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HUSKEKALENDEREN
Ons. 4. maj 16.30
Ons. 11. maj 19.00
Lør. 14. maj 8.10
Man. 16. maj 19.00
Tir. 24. maj 9.00
Ons. 25. maj 19.30
Tor. 26. maj 18.00
Tor. 2. juni 9.00
Tor. 2. juni 13.0
Tor. 2. jun. 17.30
Tor. 2. jun. 18.30
Tor. 2. jun.
Fre. 3. jun. 17.00
Fre. 3. jun.
Lør. 4. jun. 18.30
Lør. 4. jun.
Søn. 5. jun. 13.45
Tor. 9. jun. 19.30
Man. 1. aug. 13.00

Tennisinstruktion for ungdom
Møde om forening for indiske skolebørn
Sogneudflugt til Silkeborgegnen
Borgermøde i samlingssalen
Seniorklubbens udflugt til Giveområdet
KWIK-SPAR’s generalforsamling i HSI
Cykeltur. Alsbro – Strat - Parken
Pilgrimsvandring fra Vilslev til Hunderup
Gudstjeneste i Hunderup kirke
Moseløbet. Halvmaraton starter
Moseløbet. Øvrige ruter starter
Landsbyfest. Hockey, moseløb, sildebord
Cykelsponsorløb ved hallen
Landsbyfest. Hockey, cykelsponsorløb, spisning,
fest
Fællesspisning i landsbyfestteltet
Landsbyfest. Familiedag, fodbold, fællesspisning,
lagkagekonkurrence
Grundlovsmøde på Riber Kjærgaard
Generalforsamling i Sejstrup By Beboerforening
Hunderup Fritids Klub åbner

Tennis er i fuld gang
Man kan stadig nå at tilmelde sig
Husk instruktion for børn onsdag den 4. maj kl. 16.30.
Henv. Alex Andersen 75172872 eller 29702872
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Lokalrådet indbyder til

Borgermøde
Om realisering af landsbyplanen
Mandag d. 16 maj kl. 19.00 i Samlingssalen HSI
Mød op og vær med til at gøre Hunderup Sejstrup
skønnere og mere attraktiv at bo i.

På lokalrådets vegne
Lejf Bjerrum Jørgensen
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Generalforsamling i
Sejstrup By Beboerforening
Torsdag den 9. juni 2011
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.

Venlig hilsen bestyrelsen
Sigfred Bjerrum, Signe Hansen,
Birgitte Lützen,
Tommy Ebbesen og Pia Bjerrum
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Hunderup Fritids Klub

Åbner 1. august 2011 i HSI
Her er 10 grunde til at DU skal sende dine børn i
HFK i stedet for anden fritids ordning
Åben dagligt fra 13.00 – 17.00
Åben hele året rundt undtagen helligdage
Ingen til eller fravalg alt er inklusiv i prisen
Dvs. feriemodul, morgenmodul*, frugt osv.
1400,- kr. / måned / barn
Du betaler kun 11 måneder om året
Fokus på bevægelse og friluftsliv
Aflever og hent dine børn på P-plads ved HSI
Du støtter lokalt
Uddannet personale
*. Morgen modul kan fravælges, og så er prisen kun 1200,kr. / måned
Henv. Claus Jæger: clausjaeger@mail.dk Tlf. 75 17 38 53 / 22 78 82 39
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Så er det igen blevet tid til at have cykel – sponsor løb på programmet til årets Landsbyfest.
Fredag d. 03.06.- 2011 kl. 17 – 18.00 ved hallen i Hunderup –
og du kan cykle med
Din opgave som cyklist består i at finde nogle som vil sponsere dig, og ikke mindst at cykle rigtig mange omgange.
Der vil være præmie til
Til den med flest indtjente penge,
Til den der cykler flest omgange,
Til den sjoveste cykel.

Tilmelding skal ske på en blanket, som du kan finde hos kwik
spar, senest 01/06-2011.
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Moseløbet
3 ruter i 2011
Kom til Landsbyfest og løb det årlige Moseløb i den flotte natur omkring Hunderup-Sejstrup.
I 2011 har vi tre forskellige løberuter.
Kort rute på 4,5 km. i fladt terræn og mest på asfalt.
Lang rute på 10,5 km. i fladt terræn på asfalt, gennem Hollænderskoven og videre på grusvej gennem mosen. På denne rute skal der tages
hensyn til jernbaneoverkørsler 2 steder.
Maraton – ruten på 10,5 km. løbes 2 gange.
Du kan se ruterne på:
http://iform.dk/ruteplanner/bramming/mose-loebet-lang
http://iform.dk/ruteplanner/bramming/moseloebet-kort
Priser
Kort rute:
Børn 5-10 år: gratis
Børn 10–12 år: 20 kr.
Voksne kr. 30 kr.

Lang rute:
Børn 10-12 år 30 kr.
Voksne kr. 50 kr.
Halvmaraton 70 kr.

Tilmelding er nødvendig.
Du skal forhåndstilmelde dig på mail: nonbo@bjnonbo.dk
Husk navn, by, alder, række (dame, herre, pige, dreng) og distance.
Du bedes indbetale senest den 29.05.2011 på
Regnr. 4630 kontonr. 0450012394.
Løbet er den 02.06.2011 med start på kort og lang rute kl. 18.30 og
halvmaraton kl. 17.30.
Der er efter løbet vand til børnene og sildebord og øl/vand
til de voksne.
Med venlig hilsen
arr. af Moseløbet
u/Landsbyfestudvalget
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Landsbyfesten 2011

Fællesspisning i teltet
lørdag den 4.Juni kl. 18.30

Menu:
Lækker marineret kalkunbryst
Ovnstegt saftig hamburgryg/skinke
hertil
luksus salatbar m.Dressing
små ristede krydderkartofler
brød & smør

Pris:
Voksen kr. 130,Børn (til og med 12 år) kr. 65,Billetter købes i Kwik Spar, Hunderup fra
mandag den 2. maj frem til og med
søndag den 29. maj
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Pak madkurven

Pak madkurven,
saml venner, familie & naboer
til en festlig aften i teltet
Der står grill til fri afbenyttelse på pladsen
Fredag d. 3.Juni kl. 19.00
Præmie
Til den flotteste/ bedste/sjoveste
bord dækning
Husk at reservere bord, hvis i er flere der
gerne vil sidde sammen.
Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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GRUNDLOVSMØDE
SØNDAG 5. JUNI KL. 13.45
PÅ RIBER KJÆRGÅRD

Program:
KL. 13.45 Musikken spiller op
Kl. 14.00 Velkomst og fællessang
Kl. 14.10 Grundlovstale ved Anne Marie Morris, Løgumkloster Højskole
Kl. 14.40 Fællessang
Kl. 15.00 Kaffe.mm
Kl. 15:30 Gymnastikopvisning ved Bramming Gymnastik- og Idrætsefterskole
Kl. 16.15 Afslutning
Helle Hvitved

Kr. Himmelfartsdag den 2.juni
Alternativ Pilgrimsvandring
fra Vilslev til Hunderup !
Kl.9.00 starter vi med morgensang og fortælling i Vilslev Kirke
Vandring gennem mose og skov til Hunderup.
Der er hestevognstransport til gangbesværede.
Der bliver flere stop undervejs, hvor der fortælles egnshistorie.
På Riber Kjærgård, serverer MR kaffe og boller.
Kl. 13.00 er vi ved Hunderup Kirke, hvor der er en kort gudstjeneste.
Spisning af medbragt mad ude eller inde afhængig af vejret.
Mulighed for at få madkurven transporteret.
Læs mere på kirkens hjemmeside : vilslev-hunderup.dk
Menighedsrådet.
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Cykeltur 26. maj
Alsbrovej - Strat - Parken
Vi stopper ved Claus Jæger og hører om hans kommende produktion og hilser på hestene.
Vi slutter i Parken med kaffe, mad og musik.
Her vil Jørgen og Helle fortælle om parkens funktion og beplantning før og nu.
Vi mødes kl. 18 ved Kwik Spar
Medbring kaffe, mad og tæpper til at sidde på
Helle Hvitved

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
maj.
01. maj, 1. sø.e.p. Konfirmation kl. 10.00
08. maj, 2. søndag efter påske ingen
15. maj, 3. søndag e. påske TKH* kl. 19.30
20. maj, Bededag kl. 10.00
22. maj, 4. søndag efter påske kl. 11.00
29. maj, 5. sø. e. påske: LUKKET KIRKE

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Program for Lan
Torsdag d. 02.06.11
16.00

Hockeytunering

17.00

Moseløbet

17.30
18.30

Halv Maraton 21,1 km
4,5 km og 10.5 km

19.00

Sildebord

19.30

Præmieoverrækkelse
Moseløbet

20.00

Åbningstale
Formand for HSUG

20.30

Landsbydysten
Hunderup/Sejstrup

23.00

Fredag d. 0
16.00

Hockeytunering Fi

17.00

Sponsor/ Cykelløb

19.00

Fællesspisning
Ta` selv mad med
Der vil stå grill på

22.00

Bandet: kiss me I`
spiller op til

02.00

Teltet lukker

Teltet lukker
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ndsbyfesten 2011

03.06.11

inale

Lørdag d. 04.06.11
09.30

b
10.00

Gratis kaffe og rundstykker
Sponsor
Roxy Bageren
Familiedag
Aktiviteter for børn og voksne
Pony ridning
Ansigtsmaling
Loppemarked
Konkurrencer

d
å pladsen
16.30

Børnedisco

18.30

Fællesspisning
Buffet

`m Danish
dans

Underholdning
20.00

Lagkagekonkurrence

24.00

Teltet lukker
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Sogneudflugt til Silkeborg.
Lørdag, d. 14. maj 2011.
I år går turen til Silkeborg-egnen, hvor vi først skal besøge det forholdsvis ”unge” Sejs-Svejbæk sogn. Kirken er en smuk ,utraditionel trækirke,
indviet 1989. Helt unik er kirkegården, som dels er skovkirkegård og
dels udformet som en labyrint.
Medbring termokande (til formiddagskaffen. Menighedsrådet giver
brød).
Senere skal vi besøge papirfabrikken, hvor landets pengesedler blev
trykt frem til 2000. Papirfabrikkens område er forvandlet til en helt ny
bydel med boliger, erhverv, museum og andre kulturelle institutioner.
Herefter vil der blive lejlighed til en kop kaffe eller andet på egen hånd,
inden vi kører ud og nyder egnens smukke natur.
På turen hjemover holder vi ind ved et hyggeligt spisested, hvor aftensmaden serveres.
Pris for turen incl. mad og entre er 175 kr.
Afg. Vilslev Kirke kl. 8.00 og Hunderup Kirke kl. 8.10.
Vi er tilbage igen ca. kl. 19.30.
Tilmelding senest 5.maj til :
Lena Randrup. verner.lassen@mail.dk Tlf.:75173097 eller
Anette Bjerrum Jørgensen. Tlf.: 75173591.

Vilslev - Hunderup Børnekor
afslutter sæsonen med en lille
FORÅRSKONCERT
I Vilslev Kirke
Onsdag,d. 25. maj kl. 17.
Alle er velkomne !
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Ny kirkesanger.
Vores kirkesanger gennem 17 år, Allan Seerup, har valgt at stoppe
hos os den 31.marts.
Vi har været glade for Allan og hans måde at udføre sit arbejde på, men
forstår godt,at han ønsker at holde mere fri om søndagen!
Efter Allans sidste tjenestedag ved gudstjenesten d. 27. marts tog vi afsked med ham ved en lille reception i klubhuset.
Vi har nu ansat en ny kirkesanger, Finn Dahl Pedersen.
Finn er 49 år, tidligere kirkekorsanger i St. Catarinae
Kirke i Ribe. Han uddanner sig for tiden på Løgumkloster
Kirkemusikskole. Finn har en smuk tenorstemme og har
tidligere sunget i Ribe Gospelkor, synger nu i Ribe Mandskor.
Vi glæder os til samarbejdet med Finn.

Menighedsrådet.

Vilslev - Hunderup Børnekor
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SIDSTE NYT
Januar kvartal samt april 2011

KWIK SPAR Hunderup
Økonomi
Januar kvartal
Omsætning
Ekspederede kunder
Antal ekspederede
kunder pr. dag
Antal varer
Gennemsnit pr. kunde
Gennemsnit pr. vare

2010

2011

1.495.530

1.523.817

12.586

13.180

140

146

110.647

127.548

118,86

115,64

13,52

11,95

Bemærkninger
Meromsætning, i alt 28.287 kr.
594 flere kunder i butikken i de sidste 3
måneder
altså flere kunder i butikken dagligt
I har købt 16.901 stk. varer mere i de
sidste 3 måneder

Er det blevet billigere at handle
i KWIK SPAR?

Sidste nyt fra bestyrelsen
Ole Jæger har af personlige årsager valgt at stoppe sit arbejde i bestyrelsen. .
Anna Grethe Madsen (Madam Madsen) er indtrådt i bestyrelsen i stedet for
Ole Jæger frem til generalforsamlingen i maj måned. I samarbejde med Line
har Anna Grethe i den sidste måned udarbejdet statistikker for at få belyst omsætning, åbningstider, dækningsbidrag, landsbytillæg, kontoordning og meget,
meget mere. Derudover har Anna Grethe, ifølge aftale med Line, iværksat tidligere forslag om at få hjælpere i butikken og til benzintanken.

Personale
I slutningen af året 2010 besluttede Bestyrelsen at opsige personalet i KWIK
SPAR Hunderup til fratrædelse pr. 28. februar 2011 grundet økonomiske vanskeligheder. I februar måned kunne vi så genansætte Line og Peter igen, efter
at vi fik tilført mere kapital, men i en tidsbegrænset ansættelse frem til 31. maj
2011.
Line manglede at afholde ferie og som aftalt, skal restferien afholdes inden 30.
april 2011. Line trængte til at holde ferie, men syntes heller ikke, at hun kunne
svigte butikken. Her har vi, taget beslutningen for Line og butikken fungerede i
uge 15 i et samarbejde mellem Bestyrelsen, Peter, Celia, Annie og Jeppe
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Økonomien i butikken gør, at der i øjeblikket ikke er penge til at ansætte flere
medarbejdere. Heldigvis har rigtig mange henvendt sig og tilbudt deres hjælp til
butikken. Efter aftale med Line vil Anna Grethe kontakte vores hjælpere, når der
er behov for ekstra hænder i butikken og udenfor.

Efter Line’s ferie
Line har, den første dag efter hendes ferie, valgt at sygemelde sig resten af hendes ansættelsesperiode. Hvilket vi har imødekommet. Line har gjort en stor indsats i butikken. Det er en stor udfordrende og meget krævende opgave, og Line
har ikke haft det nemt i de sidste måneder. Line er derfor nået til enighed med
bestyrelsen om at stoppe med udgangen af maj måned.

Efter Line
I en periode frem til august 2011 vil Peter i samarbejde med Jeppe føre butikken
videre. De har begge ydet et kæmpe arbejde i butikken under Line’s ferie og har
sagt ja til at fortsætte. Derudover vil I af og til møde Anna Grethe i butikken. Er
der spørgsmål eller ønsker, er I meget velkommen til at kontakte Anna Grethe i
butikken eller på tlf. 76 56 03 72.
Vi vil også i denne periode, sammen med det nuværende personale, finde svaret
på, hvordan KWIK SPAR Hunderup skal fungere fremover.

Frivillige hjælpere
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 Anna Grethe på tlf. 76 56 03
72.

Familiekonto
Fra den 20. april 2011 har det været muligt at indbetale et beløb på en Familiekonto. I praksis kan din familie, når I ønsker det, indbetale et beløb ved kassen.
Herefter handler du via din konto i butikken.
Og, du afgør selv hvor ofte du vil indbetale et beløb på din konto.
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.

Benzintanken
Michael Bertelsen har sammen med Rikke Skipper Hansen tilbudt at tage ansvaret for Benzintanken.
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De vil ændre priserne (sker ca. 1-2 gange dagligt eller efter behov og priserne vil
følge OK’s Listepris -25 øre). De skal sørge for at vores tanke ikke løber tør for
benzin og diesel samt driften af benzinstanderen. De skal kontaktes, hvis der er
problemer med tanken. – Og de vil gerne udstede kontokort til vores Benzintank.
Står du ved tanken og du har problemer med at tanke, kan du selvfølgelig stadig
kontakte butikkens personale.

Vareleveringer
Vi vil fremover have meget fokus på vores frugt og grønt afdeling – men også de
øvrige afdelinger. Vi får friske varer hjem mandag, onsdag og fredag formiddage,
tidspunktet kan svinge fra tidlig morgen til først på eftermiddagen, men aftalen
er, at det skal ske inden kl. 10.00. I vil som kunder, nogle dage opleve, at vi
mangler varer i butikken, og da skyldes det hovedsageligt, at vi ikke har fået vores leveringer på de aftalte tidspunkter.
Men vi kan også mangle varer, fordi vi har UDSOLGT og det er faktisk et godt
tegn. I stedet for at vi går og ærgrer os over det, så skal vi glæde os over, at det
går godt for butikken. Som Peter siger, så gør vi alt hvad vi kan for, at det ikke
sker for tit, men flere kunder i butikken er altså ensbetydende med flere varer ud
af butikken.

Forårets fester
Skal du bruge drikkevarer til din fest, så henvend dig til vores personale i butikken. Hele kasser med øl og sodavand og uåbnede flasker vin m.m. kan returneres sammen med returpant.
Skal du også selv stå for madlavningen, så kom med din indkøbsseddel og personalet, vil gøre alt for, at alle varer er klar til dig, når du ønsker det.
Nu er vi jo en lille butik, så kom helst 10 dage før din fest, så vi har en mulighed
for at skaffe alt hjem til dig.

Gavekurve
Flotte gavekurve fra 150 kr. Bestilles 2 dage før.

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 3% og den lilla søjle er omsætningen). Du kan også følge med på
www.hunderup-sejstrup.dk under informationstavlen.
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Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes den 25. maj 2011 kl. 19.30
i HSI Samlingssalen.

Sæt allerede nu et stort X i kalenderen og MØD OP!
Vi glæder os til at se dig.
Med venlig hilsen
Købmandsgården Hunderup/Sejstrup og Omegn ApS, bestyrelsen
Tonny Lang, Søren Damkjær, Jesper Brix & Anna Grethe Madsen

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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Kreativ forum
I efteråret 2010 startede kreativ forum op for sognets kvinder i alle aldre.
Mange flotte og kreative ting er blevet fremstillet, bl.a. smykker af cykeldæk, perler og faldskærmssnor.
Tasker af lynlåse, dåsekapsler, kaffeposer og rul patchwork på snor.
Decoupage, malerier og knust glaskunst i form af hjerter til ophæng.
Indimellem er der blevet tid til ganske almindelig håndarbejde som strik
og hækling.
Til jul havde vi besøg af Mette Jessen, som havde lavet så mange flotte
juledekorationer, at der måtte 4 biler til for at få fragtet det hele op på
skolen. En skøn aften hvor lokalet duftede af gran og julehygge.
I foråret 2011 skiftede mødedagene til om torsdagen, hvor der kom rigtig mange piger til. Nogle aftener har vi været op mod 18 piger.
Det har været utrolig hyggeligt, og selv om alderen spænder bredt går
snakken og kreative udvekslinger godt. Vi glæder os til en ny sæson, og
til at ses sammen med alle pigerne igen.
Til sidst vil vi kun opfordre andre piger i sognet til at kigge forbi til efteråret. Måske du
mener ikke at have
en hobby, men det
er ingen hindring.
Mange er mødt op
på den måde, og
snart har vi set
dem fordybet i en
af aktiviteterne..
Kærlig hilsen
Rikke Bertelsen
og
Majbrit Ellgaard
Graff Jørgensen
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Forening for indiske skolebørn
Manish School Fundraising er en ny forening til fordel for indiske børn.
VI skal i gang med arbejdet, at starte en ny forening.
Har du lyst til at være med fra starten og evt. kan bidrage med viden omkring opstart af en ny forening, inviteres du til det første møde i foreningen.
Mødet er den 11. maj 2011, kl. 19.00 – 21.00 på Rønnesvinget 2, hvor et
udkast til foreningens vedtægter skal gennemgås og vedtages.
Dagsorden
·
Valg af dirigent
·
Valg af referent
·
Baggrund for stiftelse af foreningen
·
Gennemgang af udkast til vedtægterne – vedtagelse af paragrafferne en ad gangen ved simpelt flertal
·
Vedtagelse af de samlede vedtægter
·
Valg til bestyrelse
·
Evt.
Med venlig hilsen
Bente Nonbo
Rønnesvinget 2
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MINDEORD
Landmand Peder Bom Lambertsen 311032-1383 død 20.03.2011 begravelse
24.03.2011 kl. 13
Fader Johannes Lambertsen 12.2. 1895 død 18.4. 1954 begr. Hunderup
Moder Ragnhild Bodil Pedersen Bom født 1. 12.1897 død 9.9.82 begr. 13.9.82 Hunderup
Ægtefælle Inge Lambertsen 010133-0990 død 1707 2005 Hunderup
Slægtsgården Kragelundgård, Kragelundvej 18

Peder Bom Lambertsen blev født i Kragelund som den yngste af 4 søskende, hvoraf én lever. Forældrene er Johannes Lambertsen og Ragnhild Bodil Pedersen Bom. Fødegården ”Kragelundgård” havde på det
tidspunkt tilhørt slægten i mange år. Peder var 6. generation, født til at
være landmand, det lå så at sige i kortene, at han en dag skulle overtage
gården.
Hunderup kirke har været rammen om slægtens liv i mindst 8 generationer, her blev Peder båret ind til dåb, her er han konfirmeret og viet og
den 24. marts stedt til hvile på Hunderup kirkegård.
Efter endt skolegang i Hunderup, kom han ud at tjene, hos Axel Brock i
Vilslev. Så var han soldat i Varde. Det var han godt tilfreds med, det var
en tid han mindedes med glæde og holdt meget af at fortælle om. En anden oplevelse, som kom til at præge ham for livet, var opholdet på Vestbirk folkehøjskole, i Gedved, nordvest for Horsens. På det tidspunkt, da
han gik der, var den blandt de tre største højskoler i landet og var kendt
for sin sangtradition men også for sin håndværker afdeling. Peder vedblev livet igennem at besøge Vestbirk, når lejlighed bød sig, dvs når
gamle elever samledes. I dag er højskolen nedlagt efter 122 års virke og
omdannet til efterskole.
Peders far, Johannes Lambertsen døde i 1954. Sønnen overtog derfor
gården i en ung alder, giftede sig med Inge, som kom fra Sejstrup, og
som han derfor uden tvivl har truffet på jævnligt, om ikke i barndomsårene så i byens ungdomsliv. Brylluppet stod i Hunderup kirke den 14.
december i 1957, Hans mor, Ragnhild, boede hos dem i den første tid, så
kom døtrene, Grethe og Bente. De voksede op med det fællesskab i arbejdet som landmandslivet dengang krævede. Og det var godt og trygt.
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Faderen pløjede og så’de og sørgede for malkningen, moderen fodrede
kalvene, og når roerne skulle hakkes var både Ragnhild og børnene beskæftiget, Ragnhild arbejdede kravlende. Det bedste var når høsten skulle
ind, da var alle i gang, også Schmidterne, naboens børn, som Peder holdt
meget af.
Inge og Peder tog godt imod svigersønnerne da de kom til. Peder nød
samværet med dem på en anden måde end med sine døtre, det kunne han
ikke skjule. Og svigersønnerne lærte at sætte pris på Peders personlighed.
Han var ikke en mand af store ord. Følelserne bar han ikke udvendigt, han
var selvbevidst på sin egen måde, havde sine små hyggelige særheder, lune indfald og overraskelser med tydelig adresse. Med dem formåede han
at gøre opmærksom på, at det er og vil altid være de små personlige ting
her i livet der bemærkes og huskes, når alt andet er glemt. Grethes børn
Nanna og Maja nåede at opleve landlivets glæder inden ”Kragelundgård”
blev solgt; Bentes børn Nicolai og Camilla kom senere til og måtte nøjes
med duften af et Dyrskue, men oplevelsen gentog sig og blev en tilbagevendende og integreret del af samværet med en bedstefar, hvis billede de
for altid vil bære i hjertet.
Det har nok været med mismod at Peder så ”Kragelundgård” overgå til
andre hænder. Men ikke desto mindre traf han beslutningen, han følte, at
tiden var inde til det, og velsagtens også at helbredet krævede det. Han
havde i mange år haft dårligt hjerte og skulle ikke mindst af den grund
lære sig at holde lidt igen. Men det var for Inges skyld, at de købte hus og
flyttede til Bramming ved årtusindskiftet. Han og Inge nåede ikke at holde
guldbryllup, men det var tæt på. Hun døde for 5 år siden.
Peder fik 10 år i Bramming, men han blev aldrig bymenneske, han vedblev at vende tilbage til Kragelundvej nr. 18, få sig en snak med de nye
indehavere og indsnuse den luft han kendte så godt. Én gang bonde, altid
bonde. Livet har ingen mening, dér hvor brostenen overtager.
Det sidste halve års tid har været præget af skift mellem sygehusene i Esbjerg, Odense og Grindsted og alle de genvordigheder der er forbundet
hermed, men Peder har i alle livets forhold vidst at tage tingene som de
kom. Forleden gav han begge sine piger et klem, sådan som deres mor
også gjorde det en uges tid før hun døde. De opfattede det som en fars
Farvel og i søndags sov han så ind stille og roligt. Æret være hans minde.
Arendse Dyssel
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Seniorklubben er ved at afslutte den indeværende sæson. Det sker med en
petanqueturnering og den årlige udflugt. Først udflugten TIRSDAG DEN
24. MAJ KL. 9.00.
Der er mødetid på P-pladsen over for kirken, hvor Darum Busser er klar
til at fragte os rundt. Første stop er ca. kl. 10 hos Mjødfabrikken i Billund,
hvor der er foredrag, rundvisning og smagsprøver i ca. 1½ time.
Herefter vil sulten trænge sig på, men det klares ved et besøg i Mallehøje
restaurant, der vil servere flæskesteg, rødkål samt brune og hvide kartofler
afsluttende med hjemmelavet is.
Kl. 13.30 når vi frem til Give, hvor der aflægges besøg hos ”Familie på
Farten”. Denne familie er kendt for gennem mange år at foretage rejser til
mange egne på Jorden. Familiens repræsentant, Anne Grethe, viser rundt
og fortæller lidt om rejselivet.
Så er det kaffetid, hvor Gerda og Dagnys hjemmebagte kager skal nydes
sammen med den medbragte kaffe/te. Husk at brygge kaffe hjemmefra.
Forventet hjemkomst mellem 17 – 18.
Prisen for hele arrangementet er sat til kr. 200,- pr. deltager. Tilmelding
hos Gerda Bjerrum på tlf. 75 17 31 45 eller mobil 28 83 08 45.

PETANQUE-TURNERING
I lighed med sidste års nervepirrende turnering, vil der også i år blive arrangeret en petanqueturnering. Tilmelding foregår hos Alex Andersen på
tlf. 75 17 28 72 eller mobil 29 70 28 72. Man kan tilmelde sig parvis eller
individuelt, hvorefter jeg sammensætter hold.
Programmet laves sådan, at 3 hold møder frem på det givne tidspunkt og
spiller alle mod alle. Husk at medbringe lidt til hyggeligt samvær efter
dysterne.
Der spilles på banerne på Kirketoften i Hunderup og på Kirkevej i Sejstrup. Deltagelse er gratis og kræver ingen særlige forudsætninger.
Alex Andersen
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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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Tennisbanen klargøres - gæt hvor langt tromlen er nået!

Nogle produkter fra ”kreativ forum”.
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