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kiosk@hsug.dk
TELEFON I IDRÆTSSAL
75 10 15 28
Hunderup-Sejstrups hjemmeside
Pia Bjerrum
Mail: bjerrum@newmail.dk

Claus Schønwandt
Nørlundvej 3
Tlf. 75 10 25 50 /
21 25 01 56

cs@hsug.dk

Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
eller landsbyposten@hsug.dk
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HUSKEKALENDEREN
Søn. 28. okt. 16.00
Tor. 1. nov. 13.30
Tir. 6. nov. 19.00
Lør. 10. nov. 15.00
Man. 12. nov. 19.00
Tir. 13. nov. 19.00
Tor. 15. nov. 13.30

Familiegudstjeneste i Hunderup kirke
Seniorklubben hører om ”Det Skotske Højland”
Ideforum på skolen
Dåbsjubilæum for 5 – 8 årige i Hunderup kirke
Stillegudstjeneste i Hunderup kirke
Ideforum på skolen
Seniorklubben får besøg af fhv. borgmester, Egon
Lorentzen
Tir. 20. nov. 19.00
Ideforum på skolen
Tir. 27. nov. 19.00
Ideforum på skolen
Tor. 29. nov. 13.30
Sang og fortælling i seniorklubben med Pernille
Troldborg, præst i Gørding
Søn. 2. dec. 14.00
Juletræsfest i Sejstrup forsamlingshus
Torsdag 6. dec. 19.00 Julekoncert i Hunderup kirke
Hver tirsdag 19.00
Ideforum
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KWIK SPAR Hunderup-Sejstrup
Hvordan går det så i KWIK SPAR Hunderup-Sejstrup? Jo det går fornuftigt - vi
nærmer os mere og mere den magiske grænse 144.231 kr. inkl. moms gennemsnitligt, som er vores budget pr. uge.
SPAR har fejret fødselsdag. 5 uger hvor der har været masser af gode tilbud. Vi
har forsøgt at følge med og det er da næsten lykkedes. Det har krævet masser af
arbejde
og is i maven, hvor meget skulle vi bestille hjem, hvor meget kunne vi sælge, vi
ville ikke have tomme hylder, men vi kunne ikke helt undgå det. Ser vi tilbage på
disse 5 uger så har det været en kanonoplevelse for os og det håber vi også for
dig, som vores kunde.

Vi skal have julepyntet ☺
Vil du være med til at pynte KWIK SPAR Hunderup-Sejstrup op til jul. Til at
hænge op i troldegrenene rundt i butikken skal vi bruge hjerter, kræmmerhuse,
nisser, ænder og hvad der ellers hører julen til.
Pynten skal laves på perlebakker – så alle kan være med – både børn og voksne.
Afleverer pynten med dit navn, adresse og telefonnr. senest den 15. november
2012 og du deltager i lodtrækningen om en flot kalenderkurv med 24 pakker.
Og – vi har fået sylte, blodpølse, kirsebærsauce og meget mere i butikken.

Med venlig hilsen
KWIK SPAR Hunderup-Sejstrup ApS
Karina og Anna Grethe
Fie, Jens, Celia, Trine, Jesper og Annie
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Billede fra overrækkelsen af årets initiativpris. Prisen gik til Anna Grethe
Madsen og Karina Andersen for at have startet Købmandsgården op på
ny.

Ventesal og ledvogterhus ved Sejstrup Station. Nedrevet i 1970.
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
INDENDØRS PETANQUE STARTER
Så er det langt om længe lykkedes at skaffe læderbolde til indendørs petanque, der vil afvikles som forsøg i en periode.
Det foregår hver onsdag kl. 9.30 i hallen, hvor der vil blive spillet på en
badmintonbane. Medbring gerne en kop kaffe eller lignende – også selv
om du blot møder op som tilskuer.
Deltagerne i petanque vil blive opkrævet kr. 10,- pr. person for at dække
de forventede omkostninger.
Torsdagsarrangementerne kører som sædvanlig hver anden torsdag kl.
13.30 – 17.00. Torsdag den 1. nov. kommer Anna og Ernst Dyhre fra Gørding og fortæller. De ynder at sejle farvandene tynde med deres sejlbåd,
og vi skal høre om en tur til Skotland, hvor turen gik op i det skotske højland.
Torsdag den 15. november kl. 13.30 kommer tidligere borgmester i Bramming, Egon Lorentzen, og fortæller under titlen: ”Før, under og efter
borgmestertiden”.
Torsdag den 29. november kl. 13.30 skal vi opleve sang og fortælling. Vi
får besøg af præsten i Gørding, Pernille Troldborg.
Alle er velkomne. Der er et velsmagende kaffebord hver gang, og der afsluttes med kortspil i forsamlingshuset. Prisen er kr. 35,- pr. person.
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: Helle Hvitved, Kjærgårdsvej 48,
mobil 61 33 14 92 eller 75 17 24 17
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Leje-priser Sejstrup Forsamlingshus
gældende fra 1. januar 2012
Lille sal (max. 60 pers.):
Hele huset (med undtagelse af store sal), al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.
Pris inkl. slutrengøring kr. 1750,(fra 1. januar 2013: kr. 1800,-)

Store og lille sal (max. 150 pers.):
Hele huset med al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og
toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.
Pris inkl. slutrengøring kr. 2800,(fra 1. januar 2013: kr. 2850,-)

Lille sal v/ begravelse:
Hele huset (med undtagelse af store sal), al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.
Pris inkl. slutrengøring kr. 1100,(fra 1. januar 2013: kr. 1150,-)

Store og lille sal v/ begravelse:
Hele huset med al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og
toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.
Pris inkl. slutrengøring kr. 1500,(fra 1. januar 2013: kr. 1550,-)

Forsamlingshuset forestår slutrengøringen, som er obligatorisk og indregnet i lejeprisen.
Lejer medbringer selv køkken- og serveringshjælp, mad og drikkevarer
duge, pynt m.m. Man vælger selv hvor man vil have maden fra, og køkkenet står til fri afbenyttelse.
Forsamlingshuset’s bestyrelse kan evt. henvise til opvasker samt køkkenog serveringspersonale, som man selv afregner med.
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Fra borgermødet d. 22.10.2012
Vil du have et energitjek på dit hus???
Kommunen forventer at få en sum penge som kan bruges som tilskud til
energitjek af boligerne i vores område.
Hvor mange der kan komme i betragtning vides endnu ikke, men vil nok
være efter princippet: Først til mølle!!
Vil du have en chancen for at få tilskud til energitjek??
Så SKAL du udfylde og aflever det udsendte energiskema som du fik
sammen med ”Landsbyposten” for Okt.md.
Hvis skemaet er blevet væk for dig kan du få et nyt hos vores købmand,
og derefter aflevere det hos:
Jimmy Nonbo, Rønnesvinget 2, Hunderup
Vigtigt: Man ser meget gerne at man udfylder skemaet selv om man ikke
vil have et energitjek. Skemaet vil desuden blive brugt
til en samlet vurdering af CO2 udslip i Hunderup-Sejstrup. Så udfyld det
endelig.

Database.
Er du interesseret i at blive løbende opdateret om:
Energimetropol Hunderup-Sejstrup .
Så send dit navn, adresse tlf.no. samt e-mail til:

optimal@brammingnet.dk
eller udfyld kuponen og aflevere den hos købmanden.
Så samler vi alle adresserne og sender dem til vores kontaktperson på
kommunen som opretter en database der.
Derfra vil du så blive løbende opdateret om hvad der sker, samt om nye
tiltag m.m. i vores Energimetropol Hunderup-Sejstrup.
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Tilmelding til databasen:
Navn:
……………………………………………………………………………
Gade:
……………………………………………………………………………
Postno:………………… BY…………………………………………….
E-mail:
……………………………………………………………………………
Tlf.no:
……………………………………………………………………………
Udfyld, klip ud og afleveres hos købmanden eller
send e-mail med oplysningerne senest den:

15.11.2012
Karsten Andersen
Stenbrovej 6, Sejstrup
75101828

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.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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Børnedisco i Sejstrup Forsamlingshus
Der var gang i den, da der blev afholdt børnedisco i Sejstrup Forsamlingshus.
Ca. 60 børn i alderen 1.-4. klasse deltog i festen, og alle havde en rigtig
dejlig aften.

Vi startede med at servere pølser, brød og sodavand og derefter blev
der spillet op til dans, og
lavet forskellige konkurrencer.

Vi vil fra bestyrelsens
side gerne sige tak til:
Holm Træbyg, Murerfirmaet Egon Sørensen,
Lunagaard og Kvik Spar
for sponsorstøtte i forbindelse med arrangementet. Sidst men ikke
mindst også en stor tak
til de 2SS alias Sonny
Jordan og Simon Bang
for musikken.
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Fra sidste års juletræsfest i forsamlingshuset.
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REKLAMESKILT I HALLEN?
Vi tillader os at rette henvendelse til dig med henblik på at indgå en sponsoraftale mellem dit firma og H.S.I.
Aftalen lyder på en 5-årig kontrakt, hvor du for kun kr. 5.250,- kan få ophængt et reklameskilt med eget valg af logo på hvid baggrund i H.S.I. hallen i Hunderup
Vi håber meget, at dette har din interesse og ser frem til at høre nærmere
fra dig.
Ved evt. spørgsmål rettes henvendelse til H.C.
på tlf. 60 49 14 17
Med venlig hilsen
H.S.I./H.C. Jochimsen
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Syng julen ind
Kom og vær med når
BRAMMING MANDSKOR
synger julen ind.
Torsdag d. 6. december kl. 19.00 i
Hunderup kirke.
Gratis og alle er velkomne.
Arr: Hunderup og Vilslev menighedsråd.
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Stillegudstjeneste.
Mandag, den 12. nov. Kl. 19
vil vi prøve at holde ”Stillegudstjeneste” i Hunderup Kirke med
Jette Dahl, som i 2011 blev ansat som stiftspræst for åndeligt søgende
i Ribe Stift. Hun har indgående erfaring i at møde mennesker fra alle
samfundslag og betegner sig selv som medvandrer og åndelig vejleder.
Jette Dahl er forfatter til bl.a.små enkle bøger med fokus på hverdagsmeditation , og hun er skribent i Jyske Vestkystens ”Tænk efter”, ligesom hun har optrådt i TV og radio om tro og den åndelige dimension i
tilværelsen.
Alle er naturligvis velkomne !
Menighedsrådet.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
november

04. november, Alle helgens dag - Dødes navne oplæses og Kirkekoret
medvirker kl. 09.30
10. november, 22. søndag efter trinitatis Dåbsjubilæum - Julie Wieland og børnekoret medvirker kl. 15.00
11. november, 23. søndag efter trinitatis kl. 11.00
12. november, Mandag - Stillegudstjeneste kl. 19.00
18. november, 24. søndag efter trinitatis Ingen
25. november, sidste søndag efter trinitatis kl. 19.00

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
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 og haludlejning:
H.C. Jochimsen 60 49 14 17
Udlejning samlingssal:
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
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Jens Biltoft og Preben Bak i Landsbyscenens forestilling 1992

Nogle af Idéforums produktioner
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