Billeder fra Landsbyfesten 2008
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Landsbyfesten 2008

MOSELØBET 2008

20

Resultater fra moseløbet kan ses på næste side

Mænd

Tid

Damer

Tid

1.

Jesper Kallehauge (Pokal)

20,54

1.

Jette Kallehauge (Pokal)

28,08

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dan Andersen
Kristian Petersen
Michael Harby
Lars Søegaard
Erik Bjergmark
Henning Sørensen
Per Fabricius
Henrik Uhrenholt

25,46
26,22
26,54
26,58
27,22
27,35
28,03
29,13

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Inge Rødgaard
Jurgita Knudsen
Line Rødgaard
Helle Hvitved
Birgit Wede
Mette Nørby
Minea Neigaaard
Anette B. Jørgensen

28,40
28,50
29,26
30,07
31,40
32,32
32,55
35,21

10.
11.

Niels Erik Truelsen
Carsten Thøgersen

29,39
30,32

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Claus Jørgensen
Meiner Hundebøl
Michael Wede
Jørgen Hvitved
Alex Andersen
Mick Storkehave
Lejf Bjerrum Jørgensen
Lars Klausen

31,23
31,31
31,40
31,59
32,38
34,35
35,21
37,38

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Drenge 0 – 14 år
Michael Schmidt (Pokal)
Mathias Fabricius
Rasmus Nørby
Simon Truelsen
Mads Hoeck
Jesper Jensen
Niels Frederik Bjergmark
Mathias Hoeck
Niels Vejrup

1.
2.

Piger 0 – 14 år
Johanne Hoeck (Pokal)
Christina Højtoft

29,23
40,06

24,35
25,49
26,45
29,22
29,24
31,14
32,01
32,42
32,45

Tak for i år. Vi ses igen i 2009 – Venlig hilsen Bente Nonbo
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Landsbyfesten 2008
Vindere af Nøglekonkurrencen
1 & 2 præmie: Allan Madsen, Hunderup.
3 præmie: Søren Damkjær, Hunderup.

Resultater af Bungee Run dyst
Piger u/ 16 år:

1. Johanne 9,5 m
2. Annie 9,3 m
3. Tina 9,0 m

Drenge u/ 16 år:

1. Stefan 9,3 m
2. Peter 8,6 m
3. Joachim 8,1 m

Voksne:

1. Dan 9,8 m
2. Rune 9,7 m
3. Stefan 9,5 m

Resultater fra skydning
Damer:

1. Charlotte Knudsen 56 point.
2. Laila Pedersen 54 point.
3. Inger Andersen 53 point.

Herrer:

1. Stefan Clausen 56 point.
2. Leif Knutsen 55 point.
3. Lars Søgård 54 point.

Børn:

1. Michael Schmidt 57 point.
2. Rasmus Nørby Pedersen 53 point.
3. Sofie Carlsen 52 point.
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Vinder af Hockey turneringen 2008
Ribevej i Sejstrup.

Årsmøde
(Generalforsamling)
I Sogneudvalget og Landsbyrådet
Onsdag d. 10. september kl. 19.30
i Sejstrup forsamlingshus
Dagsorden:

Sogneudvalgets generalforsamling
Landsbyrådets generalforsamling
Uddeling af årets forskønnelsespris

Yderligere oplysninger om mødet i næste nummer af Landsbyposten
Sogneudvalget og Landsbyrådet

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
august.
03. august, 11. sø. e. trin. TK-K kl. 17.00
10. august, 12. sø. e. trinitatis ingen
17. august, 13. sø. e. trinitatis kl. 09.30
24. august, 14. sø. e. trinitatis kl. 11.00
31. august, 15. sø. e. trinitatis kl. 09.30
(TK-H betyder, Thomas Kjær-Hansen, Jernved, som vikarierer)

Se mere på:
www.vilslev-hunderup.dk
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Madam Madsen’s Blomster
v/Anna Grethe Madsen
Puggårdsvej 19, Sejstrup
tlf. 76 56 03 72
www.madammadsensblomster.dk

Det er i år 10 år siden jeg officielt fik tilladelse til at åbne en
gårdbutik på Puggårdsvej 19, Sejstrup
og det vil vi fejre med gode tilbud og oplevelser.
Kom derfor og vær med

Søndag den 17. august 2008
Kl. 10.00 – 16.00
Hvor vi har
åbent værksted/butik samt garage og have
med mange oplevelser og tilbud

Medlem af Sydvestjyske Gårdbutikker og Kunsthåndværk
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Madam Madsen’s Blomster
v/Anna Grethe Madsen
Puggårdsvej 19, Sejstrup
tlf. 76 56 03 72
www.madammadsensblomster.dk
Introduktionskursus - buketbinderi
2 - 8 deltagere pr. gang
Det er dejligt at arrangere blomster i vaser.
På introduktionskurset lærer du at binde buketter, så du kan lave de flotteste sammensætninger, når du har hentet blomster i haven, i grøftekanten eller hos blomsterhandleren. Alle blomster bliver bare smukkere, når de bliver bundet i en buket.
Dato:
Klokkeslæt:
Kursusgebyr:
Tilmelding:

13. august 2008 eller 15. august 2008
kl. 19.00 – 22.00
100 kr. excl. materialer
senest 10. august 2008

Buketbinderi
2 - 8 deltagere pr. gang
vi er mindre øvede og øvede
- og vi arbejder med friske blomster
Har du lyst til selv at binde dine egne flotte buketter af
havens og naturens materialer?

Dato: 19. eller 20. august 2008
Klokkeslæt:

kl. 19.00 – 22.00

Kursusgebyr: 100 kr. excl. materialer
Tilmelding: senest 17. august 2008
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Madam Madsen’s Blomster
v/Anna Grethe Madsen
Puggårdsvej 19, Sejstrup
tlf. 76 56 03 72
www.madammadsensblomster.dk

Buketter
Vingaver med blomsterudsmykning
Plantearrangementer
Borddekorationer
Rumpyntning/dekoration
Bårebuketter
Båredekorationer
Krans m/dekoration og bånd
Kistepyntning
Brudebuket
Brystbuket
Kirkepyntning

ÅBNINGSTIDER frem til 30. september 2008
mandag, tirsdag, torsdag og fredag
kl. 14.00 - 18.00
onsdag, lørdag og søndag
har jeg åbent efter aftale
( jeg kan være fraværende fra butikken i en kortere eller længere periode).
HUSK, at telefonen er åben alle dage fra kl. 8.00 - 18.00,
ring bare på tlf. 76 56 03 72 (viderestilles til min mobiltelefon).
UDBRINGNING af buketter m.m. i områderne med postnr. 6740, 6690 og 6771
er uden beregning. Kan også formidle leveringer til resten af Danmark.
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Målrettet træning.
Vi håber alle har nydt eller nyder deres ferie.
Når efteråret kommer starter vi igen op med målrettet træning.
Træningen er som det plejer at være for M/K fra 15 år og opefter.
Bemærk dog, at træningen i år vil være af en times varighed.
Vi kommer rundt om hele kroppen og alle kan være med.
Træningen vil være varieret og indeholde elementer som bla. store træningsbolde, pilates måtte øvelser, elastikker, step aerobic.
Vi har focus på den indre stabilitet når vi træner, styrke, koordination og
konditionstræning.
Hold øje med tiden for træning, som kommer i næste udgave af landbyposten, samt som opslag i hallen og brugsen sammen med
gymnastikkens andre holdtider.
Vi ses til efteråret.
Med venlig hilsen
Helle og Gitte.

Til naboerne på Alsbrovej
Lørdag den 28. juni kom vi lidt trætte hjem fra en Tysklandstur. Ved
vores hoveddør stod der den yndigste trillebør ”lavet af naturmaterialer”, tilplantet med blomster. Hvem havde dog været på besøg, det talte
vi længe om, inden jeg fandt et kort i bryggerset, hvor der stod ”En lille
blomsterhilsen fra naboerne på Alsbrovej”. Uha, hvor blev vi glade – og
trætheden var pist væk. Vi siger tusind tak til jer alle.
Vi flyttede hertil den 1. april, og er i fuld gang med renovering. Når det
er overstået hører I fra os, da vi gerne vil hilse på jer over en kold øl
eller et glas vin, i vores lille paradis.
De venligste nabohilsner fra
John og Merete
Mosevang 1
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Badminton
Vinterbadminton 2008/2009.
Så er det atter tid til badminton. Det bliver fra mandag i uge 36, hvor
vinterbadminton starter.
De forskellige tider til træning er:
Børn: (U9, U11, U13, U15) Træning Torsdage 19-20
Første træning er torsdag den 4. September, og alle børn er meget velkomne til at deltage.
Senior Turnering: Træning Torsdage 20-22
Første træning er torsdag den 4. September, og alle der gerne vil træne
lidt om torsdagen og spille turneringskampe er meget velkomne til at
deltage.
Der vil være mulighed for at prøvetræne. Det vil sige, at der er 2 prøveaftener hvor der mulighed for at låne ketsjere.
Senior Motion: Mulighed for at leje en bane. Pris pr. bane er 2100 kr.
for hele sæsonen
Tilmelding.
Onsdag den 27. august i Hallen
Motionister lokale 19.00
Motionister udenbys kl. 19.30
Badmintonudvalget
22 78 82 39 eller 75 17 25 80
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BADMINTON
ØVEDE MOTIONISTER
Vi er et stort hold øvede motionister (flere tidligere turneringsspillere)
på 20 – 25 personer, der spiller hver mandag kl. 20.00 – 21.30.
Vi har på skift forskellige makkere og modstandere.
Der vil være et par ledige pladser til den kommende sæson. Kontakt
venligst undertegnede, hvis det har din interesse.
Alex Andersen tlf. 75172872

Finale i Petanque
Efter mange meget tætte kampe her i maj og juni er det ved at være tid
til finalen.
Turneringsplan for søndag d. 31. august
Kl. 15.00 Vinder af tirsdag (Mette og Eilif) mod nr. 2 fra onsdag
Kl. 15.45 Vinder af onsdag mod nr. 2 fra tirsdag (Mette og Erik)
Vinderne af kamp 1 og 2 går videre til den store finale ca. 16.30. Præmie (Vandre pokal) overrækkelse ca. 17.15. Efter finalen er der mulighed for instruktion for nye og tilmelding til næste år.
Grillen vil være klar fra kl. 15.30, hvis vejret tillader det. Medbring selv
drikkevarer, mens pølser og brød dækkes af kontingentet. Alle er velkommen. Frivillig entré.
Venlig hilsen
Erik Bjergmark
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TENNIS 2008 EFTERÅRSSÆSON
Mangler du en tennis ketcher?
Onsdag d.13 august starter efterårssæsonen som normalt, men med
et særligt indslag kl. 19, hvor du kan blive vejledt i køb af ketcher. I
øvrigt vil der bliver mulighed for at låne ketsjere, som klubben indkøber i den ny sæson. Det gælder både børn og voksne.
Denne dag medbringer jeg også lidt sodavand, kaffe og kage, som I
blev snydt for i foråret. Jeg medbringer endvidere nøgler (50 kr. i
depositum)
Træningen starter for 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 :
Træningen tilrettelægges med baggrund i deltagernes ønsker.
Emner for instruktion: Ketcherfatning, Forhånd, Baghånd, Serv,
Flugtning, Benarbejde, Smash, Doubleregler, Singleregler, Stopbold,
Loop….
Derudover vil indgå en del lege i opvarmningen og som træningsaktivitet.
Træningen slutter onsdag d. 17 september. Hvis du er en forældre
der er i besiddelse af en grill og/eller tid til at hjælpe 1 times tid
denne dag, så giv mig gerne et praj, så vi kan afslutte på værdig vis!

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

Har du lyst til at synge og kunne tænke dig at prøve at være
med i et kor så prøv SKALAKORET i Bramming.
Koret består af en flok friske, voksne piger i alle aldre, der kan
lide at synge.
Koret er meget alsidigt og synger mange forskellige sange på såvel
dansk som engelsk. Vi er af og til ude at optræde og har derudover
også et dejligt socialt fællesskab.
Du kan henvende dig til en af nedenstående kontaktpersoner
eller bare møde op. Der er ingen optagelseskrav, du skal bare kunne lide at synge og være rimelig seriøs med det.
Vi øver hver mandag fra kl. 19.30-21.30 i det tidligere
AMU-Center, Industrivej 7 i Bramming.
Første mødedato efter ferien er mandag den 25. august 2008.
Korleder er Kirstine Frost Jessing - tlf. 2713 9108.
mail: kirstine@thebeverlyband.dk
Formand er Marie-Luise Sørensen - tlf. 7517 2693.
Læs mere på www.skalakoret.dk

Sang og musik giver livsglæde og energi –
man bliver simpelthen i godt humør. ☺
Vi glæder os til at se dig!
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Cykelture i Hygge cykelklubben
hver tirsdag, kl. 18.30
Lokalrådets aktivitetsudvalg har i samarbejde med Rytterhuset planlagt cykelture for en
Hygge cykelklub, hvor deltagerne møder op
på almindelige cykler.
Der bliver fremover cyklet fra Rytterhuset hver tirsdag kl. 18.30
frem til 1. oktober. Turene foregår i et almindeligt tempo dvs.
mød ikke op på en racercykel i Hygge cykelklubben.
I er velkommen til at tage egen mad/kaffekurv med og nyde
den i naturen – vi laver en pause på hver tur – nogle gange
med et besøg et spændende sted.
Der vil hver gang være en tovholder på turen, som bestemmer
ruten – ruten vil være på ca. 15-20 km.
Der ligger cykelruter i Rytterhuset, som vi kan tage udgangspunkt i.
Hvert år i tidsrummet april til
oktober vil Hygge cykelklubben
cykle fra Rytterhuset.
Det koster kr. 100,00 pr. år at
være medlem af
Rytterhuset/Hygge cykelklubben.
Vi ses ved Rytterhuset hver tirsdag kl. 18.30.
Mange hilsner fra
Mette Fredslund, Alice Høy, Jannie Brorson og Bente Nonbo
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Cykeltur til Jedsted Mølle
Den 18. august 2008, kl. 18.30
Lokalrådet har i samarbejde med Seniorklubben planlagt den
anden tur. Det bliver en cykeltur til Jedsted Mølle.
Tag din mad/kaffekurv med samt tæpper/siddeunderlag og
nyd naturen i haven ved den gamle mølle. Vi medbringer et
vikingespil.
Cykelturen er på 15-20 km. Vi regner med at køre over Vilslev
til møllen og hjem over Gredstedbro, men ruten afhænger af
vind og vejr. Der er grusvej på en del af ruten. Det er selvfølgelig muligt at køre i bil ud og deltage i spisningen.
Vi ses ved opsamlingsstedet udenfor Brugsen.

33

Hygge ved Brugsen
Selvom ferien er slut, kan vi jo godt stadig hygge os.
Derfor inviterer Brugsen til en hyggedag lørdag den 23. August kl. 11.00-14.00.
Vi tænder op i grillen og der vil
være mulighed for at købe øl,
vand og mad til gode priser.
Der vil blive arrangeret skattejagt for alle børn. Kræver dog
tilmelding i brugsen senest den
18. August.
Så mød op og vær med til at gøre dagen hyggelig.

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

Landsbyposten
kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
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www.Hunderup-Sejstrup.dk

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
Dorthe Juul Thomsen
nan@post11.tele.dk
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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Heste– og ponyridning var populært.
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Allan klar til vandkamp.

