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HUSKEKALENDEREN
Søn. 29. apr. 10.00
Tor. 3. maj 13.30
Tor. 3. maj 19.30
Søn. 6. maj 10.00
Lør. 12.maj 13.00
Tor. 17. maj 9.00
Søn. 20. maj 13.00
Fre. 25. maj
Tor. 31. maj

Tennisstævne for ungdomsspillere
Seniorklubben. Generalforsamling og sang.
Fællessang i Vilslev kirke
Årets konfirmander i Hunderup kirke
Spejderarrangement i Darum
Alternativ pilgrimsvandring
Åben Landsby
Seneste tilmelding til hockey
Landsbyfest med moseløb m.m. + lagkagekonkurrence
Fre. 1. jun.
Landsbyfest – cykelsponsorløb 17.00
Fre. 1. juni 22.00
Teltfest med ”Vestjyderne”
Lør. 1. jun. 9.30 – 17 Konkurrence på tyren
Lør. 1. jun.
Landsbyfest med optræden af ”TØRFISK”
Tir. 5. juni 14.00
Grundlovsmøde på Riber Kjærgård
Tor. 7. juni 19.30
Generalforsamling Sejstrup By Beboerforening
Fre. 8. juni 15.00
Reception i ”Kollektivet” Hunderup
Lør. 16. juni 8.00
Sogneudflugt til Århus
Lør. 1. sep. 9.45
Yogakursus i HSI
Tirsdage og torsdage Cykelmotion kl. 18.00
Søndage kl. 9.30
Cykelmotion
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Oprydning i Hunderup og Sejstrup
Lørdag den 31. marts kl. 10:00 mødtes vi 20 voksne og 5 børn ved købmanden for at rydde op langs vejene, så der kunne blive fint til påske og
konfirmation. Der blev udleveret gennemsigtige plastiksække og slikpinde
til børnene, og nogen havde være praktiske og medbragt pinde med søm
eller håndgreb. Ruterne blev fordelt, og folk begav sig afsted i dejligt solskin. Lidt senere kom der en kraftig slud-byge, men det blev solskin igen.
Alice og jeg dækkede op i købmandens bagbutik til varme pølser med
brød og en sodavand eller øl til de kolde deltagere ved hjemkomsten. Det
var meget hyggeligt. Folk kom tilbage på forskellige tidspunkter, så på det
fælles billedede mangler vi de første og de sidste. Bunken af plastikposer
er bestemt heller ikke hele høsten, for det blev efterladt mange poser på
ruten. Det blev til en stor anhænger fyldt - med top. Og så var der endda
nogen, der var tyvstartet, og havde taget en tørn inden lørdagen - eller også holder de bare deres vej ren!
Vi vil gentage succesen til næste år.
Helle Hvitved

Familien Knudsen på ruten ud forbi Kjærgård
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De fleste af deltagerne med en del af det indsamlede affald

En flok stolte U10 piger opnåede flidspræmie for deltagelse i 7 minihalstævner i løbet af
vinteren
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Generalforsamling i
Sejstrup By Beboerforening
Torsdag den 7. juni 2012 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

6

NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben afslutter en spændende indendørs sæson med generalforsamling i forsamlingshuset torsdag den 3. maj kl. 13.30. Bemærk fri kaffebord denne dag.
Efter generalforsamlingen kommer ”Fløjlsgruppen” og synger en times
tid. Mon ikke der bliver tid til at afslutte med et spil kort.
I disse dage udspilles de spændende kampe i årets første petanqueturnering. De 3 bedst placerede hold mødes til slutspil fredag den 11. maj kl.
14.00 på banen på Kirkevej i Sejstrup.
Alle er velkomne til at kigge på. Det giver garanteret lyst til at prøve
selv.
Der bliver arrangeret nye turneringer i maj, juni og august. Tilmelding
hos Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72 eller mail:
alexhunderup@gmail.com. Tilmeldingsfrist for første turnering er 13.
maj.
ÅRETS UDFLUGT
Den årlige udflugt bliver torsdag den 28. juni kl. 9.00 med hjemkomst
ca. 17.00. Vi har i år valgt Haderslev som udflugtsmål. Med lokal guide
bliver vi i bus ført gennem spændende steder i Haderslev, bl.a. domkirken. Der er også planlagt en sejltur til Årø med spisning.
Udførligt program kommer senere, men reserver datoen allerede nu.
På seniorklubbens vegne
Alex Andersen

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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Åben Landsby i Hunderup/Sejstrup
den 20. maj 2012
Lokalrådet vil forsøge at lokke potentielle tilflyttere på besøg i vores
sogn. Derfor vil der blive arrangeret ”Åben Landsby” søndag den
20.5.12. Arrangementet foregår i Samlingssalen fra kl. 13.00-15.00, og
sognet vil blive vist frem – forhåbentlig i forårssol.
Vi vil forsøge at få arrangementet omtalt i diverse ugeaviser og Jyske
Vestkysten. Landsbyrådet håber, at det på denne måde vil lykkes at gøre
opmærksom på Hunderup/Sejstrup som mulig ny bopæl, sådan at interesserede ude fra vil lægge vejen forbi på dagen.

Ideforum
I vinterens løb er der blevet fremstillet mange fine og sjove ting, på de
tirsdage vi har været samlet til hygge og kreativitet i klublokalet i HSI.
Vi er blevet opfordret til at vise de færdige produkter i form af en udstilling i købmandsbutikken.
Det vil vi meget gerne, så andre måske kan få lyst til at være med, når vi
starter igen til næste vinter.
Udstillingen kommer til at stå i butikken fra onsdag d. 16. - maj til tirsdag d. 22.- maj. Den 16. - maj er der også kaffe på kanden i butikken,
og der vil være nogen fra Ideforum, man kan snakke med ved udstillingen fra kl. 15.00
Vi ses i købmandsbutikken.
Venlig hilsen pigerne fra Ideforum.
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SOGNEUDFLUGT til AARHUS
Lørdag, den 16. juni.

Kl.8.00 afgår bussen fra Hunderup Kirke
Kl.8.10 fra Vilslev kirke.
Kaffepause ved Jellingestenen.
Kl. 11.30 Torvemarked ved St. Lukas Kirke
Besøg i kirken og menighedsrådet byder på
frokost.
Kl. 13.15 Kunstmuseet ARoS med bl.a. Olafur Eliassons værk: ”Your Rainbow Panorama.”
Kl. 18
spises en solid middag på Hovborg Kro.
Kl. 20
hjemme igen.
Pris for deltagelse : 175 kr.
Se nærmere beskrivelse af programmet i Kirkebladet.
Tilmelding til formændene ugen inden.
Holger B. Lauridsen tlf. 75431105
Lena Randrup tlf. 75173097.

Resultat af Folkekirkens nødhjælps sogneindsamling
den 4. marts var 3.188,50 kr. – igen i år et yderst
Tilfredsstillende resultat.
Tak for hvert et bidrag.
Menighedsrådet.
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Så nærmer vi os konfirmations-søndagen
I Hunderup Kirke.(6.maj).
Telegrammer kan afleveres
I graverhuset bag kirken,
Hvor der vil være opsyn
fra kl. 9.30.
Menighedsrådet.

ÅRETS KONFIRMANDER
Som traditionen byder, er der konfirmation den første søndag i maj i
Hunderup kirke.
Årets konfirmander er:
Sine Rollskov Andersen, Kjærgårdsvej 36
Alma Jensen, Kjærgårdsvej 30 b
Hanne Poulsgaard Thomsen, Kjærgårdsvej 2
Anika Knudsen, Kirkevej 17
Julie Knudsen, Kirkevej 17
Johanne Copa Kjelstrup, Møllevænget 10
Tobias Ellgaard Burmeister, Skovtægten 6
Rasmus Nørby Pedersen, Løkkeshave 1

TAK
for de spørgeskemaer, der er kommet retur til menighedsrådet.
Man kan stadig aflevere besvarelser både på papir ( hos købmanden eller
i kirkens postkasse) eller elektronisk på hjemmesiden vilslevhunderup.dk
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
maj.
04. maj, Bededag, UMI kl. 11.00
06. maj, Konfirmation kl. 10.00
13. maj, 5. sø. e. påske: kl. 09.30
17. maj, Kr.H,morgensang - Alternativ pilgrimsdag kl. 09.00
20. maj, 6. sø. e. påske: ingen
27. maj, Pinsedag: kl. 09.30
28. maj, 2.pinsedag: LUKKET KIRKE
Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

St. Bededagsaften (3.maj) kl. 19.30
FÆLLESSANG
Med Pernille Troldborg
I Vilslev Kirke
+ varme hveder i konfirmandstuen.
Fællessangen krydres med nogle korte
humoristiske og tankevækkende fortællinger.
Vi skal synge nyt som gammelt –
Fra Blicher til Kim Larsen og Anne Linnet.
Kom og føl glæde ved at synge !
Pernilles humør smitter !
Menighedsrådet.
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Alternativ pilgrimsvandring
KRISTI HIMMELFARTSDAG 17.maj
Menighedsrådene gentager succesen fra
Sidste år, blot i omvendt orden. Vi starter
med morgensang i Hunderup Kirke kl. 9.
For os er det et formål i sig selv at trave
Turenmellem de to sognekirker og krydre
den gode motion og friske luft med lokalhistoriske fortællinger og hyggeligt samvær.
Pilgrimme er vi så i den forstand, at vi bevæger
Os mellem morgensang og gudstjeneste.
Menighedsrådet byder på kaffe ved Kjærgård
Ca.kl. 10 (efter fortælling ved træmændene).
Vandring gennem mosen til Vilslev.
Ca.kl. 12: frokost i det grønne
og gudstjeneste i Vilslev Kirke.
Madpakker kan transporteres.
VI HÅBER RIGTIG MANGE FÅR LYST TIL AT VÆRE MED.
Menighedsrådet.

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Manish School Fundraising
generalforsamling d. 29. marts 2012
Dagsorden for ordinær generalforsamling indeholder følgende punkter:
1.
Valg af dirigent: Svend Åge Nissen
2.
Valg af referent: Lone Hjort
3.
Beretning for Manish School Fundraising 2011-2012
Efter opstart af foreningen gik vi I gang med at finde frivillige til oversættelse af info
-flyers, medlemspjece og hjælp til hjemmeside og fondsudvalg. Det lykkedes med
et godt resultat ☺
Der er arbejdet på at få hjemmesiden gjort mere indbydende samt få lavet et logo.
Gerhard Hammel som laver den for os, har været så uheldig at hans harddisk er
stået af og vores materiale, som han var i gang med, lå på denne computer. Han
har sendt os et nyt forslag til hjemmesiden og det ser godt ud.
Vi kontaktede Lions Club og de er i gang med at undersøge om vores projekt kan
komme med i Lions minikatalog, hvor alle Lions klubber får muligheden for at give
et sponsorat til skolen. Vi har endnu ikke hørt om vi er kommet med, men deadline
for det nye katalog til 2013 er juni.
I september 2011 fik vi besked fra familien som har skaffet kontakten til skolen om,
at Manish, som har lagt navn til foreningen, har fået konstateret leukæmi. De er
meget hårdt ramt, da farfaderen i familien har været på hospitalet 2 gange i foråret
2011 med hjertetilfælde. Manish blev indlagt midt i september på et hospital i Bangalore efter lang tids sygdom. Han får indsprøjtninger hver dag - skal fortsætte i 6
mdr. med medicinen. Skal have behandling i 2 år. Har snakket med Victor den 12.
marts og han fortæller, at Manish har det godt, skal være på hospitalet i 3½ måned endnu.
Jimmy fik opgaven at få en liste med børn fra skolen i Goa. Vi fik i august 2011 en
liste med 11 børn. I november 2011 var de sponsoreret og foreningen havde brug
for flere børn. Jimmy måtte i gang igen. I dec. fik vi 2 nye børn, som også er sponsoreret.
I november 2011 havde vi en stand på Bramming julemesse. Det gav et overskud
til foreningen på 1467 kr. Vi havde nogle gode dage og snakkede med mange
mennesker. Det gav 1 nyt medlem.
Vi har pt. 22 medlemmer.
Derudover vil vi gerne have forslag til aktiviteter, så der kan komme nogle penge i
kassen.
Forslag til aktiviteter: Spinning-cykling – cykelrute med sponsorer evt. med fællesspisning bagefter.
”Koncert” som tidligere arrangementer.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab v. Britta Pedersen: Sponsorater:
6730,00 kr., Sponsorbørn: 1800,00 kr., Julemesse: 1467,50 kr.
Fastlæggelse af kontingent: Fortsætter med 100 kr. for medlemskab og 200 kr. pr.
barn.
Indkomne forslag: Ingen.
Valg til bestyrelsen: Britta og Anette er på valg. Modtager genvalg.
Valg af 1 bestyrelsessuppleant: Ingen
Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant: Åge Fredslund – genvalg, Sigfred Bjerrum genvalg
Eventuelle valg/nedsættelse af udvalg: Hjemmesideudvalget: Peder Hjort, Bente Nonbo og Gerhard Hammel, Fonds- og legatudvalget: Anette Lücking og Laila Christensen
Evt. – hvor intet kan besluttes. Forslag kan kun vedtages under punkt 6.: Ros for at
starte foreningen op.
Nanna Holst starter en interessegruppe op på Facebook.

TENNIS –
SOMMERENS UDENDØRS SPORT
Nu bliver det forhåbentligt varmere, og det skulle gerne give lyst til at
spille tennis. Banerne og forholdene er i fin stand, og alle kan finde en
jævnbyrdig makker.
Kontingentet udgør kr. 450,- for medlemmer over 25 år og kun kr. 200,
- for medlemmer op til 25 år. Hvis nogle familier får besøg af studerende unge mennesker, der er hjemme nogle uger i sommerferien, kan de
altså for kr. 200,- spille alle de timer, de har lyst.
Tilmelding hos Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72 eller mail: alexhunderup@gmail.com, hvor man også får udleveret nøgle mod depositum
på kr. 50,-.
Spillere, der ønsker instruktion, kan henvende sig hos Mette Nørby på
tlf. 40 11 28 17.
Bolde kan købes hos Alex. Jeg har skaffet et parti ”Tretorn Micro X”,
der sælges for kr. 100,- for 6 bolde. Det er en god bold, der anvendes i
sogneturneringen.
Husk tennisstævnet for 10 – 15 årige søndag den 29. april kl. 10.00
Alex Andersen
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Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Lagkagekonkurrence
Har du lyst til at være med i konkurrencen om at lave den flotteste og
bedste lagkage?
Så deltag i konkurrencen
Torsdag d. 31 maj kl. 20.15

Tilmeld dig v. Stine Klingsten på 28306047 senest d. 28 maj
Lagkagen skal være afleveret i hallens køkken senest kl. 19.00
Kagen vil efter vurdering blive solgt på auktion i teltet.
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LANDSBYFEST 2012
Fredag d.1 juni
Vi gentager succesen fra sidste år med Dæk aftenens flotteste/sjoveste
bord, kun fantasien sætter grænser.
I år vil der være både 1., 2. og 3. plads til deltagerne.
Vi tænder op i grillen igen i år, så pak madkurven.
Glæd jer, Vestjyderne spiller op til dans fra kl. 10-02
Tørfisk lørdag d. 2 juni
I år har landsbyfestudvalget arrangeret Tørfisk lørdag aften.
Der vil være mulighed for at købe 3 slags billetter.
Combi med Tørfisk og menu: 250,00
Kun mad: 130,00
Tørfisk: 150,00
Børn til og med 14 år 65,00
Billetter kan købes i Kwik Spar i Hunderup fra d.7. april 2012
Så sæt kryds i kalenderen og vær hurtig,
det er efter først til mølle princip!

Vi glæder og til en brag af en fest
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LANDSBYFEST 2012
TØRFISK KOMMER TIL
HUNDERUP-SEJSTRUP
På ”TØRFISK”s hjemmeside ”torfisk.dk” kan man under kommende arrangementer finde dette link
02-06-2012 | Hunderup
Tid: Kl. 21:00 | Sted: Telt ved Hunderup skole, Kjærgårdvej 9B, 6740
Hunderup
Information: Koncert
Varighed: 2x45 min. | Arrangør: HSUG - Hunderup Sejstrup gymnastik og ungdomsforening | HSUG tlf. 76560505
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LANDSBYFEST 2012
Siden 1981 har TØRFISK leveret soundtracket til Vestjylland. Thyborøngruppen TØRFISK hører til blandt de allerbedste i Danmark til at forene
Irsk-inspireret folkemusik med egne kompositioner og personlige tekster.
De synger, spiller og underholder, så det er en fryd - med typisk vestjysk
charme som ikke er til at
stå for - og er en stensikker succes med deres lytteværdige, morsomme og
exceptionelle repertoire.
Samtidig er TØRFISK drengene dygtige musikere, som forstår at udnytte
musikken sammen med deres helt stærke side: de karakteristiske, vestjyske, forblæste mande-stemmer.
TØRFISK’s skæve, finurlige og vedkommende tekster afslører masser af
fin sans for tilværelsens
sjove sider, kombineret med friske melodier og udadvendt optræden er
underholdningen på topplan.
Naturlig charme, humor og ægthed er TØRFISK i en nøddeskal.
Med en masse erfaring fra den danske musikscene, og med 16 CD’er og 2
DVD udgivelser i ”nettet” har TØRFISK stadig stor energi, spilleglæde og
et gevaldigt glimt i øjet og vel at mærke med den samme besætning, som
da det hele startede med TØRFISK i 1981.
Trods (eller på grund af) de 30 år på bagen, er TØRFISK:
• Anker Hviid (201061): bouzouki, fløjte, harmonika, sang, 4 børn, 1 kone og 2 kolde fodboldben.
• Bent Kirk (241258): bas, sang, 4 børn (mindst), 1 kone og 1 gammel
biograf.
• Egon Kirk (100462): adskillige banjoer (alt for mange), mandolin, sang,
3 børn, 1 kone, 1 lille
og en stor folkevogn.
• Bent Bro (010961): guitar, frugt, sang, 3 børn, 1 kone (endnu) og 1
brugt føntørrer.
”TØRFISK” afslutter ”Landsbyfesten” lørdag den 2. juni kl. 21.00
Landsbyfestudvalget
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LANDSBYFEST 2012
Vest-Jyderne

Til landsbyfesten fredag aften er der fest i teltet
i Hunderup/Sejstrup
Vest-Jyderne spiller op til dans fra 22.00 - 02.00

Der er fart over feltet, når Vest-Jyderne indtager scenen. De spiller alt
fra country til pop og rock, og der vil helt sikkert være sange til at skråle
og danse til. Vest-Jyderne har flere års erfaring med, at spille for fest
glade folk og de spiller sange fra flere årtier, så alle kan være med.
Til landsbyfesten i Hunderup/Sejstrup er de på hjemmebane med bandets tre lokale musikere (Stine, Mads & Jakob) og tilflytteren Gabriel.
Derfor regner de med at festen kan høres helt til Bramming.
Kom og vær med til en kæmpe fest i teltet fredag aften og giv den gas
sammen med Vest-Jyderne.
Tobias Andreassen – Trommer
Jakob Biltoft – Bas
Stine Klingsten Sørensen – Lead vokal
Mads Christensen – Lead Guitar
Gabriel Uth Nielsen – Guitar + Vokal
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Stor opbakning til årets Gymnastikopvisning ☺
Gymnastiksæsonen 2011-2012 blev rundet af med et brag af en opvisning, hvor næsten 200 forventningsfulde forældre, bedsteforældre mv.
havde fundet vej til hallen d. 24. marts. Her viser nogle at årets hold deres flotte opvisningstøj.
Børn fra 4 år til 0.klasse.
Ledet ved Bente Held, Annie Jochumsen samt hjælpetræner Stine Sørensen, Esben Vejrup og Anette Aalling.
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Forældre/barn og Børn i alderen 3-4 årige.
Ledet ved Lars Søgaard, Lone Ingvartsen og Tine Nielsen.

Dans fra 0. klasse og opefter.
Ledet ved Maiken Tækker, Tina Andersen og Annie Jochimsen.
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Børn 1.-3. klasse.
Ledet ved Sonja Hansen og Mai Falkenberg Lorentsen samt hjælpetræner Camilla Harreby.

Der skal lyde en stor tak til alle ledere, børn og hjælpere, som gjorde det
muligt at holde en god og oplevelsesrig gymnastikopvisningen. Også en
stor tak til Madam Madsen for blomster og pyntning på dagen, Bix for
hjælp til styring af musik, redskabshjælperne og tilsidst Thurø som styrede os igennem dagen ved mikrofonen.
I år havde vi 2 gæstehold på opvisningsdagen. Først fik vi en mindre
rytmisk hold på gulvet fra Ribe Gymnastikforening og til sidst gik Juniortræningsholdet på fra Bramming. Her fik vi også en meget flot opvisning og kunne se hele 2 lokale gymnaster på holdet, nemlig Stine Sørensen og Esben Vejrup.
I år skulle vi desværre også sige farvel og tak til trofaste hjælpere og
hjælpetrænere så som Bente Held, Lars Søgaard, Mai Lorentsen, Stine
Sørensen og Annie Jochimsen. Tak for god opbakning og hjælp til
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arrangementer samt stort engagement med børnene.
Også en tak til Winnie Nielsen og Marie Bebbe, som de sidste par år har
gjort et stort stykke arbejde i gymnastikudvalget, men som nu har valgt at
give posten videre til Tine Nielsen og Bianca Klingenberg. Tak for et godt
samarbejde og hyggelige planlægningsaftner. Vi håber vi kan blive ved
med at trække lidt på jer ☺
Til slut håber vi at se mange af jer i den kommende sæson, hvor vi arbejder på et crossfitting-hold og opstart af yderligere et danse-tilbud til børnene. Vi forventer at kunne vise den kommende sæsons hold på hjemmesiden i løbet af juni måned samt i næste udgave af Landsbyposten.
Skulle der være ønsker til nye hold eller vil du blot give en hånd med, så
hører vi gerne fra dig.
På gymnastikudvalgets vegne ønskes alle en god sommer.
Jette B. Brix

Billeder fra årets gymnastikopvisning
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INDSAMLING – LANDSBYPOSTEN
Hermed følger den årlige opfordring til at give et bidrag til ”LandsbyPosten”, der udgives og finansieres af HSUG. Omkostningerne drejer
sig udelukkende om udgifter til trykning og distribution. Al arbejde er
frivilligt og ulønnet. Jo flere sider, jo dyrere blad.
Udgifter til trykning har ikke ændret sig de sidste 15 – 20 år, så derfor
kan de årlige omkostninger holdes på ca. kr. 25.000,-. Der udgives 425
eksemplarer 11 gange om året, og hvis samtlige husstande giver ca.
100,- er udgivelsen udgiftsneutral for HSUG.
Bidrag kan indbetales på vedlagte girokort, ved overførsel med netbank
til konto 46300450012394 eller kontant hos Alex Andersen eller købmanden.
På forhånd tak.
HSUG
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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

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Aage Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup,
tlf. 7517 4032,
mail: aagef@hotmail.com
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04
LANDSBY SCENEN
Lis Stenger
Kirkevej 5, Sejstrup
tlf. 75 10 14 19
lisstenger@mail.dk

LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand H.C. Jochimsen 75 10 22 35 Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Udlejning: Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

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 ................................................................52,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................55,00 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 små gymnaster klar til indmarch.

Fra gymnastikopvisningen
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