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HUSKEKALENDEREN
Tor. 4. sep. 13.30

Seniorklubbens udflugt til Esbjerg havn

Tor. 4. sep.

Badminton. Træningen starter

Søn. 7. sep. 12.00

Parkgudstjeneste i anlægget ved træmændene”

Tir. 9. sep. 15.00

Bowling i seniorklubben starter

Tir. 9. sep. 19.00

Menighedsrådet. Orienterings- og opstillingsmøde til valg

Ons. 10. sep. 19.30

Årsmøde i ”Sogneudvalg” og ”Landsbyrådet” i
forsamlingshuset

Man. 15. sep.

Husk tilmelding til ”Landsby-Scenen”

Tor. 18. sep. 13.30

”Livet på Færøerne”. Knud Jensen i seniorklubben

Uge 40 ca. 1. okt.

Gymnastik starter

Tir. 7. okt. 18.30

Børneteater starter i forsamlingshuset

Tor. 23. okt. 19.00

”Ideforum” starter på skolen

Lør. 25. okt. 18.30

”Irske aften” med Denis McLaughlin i forsamlingshuset

Tir. 11. nov.

Valg til menighedsrådet

Lør. 6. dec. 18.00

Julefrokost i forsamlingshuset

Onsdage kl. 18.00

Tennistræning for børn

Onsdage kl. 19.15

Tennistræning for voksne (over 15 år)

Hver tirsdag

Cykeltræning fra ”Rytterhuset”

Mærkedage
Med udgivelsen af dette nummer, er det 29 år siden ”Landsby-Posten”
så dagens lys.

Nyfødte
Ny rubrik, som vi gerne modtager mange henvendelser til.
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Nyt fra aktivitetsudvalget
Efter cykelturen til Kratskellet blev der valgt ekstra medlemmer til det
nyetablerede aktivitetsudvalg. Det nye udvalg består af Bente Nonbo,
Aage Fredslund, Jette Bendiksen, Ole Ebbesen, og Helle Hvitved. Vi
mener, at vi hovedsagelig skal lave aktiviteter, der indeholder et element
af motion, men det behøver ikke at være et krav. Dog vil vi prøve at lave
en tradition for to motionsture, en i maj og en i august. Vi vil derfor arbejde på følgende aktiviteter i det kommende år:
•
•
•
•

•

Vi assisterer menighedsrådet med aktiviteter for børnene efter
parkgudstjenesten den 7.september.
Cykeltur i maj til søen ved Endrup.
Fælles tur til Varde sommerspil – skønheden og udyret – først i
juli.
Kanotur fra Villebølle Camping til Jedsted i august 2009. Der kan
være max 12 deltager til de 6 kanoer + Helle i kajak. Så kan man
også få en prøvetur i kajak.
Eventuel byvandring sidst i august 2009.

P.u.v. Helle

INDEFODBOLD 2008 – 09
Tilmelding af fodboldspillere – gerne med træner/leder – til
den nye sæson til undertegnede senest onsdag den 10. sep.
pga. tilmelding til turnering.
Kjeld Thomsen tlf. 75101281
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STAFETTEN
Tak til Inge Lise og Elo for stafetten.
Vi bor jo i den yderste del af sognet – ja faktisk helt udenfor – nemlig i
Gørding Sogn, skellet går faktisk ved Løkkeshave, som også hører til
Gørding Sogn.
Da vores første barn, Anne, skulle begynde i skole valgte vi Hunderup
Skole, dels p.g.a. legekammerater de andre børn på vejen skulle jo gå i
Hunderup Skole, og så var skolen en lille skole, men ikke mindst fordi
vi ingen tilknytning havde til Gørding overhovedet – det har vi ikke fortrudt tværtimod.
I forbindelse med Annes skolestart fik vi mange kontakter og venner i
Hunderup og Sejstrup, og vi er utrolig glade for at vores 3 børn, som nu
er hhv. 26, 23 og 18 år, fik muligheden for at gå i Hunderup Skole – i
hele 6 år! Lidt egoistisk vil vi sige, at vi er glade for at vi ikke står i den
situation, som forældrene nu gør med skolegang dér kun til og med 3.
klasse. Alex skrev i sidste Landsby Posten om Susannes store indsats og
arbejde med musik i mange år på skolen – det har vores børn nydt stor
glæde af, men også de øvrige lærere og ’ånden’ på skolen i det hele taget har haft stor betydning. Vi tog – som de fleste forældre – del i det
frivillige arbejde i forbindelse med skolen, forældreråd, skolebestyrelse
m.m.
Som firma har sognet også betydet rigtig meget, vi har mange faste kunder som kontakter os når de mangler en tømrer, vi var med til at starte
byggeriet på Vestervænget og har lavet rigtig meget både på skolen og i
hallen.
Sammenholdet i sognet har stor betydning og er kendt viden om.
Og sammenhold er vigtig, det har vi også altid haft på Sejstrupvej, hvor
vi har et tæt nabo- og venskab med hinanden, mere med nogle end andre, men sådan vil det vel altid være.
Venlig hilsen
Ruth og Michael Vogt
Stafetten gives videre til Kirsten og Bent Madsen.
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KRATSKELLET
Som afslutningstur tog hele skolen til Kratskellet. Det foregik fra
mandag morgen til tirsdag eftermiddag. Og nu skal I høre, hvordan
vi fik tiden til at gå.
Vi ankom til skolen mandag morgen. Vi skulle mødes ude foran
hallen. Vi havde alle vores sager med. Vi lagde vores tasker og poser på fliserne. Vi fik nemlig lov til at slippe for at bære det. Så lærerne og forældrene puttede det ind i deres biler og kørte af sted.
Vi ventede og ventede, indtil vi var klar til at køre. Det var rart endelig at kunne komme af sted.
Cykelturen var ikke så lang. Så det var heller ikke særlig hårdt.
Da vi kom til Kratskellet, skulle vi finde vores ting. Der var kun få af
tingene, der var kommet. Så vi skulle vente lidt, før vi kunne få alle
vores ting.
Det første, vi skulle i Kratskellet, var at sætte telt op. Jeg skulle sove i samme telt som Anders og Jakob. Det var et fint blåt telt. Vi var
de første, der fik sat vores telt op. Vi har jo også været gamle spejdere.
Da vi havde sat vores telt op, skulle vi lægge madrasser, soveposer og andre ting ind i teltet.
Da vi var færdige, skulle vi hjælpe de andre.
Senere fik vi en opgave, hvor vi skulle bygge huler. Jeg var sammen med Cille, Julie, Maties, Alexander og Anne Kirstine. Det var
en fantastisk hule, vi fik bygget. Den var bare halvt færdig, da vi
startede. Det var en gren med masser af blade, der hang skråt nede ved jorden. Så vi lagde bare en presenning, og så var hulen
færdig. Jeg lagde en træstamme derind, som vi skulle bruge som
bænk. Vi skulle lave et kodeord, som ingen andre end de, der var i
vores gruppe, kendte. Jeg tror nok, vi blev enige om, at det var
Leif. Vi valgte det, fordi der nok ikke var andre, der kunne gætte
det. Så det var smart. Da vi endelig var kommet ud af skoven, viste
det sig, at en fra vores gruppe var blevet væk. Vi ledte efter ham i
en halv time. Og så viste det sig, at han havde været oppe ved huset hele 6tiden.
Det jeg hadede mest i den skov, vi var i, var alle de skide myg. Jeg
fik mega mange myggestik.

Det, som vi fik det meste af tiden til at gå med, var at spille rundbold. Det var skide skægt. Der var godt nok ikke særlig meget
plads, der hvor vi spillede. Men det gik godt alligevel. Jeg skød kun
nogle få gode skud, og det gik heller ikke særlig godt med at løbe,
så det var åbenbart ikke min dag.
Vi fik besøg af en naturvejleder, som vi skulle på tur sammen med.
Først gik vi ned til søen og snakkede. Og senere gik vi ind i skoven
og snakkede. Vi fik en masse opgaver, vi skulle løse.
Så blev det tid til aftensmad. Det var Dorthe, der kom med maden.
Vi skulle have grillmad. Vi fik pølser, kylling, kartoffelsalat, brød og
grønsager. Det smagte helt vildt godt.
Lige inden vi skulle sove, fik vi lov til at spille rundbold i et kvarter.
Der gik det meget bedre end før.
Inden vi skulle i seng, nåede jeg lige at gå i bad. Det var dejligt.
Om natten kunne jeg ikke rigtig sove, fordi det var så varmt. Og jeg
synes aldrig, det blev helt mørkt. Men jeg fik da i det mindste lidt
søvn.
Om morgenen næste dag var vi de sidste, der vågnede. Men vi fik
da lidt morgenmad. Jeg fik Cornflakes.
Det næste, som vi skulle, var at pakke teltet og vores ting.
Da vi skulle hjem, skulle vi vente lidt igen. Der var en, der var blevet ked af det, og der var røget en kæde af en cykel.
Da vi kom hjem til skolen, skulle vi tage vores ting. Vi stod bare inde i gangen og snakkede, indtil vi skulle have pizzasnegle. Det var
nogen, vi havde lavet i hjemkundskab. Vi havde lavet noget med
400 pizzasnegle. De smagte rigtig godt.
I den sidste tid, som vi havde på skolen, skulle vi finde nogle billeder fra turen og skrive 7 linier om det.
Jeg synes, det var en sjov tur, men jeg behøves ikke at prøve det
igen.
Skrevet af:
Mathias Fabricius
netop gået ud af 6. kl. på Hunderup Skole
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Nyt og spændende info fra Lokalrådet
Vi har kort før sommerferien afholdt et møde med den ansvarlige for
vores skove/natur i Esbjerg Kommune, herunder HOLLÆNDERSKOVEN. Vores ønsker gik på at genetablere skoven som den tog sig ud inden 03.12.1999 !
Det er lykkedes at få en accept fra den ansvarlige Claus Løth, at inden
24.12.2008 vil skoven igen være farbar og opryddet. Formegentlig sker
denne proces allerede i efteråret og for at bruge Claus Løth`s egne ord,
hvorfor ha` en skov når man alligevel ikke kan bruge den :), men nu er
der lys for enden, så alle glade skov brugere, håber I vil glæde jer over
at skoven igen bliver tilgængelig. Målet er at etablere alle de gamle stier.
Vi ses i skoven.......
På vegne af Lokalrådet
Lars Boel & Michael Bertelsen

SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Klubbens sommerudflugt gik i år til bl.a. Hangårds have, hvor vi fik en
god rundvisning af havens ejer. Vi så de flotte sandskulpturer ved Søndervig og et keramikværksted. Efter en god middag gik turen hjemover.
En enkelt regnbyge kunne ikke spolere indtrykket en god dag. BRUGSEN havde igen i år betænkt os med lidt godt til turen. Tak for det!
Sæsonen starter igen torsdag den 4. september med en eftermiddagstur
med bus til Esbjerg havn, hvor der er rundvisning.
Der er afgang fra Hunderup kirke kl. 13.30. Tilmelding til bestyrelsen
senest 1. sep. på tlf. 75173903 eller 75431203. Pris incl. kaffe kr. 100,-.
Bowling starter tirsdag den 9. sep. kl. 15.00. Tilmelding til Knud Hansen på tlf. 75173784. Derefter fortsættes tirsdage i ulige uger.
Torsdag den 18. sep. kl. 13.30 kommer fhv. skoleinspektør Knud Jensen
og fortæller om livet på Færøerne.
Klubbens møder i forsamlingshuset vil fremover koste kr. 35,- for entre
og kaffe.
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Bestyrelsen

IDEFORUM FOR KREATIVE
Vi er en lille gruppe, der foreslår en ny aktivitet i Hunderup/Sejstrup.
Forslaget går ud på, at alle, der har lyst til at være kreative, mødes i et
lokale på Hunderup skole en aften hver anden uge i løbet af vinteren.
Ideen er, at man kommer med det håndarbejde, man er i gang med lige
nu, eller har lyst til at komme i gang med.
Målet er at blive inspireret og give inspiration til hinanden. Vi tror, der
er rigtig mange kreative mennesker i vores lille samfund, som kan give
hinanden noget. Derfor starter vi med at mødes med egne kreationer:
strikning, syning, broderi, patchwork, akvarel, smykker, kort, filtning,
pileflet, jo flere forskellige aktiviteter jo bedre.
Senere kan vi i fællesskab bestemme, om vi vil invitere en instruktør i
en bestemt aktivitet og betale, hvad det koster. Det er også tænkt som et
forum, hvor man finder sammen og tager på udstillinger og kurser.
Noget af det allervigtigste er det sociale samvær.
Der vil være kaffe og te på kanden. Derfor laver vi en kaffekasse, som
man betaler til, når man er til stede.
Det er et meget åbent og uforpligtende tilbud, som vi håber mange vil
tage imod. Er der spørgsmål til aktiviteten, er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Vi mødes første gang torsdag d. 23./10 kl. 19.00 – 21.30.

På ide gruppens vegne Dagny Runge
Tlf. 75173982
dagnyknud@mail.dk
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Kom og lav gymnastik i det glade
Hunderup/Sejstrup
Børneidræt og gymnastik
Vinteren 2008/2009 opstart i uge 40.

Hejsa drenge og piger i alle aldre. Nu er det igen tid til sved på
panden, fart og tempo, redskaber - kun fantasien sætter grænser.
Kom og vær med til at dyrke gymnastik i vores lille forening.
Forældre & barn
3-4 år drenge & piger
Børnehave børn
4-5 år drenge og piger
Bh.kl -1.-2. kl. drenge
Bh.kl. -1-3 kl. Piger
3-4-5 kl. piger og drenge Spring
Målrettet træning
Herre

Lars Søgaard og Susan
Frederiksen
Laila Vejrup, Mai Lorensen, Marie, Anette,

Torsdag kl. 16.30 17.30
Onsdag kl. 16.00-17.00

Bente Held, Birte Birk,
Heidi, Celina, Annie.
Mai Lorensen, Sonja
Hansen,
Karen, Marie.
Pia Ebbesen, Natascha
Wede, Anne Sørense,,
Camilla,Rikke, Tina.
Lars Boel/Anne Sørensen, Jesper Hansen
Helle Hvitved og Gitte
Knudsen
Leif & Åge

Mandag 15.30-16.30
Tirsdag. kl.17.00- 18.30
Onsdag 17.00- 18.00

Onsdag 18.00 – 19.00
Onsdag 20.00-21.00
Onsdag 19.00-20.00

Hjælp !!!!!!! Vi savner en voksen til modtagning til Spring og hjælpetrænere til 3-4 år drenge og piger. Har du tid, så ring 75174343
til Laila Vejrup.
Til vores gymnastik er der ingen ventetid ved redskaberne, her er masser af plads til bevægelse.
Info til lederne/hjælpetrænere: Første ledermøde 3. september kl.
19.00 i samlingssalen HSI.
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På gensyn
HSUG Gymnastik udvalget.

GYMNASTIK
FOR DE FRISKE
Hej alle piger fra bh. – 1. – 2. klasse
Så er det snart tid til at lave en masse gymnastik fyldt med leg, spring og
rytme.
Hvis du er en pige, der er frisk og klar til at have det sjovt, så står vi
nogle friske instruktører klar.
Vi håber selvfølgelig, du møder op, når vi starter på gymnastiksæsonen
den 1. oktober.
En masse gymnastikhilsner fra
Rikke Jochimsen
Tina Andersen
Camilla Harreby
Pia Ebbesen
Natacha Wede 40854120
Anne Sørensen 28349217

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
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Alle teaterglade børn i alderen
ca. 6 til 14 år – SE HER !!!
SÅ starter en ny sæson i
Landsby Scenens Børneteater.
Igen i år bliver det en kollektiv ledelse bestående af:
Karina Andersen, Kjærgårdsvej 21
og Amalie Storkehave, Hedemarksvej 8

Vi øver i Sejstrup Forsamlingshus hver tirsdag aften kl. 18.30 til 20.00, første gang
den 7. oktober 2008.
Det koster 25,- at være med i en sæson
Tilmelding til:
Sigfred Bjerrum tlf. 7517 3145 eller
mail: sb@ny-post.dk

senest den 15. september
Med venlig hilsen
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Har du lyst til at synge og kunne tænke dig at prøve at være
med i et kor så prøv SKALAKORET i Bramming.
Koret består af en flok friske, voksne piger i alle aldre, der kan
lide at synge.
Koret er meget alsidigt og synger mange forskellige sange på såvel
dansk som engelsk. Vi er af og til ude at optræde og har derudover
også et dejligt socialt fællesskab.
Du kan henvende dig til en af nedenstående kontaktpersoner
eller bare møde op. Der er ingen optagelseskrav, du skal bare kunne lide at synge og være rimelig seriøs med det.
Vi øver hver mandag fra kl. 19.30-21.30 i det tidligere
AMU-Center, Industrivej 7 i Bramming.
Første mødedato efter ferien er mandag den 25. august 2008.
Korleder er Kirstine Frost Jessing - tlf. 2713 9108.
mail: kirstine@thebeverlyband.dk
Formand er Marie-Luise Sørensen - tlf. 7517 2693.
Læs mere på www.skalakoret.dk

Sang og musik giver livsglæde og energi –
man bliver simpelthen i godt humør. ☺
Vi glæder os til at se dig!
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Kom til en hyggelig sensommeraften i Sejstrup Forsamlingshus sammen med

Lasse og Mathilde
Torsdag den 25. september 2008
De spiller bl.a. numre fra deres nye CD ”Spor af Piet Hein”

Dørene åbnes kl.
19.30
*

Lasse og Mathilde
spiller 2 x 35 min.
Første gang kl. 20.00.

Billetpris kr. 148,00
Der vil være mulighed for køb af div. drikkevarer, snacks, kaffe m/kage
m.m.
Der er plads til 130 personer, så princippet "først til mølle" gælder altså her.

Billetter købes i Dagli' Brugsen Hunderup.
Salgsstart den 1.september 2008

Hilsen bestyrelsen i Sejstrup
Forsamlingshus
14
Arrangør: Sogneudvalget

Motion for herrer.
Onsdag aften fra kl. 19 til kl. 20 byder HSUG på motion for herrer.
Starttidspunkt annonceres af gymnastikudvalget.
Med udgangspunkt i styrketræning, gymnastik, yoga og hockey forsøger
vi
at stramme op på det, der er for slapt,
smidiggøre det, der er for stift,
øge konditionen,
at få kropskontrol
at træne balancen
og ikke mindst at have det sjovt.
Alle herrer er velkomne. Der kræves ingen specielle forudsætninger,
udover lysten til at røre sig. Med hensyn til udstyr kræver det kun et par
shorts, en t-shirt, gymnastiksko eller et par rene kondisko.
Efter en times aktivitet i hallen drøftes verdenssituationen i omklædningsrummet over en medbragt øl eller vand.
Vi kan sagtens være flere, end vi var sidste år, så mød endelig op og til
jer, der var med sidste år, så ses vi og tag jeres nabo med.
Vi holder en hyggelig juleafslutning og sæsonafslutning.
Med sportslig hilsen
Aage Fredslund og Lejf Bjerrum Jørgensen
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Årsmøde
(Generalforsamling)
I Sogneudvalget og Landsbyrådet/lokalrådet
Onsdag d. 10. september kl. 19.30
i Sejstrup forsamlingshus
Dagsorden:

Sogneudvalgets generalforsamling
Landsbyrådets generalforsamling
Præsentation af udkast til ny hjemmeside
Uddeling af årets forskønnelsespris

Kom og hør hvor langt lokalrådet er kommet med de
synspunkter og ideer, der kom frem på borgermødet d. 14.
maj vedrørende udbygningsplaner, aktiviteter og markedsføring.

Kammerslusen er sponsor for kaffebord
Sogneudvalget og Landsbyrådet

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

Generalforsamling i sogneudvalget
Onsdag den 10-09-08 kl. 19.30
i forsamlingshuset
Dagorden.
1. Valg af dirigent
2. Valg af skriftfører
3. Sogneudvalgets årsberetning
4. Fremlæggelse af sogneudvalgets reviderede regnskab
5. Valg af folkevalgte medlem til sogneudvalget
På valg: Leif Knudsen Ønsker ikke genvalg
6. Evt.

Hvad skal vi med sogneudvalget?
På den sidste møde vi havde i sogneudvalget var der stemning for at
nedlægge sogneudvalget.
Fordi den ikke har den ind flydeles mere som den havde engang.
Hvad er sogneudvalget
Sogneudvalget består af en repræsentant fra vær forening i sognet,
Og har desuden indflydelse på arrangement
til støtte for forsamlingshuset,
Så forsamlingshuset ikke skal betale moms af beløbet.
På mødet talte vi om man kunne flytte det over til en anden forening.
Er der nogle der ved noget om det kan lade sig gøre.
Må de gerne skrive en mail til mig.
lgknudsen@hotmail.com
hilsen formanden
Leif Knudsen
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Oplev en irsk aften i
Sejstrup Forsamlingshus
Lørdag den 25. oktober 2008, kl. 18.30-24.00 slår vi dørene op for
koncert med Denis McLaughlin og band. Du har mulighed for selv
at medbringe madkurven.
Drikkevarer, kaffe og kage købes i baren. Musikken starter kl.
20.30.
Denis McLaughlin har været bosat i det sønderjyske i 19 år, men
har ikke tabt sin irske dialekt, og det er til glæde for jer der vil opleve "An Irish Night".
Denis spiller guitar, bodhran (irske rammetromme) og afrikansk
horn. Det skaber en aften med irske rytmer og "sing-along songs".
Han spiller og synger et bredt spektrum af sange fra den irske ø.
Så glæd dig til en irsk aften, hvor du kan drømme dig over til den
grønne ø.
Overskuddet fra denne aften går ubeskåret til indiske gadebørn,
der bliver undervist på Blooming Buds Playschool i Goa. En af de
få skoler der lærer eleverne engelsk.
Vinen er lavet med speciel etikette til denne aften og kan købes
ved Lunagaard – Sejstrup både før og efter koncerten. Overskuddet går 18
direkte til Blooming Buds Playschool i Goa.

Billetter kan købes/bestilles på tlf. 23 26 74 63
eller mail: bjnonbo@email.dk
Prisen er kr. 100,00 incl. 1 kop kaffe.
Ønsker du at støtte Blooming Buds Playschool i Goa, så skynd dig at
kontakte os.
Billetsalget kører frem til den 30. september 2008.
Venlig hilsen - Jimmy og Bente Nonbo

Sponsorer denne aften:

Kammerslusen – Ribe, Denis McLaughlin, Skjern Bank –
Bramming, Martinsen Rådgivning og Revision – Esbjerg,
Din Tøjmand - Bramming, Lunagaard – Sejstrup,
Dagli’Brugsen – Hunderup, Kurt Cramer – Bramming,
Gerhard Hammel – Bramming, Esbjerg Trosseføring ApS,
Lokale beboere i Hunderup/Sejstrup

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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GDM Danmark Også IT for Private
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Salg og opsætning af Hjemme Pc’er og Netværk.
Salg af 3 mobilt Netværk med op til
7.2 Mbit/s - Frihed... også i huset, med EaZyInternet. Privat & Erhverv.
Forhandler af alle kendte mærkevare samt en del ukendte.
HP, Tosiba, Acer, Asus, Sandberg, Logitech, Emira, NEC, NextWindow, Canon, Brother, Epson, BenQ, Microsoft, MSI, Kingston, ICE, Aopen, Avast antivirus.

Fri levering i Hunderup/ Sejstrup og omegn.
-Intet på lager- -levering 3-5 dageVed køb af pc her, er opsætning med i prisen.
Varehus-pc, tager jeg 500,- for opsætning og installering.
Med venlig Hilsen Allan Lohals
GDM Danmark levere interaktive skærm løsninger til skiltning i alle typer forretninger og arealer. Vi arbejder med skærme fra 28” til 105” med
touch eller sensor teknologi. Eller uden touch til Street-Signage. Vi levere også IT Til Private, designer hjemmesider, Importerer præsentations medie og software. Hmm. Jeg laver faktisk mange ting her i Sejstrup… Så brug mig, hvis du har behovet.

Kirkegårdsvandring mandag d. 25. august
Traditionen tro vil der være en tur rundt på kirkegården. Her vil et par
af sognets beboere fortælle lidt om de personligheder, der gemmer sig
bag gravstenenes navne.
Efter turen på kirkegården, vil der være kaffe i Samlingssalen.
Vi starter kl. 18.30.
Alle er velkomne.

Høstgudstjeneste.
Kom og vær med når konfirmanderne bærer årets høstoffer ind.
Søndag d. 21. september kl. 9.30.
Kirkekoret vil også medvirke.
For alle arrangementer gælder, at alle er velkomne.
Menighedsrådet.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
september.

07. september, PARKGUDSTJ. kl. 12.00
14. september, 17.s.e.trinitatis kl. 11.00
21. september, 18.s.e.trinitatis kl. 09.30
HØSTGUDSTJ.* med kirkekor
28. september, 19.s.e. trinitatis: ingen
05. oktober, 20. s.e. trin.TKH=kl. 11.00

Se mere på:
www.vilslev-hunderup.dk
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Parkgudstjeneste.
Søndag d. 7. september er der igen mulighed for at opleve en anderledes
gudstjeneste. Vores skønne anlæg lægger rammer til en gudstjeneste i det
fri. Bagefter nydes den medbragte madkurv.
Medbring havestol og evt. bord.
Søndag d. 7. september på Kjærgårdsvej kl. 12.00

Opstillingsmøde.
Som nævnt i sidste nr. af Landsbyposten, afholdes der opstillingsmøde
til menighedsrådsvalg.
Mødet finder sted tirsdag d. 9. september kl. 19.00 i Samlingssalen.
På mødet er der mulighed for at lade sig opstille til valget og i øvrigt
have indflydelse på hvordan listerne kommer til at se ud. Valget finder
sted i november.

En oplevelse i Brugsen.
Et par gange i sommer har jeg oplevet følgende: En af de to kølere i butikken virkede ikke. Sidst stod uddeleren med hovedet nede i en tom beholder, tømt for varer. Og en tilkaldt tekniker var sat på opgaven. Jeg
spurgte Allan, om der i år havde været store omkostninger på dem. Svaret var ja, prisen blev nævnt, og penge var der ingen af til at dække
"unødvendige" omkostninger. Derfor mit opråb: kære medborgere i
Hunderup og Sejstrup. Vil du have en dagligvarebutik her? Så er der
kun en vej: sørg for, at omsætningen stiger. Vi kan, og vi vil!!! Hvis
vi står sammen og det vil vi. Nu mistede vi det meste af vores dejlige
skole. Vi kan se, hvordan det går i andre små byer. Og vi har ikke lovgiverne på vores side, når der skal ændres på åbningstider m.v. Endnu har
vi kirken, men I har vel læst om, at små sogne må leve med lukkede kirker. Skal vi ikke gøre en indsats også her? - Lad os vise os som dem, der
står sammen
22 og gør en kraftig indsats for vores.
Arne Bruun Nielsen, Kjærgårdvej 25, Hunderup

FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510

Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

SENIOR-KLUBBEN
Niels Bertelsen
Rønnesvinget 1, 75 17 38 03

BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

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

SKOLEBESTYRELSE
Claus Schønwandt
Nørlundvej 3, 75 10 25 50

BRUGSEN
Dorthe Juul Thomsen
nan@post11.tele.dk
BØRNEHAVEN
Inge Nagstrup
Nørlundvej 6, 75 10 16 09

FORSAMLINGSHUSET
Karsten Andersen
Stenbrovej 6, 75 10 18 28
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Ole Wind, 75 17 27 80

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Palle Ebbesen
Kirkevej 36, 75 17 22 48
LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sb@kvartal.dk
LANDSBYRÅD
Formand, Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 77 43 43

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
SOGNEUDVALG
Lejf Knudsen
Puggårdsvej 6
VENSTREFORENING
Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 17 43 43

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

Grill pølser (af let krydret kalvefars) .....................60,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kalvefars ................................................................50,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................50,00 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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Ivrige hockeyspillere
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Stor interesse for hockey

