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HUSKEKALENDEREN
Man. 20. maj 14.00
Tor. 30. maj 16.00
Fre. 31. maj 16.00
Fre. 31. maj 17.00
Lør. 1. juni 9.30
Lør. 1. jun. 10.00
Lør. 1. juni 14.00
Lør. 1. juni 18.30
Lør. 1. juni 20.30
Tir. 11. juni 17.00
Tor. 13. juni 9.00
Søn. 16. juni
Lør. 17. aug. 15.00
Lør. 31. aug.
Hver tirsdag 17.00

Friluftsgudstjeneste
Landsbyfest (se program)
Landsbyfest (se program)
Cykelsponsorløb
Landsbyfest (se program)
Veteranbiltræf
Havetraktor/traktorringridning
Fællesspisning
Koncert med ”Naboerne”
Salmemaraton i kirken
Seniorklubbens udflugt til Filsø-området
Afskedsgudstjeneste for Arendse Dyssel
Mandehørm i Hunderup-Sejstrup
Sogneudflugt
Bogbussen holder ved kirken kl. 14.00 – 14.45

TENNISBANERNE ER KLAR
Efter en del forhindringer er tennisbanerne nu klargjorte, og der kan spilles. Der er allerede mange tilmeldte, men der er plads til flere. Gratis prøvetime kan tilbydes.
Har du lyst til at spille men mangler en makker, så ring alligevel. Vi finder en løsning.
Tilmelding hos Alex Andersen på tlf. 75 17 28 72 eller mobil 29 70 28 72
(gerne SMS).
Kontingent for spillere over 25 år kr. 450,- og kr. 200,- for øvrige.
Bolde kan købes (Tretorn micro X) for kr. 100,- for 6 stk.
Alex Andersen
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VINTERMØDE I HSI
Det har været et år, hvor vi har været meget sparsommelige, fordi vi ikke
har vidst, hvor meget hallen/samlingssalen ville blive lejet ud i 2012. Det
var det første hele år, der ikke har været den faste lejeindtægt fra både
skolen og børnehaven.
Vi valgte i 2012, at vi ville have reklameskilte op i hallen, og vi havde
håbet, der var flere, der havde meldt sig på banen, men som alle ved, er
der også krise i erhvervslivet. Vi siger tak til dem, der har sponsoreret.
Der er kommet nye låse i hallen, så nu ved vi, hvem der har nøgler til HSI.
Udendørs har vi fået lavet det lidt mere imødekommende over til tennisbanerne. Der er fældet træer, så de ikke generer tennisspillerne, og samtidig er der kommet mere lys ind i samlingssalen.
Endvidere er springgraven fra skolens tid blevet fjernet, og der er anlagt 2
petanquebaner. Dette har udviklet sig til, at byens seniorer fra Hunderup
og Sejstrup også er begyndt at spille indendørs petanque hver onsdag formiddag.
En stor tak til Alex for at have taget initiativ til denne store succes, som
samler ca. 20 spillere hver uge.
Som noget nyt er der installeret internet i hallen. Det har HSUG stået for.
1000 tak for det.
På sigt håber vi, at dette kan være medvirkende til, at hallen kan blive udlejet til endnu flere arrangementer.
Til sidst vil jeg rette en stor tak til brugerne af hallen samt til forretningsudvalget for samarbejdet i 2012.
En særlig stor tak til Anette, som står for udlejningen af både hallen og
samlingssalen.
Tak for 2012

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Revyens unge orkester og Idéforums udstilling
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Stor tilskuerskare til kemishow. Nederst segway
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I år vil der være mulighed for at have en bod til det lokale
loppemarked.
Lørdag d. 1 juni kl. 10.00
Man skal selv sørge for at have bord/tæppe og div. ting med
til ens bod, landsbyfestudvalget sørger ikke for stand ol..

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Torsdag aften kl. 20.00
vil der som noget nyt være banko.
Så kom og spil med og vind nogle af de gode præmier.
Husk bankobrikker
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Musikfestival
Vi gentager succesen fra sidste år…
Har du/I lyst til at spille til musikfestivalen
Lørdag d. 1 juni kl. 10-14
så kontakt
Stine Klingsten
28306047

PETANQUE TIL LANDSBYFESTEN
Som noget nyt vil der i år blive arrangeret en lille petanqueturnering til
landsbyfesten. Der spilles indledende puljekampe torsdag den 30. og fredag den 31. maj kl. 16.00, og det hele afsluttes med finalerunde lørdag
den 1. juni kl. 12.00.
Afhængig af deltagerantallet kan man regne med 3 – 6 kampe pr. hold i
de indledende puljer.
Der spilles til 13 point i petanque, og man tilmelder sig holdvis. Et hold
kan bestå af 2 eller 3 spillere. Hvert hold har 6 kugler til rådighed. Der
kræves ingen forudsætninger for at deltage, og der er ingen aldersgrænse.
Med hensyn til spilleregler kan man få assistance hos undertegnede eller
hos andre med petanqueerfaring.
Det er gratis at deltage, mens en sejr i finalerunden vil udløse en lille erkendtlighed.
Tilmelding til Alex Andersen på tlf. 75 17 28 72 eller mobil 29 70 28 72
(gerne SMS) senest mandag den 27. maj.
Alex Andersen
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Hunderup-Sejstrup seniorklub har afsluttet sæsonen med torsdagsarrangementer i forsamlingshuset, indendørs petanque og bowling – alle med meget fin tilslutning.
Når dette læses er vi gået i gang med udendørsturneringen, der fortrinsvis
afvikles på banerne på Kirkevej i Sejstrup og Kirketoften.
Torsdag den 13. juni kl. 9.00 starter bussen fra P-pladsen over for kirken
for at bringe os på den årlige udflugt. Turen går til Filsø-området, hvor en
guide vil fortælle om og vise genopretningsprojektet, inden kursen sættes
mod Stausø kro, hvor middagen indtages.
Over middag går turen videre til Lydum fiskeland, hvor Niels Nygaard
fortæller om jagttrofæer, inden den medbragte kaffe indtages. Hjemkomst
sidst på eftermiddagen.

GENERALFORSAMLING
Torsdag den 18. april afviklede seniorklubben den årlige generalforsamling. Det blev en rolig affære med genvalg over hele linien, og med et
regnskab, der landede tæt på en nulløsning.
Det blev besluttet at sætte det årlige kontingent op til kr. 50,- pr. person.
Alex Andersen
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FRA SOGNEARKIVET
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Nabogudstjeneste 2. pinsedag.

I år holder vi friluftsgudstjenesten ved det grønne areal
mellem Kongeåen og Hjortlund Kirke anden pinsedag .
Det er Jernved-Hjortlund pastorat, der i år inviterer Vilslev
og Hunderup med. Pinsen handler jo ikke mindst om fællesskabet,
og dagen synes derfor oplagt til en gudstjeneste, der rækker
ud over pastoratgrænsen.
Gudstjenesten begynder kl. 14. Man skal selv medbringe noget
at sidde på og evt. lidt at spise og drikke efter gudstjenesten.
Hvis samkørsel ønskes, kontakt da et af MR medlemmerne.
Den årligt tilbagevendende sogneudflugt er i år flyttet
fra juni måned til 31. august.
Den 16. juni holder vores præst gennem 27 år
sin afskedsgudstjeneste,
idet Arendse Dyssel går på pension. Menighedsrådene i
Hunderup og Vilslev arrangerer en afskedsreception på
Kjærgård i den anledning. Mere herom senere.
Menighedsrådet.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
maj.
Søndag den 5. maj
Torsdag 9. maj
Søndag 19. maj
Mandag 20. maj

10.00 (Konfirmation)
10.00
9.30
14.00 (nabogudstjeneste)

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Salmemaraton i Ribe Domprovsti
Salmemaraton kræver hverken tilmelding eller forberedelse, kun sangglæde.
Man mødes på skift i provstiets forskellige kirker kl. 17 –
18 i lige uger.
Formålet er mangesidigt:
At genskabe et syngende
folk.
At opleve de fine kirkerum
og forskellige orgler.
At forny bekendtskabet med
gamle salmer og opnå fortrolighed med nye.
At synge af karsken bælg i
max 3 kvarter.
At få hilst på hinanden over en kop kaffe.
Arrangementet er løbet af stabelen 9 gange – hver gang for
fuld kirke og med en fantastisk fællessang.
Nu er der kun tre gange tilbage før sommerferien :
Onsdag, d. 15.-5. i Hviding Kirke
Mandag, d. 27.-5. i Vester Nykirke
Tirsdag, d. 11.-6. i Hunderup Kirke.
Holder du af at synge sammen med mange andre, så giv dig
selv chancen
for en god oplevelse i det mindste den 11.-6.
Tag gerne en brochure om salmemaratonen fra købmandens
opslagstavle.
Venlig hilsen menighedsrådet.
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Mange var interesserede i at se rappelling på familiedagen
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Sverige, Dalarna
Velfungerende hytte 15 km syd for Idre by: 2.500 +/- 500 kr.
ugen.
Kano, og udsigt til Kringelfjorden, (Østerdalelven) .
Sveriges smukkeste golfbane.
2,5km, 5km, 10 km langrendsløjper lige ved døren.
Alpint anlæg på Idre Fjell
Vandreture på Furufjell, Nipfjell og Städjan, Sveriges sydligste fjeldområder.
Se billederwww.bihus.dk
Kontakt Mette 75172817 sms: 40112817 mail: mj@egonline.dk
Ledige uger indtil efterårsferien på nuværende tidspunkt:
19,20,21,22, 23,
24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42
Lej hytten i 2,3 eller 4 uger billigt. (4.000-, 5.500-, 6.500kr)

85 års fødselsdag
I anledning af Egon´s 85 års fødselsdag
vil det glæde os at se
familie, venner, naboer samt bekendte
til brunch på Kjærgård Landbrugsskole
søndag d. 19. maj 2013 fra kl. 10.30 – 13.30.
Vi håber, I har lyst til at være med til at give Egon
en god dag med sang og hyggeligt samvær.
Med venlig hilsen
Merete og Egon Kristensen
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
7517 2402, Kirkevej 80
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com

H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 4053 23 19
Udlejning:
Anette 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

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06

LANDSBY SCENEN
Kristina Søgaard
Ribevej 70, Sejstrup
kristinasoegaard@gmail.com
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.

HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

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

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
31

Danfoss Universe underholder med kemishow

Rasmus klar til at servere for de sultne gæster
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