens årsmøde. (Foto Eilif Pedersen)
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Hunderup - Sejstrup 2021 - 2022 / Knud Runge
Aldrig har det været så positivt at være negativ, som i denne Coronatid!!
Men ikke mere om Corona, nu vil jeg tage de positive briller på og se på
landsbyens aktiviteter og udviklingsmuligheder i 2022.
Næsten alle Folketingets partier har d. 29. nov. 2021, lavet en aftale om at
støtte de stærke og levende landsbyer på flere fronter.
I aftalen er der nævnt tilskud til:
Borgerdrevne butikker både til etablering, ombygning, mv.
Bredbånd, Naturstier mv
Desuden vil man lave en forsøgsordning med frilandsbyer. Man vil
udvælge 10 landsbyer på op til 1500 indbyggere, som sættes fri af eksisterende lovgivning.
I første halvdel af 2023 skal man træffe beslutning, om der skal sættes
gang i forsøgsordningen.
Det er helt fint, at staten og kommunerne har set, at centraliseringen har
haft en pris.
Det er også fint, at der gives tilskud til flere initiativer og projekter f.eks.
LAG midler, men ingen tvivl om, at det er det lokale engagement, der er
afgørende for, om en landsby skal udvikles eller afvikles.
Her tror jeg, at vi står godt i vores landsby, som er både stærk og levende, som der står i betingelserne for at være med i projektet: Mere liv i
landdistrikterne
Mht. at være en levende landsby, kan man bare se i Landsbyposten, hvor
mange aktiviteter, der arrangeres af vore foreninger og udvalg. Her kan
nævnes nogle ting, som er i gang netop nu:
Solcelle udvalget er godt i gang med deres (vores) projekt. Flere end
beregnet har tegnet anparter i selskabet. Økonomien bliver jo bedre, jo
højere elprisen er, det er måske en af grundene til den store interesse?
Der er bare problemer med levering af materialer i øjeblikket, derfor er
der ikke gang i arbejdet endnu. Udvalget har også en aftale med kommunen om at undersøge muligheden for fjernvarme i landsbyen. De har et
rigtig godt samarbejde med kommunen om hele projektet.
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Boligudvalget er godt i gang med at få lejeboliger på Jægervænget sammen med parcelhusene. Planen er, at der skal bygges 2 lejeboliger på 1
parcelhusgrund og så skal de ligge spredt. De skal altså ikke ligge i forlængelse af hinanden, som de gør mange steder. Ideen er, at det vil give
et bedre miljø mellem beboerne. Flere har spurgt: Hvornår bygger de?
Boligforeningen siger, at de høje materialepriser er med til at udsætte
starten. Men de må snart i gang. De har jo fået bevilget grundkapital af
kommunen. Boligforeningen har heller ikke bestemt, om de vil købe
skolen og lave lejeboliger der. Det må vi i boligudvalget presse på for at få
afklaret.
Ideforum har lavet flere ting til Landsbyen: Dyrene i Haven, Perler på en
snor ved skolen. I år har de lavet julehjerter til Landsbyen. Fint at de både
har det hyggeligt og tænker på Landsbyen.
Mange af HSUG`s udvalg laver et kæmpe arbejde. Fodbold og håndbold
går så godt, at de trækker folk ude fra.
Kirken har også mange arrangementer ud over gudstjenesten. Der er
baby/børne sang/salmesang, fastelavnsfest, film – og foredrag, musik i
kirken mv.
Seniorklubben har en meget aktiv bestyrelse. De har gode foredrag med
højskolesang, flere foredragsholdere er overraskede over den gode sang i
salen. Klubben arrangerer udflugter, petanque ude og inde mv. Ja, måske skulle foreningen hedde: ”H/S Højskoleforening”. Mange voksne/
ældre tager jo på højskole for at: Synge, høre foredrag og lave aktiviteter.
Bramming havde en højskoleforening, som er lukket, da der kom for få
deltagere. Lidt sjovt, at vi har en sådan forening, der kører godt. Jeg tror,
at nogle ikke har lagt mærke til, hvor mange gode foredrag, der er i klubben? Der kommer også en del ude fra.
Købmandsbutikken kører godt. Her sker hele tiden noget nyt med nye
udstillinger, og personalet gør et stort arbejde. Der er også en god stemning blandt de frivillige både under arbejdet og ved kaffebordet bagefter.
Stiudvalget for Hunderup og Darum har lavet et forslag til at forbedre
stierne i Hollænderskoven og lave en repos ud i Dammosen, som søen
hedder. Håber lokalrådene og udvalget arbejder videre med projektet.
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Intet varer evigt

Hunderup-Sejstrup

I november 2018 tiltrådte jeg en 5 årig kontrakt (2018 til 2023) med K34 om
leje af lokaler til min købmandsbutik. Der er nu 2 år tilbage af kontrakten og
spørgsmålet er så. Skal jeg blive pensionist eller har jeg energi til at fortsætte og
vil K34 indgå en ny kontrakt med mig som købmand?
Eller skal der findes en ny købmand?
20. august 2022 kan jeg fejre 10 år som købmand
Jeg har fra første dag haft nogle mål for min købmandsbutik, hvilke jeg nu har
indfriet.
Vi mangler nu, at K34 får mulighed for at nå deres mål for Kjærgårdsvej 34,
som jeres lokale købmandsbutik er afhængig af. Renovering af bygningen,
lokalerne og udendørsareal.
I alle de år, hvor jeg har lejet mig ind i lokalerne på Kjærgårdsvej 34, har tilbagemeldingen været ”det har vi ikke råd til”
Det er lykkedes for bestyrelsen for K34,
at finde penge til nødvendige udskiftninger, men det har holdt hårdt. Kjærgårdsvej 34 trænger til en kærlig hånd.
Handling SKABER forandring – Butiksdrejebogen – fra slidt til nyt
Vil Hunderup-Sejstrup bevare deres
lokale KØBMANDSBUTIK, skal der
handles nu, før det er for sent.

Mit NYTÅRS ønske for
Hunderup-Sejstrup

Mit NYTÅRS-ønske for HunderupSejstrup er, at I, og helst i januar måned
2022, vil nedsætte en arbejdsgruppe,
som sammen med DAGROFA finder
12
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ud af, hvordan I kan sikre en fremtid for købmandsbutikken i Hunderup-Sejstrup.
HUSK I står ikke alene – DAGROFA har en offensiv strategi om at bidrage til
en positiv udvikling i by og på land.
Er der borgere blandt LANDSBYPOSTENs læsere, som brænder for, at der
er en lokal købmandsbutik i Hunderup-Sejstrup i fremtiden og som vil
kunne afse fritid, så kontakt K34 ved Michael Rosendal eller jeres lokale
købmand, Anna Grethe.

Hunderup-Sejstrup

er din lokale dagligvarebutik. Vi har alt hvad du skal bruge i den daglige madlavning samt
festlig samvær.
Socialt samvær, glade voksne og børn, gør at Min KØBMAND
Hunderup-Sejstrup skaber liv og glæde i vores lokale samfund.

Du op din familie ønskes alle
en GLÆDELIG JUL og et GODT NYTÅR.

fra alle os hos din lokale købmand
Astrid, Sebastian, Rikke, Line, Anette
Celina, Line I., Kamilla, Teresa, Thea, Isabella og Anna Grethe
Jeres lokale købmandsbutik overlever ikke uden vores frivillige hjælpere – en
STOR STOR tak til jer alle. Der er virkelig brug for jer.
STOR TAK også til mine medarbejdere. I gør et kanon godt arbejde. Købmanden har en høj standard, det ved I og det kræver en indsats af jer. TUSIND
TAK.
Købmandens venner v/Dorthe – igen et stille år – men de vender tilbage – TAK
Dorthe.
K34 tak for samarbejdet i 2021. STOR TAK fordi I er mødt op, når købmanden
har ringet SOS.
Købmanden har i flere år ønsket en renovering af FRUGT-og GRØNT afdelingen, Pengene fandt jeg og til Lars Jensen en stor tak til dig for udskiftningen.
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Alle vore dejlige kunder – en stor tak for jeres altid gode humør. I har bakket
godt op om jeres lokale købmandsbutik. Vi får rigtig mange flotte tilbagemeldinger, hvilket vi værdsætter meget.
Til dig som er flyttet til Hunderup-Sejstrup – TUSIND TAK for jeres positive
tilgang til jeres nu lokale købmandsbutik. I med til at udvikle vores købmandsbutik. I kommer med ønsker til vareudvalget, I fortæller om hvad I godt kan
lide og hvad vi kan gøre bedre. Fortsæt endelig med det.
Det er for jeres egen skyld
I skal huske, at det ikke er for købmandens skyld, I skal handle i butikken, det
er for jeres egen skyld. En købmandsbutik betyder ALT for jeres lille by, og derfor er det så vigtigt, at I alle lægger en stor del af jeres daglige køb her.
Og I har en købmand og et personale og frivillige hjælpere, der knokler for en
god butik med flot udvalg. Vi gør det hårde arbejde, Du skal bare handle der.

Vedr. Knud Runge HSF indlæg og fjernvarme/solcellepark.
Landsbyposten har fået denne besked:
Jeg har ikke nyt i sagen, udover det der blev nævnt på sidste borgermøde med borgmesteren
Der skulle dog være en status på vej fra Din Forsyning, men det må komme via Hunderup Sejstrups Fremtid.
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FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP

Jan B. Andersen, Formand 28 49 50 29, jan.b.andersen@bbsyd.dk
Vicki Hejn, Kasserer, 30 70 86 70, hsugkasser@outlook.dk
Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
Doris Præst, 40 33 42 97, kirketoften9@gmail.com
Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, mai.riddersholm@gmail.com
HJEMMESIDE: www.hsug.dk

		

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON: Claus Jæger, 75 17 38 53 / 22 78 82 39. Dan Andersen, badminton@hsug.dk
BILLARD/E-SPORT: Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
FODBOLD: Lars Jensen, 60 92 30 08, Doris Præst, kirketoften9@gmail.com
GYMNASTIK: Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, Lone Arge-Kristensen, 60 13 82 01,
Tanja B. L. Jensen, 22 56 22 79
PETANQUE: Alex Andersen, 29 70 28 72, petanque@hsug.dk
TENNIS: Jan B. Andersen 28 49 50 29, Eilif Fogh Pedersen, 40 17 28 17, tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com
FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix Jensen, 40 37 77 32.
UDLEJNING: Camilla Hejn, 75 17 24 02, sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I IDRÆTSSAL: H.C. Jochimsen, 40 53 23 19.
UDLEJNING: Lejf Bjerrum Jørgensen, 51 71 99 58, bjerrum-sejstrup@get2net.dk
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: Jørn Boesen Andersen, 29 79 48 41, jande@esbjergkommune.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: Jørn Høeg, 20 34 13 04, 1988hsfb@gmail.com
IDEFORUM: Mette Fredslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com
K-34: Michael Rosendal, 28 15 13 73 / 53 50 07 71, mr@simplehomes.dk
KØBMANDENS VENNER: Dorthe Knudsen, kobmandensvenner@hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Lene Søgaard, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 42 48 19 55, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Jan Skovsgaard Christensen, 40 14 79 68, ljsc58@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Gerda Bjerrum, 75 17 31 45 / 28 83 08 45, gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
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Sognekalender
/ januar
Torsdag den 13. januar kl.
13.30
Besøg hos ”TOYOTA” i Ribe

Afgang
13.00, hvor
vi fylder bilerne op.
Ons 29
dec fra
19forsamlingshuset
Folk Lovers ikl.
Hunderup
Kirke
Søn
30dag
decbliver
9,30der mulighed
Aktivitetsgudstjeneste
i Hunderup
Kirke
Denne
for at opleve, hvad
der sker bag
kulisserne
hos bilfirmaet
”Toyota”Frist
i Ribe.
får en rundvisning
udstillinger,
værksteTor
6 jan
for Vi
tilmelding
til Toyotai (s.
3)
der og dækhotel m.v.
Tor
13 jan 13,30 Seniorklubben besøger Toyota i Ribe (s. 3)
Herefter samles vi i kantinen, hvor indehaver, Louis Lund, vil fortælle lidt
Tor
27 jan og 13,30
Venner”
i Seniorklubben
16)bliver ogom firmaet
bilsalget,”De
og glade
hvordan
du finansierer
din nye bil.(s.
Der
biler, hvor der venter
udfordringer
med at gøre dem
Tirså fortalt
1 febom fremtidens
19
Generalforsamling
i Ideforum
(s. 5)
miljøvenlige.
Ons
feb og18
i Sejstrup
Forsamlingshus
(s. 2)
Louis23Lund
Toyota Generalforsamling
vil traktere os med kaffe
og kage
og vil derfor gerne
vide, hvor mange vi kommer.
Tilmelding er derfor nødvendig til Alex Andersen
(mobil 29 70 28 72) senest
den 6. januar.

Torsdag den 27. januar kl. 13.30 i forsamlingshuset
Esbjerg pensionistorkester
Esbjerg pensionistorkester har nu eksisteret i ca. 40 år og sætter en ære i at
spille publikumsvenlig musik. Som mange andre musikere er det glade mennesker, der trives, når tonerne gjalder.
Der kommer et udpluk af orkestret under navnet ”De glade Venner”.
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