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HUSKEKALENDEREN
Ons. 14. maj 19.30

Borgermøde i HSI samlingssal

Man. 19. maj 18.30

Cykeltur til Hollænderskoven m/Fransiskas ”hjem”

Tir. 20. maj. 19.30

Koncert med Kim Sjøgren. Vilslev kirke.

Ons. 28. maj. 19.00

Gospelkoncert i kirken derefter i teltet

Tor. 29. maj 17.00

Landsfest med moseløb, sildebord, landsbyscenen,
hockey m.m.

Fre. 30. maj 17.00

Landsbyfest med fodbold, hockey, lagkagekonkurrence, modeshow, musik, Hunderup mod Sejstrup
m.m.

Lør. 31. maj 9.00

Landsbyfest hele dagen – se aktiviteter i
programmet

Lør. 31. maj. 8.30

Sommerudflugt til Als med menighedsrådet.
Hjem 21.00

Tor. 19. jun. 9.00

Seniorklubbens udflugt til egnen omkring
Ringkøbing

Søn. 29.jun. 10.00

Loppemarked i Holm Træbygs hal, Kirkevej 13

Man. 25. aug. 18.30

Kirkegårdsvandring Hunderup kirkegård

OBS: HAR DU NOGET GAMMELT JERN,
METAL EL. ANDET BLIK SÅ HUSK CONTAINEREN VED FORSAMLINGSHUSET
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FÆLLESSPISNING D. 11.4.2008
Ja så lykkedes det igen at lave en succerig aften med fællesspisning. Der
blev sat ny rekord. 140 deltagende. Det var flot.
Det var igen madholdet bestående af Pascal, Michael, H.C., Tommy,
Jannik, Peter og Jan som under kyndig ledelse af Charlotte stod for den
kulinariske afdeling. Rasmus og Flemming var desværre forhindret.
Mellem hovedretten og desserten opførte Børneteatret en
nyopsætning af ”Snehvide” som udløste rigtig mange bifald.
Mange tak til Børneteatret.
Men for at et sådan arrangement kan lykkes, har man brug for sponsorer
og dem skal der også lyde en tak til.
Kammerslusen stillede med duge, lys, servietter til borddækning og div.
køkken-redskaber til rådighed så der kunne laves mad i køkkenet.
Kiosken i hallen havde sponsoreret slikposer til børnene.
Hanne Fuglebjerg blomster til bordene.
Mange tak til sponsorerne.
Også en stor tak til alle frivillige samt ægtefæller m.m. som var behjælpelig med servering af maden, indsamling af brugt service samt til slut med
oprydningen.
Det gav også et pænt overskud på kr. 10.500,- .
Et af vore store projekter er jo at få huset fuget om el. vandskuret, som
ikke er en billig omgang, men derom afholder vi senere en høring.
Mange tak til alle de fremmødte.
MVH 4
FORSAMLINGSHUSET

ØL-AFTEN D. 28.3.2008
I samarbejde med Dagli´ Brugsen havde Forsamlingshuset fået arrangeret ølsmagning.
Fra Danske Ølentusiaster kom Kaj Erik Nielsen fra Esbjerg og fortalte
fyldestgørende om de 8 forskellige
øl som var fremskaffet til dagen. Og man må sige at smagene er meget
forskellige og også alkoholindholdet. Fra 4,5 % - 20%. Der var pilsnerøl- mørk øl- og dessertøl.
Nu er smag og behag heldigvis meget forskellige, så nogle kunne lide
den ene hvor andre syntes den ville man nok springe over næste gang.
Men de 50 som var mødt op havde en udbytterig og hyggelig aften.
Efter smagningen var der så pølsebord, hvortil man kunne nyde en Villemos påskebryg med h.v. 5 el. 8%,
samt alm. øl.
Og arrangementet gav da også et pænt overskud til Forsamlingshuset.
Stor tak fra Forsamlingshuset.
MVH Bestyrelsen
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5 ÅR – 100 FLERE
Borgermøde onsdag den 14. maj kl. 19.00 – 21.30 i HSI
Lokalrådet holder et borgermøde for alle i sognet, hvor vi skal diskutere,
hvordan vi gerne vil have Hunderup-Sejstrup udvikler sig de næste 5 år.
Lokalrådets vision er, at vi skal være 100 flere borgere i sognet om 5 år…
•
•
•
•
•
•

Hvordan kan vi blive det? Er der noget vi mangler? Noget vi skal
lave om?
Hvad skal der til af aktiviteter?
Hvor skal der være ny boligområder (100 borgere svarer vil ca. 35
boliger)?
Skal vi gøre noget for at forskønne sognet?
Hvordan kan vi markedsføre sognet?
Osv.

Lokalbrugsen sponserer kaffe og friskbagte kager på borgermødet. Så
kom og smag på alle kage-herlighederne, som vi til daglig kan købe i
brugsen. Hunderup Sejstrups Fremtid sponserer øl og vand til alle på mødet. HSI sponserer leje af lokale.
På mødet er der følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst
Kort oplæg om Lokalrådets tanker
Cafeborde – cafesnak – drøftelse af spørgsmål/emner
Opsamling
Lodtrækning om velkomstpakke
Gratis kagebord ved Brugsen

Efter borgermødet vil Lokalrådet bruge jeres ideer mv. som inspiration til
en helhedsplan, vi forventer at få lavet for Hunderup-Sejstrup området.
Lokalrådet
6 håber, at alle aldersgrupper, alle borgergrupper møder op.
Hvad siger de unge, hvad siger pensionisterne, hvad siger forældrene til
småbørnene, hvad siger landmændene, hvad siger de lokale erhvervsdri-

vende, hvad siger tilflytterne, hvad siger de indfødte, hvad siger cyklisterne, hvad siger motionisterne, hvad siger…?
Der vil være en lodtrækning blandt de fremmødte, om at modtage en
velkomstpakke (værdi ca. 15.000 kr.). Vinderen udtrækkes og offentliggøres på selve mødet. Se omtale af velkomstpakken andet sted i Landsbyposten.
Kom til borgermødet for at præge udviklingen af dit lokalsamfund
Venlig hilsen Lokalrådet

FORSKØNNELSESPRIS
Lokalrådet og Hunderup-Sejstrups Fremtid har i fællesskab indstiftet en
forskønnelsespris. Prisen blev i 2007 uddelt til Susan og Daniel Ribevej
84
Prisen gives til en person, institution, forening eller erhvervsdrivende,
som har gjort noget for at gøre Hunderup/Sejstrup til et skønnere sted at
bo i eller besøge.
Alle kan indstille kandidater. En skriftlig begrundet indstilling sendes til
undertegnede enten via brev eller
e-mail senest d. 1/9 2008.
Der vil blive nedsat en komite bestående af personer fra lokalrådet og
Hunderup-Sejstrups Fremtid til at bedømme kandidaterne og vælge en
vinder.
Modtageren af prisen bliver offentliggjort på sogneudvalgets og lokalrådets årsmøde i efteråret.
Medlem af lokalrådet
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19
Email: Bjerrum-Sejstrup@get2net.dk
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STAFETTEN
Hedevang d.13/4
Tak for stafetten til Kathrine Wind.
Så blev det vores tur til at skrive, selv om vi ikke hører helt til.
Vi bor mellem Bramming og Hunderup på Hedemarksvej ca. 3 kilometer
fra Hunderup.
Vi kom hertil fra Tønder og Skærbæk i 91. Da den ældste af vores 5 børn
skulle i skole i 97 faldt vi for den lille skole i Hunderup. Vi var oppe og se
på Bakkevejen, men synes den var voldsom stor. vi kørte ud og fik en
snak med Åge og besluttede med det samme at her skulle Jonas starte.
Det blev starten for rigtig mange køreture til Hunderup. Senere kom Johanne, Mads ,Mathies også i skole og senest er Melanie startet i børnehave i Degnehaven .Vores børn føler sig godt tilpas i det lille samfund, de
kender de fleste og de to store søger stadig derud selvom de nu går i skole
i Ribe og Bramming .
På Hunderup skole har de fået en ballast som de tager med vidre, de har
fået et musikkenskab som ikke findes mange steder De har haft kompetente lærer i en ren velholdt skole, de har lært at turde fremføre sang musik
og skuespil.
I fritiden har vi også nydt godt af alle de mange aktiviteter der findes i
Hunderup.
Vi forstår ikke hvorfor andre fra Bramming ikke har set mulighederne i
Hunderup.
Den eneste ulempe der har været er vel at der ikke har været nogen cykelsti på Kjærgårdsvej , men det skulle der også komme styr på nu.
Med venlig hilsen
Fam. Hoeck Storkehave, Hedemarksvej 8
Stafetten gives videre til Karina og Jonny Kjærgårdsvej
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”LANDSBY-POSTEN” OG HJEMMESIDEN
Som det kan ses på sideantallet i ”Landsby-Posten”, er der mange, der
indsender artikler og nyheder. Tak for det – og bliv endelig ved. Desværre
er der stadig en del foreninger og udvalg, vi kun sjældent hører fra.
Vi har også en hjemmeside i Hunderup-Sejstrup. Den har færre læsere end
”Landsby-Posten”, men det vil vi – og I forhåbentligt – gerne være med til
at ændre på.
På et møde med repræsentanter fra landbyrådet aftaltes følgende:
Pia Bjerrum indgår sammen med Niels Jørgen Hvidbjerg i redaktionen af
hjemmesiden. De to vil give hjemmesiden et helt nyt udseende og vil
fremover redigere det indkomne materiale, så hjemmesiden får et flot og
ensartet udseende. Fremover skal de forskellige instanser, der indsender
nyheder til hjemmesiden, kun koncentrere sig om at indsende – ikke selve
opsætningen. Det ordner redaktionen.
For at gøre det nemt skal I blot bruge ”Landsby-Posten”s mailadresse. Vi
bringer det så videre til hjemmesiden. Hvis I ønsker jeres informationer
bragt både på hjemmesiden og i ”Landsby-Posten”, må I gerne gøre opmærksom herpå. På hjemmesiden kan nyheder komme ud straks, mens
”Landsby-Posten” stadig udkommer en gang pr. måned.
Jeg har lovet at kontakte alle foreninger og udvalg for at få udnævnt en
kontaktperson alle steder. Denne kontaktperson skal informere os, så vi
kan gøre opmærksom på de mange aktiviteter og ideer, der rører sig i vores sogn.
For at gøre mit arbejde lettere, må man gerne selv henvende sig via vores
mailadresse.
Med håb om at alle vil være med til at synliggøre vores landsby, ser vi
frem til et rigtig godt samarbejde med jer alle.
Hunderup-Sejstrups hjemmeside har adressen:
www.Hunderup-Sejstrup.dk
Landsby-Posten har mailadressen:
Landsbyposten@hotmail.com
Vær opmærksom på ”com” til sidst
Alex Andersen
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ØKONOMIUDVALGET KOM FORBI
Økonomiudvalget i Esbjerg Kommune besøger i den næste måned alle
kommunens lokalsamfund. Den 14. april holdt de møde med Hunderup
Sejstrup lokalråd i Sejstrup Forsamlingshus. 4 byrådsmedlemmer var repræsenteret sammen med 3 fra kommunens administration.
Mødet indebar en bred drøftelse af sognet ønsker og behov. Bl.a.:
Skole- og Børnehavesituationen, herunder kommunens tanker vedr. aldersintegreret institution. Her blev det understreget, at det alene er forældrene, der afgør, hvilken form for børnepasning man ønsker.
Lokalrådet fremlagde udbygningsplaner for Hunderup Sejstrup. Generelt
var der stor forståelse og velvilje for vore ønsker, som alle har til hensigt
at styrke lokalsamfundet.
Det blev oplyst at cykelstien på Kjærgårdvej, fra skolen til Ribevej påbegyndes til efterår 2008 , og færdiggørelsen af cykelstien fra Sejstrup og
helt til Gredstedbro også bliver i 2008.
Vandværksstien har vi længe søgt om at få ført igennem til Kragelundvej
og Hollænderskovens stier ryddet så man kan færdes. Det fik vi stillet i
udsigt snart ville blive ordnet.
Rensningsanlæget skal nedlægges og beplantes. Spildevandet skal derefter
pumpes til Esbjerg, hvilket sker af økonomiske grunde !
Alle de fremmødte byrådspolitikere fremhævede Hunderup Sejstrup, som
et meget aktivt samfund. Blot en skam ikke flere byrådspolitikere deltog i
mødet.
Mere om mødet i næste nr. af Landsbyposten.
Lokalrådet.
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Cykeltur til Hollænderskoven
Den 19. maj 2008, kl. 18.30
Lokalrådet har i samarbejde med Seniorklubben planlagt
den første tur. Det bliver en cykeltur til Kratskellet og Hollænderskoven, hvor vi skal finde Francisca Handbergs
jordhule og se hvor hendes hus lå.
Tag din mad/kaffekurv med og nyd naturen i Hollænderskoven og Kratskellet.
Jens Hansen og Niels Bertelsen vil fortælle om Francisca
Handbergs liv og skæbne. De har begge kendt hende og
kan fortælle mange sjove ting fra, da de var børn.
Der vil samtidig være underholdning af Jørn – Jørgen Jyde
med sangen om Francisca.
Cykelturen er på 7 km. Ruten er ikke beregnet for ryttercykler.
Til dem der ikke vil/kan cykle, vil Børge og H. P. være klar
med hestevognene ved Brugsen. Turen går først til Kratskellet og I bliver kørt retur til hallen, hvor vores tur afslutter. Vi andre cykler til Kratskellet gennem Hollænderskoven og retur til hallen, hvor der vises en lille film om
Francisca.
Vi ses ved opsamlingsstedet udenfor Brugsen.
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Uddrag af Velkomstpakke
Til: Nytilflyttere i Hunderup/Sejstrup
Fra: Foreninger, institutioner, forretninger og erhvervsdrivende.
Foreninger og erhvervsliv byder velkommen til landsbyen med en flot buket af muligheder til en værdi af ca.
kr. 15.000,00. Her kan du opleve nogle af de mange muligheder, der er i vores landsby.
Tilbudene gælder det første år, du bor her medmindre
andet er nævnt.
Husk at medbringe velkomstpakken til den du ønsker rabatten ved – så du får glæde af de gode tilbud.

Velkommen til Hunderup - Sejstrup
www.hunderup-sejstrup.dk –
Her finder du alt om Hunderup/Sejstrup:
Aktuelt
Fritid
Oversigt over foreninger/råd
Handel
Institutioner
Skolen
Brugsen
Fritids- og kulturtilbud og meget mere
Sådan starter velkomstpakken som alle nytilflyttere kan
få. Den slutter med en liste over tilbud, fra lokale erhvervsdrivende, foreninger m.v.
12 får de en orientering om, hvad der sker i sogSamtidig
net.

Pakken er lavet sådan, at den kan blive større, hvis flere
lokale erhvervsdrivende melder sig med tilbud.
Det er vort mål, at pakken, hurtigt vil få nye beboere til at
føle sig hjemme.
Hele pakken vil senere komme i Landsbyposten, når den
er helt færdig.

Venlig hilsen
Lokalrådet v/ Bente Nonbo, Aage Fredslund
samt Søren Damkjær, H.C. Jochimsen

1. KLASSES LOPPEMARKED
KOM TIL LOPPEMARKED
SØNDAG DEN 29/6-08 FRA KL. 10:00 – 14:00
I HOLM TRÆBYG’S HAL
KIRKEVEJ 13, SEJSTRUP
Du har nu chancen for, at få ryddet op på loftet,
børneværelset, i garagen osv.
Saml det hele sammen, og bestil en standplads.
En stand koster kr. 50, som vil gå i
Hunderup skoles 1. klasses klassekasse.
Stole, borde o.l. skal selv medbringes.
Der vil blive solgt kage, pølsehorn, saftevand, kaffe og
the, som ligeledes går i klassekassen.
Henvendelse til:
Bente Held 75174009
Pia Ebbesen 75101904
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TENNIS 2008 FORÅRS SÆSON
Fællestræning for børn, unge og voksne starter d.7
maj og bliver i år onsdage efter følgende model:
De yngre (10-15 år): kl.18-19.15, med mulighed for at
blive og deltage med næste aldersgruppe.
De ældre (15-xx år): kl.19.15-20.30. Øl/sodavand efter spil(5kr/3kr).
Eller kaffe og kage.
Plan for instruktion (som udgangspunkt) :
uge 19: Ketcherfatning og forhånd. Pleje af bane.
Hvirvelvind.
uge 20: baghånd, repetition forhånd
uge 21: serv, repetition baghånd
uge 22: flugtning, repetition serv
uge 23: benarbejde, repetition flugtning
uge 24: regler og kamp, repetition benarbejde
uge 25: Grill og turnering

ALLE ER VELKOMNE, OGSÅ TIL BARE
AT PRØVE!
Med venlig hilsen tennisudvalget/Mette
PS: Tag14din ven/veninde med, så vi bliver så mange som
muligt!

KLAR TIL TENNIS
Så er tennisbanerne gjort klar. Alle, der har lyst til at spille tennis, kan tilmelde sig

MANDAG DEN 5. MAJ KL. 19.00
VED TENNISBANERNE
Bolde kan købes ved tilmelding.
Vi gør opmærksom på, at banerne skal vandes før brug og slæbes efter
tennisspil. Endvidere skal stregerne fejes rene.
Hvis uheldet er ude, og banerne bliver beskadiget evt. med huller, kontaktes H.C. Jochimsen.
KONTINGENT
Børn og unge under 18 år
kr. 200,Voksne over 18 år
kr. 450,BOLDE kan købes hos H.C. Jochimsen, Kirkevej 76
8 ”Tretorn”
kr. 150,6 ”Slazenger”
kr. 75,Flere oplysning og evt. tilmelding til
Per Hedevang 75 10 23 84
H.C. Jochimsen 75 10 22 35

15

Børne-Idræt og gymnastik udvalget HSUG
takker alle, der har hjulpet til med at forberede gymnastikopvisningen. Tak til
Madam Madsen, på Pugårdsvej for de fine buketter og
dekorationer, Alex, der optog DVD. Birgit, der præsenterede holdene, også tak til dem, der bagte kagerne, lavede kaffe samt HSUG´s bestyrelse for hjælp med at finde
redskaber frem til holdene og den efterfølgende oprydning. Vi har i år nogle meget engagerede ledere og hjælpetrænerer. Vi glæder os
meget til at arbejde sammen med jer igen til næste
gymnastik periode.
De bedste hilsener
Laila Vejrup, Birgit Wede,
Natascha Wede, Gitte
Knudsen, Pia Ebbesen.

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
16

GYMNASTIKOPVISNINGEN –
FLOT AFVIKLET
Med over 200 fremmødte blev gymnastikopvisningen sædvanen tro et
godt udstillingsvindue for de mange anonyme og slidsomme træningstimer i vinterens løb.
Ledsaget af fanfaremusik indledtes aftenen med en taktfast indmarch med
fanebærerne i front og med den sædvanlige ceremoni med fanerne. Dejligt
at se, at en god tradition fastholdes. Det giver den højtidelige atmosfære,
der skal være over sådan en aften.
De små fra forældre/barn holdet startede, og så gik det slag i slag med vores lokale hold, inden der afsluttedes med gæstehold udefra. Man kan se
på gymnasterne, at forventningen og nervøsiteten er i top. Rent gymnastisk er der sket en udvikling fra tidligere tider. Der fokuseres ikke så meget på de gymnastiske færdigheder. Til gengæld blomstrer legen og glæden ved at være med. Humøret lyste ud af øjnene på vore gymnaster.
Jeg hæftede mig ved organisationen af gymnastikopvisningen. Alt virkede
velorganiseret. Ikke så snart var et hold gymnaster færdige, før de næste
stod klar. De mange hjælpere stod klar til at sætte redskaber frem – derefter på plads igen – og så frem igen når næste hold var klar.
Efter sidste hold var der fortjent hyldest og blomster til de mange frivillige trænere og ledere. Der skrives meget om lederkrise i dagens Danmark,
men det var svært at få øje på denne aften.
Omkring kl. 21.30 – og det var måske lige sent nok – blev der stillet kaffeborde frem, og så kunne gymnastikafdelingen se tilbage på en god opvisning og en fornem vintersæson.
Alex Andersen
Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
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www.Hunderup-Sejstrup.dk

Landsbyfesten 20
Onsdag d. 28. maj
19.00

Gospel Gudstjeneste i Hunderup Kirke

20.00 – 22.00 Salg af Kaffe/the og kage i teltet
22.00

Teltet lukker

Fredag d. 30. ma

Torsdag d. 29. maj
17.00

Landsbyfesten åbner
Telt og køkken åbner
Hoppeborge
Skydetelt
Vandret elastikspring
Fiskedam og tombola

17.00

Hockey turnering starter

17.50

Opvarmning til moseløb

18.00

Moseløbet

19.00

Gratis sildebord

Åbningstale v/
Lars Søgaard,
Formand for HSUG
19.45

Hunderup
Sej

Præmieoverrækkelse for
moseløbet

20.00 18
– ca. 21.00
Indslag fra LandsbyScenen

16.00

Landsbyfesten åbner
Telt og køkken åbner
Hoppeborge
Skydetelt
Vandret elastikspring
Fiskedam og tombola

17.00

Hockey turnering starter

18.30

Fodbold serie 3

19.00

Fredags-fight: Hunderup m

19.40

Lagkage-konkurrence

20.30

Modeshjow

22.00

Musik v/Danablue.

008

Lørdag d. 31. maj
09.30

p/
jstrup
10.30

Landsbyfesten åbner
Telt og køkken åbner
Gratis kaffe og rundstykke.
Sponsor: KongeÅbageriet, Gredstedbro
Børneloppemarked
Hoppeborge
Skydetelt
Vandret elastikspring
Fiskedam og tombola
Cykelløb for alle

11.00 – 13.00

Pony-ridning

12.00 – 15.00

”Børnenes eftermiddag” - sjove boder og
aktiviteter for store og små

13.00 – 15.00

Ansigtsmaling for de mindste i teltet

aj

mod Sejstrup

13.00

Cykel-ringridning

14.00 – 14.30 Udendørs gymnastikopvisning af
DGI Juniortræningshold
14.30

Musik-festival

15.00

Spil uden grænser

16.00

Fodbold serie 5

16.30

Finale i:
Skydning
Hockey
Vandret elastikspring

17.30

Præmieuddeling

18.00

Fællesspisning i teltet

20.00 – 21.30

Musik v/Beverly Band m/ Adam Beverly

22.00

Musik v/Gypsy Queen

02.00

Teltet lukker - Landsbyfesten 2008 er slut.19

20
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Landsbyfesten 2008

Fællesspisning i teltet
lørdag den 31. maj kl. 18.00
Igen i år kommer Kammerslusen og tilbereder
maden på kæmpe-grill udenfor teltet.
Voksen-menu:
American BBQ ben, marineret steak af oksefilet
og grillet kyllingebryst. Kartoffelsalat, bagt kartoffel, mixed salat, tomatsalat, cafésalat m/ cashewnødder samt brød og smør.
Børne-menu:
Røde pølser, chicken hotwings og kyllingebryst.
Kartoffelsalat, gulerods- og agurkestave, salat,
brød og smør.

Billetter købes i Dagli’ Brugsen Hunderup fra mandag den 5. maj frem til fredag
den 30. maj kl. 12.00
Pris:
Ved køb af billet senest torsdag den 22. maj:
Voksen kr. 125,Barn kr. 50,22

Pris fra fredag den 23. maj:
Voksen kr. 150,Barn kr. 60,-

Landsbyfesten 2008

Hockey-turnering
Årets ”gadedyst” er igen i år
hockey-turnering.
Regler:
Max 10 pers. pr. hold – 5 pers. på banen af gangen.
*

Der spilles 2 X 7 minutter pr. kamp.
*

Indledende kampe spilles torsdag og fredag fra
kl. 17.00. Finale lørdag kl. 16.30
*

Udklædning vil med stor sandsynlighed give
dommer-fordele….

Tilmelding til Dan Andersen tlf.26 88 44 32
senest den 22. maj 2008.
Husk der skal opgives holdnavn ved tilmeldingen.
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Landsbyfesten 2008

Håndmadder
Igen i år vil der være mulighed for at bestille håndmadder til fredag
aften den 30. maj.
Håndmadderne udleveres i teltets køkken fra kl. 17.30
Pris: 3 stk. 40,- eller 15,- pr. stk
Udfyld nedenstående kupon og aflever den i Dagli’ Brugsen Hunderup sammen med betalingen senest onsdag den 28. maj.

----------------------------------------------------------------------____ stk. Æg og rejer
____ stk. Leverpostej m/ bacon
____ stk. Hamburgerryg m/ italiensk salat
____ stk. Rullepølse m/ løg og sky
____ stk. Flæskesteg m/ rødkål

Navn: _____________________________________
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Landsbyfesten 2008

Cykel-ringridning
I forbindelse med Landsbyfesten 2008 afholdes der i
år
cykel-ringridning

Lørdag den 31. maj kl. 13.00
Ingen tilmelding, bare mød op og medbring cykel.
Alle kan deltage uanset alder
og cykel
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The Beverly Band præsenteres
Vi er forvænt med lokale bands i Hunderup-Sejstrup, men til årets landsbyfest er der en speciel oplevelse i vente. Musiklærer og SFO-ansat på
Hunderup skole, Adam Beverly, samler sit band og optræder i teltet lørdag den 31. maj kl. 20 – 21.30.
Adam Beverly på 32 år er fra Californien. Helt tilbage i 1993 kom den
unge udviklingsstudent, Malene, til USA, og så var deres skæbne beseglet. De har siden dannet par – blev gift i 2000 – og flyttede til Danmark
for 6 år siden med bopæl i Esbjerg. Adam er universitetuddannet musiklærer i Californien, og for ca. 4½ år siden opstod ”The Beverly Band”.
De øvrige medlemmer i bandet er Ole Brøndberg Selstø på 33 år, Kenneth
Nybo Pedersen på 28 år samt ægteparret Kirstine og Allan Jessing på 27
og 29 år. Ole er pædagog på Fanø Fritidshjem og har gennem 10 år solgt
musik i ”Stereo Studiet” i Esbjerg. Kenneth er ingeniøruddannet og er
kollega med Henrik Uhrenholt ved Esbjerg kommune.
Henrik og jeg mødes med de 3 medlemmer, Adam, Ole og Kenneth til en
snak om deres musikalske planer. De vil gerne ud at optræde, men det er
en branche, hvor der er mange om buddet, og hvor der skal gøres en stor
indsats for at komme frem.
Repertoiret spænder over folk, country, bluegrass og rock. Alle numre er
selvproduceret. Adam laver hovedparten af numrene, og til en koncert er
kun 2 eller 3 numre skrevet af andre. Det er blevet til ca. 100 jobs rundt i
landet. Geografisk spænder det fra Bogense og Svendborg på Fyn over
Århus og Hirtshals og helt sydpå til Tønder-festivalen. Det er svært at
komme til at optræde i Tønder. Der er nærmest kø for at få lov til at komme på scenen, men de sidste 3 år er det lykkedes at udfolde de musikalske
talenter i Tønder. Også ”Tobakken” i Esbjerg har lagt scene til de ivrige
og dygtige musikanter.
I øjeblikket er bandet oppe på ca. 30 jobs pr. år, men det må gerne blive
mere. Man
26 kan gå ind på deres hjemmeside www.thebeverlyband.dk, hvis
man ønsker at engagere dem til en optræden, men ellers kører det meget
efter ”mund-til.mund” metoden.

Bandet har netop udgivet en CD, indspillet i Lundgaard-studiet i Vejen.
CD’en blev præsenteret ved en reception på ”Dronning Louise” i Esbjerg.
Det blev en overvældende oplevelse med over 200 fremmødte. CD-salget
foregår altid efter koncerter, men den kan også købes i Brugsen i Hunderup. Som en lille appetitvækker får Henrik og jeg en CD med hjem. Jeg
synes, den er fyldt med gode numre. Det første nummer hedder ”Big City” og er inspireret af Hunderup-Sejstrup. Musikken er velklingende på
rigtige instrumenter. Man får den ægte vare, når man lytter til ”The Beverly Band”.
Efter at have deltaget i landsbyfestens musikfestival sidste år, er ”The Beverly Band” i år inviteret inden for i teltet for at optræde efter spisningen
lørdag aften den 31. maj.
Har du lyst til den ægte vare, leveret af dygtige musikere, så trop op til
landsbyfesten.
Alex Andersen
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SPÆNDENDE NØGLESALG
Mandag den 19. maj 2008 starter det spændende nøglesalg i Hunderup Brugs.
Samme dag offentliggøres præmierne i Brugsen
Konkurrencen går ud på at finde de tre nøgler der passer til hængelåsene, som vil være at finde i teltet på
festpladsen lørdag den 31. maj.

1 stk. kr. 25,5 stk. kr. 100,Salget slutter på festpladsen lørdag den 31. maj kl. 12.oo.
De købte nøgler skal afprøves og tilbageleveres lørdag
Mellem kl. 14.00 og kl. 17.00 i teltet.

Landsbyfesten 2008
Vær med fra starten når Ribe Gospelkor deltager i aftensang i
Hunderup kirke
Onsdag d. 28. maj kl. 19.00.
Der bliver både mulighed for at lytte til koret
samt selvfølgelig selv at synge med.
Når vi er færdige i kirken, synger koret videre i
teltet på28festpladsen.
Kaffe/te og kage kan købes.

Sommerudflugt til det skønne Als
Lørdag d. 31. maj.
Vejret vil uden tvivl være dejligt sommerligt, og vi skal have sangbøger
og termokander med. Menighedsrådet byder på lidt mundgodt til morgenkaffe. Turen går herefter til Danfoss Univers i Nordborg, hvor vi vil få
både rundvisning og orientering. Efter besigtigelse af Danfoss Univers og
eksperimentarium, byder vi på lækre sandwiches i det grønne. Næste stop
er Broager kirke, som er fra 1200-tallet. Kirken er navnlig kendt for sit
karakteristiske tvillingetårn, der stammer fra 1300-tallet, mens korsarme
og sakristi er fra 1450-1500. Kirken gennemgik en grundig restaurering
for ca. 10 år siden.
De der deltog i sommerudflugten sidste år vil kunne glæde sig til et gensyn med Holbøl Landbohjem, hvor middagen virkelig er noget at skrive
hjem om og hvor serveringen efter sigende er en oplevelse i sig selv. Efter
middagen kører vi hjemad.
Afgang fra Brugsen i Hunderup kl. 8.15 og hjemkomst ca. kl. 21.
Tilmelding et par dage forinden til Ole Jæger 7517 3562 eller Annelise
Lauridsen 7543 1105.
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Koncert med Kim Sjøgren
Tirsdag d. 20. maj kl. 19.30.
Kim Sjøgren er født den 17. december 1955 i Nakskov og opvokset i
Bryrup.
Kims mor opdagede tidligt sin søns musikalske begavelse. Kim begyndte
at spille på en lille harmonika, da han var to år, men skiftede hurtigt instrument til en ¼ violin. Han stod på en scene for første gang med sin violin som 3-årig.
Efter undervisning af sin mor, samt professionelle violinister, blev Kim
som 12-årig optaget på Det Jyske Musikkonservatorium på dispensation
af daværende kulturminister Bodil Kock. I 8. Klasse fik Kim, af sin mor,
valget mellem skolen eller fuldtid på konservatoriet. Kim valgte at satse
på violinen.. Hans debutkoncert fandt sted, da han var 17 år. Tre år senere
efter studier i udlandet blev han medlem af Det Kongelige Kapel, hvor
han blev koncertmester som 22-årig, den yngste i kapellets historie. I 2005
blev Kim udnævnt til professor i violin og kammermusik på Det Jyske
Musikkonservatorium..
Kim har bla.. på anbefaling af Isaac Stern studeret i USA hos Joseph Silverstein.
Kim har modtaget adskillige priser, bla. Jakob Gades legat, Peder Møllers
musikpris og Musikanmelderens kunstnerpris, m.f.l.
Han har givet koncerter i det meste af verden og optrådt i radio/TV samt
med samtlige symfoniorkestre i Danmark.
Udover det klassiske repertoire optræder Kim også med soloshows, hvor
hans virtuositet serveres med humor og små anekdoter. Vi vil sikkert, i
Vilslev, få en smagsprøve på noget af alt dette ,da han jo skal spille helt
solo bortset fra to numre akkompagneret af kirkens organist.
Koncerten finder sted i Vilslev kirke.
Entre: 75 kr.
Billetter sælges fra brugsen i Hunderup samt brugsen i Vilslev.
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
Maj.

01. maj, Kristi Himmelfartsdag ingen
04. maj, 6. sø. e. påske kl. 10.00
KONFIRMATION
11. maj, Pinsedag domprovst J.T.Bak kl. 09.30
12. maj, 2. pinsedag kl. 18.30
18. maj, Trinitatis søndag kl. 09.30
25. maj, 1. søndag e. trinitatis kl. 18.30
Se mere på:
www.vilslev-hunderup.dk

KIRKEBIL
Der vil fremover være mulighed for at bestille kirkebil, hvis man har problemer med transport til og fra gudstjeneste i Hunderup Kirke.
Senest kl. 18.00 aftenen før gudstjenesten skal der rettes henvendelse til
SEJSTRUP TAXI på tlf. 7517 0444.
Egenbetalingen til Sejstrup taxi er 20 kr. i alt for kørsel både til og fra
gudstjeneste. Resten af regningen dækkes af menighedsrådet.
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søndag d. 4. maj.
Jonas Stenger Andersen, Kirkevej 5
Tina Andersen, Ribevej 78
Søren Aksel Helbo Bjergmark, Kirketoften 17
Thomas Bang Clausen, Stratvej 11
Camilla Harreby, Ribevej 85
Joachim Jakobsen, Kirketoften 19
Peter Houtved Jepsen, Puggårdsvej 23
Sean Laugesen Tækker Jepsen, Kjærgårdsvej 22
Annie Høhrmann Jochimsen, Kjærgårdsvej 8
Rikke Høhrmann Jochimsen, Kjærgårdsvej 8
Mads Damian Kjelstrup, Møllevænget 10
Michael Lindegård Schmidt, Stratvej 24
Karen Lodskou Sørensen, Puggårdsvej 18
Line Thorhauge Truelsen, Kragelundvej 8
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Fra klubmesterskabet i badminton. Ventetid og præmiemodtagere.

HUSK
X i kalenderen

Landsbyfesten
2008
28.28.-29.29.-30.30.-31. maj
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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
Jens Biltoft
75 17 38 14
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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Gymnastikholdet 2. – 4. kl.
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Gymnastikholdet 3 - 4 - 5 år.

