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HUSKEKALENDEREN
Tir. 2. nov. 19.00
Tor. 4. nov. 13.30

Status og inspirationsmøde om den lokale kirke
Seniorklubben. Tidl. KZ-fange, Ejnar Brøgger,
fortæller
Søn. 7. nov.
Hold øje med ”Jydske Vestkysten”
Tir. 9. nov. 19.00
Julebinderi med mange ideer ved Madam Madsen.
Samlingssalen.
Tir. 9. nov. 19.00
Ideforum på skolen
Tor. 18. nov. 13.30
Seniorklubben. Jens Chr. Jensen fortæller om Ungarn og Slovakiet
Tir. 23. nov. 19.00
Ideforum på Skolen
Ons. 24. nov. 19.00
Syng julen ind i Hunderup kirke
Lør. 27. nov. 11 – 14 Åbent hus i Jernved iværksætterhus
Man. 29. nov.
Hold øje med ”Jydske Vestkysten”
Tor. 2. dec. 13.30
Seniorklubben. Hane og Roll Præstegaard synger
og fortæller
Tor. 9. dec. 19.00
Forsalg til ”Cabarevyen” i forsamlingshuset
Lør. 11. dec. 18.30
Julefrokost i forsamlingshuset
Fre. 17. dec.
Hold øje med ”Jydske Vestkysten”
Søn. 9. januar
Minifodboldstævne i hallen
Lør. 22. jan. 18.00
”Cabarevy” med menu, musik og dans
Ons. 26. jan. 19.30
Cabarevy på tour
Lør. 29. jan. 19.30
Cabarevy med menu, musik og dans
Tir. 1. feb. 19.30
Cabarevy på tour
Tor. 3. feb. 19.30
Cabarevy på tour
Lør. 5. feb. 18.00
Cabarevy med menu, musik og dans
Søn. 27. februar
Minifodboldstævne i hallen
2. – 4. juni 2011
Landsbyfest

Cabarevyen på TOUR opføres følgende datoer:
Lørdag d. 22/1 - Onsdag d. 26/1 - Lørdag d. 29/1
Tirsdag d. 1/2 - Torsdag d. 3/2 og Lørdag d. 5/2 2011

Billetsalget foregår torsdag den 9. december 2010
– mere herom et andet sted i bladet.
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Lokalrådets årsmøde.
Ca. 15 personer deltog i Lokalrådets årsmøde d. 28 sep. 2010 i samlingssalen.
Formand Lejf Jørgensen redegjorde for rådets arbejde siden valget.
I beretningen indgik en omtale af Esbjerg kommunes Landsbyplan for
Hunderup/Sejstrup.
Planen er udarbejdet af arkitekt Helene Plet.og blev godkendt i august
2009. Denne plan er/kan være en retningsgivende anbefaling til forskønnelse af området.
Udover Landsbyplanen kom formanden ind på rådets øvrige arbejdsopgaver, så som mødet med Esbjerg Kommunes politikere – omtale af snerydning sidste vinter – nedlæggelse af telebussen – og oplæg til kommunens
fremtidige planer om skolestrukturen, herunder evt. nedlæggelse af Hunderup skole.
Som afslutning på mødet overrakte Lokalrådet og Hunderup – Sejstrup
Fremtid årets pris til Inge og Ole Nagstrup for nænsom renovering af deres ejendom på Nørlundvej. (Se billede nedenfor).
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HUNDERUP SKOLE
Sidste nyt fra aktionsgruppen
Der er nu sat et skib i søen med henblik på målrettet markedsføring
af Hunderup/Sejstrup, for derved at gøre opmærksom på vores eksistensgrundlag, samtidig ønsker vi at præge beslutningstagerne (byrådet)
i den positive retning med aktionen, da vi er af den overbevisning, at det
på den måde er muligt at præge beslutningen d. 21.02.2011
1.step : I tirsdags havde vi besøg af Jv + fotograf. SnedkerMester M.Vogt
+ personale havde velvilligt stillet sig til rådighed med liften, så vi kunne
få et billede af alle børn i sognet, "sådan set lidt ovenfra"
Det der var tanken med det billede, var at vi ønskede at få perspektivet op
i øjenhøjde, da denne mulige lukningsproces ikke bare er et spørgsmål om
omkostninger på den korte bane, men mere om hvad er resultatet er på
den lange bane, hvis vi ikke har en lokal skole, som faktisk fungerer fantastisk. Vi hører samstemmigt i aktionsgruppen at ledelsen, lærerne og ikke
mindst børnene fungerer fantastisk i de rammer og vilkår som næsten
selvsamme byråd besluttede var en go` ide i 2007. Der har aldrig været så
mange børn på vej i vores skole som nu, og de børnetal vi kender p.t. tyder langt fra på en faldende tendens her i området, men det håber vi at høre nærmere om når vi inviterer alle byrådspolitikere til borgermøde medio
November. Vi har i aktionsgruppen besluttet at dialogen med byrådet skal
ske med en venlig og positiv stemme, da vi tror at det er den måde vi når
længst. samtidig bruger vi lige nu energi på at kigge budgetter og nøgletal
igennem, så vi får et korrekt og klart billede af hvordan økonomien hænger sammen.
Til sidst en opfordring, hold godt øje med Jydske Vestkysten d. 07.11, d.
29.11 og d. 17.12 (høringsfasen) der er en lille overraskelse på
vej.............
På aktionsgruppens vegne
Michael
Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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NYT FRA KØBMANDEN
I ugerne 38 - 41 kørte Kwik Spar en landdækkende fødselsdagskonkurrence hvor man skulle tælle gule biler i vores kampagne blade. Konkurrencen er ovre og købmandens datter Helene har udtrukket 3 vindere
som hver har vundet et gavekort til butikken på 200,Vinderne er :
Eva og Niels Bertelsen, Rønnesvinget 1, Hunderup
Erik Alberg, Kirkevej 48, Sejstrup
Kristoffer Smidt, Kirketoften 3, Hunderup
Der var følgende gule biler
I uge 38 var der 8
I uge 39 var der 7
I uge 40 var der 10
I uge 41 var der 9
Stort tillykke til vinderne skal lyde herfra og postkassen er sendt videre
til hovedkonkurrence om den gule bil.
Gavekortene kan afhentes i butikken.
Hilsen
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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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Hvor er det dog spændende, interessant og belærende, hvad vi oplever i
seniorklubben. Det kunne flere af vore medlemmer og øvrige beboere afgjort have glæde af at være med til.
Torsdag den 7. oktober tog Leif Fabricius os med på en tur til Kilimanjaro
i Tanzania. At det var så anstrengende og udmattende at vandre op på Afrikas højeste bjerg på næsten 6000 meter havde vi ikke fantasi til at forestille os, før vi fik denne gode øjenvidneberetning.
Den 21. oktober handlede det så om Kina. Forhenværende forstander på
Rødding højskole, Anne Marie Morris, gav os et belærende og medlevende foredrag om emnet. To af hendes 3 sønner er kinesisk gifte, hvilket har
givet et enorm indblik i kinesiske forhold. Det var tankevækkende at høre
om den udvikling, de ca. 1,3 milliarder kinesere har gennemgået de sidste
30 år. Væksten har i gennemsnit ligget på ca 10 % pr. år i den periode, og
vi skal i høj grad til at være mere ærbødige og respektfyldte over for Kinas udvikling. Vi risikerer nemt at blive overhalet indenom inden for en
overskuelig fremtid.
Vores næste gæst er tidligere KZ-fange, Ejnar Brøgger, fra Hammelev.
Ejnar Brøgger oplevede at være i flere koncentrationslejre under krigen,
inden han blev kørt hjem i en af de hvide busser. Torsdag den 4. november kl. 13.30 vil han berette om sine oplevelser fra den tid.
Torsdag den 18. november kl. 13.30 kommer tidligere præst, Jens Chr.
Jensen, og fortæller om en tur til Ungarn og Slovakiet. Efter mange år
som præst i Jerne kirke har Jens Chr. Jensen boet med sin familie på Kirketoften 31 i Hunderup det sidste års tid.
Den første torsdag i december, altså den anden kommer Hanne og Roll
Præstegaard fra Vilslev og vil underholde os med oplæsning og sang.
Husk at der hver gang serveres et dejligt kaffebord med friskbagt brød, og
prisen for hele herligheden er kr. 35,-, der betales ved indgangen.
Alle er velkomne.
Alex Andersen
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John Lückings fotoserie fra vandværkets ned
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drivning – Første og sidste foto er før og nu
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GYMNASTIK
HSUG´s gymnastik instruktører og hjælpetrænere har været på inspirations kursus i Herning d. 9-10 okt. Dette gav rigtig mange gode idéer til
dette års sæson. Det var en rigtig god weekend, og med styrket sammenhold og megen ny inspiration vendte man glade og trætte hjem.
Desuden kan vi nævne for alle de spørgelystne at Zumba trækker mange
kvinder til i alle aldre, billeder kommer i næste nummer.
Maria Bebe
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Mødes vi
i Samlingssalen i
HunderupHunderup-Sejstrup
Idrætshal
tirsdag, den
9. november 2010
kl. 19.00!
Kom og bliv inspireret af
Madam Madsen’s mange
og gode ideer til dette
års julebinderi.

Madam Madsen vil komme med inspiration til at pynte op derhjemme i
advents- og juletiden i tidens trend. Anna Grethe er kendt for at bruge
mange af naturens materialer tilført spændende købeting. Der vil være
masser af juleinspiration for alle aldersgrupper, både for dem, der ønsker den gammeldags juledekoration med masser af gran samt for dem,
der ønsker det enkelte.
I pausen serveres kaffe/the og kage, og Madam Madsen’s Blomster vil
sælge materialer, som er anvendt i aftenens dekorationer.
I aftenens løb sælges amerikansk lotteri. Præmierne bliver bl.a. dekorationer, som Madam Madsen fremstiller.
Pris:
75 kr. incl. kaffe/the og kage
Billetter kan købes hos:

Butik Joy, Bramming,
KWIK SPAR Hunderup
Madam Madsen's

Arrangører:

Aktive Kvinder Bramming
Madam Madsen’s Blomster
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Jernved Innovation og iværksætteri
Esbjerg Produktionsskole er kommet til byen
I forbindelse med præsentation af vores nye tiltag i Jernved, vil vi gerne
byde alle velkommen til ”Åbent hus, lørdag den 27. november kl.
11.00 – 14.00”
Arrangementet er for alle, forældre til unge der ikke er kommet i gang
med en uddannelse, den unge selv, vejledere til unge, virksomheder som
mangler lidt sparring, foreninger der har brug for lidt hjælp, privat personer der skal bruge trævarer enten som gave eller til haven og privat personer eller andre der har brug for lidt mere viden omkring IT. Følg med
på vores hjemmeside www.j-ii.dk omkring vores tilbud og varesalg.

Produktionsskolen tilbyder
En anden start på ungdomsuddannelse for unge under 25 år.
* Produktion, praktisk arbejde og undervisning på skolens værksteder.
* Din helt egen plan for forløbet på skolen.
* Vejledning som en vigtig del at tilbuddet.
* Mulighed for praktik i en virksomhed.
* Mulighed for kombinationsforløb på en erhvervsskole.
* Tilbud om undervisning i dansk, matematik og IT.
* Deltagelse i andre aktiviteter, fx sport, ekskursioner, foredrag, virksomhedsbesøg m.v.
* Du får et skolebevis, når du afslutter dit forløb.
* Du skal være opmærksom på, at et forløb på produktionsskolen ikke er
formelt kompetencegivende, men en god mulighed for afklaring og forberedelse til ungdomsuddannelse, så du bedre bliver i stand til at vælge
vejen frem!

Skolen der ikke vil være skole.
De unge skal i gang, men ordet ”skole” er ikke det der sælger bedst. Derfor er vi klar med et nyt tilbud, ”Jernved Innovation og Iværksætteri” Vi
har to hold, der i tæt samarbejde sætter eleven i højsæde, på en anden
måde.
Håndværk vil udbyde en bred vifte af opgaver til eleverne, der har base i
modelværkstedet. De vil arbejde med model opgaver for iværksættere og
virksomheder, diverse opgaver for lokalsamfundet og omegn. Små produktioner med salg for øje. Fremstilling af arbejdstegninger og beskrivelser, fremstilling af materialelister m.m.
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IT vil udbyde en bred vifte af opgaver til eleverne. De vil arbejde med opbygning og vedligeholdelse af hjemmesider både fra skolen og erhvervslivet. Fremstilling af portfolio for iværksættere, undervisning af ældre i internet, billedbehandling og mobiltelefoner, pc-support af virksomheder i
og omkring lokalområdet. Opbygning af pr materiale, fremstilling af forslag til brochure, visitkort, nyhedsbrev og skabeloner, redigering af billeder til PR brug. Fremstilling af plantegninger, tidstabeller samt grafisk organisationsplaner.
Vi har en firedags uge, eleverne møder på Esbjerg Produktionsskole kl.
08.00 og bliver kørt til Jernved (mellem Gredstedbro og Gørding), (der er
mulighed for, at blive samlet op på Gredstedbro station) vi medbringer
selv madpakker og drikkevarer, vi er tilbage på Produktionsskolen kl.
15.30, da vi dermed får fire lange dag, holder eleverne fri fredag.
Formålet er at skabe et sted der i sin dagligdag mere ligner en virksomhed end en skole, og hvor unge uden en retning i livet kan få genskabt
selvtillid og fokus, så de klargøres til en erhvervsuddannelse især med
henblik på tekniskskoler og handelsskoler.
Tilbuddet er målrettet de unge der typisk har de faglige kompetencer,
men mangler mål og motivation. Samtidig kan de afslappede og rolige
omgivelser være et frirum for de elever, hvor der skal tages særlige sociale og personlige hensyn.

Fra idé til virkelighed.
Du har idéen, vi har hjernerne og hænderne.
Går du med en lille iværksætter i maven, men ved ikke rigtig hvordan du
kommer i gang, så kunne en kontakt til os være vejen. Er opgaven for
stor til os, har vi en bred vifte af kontakter og samarbejdsparten vi kan
henvise til.
Rådgivning er gratis, men fremstilling af skriftligt materialeforslag, opsætning af hjemmesiden og fremstilling af modeller vil koste et mindre beløb
til dækning af materialeudgifter.
Du kan kontakte os på flere måder:
Besøg os på vort kontor og værksted, Jernved Innovation og Iværsætteri, Kirkebakken 33, Jernved/ Jernvedlund, 6771 Gredstedbro (mandag
til torsdag i tidsrummet 09.00 – 14.30)
Send os en mail på it@espro.dk eller ring til os på mobil, 40 41 54 63
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Syng julen ind
Kom og vær med når Kirkens eget
børnekor synger julen ind.
Onsdag d. 24. november kl. 19.00
i Hunderup kirke.
Gratis og alle er velkomne.
Arr: Hunderup og
Vilslev menighedsråd.
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Decemberkor
Hvem:
Hvornår:

Hvor:
Hvordan:
Hvorfor:

Alle,der har lyst til at synge julen ind
( sangglade børn og voksne)
3 øvegange :
den 30.nov.,den 7. og 14. dec. kl. 19 – 21.
Afslutning i kirken den 19. December.
I konfirmandstuen i Vilslev
Mød bare op den 30. nov. kl. 19
( tag kaffe/brød med til pausen)
En enestående chance for at mødes
i et lokalt julekor, der vil noget!!
Hilsen
Hunderup/Vilslev Menighedsråd.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
november.
31. oktober, 22. sø.e.trin. kl. 11.00
07. november, Alle helgens dag, kl. 09.30
Man bruger også Alle Helgensdag til at ære de døde. I
Hunderup Kirke kan man komme og tænde et lys for dem,
man tænker på.
14. november, 24. sø.e.trin. ingen
21. november, si. sø.i kirkeåret kl. 11.00
28. november, 1. sø. i advent kl. 09.30

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Kirkens status og inspirationsmøde
I Samlingssalen 2.nov. kl. 19.
Alle menighedsråd inviterer en gang årligt til et borgermøde.
Der skal orienteres om, hvad der er arbejdet med i det forløbne år, redegøres for regnskabet og orienteres om planerne for
det kommende år. Desuden har MR brug for at blive inspireret
af sognets beboere.
Babysalmesang ? Fastelavnsgudstjeneste ?
”Kirke for de små” ?
Konfirmation med forudgående konfirmandtur til Sverige?
Koncerter ?
Hverdagsgudstjenester ?
Fællesspisning ? + alt det andet ?

Er det noget, du synes skal fortsætte ?
Eller er det lige meget ?
Har du helt andre ideer ?
Kom og vær med til at sætte fokus på aktiviteterne og
kirkegangen i Hunderup Kirke.
Menighedsrådet.
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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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Inge og Ole Nagstrup’s ejendom, der fik forskønnelsesprisen.

Nedrivning af vandværket.
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