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HUSKEKALENDEREN
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
Man. 6. juni 17.00
Tor. 9. jun. 19.30
Man. 4. juli 17.00
Man. 1. aug. 13.00
Man. 1. aug. 17.00

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
Lodtrækning om gavekurv hos købmanden
Generalforsamling i Sejstrup By Beboerforening
Lodtrækning om gavekurv hos købmanden
Hunderup Fritids Klub åbner
Lodtrækning om gavekurv hos købmanden
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BORGERMØDE OM LANDSBYPLANEN
Mandag d. 16 afholdt lokalrådet borgermøde om realisering af
landsbyplanen.
I alt 20 borgere var mødt op, hvor lokalrådet fremlagde de punkter i landsbyplanen, som de havde valgt, der skulle fokuseres på i første omgang.
Der var en god drøftelse af punkterne i en positiv stemning. Desuden blev
lokale problemstillinger, så som fritidsklub, og anvendelse skolens lokaler
diskuteret.
Efter kaffen blev der nedsat en række grupper, som skal arbejde med de
enkelte projekter.
Gruppe 1: Gangsti langs Kjærgårdsvej fra Kirkevej til Nørlundvej
Jørgen Åge Hansen, Jørn Andersen, Jette Brix , Aage Fredslund og Lejf
Jørgensen
Gruppe 2: Forskønnelse af Ribevej indenfor byskiltene
Bent Madsen (Tom fra Lunagård har nogle ideer og vil blive kontaktet)
Gruppe 3: Rhododendronhave på hjørnet af Kjærgårdvej og Kragelundvej
Bent Pedersen, Dagny Runge, Knud Runge, Jan Christensen og Alice Høy
Gruppe 4: Forskønnelse af Kirkevej fra Ribevej til banen.
Jan Bjerrum
Gruppe 5: Vandværksskoven, sti samt motionsredskaber.
Jimmy Nonbo
Gruppe 6: Spor i landskabet trampestier
Ubesat
Der var som sagt kun mødt 20 personer op, men vi ved jo at folk er aktive
i mange sammenhænge, så der har sikkert været folk, som gerne havde
villet deltage, men som var forhindrede. Hvis det gælder dig og du kunne
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tænke dig at være med til at arbejde i en af ovenstående grupper, kan du
kontakte lokalrådets planudvalg
Jimmy Nonbo, Alice Høy og Lejf Bjerrum Jørgensen

Til alle borgere i Hunderup/Sejstrup
Tanker vedr. udviklingen
Vi kunne desværre ikke deltage i borgermødet men har efterfølgende hørt
om de ting der blev debatteret, deriblandt et forslag om at bevare Hunderup skole ved at flytte Landsby Scenen og Seniorklubben fra forsamlingshuset til skolens bygninger, hvilket vi absolut ikke kan bifalde.
En flytning af disse foreninger ville være ensbetydende med lukning af
forsamlingshuset da den under de nuværende økonomiske forhold ikke
har en chance for at overleve, vi har en meget aktiv bestyrelse i forsamlingshuset som gør et kæmpe arbejde for at holde huset i god stand, vi synes det er vigtigt at alle er med til af bakke dem op og ikke fratage dem
muligheden for at bevare et kulturelt samlingssted.
Med hensyn til Landsby Scenens evt. flytning til skolen og opførsel af revyer og teater i Hallen vil det få en meget negativ virkning, tilskuere der
kommer fra Bramming og andre omegns byer kommer netop på grund af
den stemning der er i forsamlingshuset hvilket jeg ikke tror der kan overføres til hallen.
Vi tror at alle i Hunderup/Sejstrup skal stå sammen om de ting vi har, for
hvis vi spreder os er vi bange for at miste det hele, vi skal huske på, med
det antal indbyggere vi er i sognet kan vi ikke bevare alt, men vi kan miste
alt.
Gerda & Sigfred Bjerrum
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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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Fodbold i Esbjerg
Den 5. maj var en flok spændte U9 fodbold piger fra HSUG på udflugt
til Blue Water Arena i Esbjerg. De var inviterede til at løbe ind sammen med FC Midtjylland i landspokalsemifinalen mod EfB.
Det var en stor oplevelse for pigerne at løbe ind på stadion med 5000
tilskuere. For de flestes vedkommende, var det første gang de var til
fodboldkamp i Esbjerg. EfB tabte efter forlænget spilletid og straffespark, men som pigerne konstaterede: Det gik godt for det hold vi
fulgtes med!
Se foto på bagsiden.
Inge Nagstrup

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
Juni.
02. juni, Kristi Himmelfartsdag kl. 13.00
05. juni, 6. søndag efter påske kl. 11.00
12. juni, pinsedag kl. 9.30
13. juni, 2. pinsedag kl. 11.00
19. juni, trinitatissøndag kl. 09.00
26. juni, 1. sø. e. trinitatis - ingen

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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Månedsorientering - april 2011
KWIK SPAR Hunderup
Økonomi
April

2010

2011

516.751

569.384

4.652

4.909

155

164

Antal varer

39.283

43.802

Flere varer ud af butikken

Gennemsnit pr. kunde

111,01

116,02

13,15

13,00

Større gennemsnitlig omsætning pr. ekspedition, gennemsnitlig pris pr. vare næsten uændret.

Omsætning
Ekspederede kunder
Antal ekspederede
kunder pr. dag

Gennemsnit pr. vare

Bemærkninger
Meromsætning på 52.633 kr. hvilket er en
meromsætning på 9,24%

Flere kunder i butikken dagligt

Sidste nyt fra bestyrelsen
Deltog du ikke i Generalforsamlingen den 25. maj 2011 kan du læse mere om forløbet på
www.hunderup-sejstrup.dk under Hunderup Købmandsgård/K34.

Personale
Siden sidst har vi ansat Steffan Schmidt Østergaard frem til primo august 2011.

Vareleveringer
Vi har i lang tid oplevet at vores vareleveringer fra vores leverandører ikke har været optimale. Vores leverandører arbejder ihærdigt med at løse problemerne og vi kan kun håbe,
at det sker snarest muligt. Vi har haft et møde med vores store leverandør, som leverer
næsten 95% af butikkens varer, og her har vi klart tilkendegivet, at det er en uacceptabel
situation, både for dig, som vores kunde og for os.
Specielt i frugt- og grøntafdelingen er det et stort problem og det er ikke sjovt for os, at vi
kan se at de andre kæder, har f.eks. blomkål og spidskål på hylderne og vi ikke kan få
leveret fra vores leverandører.

Friskbagt bagerbrød
Fra den ene dag til den anden lukkede Roxy Bageriet i Bramming, og det er jo her vi får
vores bagerbrød leveret fra.
Guldbageren fra Tjæreborg, som skulle have overtaget Roxy Bageriet, leverer nu rundstykker, rugbrød og franskbrød til KWIK SPAR Hunderup.
Vi har indgået en aftale om levering i en måned, hvorefter vi tager en beslutning om vi
skal fortsætte eller finde en ny bager til at levere friskbagt bagerbrød.
Guldbageren har ansat personale fra Roxy Bageriet i Tjæreborg og indtil butikken igen
åbner i Bramming, kommer brødet fra Tjæreborg.

16

Prisniveauet i KWIK SPAR Hunderup
Vi har fra flere sider fået tilkendegivelser om, at der er varer i butikken, som er steget med
op til et par kroner indenfor de sidste måneder. Og ja, du havde jo ret, der var priser, der
var for høje i butikken.
Priserne er til dels hævet efter vejledning fra vor konsulent fra SPAR, som var på besøg i
butikken i marts måned, men skyldes også prisstigninger og har du fulgt med i pressen,
så skrives der netop om voldsomme prisstigninger på fødevarer.
Men, som du også kan se i skemaet, så er den gennemsnitlige pris pr. vare, I har købt
faktisk faldet 15 øre sammenlignet med april måned 2010. Tager vi skemaet fra vores
sidste orienteringsskrivelse vil du måske kunne huske, at da var den gennemsnitlige pris
pr. vare faldet fra 13,52 til 11,95 hvilket netop har betydet, at det var meget billigt en overgang at handle i KWIK SPAR Hunderup. Det var bare ikke sundt for butikkens økonomi.
Konsulenten fra SPAR har sammenlignet vores KWIK SPAR butik med andre velfungerende KWIK SPAR butikker. Og hans konklusion var, at vi var alt for billige i forhold til de
andre butikker, og at det var årsagen til at økonomien ikke hang sammen i butikken.
Personalet i KWIK SPAR Hunderup er ansvarlige for, at vi har de rigtige priser i butikken.
Vi får vejledende bruttoavance% fra SPAR. Priserne i butikken bliver opdateret via elektronisk post og personalets opgave er dagligt at sørge for at dette sker samt følge op på,
om vi nu har de rigtige priser i butikken. Det er en opgave, som er meget vigtig for butikkens overlevelse. Opgaven har Peter, Jeppe og Steffan taget meget alvorligt og de har nu
været hele butikken igennem og nu har vi de rigtige priser i butikken.

KWIK SPAR Hunderups 2 års fødselsdag fejrede vi med gode tilbud.
Vi stillede vore kunder en række spørgsmål, og svarene har vi brugt i vores arbejde med
at ændre på en række områder i butikken.
Vi arbejder med frugt- og grøntafdelingen og du vil nu opleve en frisk og spændende afdeling. Det har betydet, at vi har øget omsætningen i afdelingen. I kan dog stadig opleve
tomme kasser, men vi arbejder med opgaven.
Vi får også mere frisk bagerbrød hjem, således at vi sidst på dagen også har frisk rugbrød
på hylden.

Torvedag
Lørdag, den 30. april inviterede vi vore kunder på morgenkaffe og rundstykker. I butikken
kunne man møde pigerne fra Íde-forum og deres spændende håndværk. Ved benzintanken var det landets billigste priser og de første 25 kunder fik også 2 flasker rødvin og
der var slik til børnene i bilen.
Det var en kanon god dag med masser af glæde, energi og omsætning, en rigtig god dag
for os alle (kunder og ansatte) i KWIK SPAR Hunderup.

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 Anna Grethe på tlf. 76 56 03 72.
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Familiekonto
Lodtrækning om en flot gavekurv i juni, juli og august 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, første gang mandag, den 6. juni 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.

Hvorfor oprette en Familiekonto i KWIK SPAR Hunderup?
Jeg (Anna Grethe) gør det, da jeg har et fast ugentligt beløb, jeg anvender på kostpenge i
min familie. Jeg indsætter beløbet om mandagen og skal så ikke tænke på/eller huske at
have pungen med, når jeg tager i KWIK SPAR den kommende uge. Og jeg kan hele tiden følge mit køb via min bon, som jeg får hver gang, jeg handler i butikken.

Spar på Dankortet, opret en Familiekonto!
Når du betaler med Dankort i KWIK SPAR Hunderup tæller din betaling med i antal transaktioner. Butikken er nu nået til en grænse for antal transaktioner, hvor udgiften fremover
stiger med mere end 300%. Dette vil vi helst undgå og derfor er det en fordel for dig og
butikken, at du opretter en Familiekonto i KWIK SPAR Hunderup.

Bestil et gratis Benzin- og Dieselkort
- og få op til 30 dages kredit på dine køb af brændstof
Der er kommet godt gang i vores brændstofsalg, derfor vil vi nu tilbyde dig at få lavet et
benzin- og dieselkort, der giver dig op til 30 dages kredit og er rentefrit, når du tilmelder
det Betalingsservice.
Du kan få flere benzin- og dieselkort i husstanden på samme konto, så du kan få et overblik over familiens samlede forbrug. Vores prispolitik er, at vores priser altid er mindst 40
øre på benzin og 60 øre på diesel under OK´s listepris. Prisændringer reguleres dagligt.
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.

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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NYHED – Send din indkøbsliste
Send din indkøbsseddel til KWIK SPAR Hunderup på hunderup@spar.dk inden kl. 10.00.
Vi samler varerne sammen til dig og dine varer er klar til afhentning efter kl. 15.00. Du får
en returmail med svar på, om vi kan levere alt til dig eller ej.

Sommerens 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.
Kommer du i god tid, har vi mulighed for at finde et godt tilbud til dig.
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.
Og, vi er blevet ret gode til at skaffe spændende frugt og grønt hjem.
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. Kommer du f.eks. 2 dage før, er det med forbehold, at vi kan levere
alt til dig.

Gavekurve - bestilles 2 dage før.
Flotte gavekurve fra 150 kr. Se udvalget hos KWIK SPAR Hunderup.

Kunden i centrum
Personalet i KWIK SPAR Hunderup ønsker at du, som vores kunde oplever butikken som
dynamisk og energisk og at vi yder en god service. En butik, hvor vi har varerne, du har
brug for og hvor vi lytter til dine ønsker og behov. At du derudover også kan opleve en
god positiv stemning, som gør at du får lyst til at komme igen og også får en god oplevelse er en ekstra gevinst for både dig og os.

Kundetilfredshedsundersøgelse
Personalet i KWIK SPAR Hunderup og bestyrelsen vil gerne høre din mening om butikken, har vi opnået vores mål? eller er vi der næsten eller er vi langt fra målet?
Vi håber derfor at DU, - og også selv om du ikke er kunde hos KWIK SPAR Hunderup i
øjeblikket - vil være behjælpelig med at besvare spørgeskemaet og aflevere skemaet i
KWIK SPAR Hunderup.

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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Jeg kan handle i KWIK SPAR Hunderup.
Jeg vil handle i KWIK SPAR Hunderup.
Jeg gør det!
Med venlig hilsen
KWIK SPAR Hunderup’s personale
Peter, Jeppe, Steffan, Celia og Annie
og
Michael Bertelsen, Rikke Skipper Hansen (Benzinstanderen)
og
Bestyrelsen for Købmandsgården Hunderup/Sejstrup og Omegn ApS
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
20

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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FIN UDFLUGT MED SENIORKLUBBEN
Seniorklubbens årlige udflugt gik denne gang til Give/Billund området.
Første besøg var på ”Mjødfabrikken” i Billund, og her ventede en oplevelse udover det sædvanlige. De fleste forbinder mjød med øl, men heri tager
man helt fejl. En vigtig ingrediens i mjød er honning, som efter gæring
kan tilsættes forskellige tilsætningsstoffer, hvorefter alkoholprocenten
kommer op på 15 – 22 %. Det kan fint anvendes som erstatning for sherry
eller portvin til desserten.
Den levende fortælling om fremstilling af mjød blev krydret med 6 forskellige smagsprøver, så stemningen nåede gode højder under det 1½ time
lange besøg. Vi kan trygt anbefale at aflægge butikken i Billund et besøg.
Prislejet ligger på kr. 145,- for en stor flaske.
Den gode stemning fortsatte på restaurant ”Mallehøje”, som ingen af os
kendte på forhånd. Det ligger temmelig ensomt, men vi fik en fortrinlig
middag suppleret med lidt historie om stedet.
Tæt ved restauranten boede ”Familie på Farten”, som var dagens sidste
stop. Her fortalte husets kvindelige overhoved om de mange spændende
rejser, familien havde været ude på. De strakte sig over en varighed fra få
måneder og op til 2 år. Stort set hele Verden var besøgt, og vi fik fremvist
en del specielle effekter fra kuriøse egne af Verden.
Familien er blevet kendt via TV og udgivelse af bøger og DVD.
Et spændende besøg, der blev afsluttet med medbragt kaffe samt Dagny
og Gerdas gode kager.
Med udflugten nåede vi næsten til vejs ende med aktiviteter i denne sæson. Der resterer endnu nogle kampe i petanque-turneringen, inden der er
slutspil den 9. juni kl. 10.00 i Sejstrup.
Planlægningen af næste sæson er i fuld gang, men det ligger helt fast, at vi
starter med at fejre 40 års jubilæum torsdag den 8. september.
Alex Andersen
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UDFYLD VENLIGST NÆSTE SIDE
KLIP UD OG AFLEVÈR HOS KØBMANDEN
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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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De stolte Hunderup piger på Esbjerg Stadion.

Hyggedag foran Købmandsbutikken - se også side 3.
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