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HUSKEKALENDEREN
Tor. 7. mar. 13.30
Lør. 16. mar. 10.00
Lør. 16. mar. 12.00
Man. 18. mar. 19.30
Tir. 19. mar. 19.00
Tir. 19. mar. 19.30
Ons. 20. mar. 19.00
Tor. 21. mar. 13.30

Tor. 21. mar. 19.30
Lør, 23. mar. 14.00
Tor. 28. mar. 17.00
Søn. 21. apr. 10 – 15
Tor. 25. apr. 19.30
Hver tirsdag 17.00
Hver tirsdag 19.00
Hver onsdag 9.30

Seniorklubben. Rita Hald med oplæsning på jysk
Klubmesterskaber i badminton for børn
Klubmesterskaber i badminton for voksne
”Landsby-Scenen”s generalforsamling i forsamlingshuset
Opstillingsmøde til kommunalvalg i Darumhallen
Koncert i Vilslev kirke med kor fra USA
Generalforsamling i Manish School Fundraising
Seniorklubben får besøg af Solvejg Jensen, Holsted, der fortæller om sit livsforløb
krydret med harmonikamusik
”Hunderup-Sejstrups Fremtid” - generalforsamling
Gymnastikopvisning i hallen
Fællesgudstjeneste i Hunderup kirke – derefter
fællesspisning i samlingssalen
Familiedag i Hunderup-Sejstrup
Sangaften med Bjarne Haahr i konfirmandstuen
Bogbussen holder ved kirken kl. 17.00 – 17.40
Ideforum
Petanque i hallen
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Familiedag
Den 21. april 2013 bliver dagen, hvor vi i Hunderup/Sejstrup slår dørene
op for en familiedag. Der vil blive arrangeret aktiviteter/oplevelser rundt
om i sognet og vi forventer, at dagen både vil tiltrække mange af vore egne familier men også familier ude fra.
”Hunderup-Sejstrups Fremtid” står bag ideen til dagen, og tanken bag projektet er, at skabe en god dag for vore egne borgere men også, og ikke
mindst, at få trukket familier til ude fra og dermed også potentielle nye
borgere til sognet.
Vi vil komme i pressen med gode historier fra vort område i månederne
op til selve dagen. Der bliver tale om helsides annoncer i Ugeavisen i
ugerne 6, 8, 10, 12 og i uge 16 på XL siden. Meningen med de gode historier skal være at få skabt opmærksomhed på de muligheder, der er ved at
bo i Hunderup/Sejstrup.
Vi har været rundt til virksomheder og handlende i Hunderup-Sejstrup og
Bramming for at få sponsorpenge til mediedækning og aktiviteter. Bidrag
fra private eller fra firmaer, der ikke er blevet kontaktet, kan gives på følgende måde:
1.
2.

Firmaer, der vil have annonce og vil trække bidraget fra, skal
henvende sig til Bramming Ugeavis, som laver en faktura til bidragyderen
Privatpersoner kan give små eller større beløb til : Hunderup
Sejstrups Fremtid kontonr.: 5971- 1231734, eller man kan betale hos Anne Grete i købmandsbutikken.

Der vil være mulighed for at se på stort set alt, hvad der foregår af aktiviteter/handel i Hunderup og Sejstrup, og der vil også komme udstillere
udefra. Der vil senere komme et udførligt program, men her skal bare
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nævnes et par enkelte indslag, som vi ikke plejer at prøve her omkring:
rappelling fra kirketårnet, brandbiler og politibiler i skolegården og Danfoss Universe, se andetsteds i bladet. Desuden vil børnehaven vise deres
nye lokaler frem.
Vi vil meget gerne have hjælpere til søndag den 21. april. Hvis du kan
komme et par timer, så kontakt Knud Runge (75173982) eller Aage
Fredslund (75174032).
Du kan også støtte arrangementet ved at købe en streamer for 30 kr. i
Spar.
Helle Hvitved

Prøv en Segway
En segway er selvbalancerende transportmiddel, hvor man med sin kropsbalance styrer både fart og retning. Man siger, at det føles, som om køretøjet er koblet direkte til centralnervesystemet. Det begyndte nok nærmest
som en leg for videnskaben, men har efterhånden udviklet sig til et værdifuldt transportmiddel til specielle opgaver.
Danmark har verdens første forlystelsespark med segway i Segworld i Århus, hvor en tur koster 150,00 kr. Politiet har i 2012 begyndt at teste brugen af segways i 6 byer i Danmark. De kan jo køre på smalle stier og ændre retning meget hurtigt.
Det kunne være rigtig spændende at prøve en tur på en segway. Det bliver
der mulighed for, når Hunderup/Sejstrup holder familiedag d. 21.april i år.
Her kommer Danfoss Univers og præsenterer vidunderet. De vil også vise
nogle sjove oplevelser med et kemishow. Mange nye opfindelser/
oplevelser kommer ofte ud af leg eller shows, så det bliver også spændende at se.
Vi har før været foran i vores landsby. Vi lavede et af de første fælles
vindmøllelaug, og er nu i gang med at lave et af de første fælles solcellelaug. Derfor vil vi også gerne vise lidt af, hvad fremtiden kan bringe af
nye ting, så velkommen til familiedagen.
Knud Runge
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Referat af borgermøde 6. februar
i Hunderup-Sejstrup
Første taler var Carsten Sohl fra Energitjenesten, der er en uvildig tjeneste. Han fortalte om energi af alle slags. Desværre er der mange uafklarede punkter om økonomien, som først skal vedtages i energiministeriet og
siden vedtages i EU.
Det er generelt billigst at lave energibesparelser. Huse til salg skal for
fremtiden have energimærke, så vores huse bør blive energiforbedret med
fremtidigt salg for øje. Brændeovne får måske afgifter senere, og kun de
svanemærkede er fremtidssikrede.
En anden mulighed er husstandsmøller, der er sikret 2,50 kr. pr kWh
(under 25 kW) i de næste 10 år. Solcellelaug får 1,45 kr. pr kWh, men
kun, hvis de sættes op i år. Hvis reglerne ikke kommer på plads i løbet af i
år, kan man måske håbe, at fristen bliver udskudt.
Man skal regne med, at solcellerne hen ad vejen får bedre virkningsgrad,
men de bliver ikke nødvendigvis billigere. Man skal ikke stole på garantier for produktion, da disse afhænger af vejr og geografisk beliggenhed.
Trackermodellerne, der drejer sig efter solen, kan give op til 30% ekstra,
men holdbarhed er ukendt. Med de nye regler for timeafregning kan det
kun betale sig at opsætte solceller, hvis man vil gøre en indsats for at flytte sit forbrug til solskinstimerne. Det kan bl.a. ikke betale sig at sætte solceller på idrætshallen, der har forbruget om aftenen og om vinteren.
Man kan sælge sine energibesparelser til 25 øre pr kWh, men det tilbud
forsvinder for solceller pr. 1. januar 2014. Det kræver dog, at man søger
INDEN det sættes op.
Solcelleberegner : http://www.bolius.dk/netop-nu/solceller/
solcelleberegner/
Energitjenesten: http://www.energitjenesten.dk/solceller-i-kroner-ogore.html eller ring 70333777.
Ang. solcellelaug er der som sagt mange uafklarede spørgsmål ang. størrelse af anlægget, anparternes størrelse, hvem kan købe anparter osv.
Per Alnor fra Esbjerg kommune har set på de grundstykker, som udvalget
har foreslået. De fleste er forkastet pga. særlig natur, paragraf 3 eller arealer til byudvidelse. Landskabsarkitekten peger på jorden syd for og op til
vandværksskoven. Der må være en gammel transformerstation, hvilket vil
spare penge til fraførende ledninger. Der skal ca. bruges et areal på 1 ha.
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Næste taler var kørerlærer Kim Jacobsen fra Varde: KørGrønt – kursus i
effektiv køreteknik
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Groen-Transport/korgront.aspx
http://www.mogkkoreskole.dk/25/
Tilbuddet går på en privat køretime, hvor man først kører en tur med kørelæreren ved siden af. Så gennemgår han chaufførens mulige energibesparelser, og så køres samme tur igen efter de angivne råd. Se linket ovenfor.
Ca. fjorten dage efter kan man komme på køreteknisk anlæg i egen bil – i
grupper af 10 personer. Pris 999 kr., hvoraf VEU giver et tilskud på640
kr., der godtgøres senere (ikke pensionister).
Hernæst hørte vi nyt fra udvalgene.
Transportudvalget arbejder videre med KørGrønt og sørger for mere præcise oplysninger samt en mulig gruppe-tilmelding.
Energitjekudvalget ved Aage Fredslund: Spørgsmål fra sidste borgermøde: Giver kommunen tilskud? Per Alnor svarede, at sagsbehandleren arbejder på ansøgning om en pose penge til fordeling mellem landsbyerne,
hvor folk melder sig til, og pengene fordeles fra puljen. Vi venter på svar.
Tilbuddet skal i givet fald i offentligt udbud. Når situationen er afklares,
sendes et tilbud med Landsbyposten.
Se http://www.tv2east.dk/artikler/klimatjek-til-halv-pris
Affaldshåndteringsudvalget, ved Michael Bertelsen: Vi har testet affaldssortering efter den husstandsomdelte folder. Ved sidste afhentning var der
3 husstande, der benyttede tilbuddet om at sætte særligt affald ud til vejen.
Vi arbejder videre og snakker med kommunen. Vi skal snart have en ny
type skraldespand. Spørgsmål.: Tager vi ikke bare med på genbrugspladsen, når vi kommer forbi? Opfordring: lav spandene kønnere.
Solcelleudvalget ved Jesper Brix. Vi arbejder med anlæg på 400 kW, ca.
67 husstand. Hvor stort et anlæg må man lave, og skal de 67 anpartshavere være parate fra begyndelsen? Hvordan afregnes el? Skal det være forening/ laug/ anpartsselskab? Vi har fået tilbud med forsikring, garantier på
effekt og tredjepartsgaranti. Regnestykket ser fornuftig. Man kunne lave
et selskab, der varetager investering. Mulighed: 76.000 pr husstand, heraf
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1/3 som indskud og 2/3 som lånes af selskabet. Der var dog et ønske fra
salen om, at det hele skal kunne betales som indskud. Er der begrænsninger i de enkelte husstandes forbrug? Er der afstandskrav fra husejer til anlægget? Må anlægget have en større kapacitet end husstandenes samlede
forbrug. Der findes ingen andre kollektive anlæg i landet. Kunne vi sammen med Esbjerg Kommune være i front? Kan der søges LAG midler? 1
ha er ikke meget, så vi vil lægge op til køb af jord i stedet for leje. Tilbuddet om 1,45 kr. pr kW udløber formentlig ved udgangen af 2013
(hvorefter det falder med 15 øre), og behandlingstid kan tage 9 mdr., hvis
der skal udarbejdes en lokalplan og haves zonetilladelse, så vi må arbejde
hurtigt. Husstandsmøller kan ikke tilknyttes, da disse skal være tilknyttet
en eller flere parceller. Vi kan nok få 400kW for 3 mill kr., det er ca. 2/3
af privatanlæg. Vi vil gerne kunne lave anlægget større end det aktuelle
forbrug, så vi kan sælge til nytilflyttere. Vi må have som krav, at anlægget
er tilbagebetalt på under 10 år.
Vi har nu en liste med ca. 25 interesserede husstande, og hvis du også er
interesseret, så henvend dig til Knud Runge, Jesper Brix, Johannes Clausen, Jimmy Nonbo eller undertegnede, så du kan følge med i projektets
udvikling. Der er ikke tale om en bindende aftale.
Helle Hvitved

EnergiTjek
Hunderup-Sejstrup deltager i projekt ”Bæredygtig Energilandsby” under
Esbjerg Kommune. 4 grupper er nedsat til at arbejde med Projektet. Et af
dem er Energirenovering/energitjek.
Gruppen består af: Mette Bjergmark, Jytte Clausen, Leif Knudsen, Ole
Nagstrup, Sv. Aage Nissen, Aage Fredslund.
Hvorfor EnergiTjek ?
Et af de områder vi som privat har størst mulighed for at påvirke er i
hjemmet, som står for ca. 31% af det danske energiforbrug. Det er derfor
en god idé at få et EnergiTjek af boligen, og den efterfølgende energirådgivning for kortlægning af mulige energibesparelser. Både af hensyn til
privatøkonomien og miljøet. EnergiTjek af boligen udføres af mange firmaer
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Med termografering findes de største varmesyndere uden at lave indgreb
på bygningen, finde fejl og mangler ved isoleringen som eksempelvis
sammensunken hulmursisolering eller kuldebroer på grund af loftsisolering der ikke er stødt ordentligt sammen etc. Termografering giver et
glimrende billede af husets øjeblikkelige tilstand uden at lave destruktive
indgreb i konstruktioner.
Med et EnergiTjek kan man få rådgivning om energiforbruget i boligen,
og prioriterede forslag til hvordan man kan energioptimere boligen.
Et EnergiTjek vil koste ca. 2 - 3000 kr. afhængig af, hvor omfattende det
skal være.
Arbejdsgruppen venter på svar fra Kommunen, som igen venter på svar
fra Naturerhvervstyrelsen. Bl.a. om et kommunalt tilskud til EnergiTjek.
Og er vi mange, der tilmelder os, forventer vi at få det til en fornuftig pris.
Vi vil bekendtgøre her i Landsbyposten, når vi får svar fra kommunen. –
og vi har et tilbud.
Energirenovering/energitjek - gruppen

Klubmesterskab I Badminton
Lørdag den 16. marts klokken 10.00 for børn, og klokken
12.00 for voksne.
Tilmelding kan ske ved at skrive sig på sedlen på oplagstavlen i hallen
senest den 14. marts. Der bliver trukket lod om kampene i de forskellige
rækker på selve dagen.
Alle der spiller badminton i HSUG og har betalt kontingent, er velkomne
til at deltage. Pris: 50 kr. pr. person pr. række for voksne, og 40 kr. pr.
person pr. række for børn.
Hvis der er stemning for det slutter vi af med pizza og øl/sodavand til de
der har lyst. Tilmelding på selve dagen.
Vi håber, så mange som muligt har lyst til at deltage.
Badmintonudvalget.
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Generalforsamling i
”Hunderup Sejstrups Fremtid”
Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19,30
Siden foreningens stiftelsen i 1996 har den arbejdet for at fremme udviklingen i Hunderup Sejstrup.
Gennem årene er der udstykket og solgt 6 byggegrunde på Vestervænget i
Hunderup, købt en byggegrund på Kirkevej 46 i Sejstrup, som er overdraget til Sejstrup Beboerforening, der har etablerede legeplads på grunden.
Endvidere har ”Hunderup Sejstrups Fremtid” ydet økonomisk støtte til
flere ting i sognet, bl.a. årets initiativ- og forskønnelsespriser.
Den seneste opgave som foreningen står bag er gennemførelsen af Familiedagen 21. april 2013. Der er rigtig mange fra sognet, som på forskellig
vis støtter projektet. Det bliver en god dag, med mange aktiviteter og vi
forventer stor tilslutning.
Vil du støtte arbejdet i ”Hunderup Sejstrups Fremtid” og deltage i generalforsamlingen kan du tegne et medlemsbevis ved henvendelse til bestyrelsen:
Anette Bjerrum, Niels Bertelsen, Knud Runge, Michael Knudsen, Aage
Fredslund

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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GENERALFORSAMLING 2013
i Foreningen Manish School Fundraising
Foreningens formål er at indsamle sponsorater/fundraising til indiske
børns skolegang.
Foreningen er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.
DATO: Onsdag d. 20. marts 2013.
STED: Hunderup Sejstrup Cykelmotion – klubhus, på hjørnet af Kjærgårdsvej 26 og Kragelundvej.
TID: kl. 19.00.
Dagsorden ifølge vedtægterne
Bestyrelsen består af:
Formand: Bente Nonbo, Hunderup
Næstformand: Anette Lücking, Hunderup
Kasserer: Britta Petersen, Vejrup
Sekretær: Lone Hjort, Vejrup
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 15. marts – Bente Nonbo, Rønnesvinget 2, Hunderup, 6740 Bramming
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben har stadig stor søgning til sine arrangementer. Således var
der samlet 31 deltagere til petanque i hallen onsdag den 20. februar. Føvlings seniorer var inviteret som gæster, og efter der var trukket lod om
sammensætningen af de 16 hold, udspandt der sig mange gode kampe i en
afslappet og hyggelig ånd.
Efter 2 runder blev kaffen og kagerne indtaget i klublokalet, inden der
blev afsluttet med yderligere 2 runder. Som det ses på billederne var der
tid til smil, humor og koncentration.
Fremadrettet er der aftalt endnu mere samarbejde med seniorerne i Føvling om petanquestævner, og der pønses på også at tage kontakt til seniorerne i Vejen. Der venter vores seniorer mange spændende oplevelser.
I forsamlingshuset er næste arrangement torsdag den 7. marts kl. 13.30. Vi
skal opleve oplæsning på jysk ved Rita Hald, der vil læse op af Anton
Berndsens værker plus nogle andre forfattere.
Torsdag den 21. marts
kl. 13.30 får vi besøg
af Solvejg Jensen fra
Holsted, der vil fortælle om sit livsforløb.
Foredraget vil blive
krydret med harmonikamusik.
Hver gang i forsamlingshuset er der veldækket kaffebord ca.
14.30, og der afrundes
med kortspil indtil kl.
17.00. Deltagelse i alt
dette koster kun kr. 35,
-, der betales ved indgangen.
Alle er velkomne.
Alex Andersen
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Indsamlingen fortsætter!
Kom af med din gamle trillebør, plæneklipper, cykel,
brødrister eller andet gammel jern, som bare ligger og
flyder.

Ligger du inde med noget af ovenstående er du meget velkommen til at smide det i vores skrot-container der er opsat mellem
Forsamlingshuset og banen.
Når containeren er fyldt, bliver jernet solgt, og pengene bruges
til forbedringer i Forsamlingshuset.
Hvis du har større mængder du gerne vil have hjælp til at komme af med kan du kontakte
Sigurd Smidt på tlf. 4060 2962

Hilsen Forsamlingshuset.
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Velkomstpakken
Lokalrådet har nu fået fornyet sin velkomstpakke til nytilflyttere. Det
drejer sig om en liste af håndværkere, foreninger, handlende og behandlere, der tilbyder en rabat på et eller andet produkt eller tilbud. Jeg
har aftalt med pigerne i købmandsbutikken, at en af dem tager ud til de
nyankomne med et gavekort til købmanden samt velkomstpakken. På
den måde får byen taget godt imod de nye, og disse stifter hurtigt bekendtskab med de tilbud, der er her (og lidt i Bramming). Da vi ikke
altid ved, hvor der flytter nye ind, så husk at sige det hos købmanden,
hvis I får nye naboer – så klarer vi resten. Tilbuddet gælder også lejere
og fastboende, der får ny samlever.
Udbyderne er:
Håndværk: Murerfirmaet Egon Sørensen, Holm Træbyg, tømrermester
Jesper Hartvigsen, snedkermester Bjarne Hein Jensen.
Handel: Malervarer fra Réne Rasmussen Mulvad, Geoconsult Jan Pristed, Majholm planter, Briller fra Optimal Bramming, Opus 9 urmager,
Lunagaard og Dog City
Biler: Dæk fra Fritsen, bilpleje hos Morten Hartvigsen
Foreninger: HSI, HSUG, Hunderup/Sejstrup cykelmotion
Øvrige: Zoneterapi/massage Lone Lindberg, wellness Lone Kirkegaard
Ingvartsen, frisør Inge Aagaard og coaching Mette Bjergmark.
Hvis der er nogen, der ønsker at komme på eller af listen, så henvend
jer til Helle Hvitved 75 17 24 17.
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19. marts kl. 19.30
er der et fantastisk musikalsk tilbud til alle
musikglade mennesker i Hunderup:
GRAND VIEW CHOIR
fra Des MoinesDen , Iowa, U.S.A.
gør på deres tourne koncert-stop 2 steder i DK :
København og Vilslev Kirke.
De unge musikstuderende og deres ledere indkvarteres
privat i Hunderup og Vilslev og giver koncert
med gratis adgang.
KOM OG FÅ EN ENESTÅENDE OPLEVELSE.
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SKÆRTORSDAG, den 28.-3. kl. 17
er der fælles gudstjeneste i Hunderup Kirke.
Efter gudstjenesten serveres i lighed med sidste år
et jødisk påskemåltid i Samlingssalen.
I beretningen om udfrielsen fra slaveriet i Egypten fortælles, hvordan døden, den sidste af de ti plager, gik israelitternes huse forbi. Det skete, fordi de havde smurt
blodet fra det slagtede lam på husets dørstolper.
Folket skulle holde sig klar til at forlade Egypten i al
hast så snart Farao gav dem lov. Der var ikke tid til at
lade dejen hæve, og derfor måtte de spise usyret brød.
Der serveres udover lam og brød også bitre
urter dyppet i saltvand, hårdkogte æg
valnødde-æble tilbehør m.m.
Kom og hør om symbolikken omkring menuen.
Alle er velkomne !

23

MINDEORD: Arne Christian Poulsen f. 010635 d. 300113, Kirkevej
60A, Sejstrup
”Vi pløjed’ og vi så’de”. Det er sådan Arne huskes af sine søskende, altid
i gang og altid glad. Han blev 77 år.
Forældrene var husmand Peder Poulsen og Kristine Karoline (Andersen
Poulsen født Kristensen).
Arne var nr. syv i en søskendeflok på tolv. Kirkebogen viser at de blev
født med få års mellemrum. Otte søskende er tilbage. De er alle døbt og
konfirmeret i Hunderup .
De havde en ejendom på Stratvej. Den var fra sidst i 1800-tallet. Arne
overtog ejendommen fra forældrene. Det faldt helt naturligt, for Arne
skulle ikke ud og tjene. Han blev hjemme og tog sig af sine gamle forældre, som de tog sig af ham. Arne var aldrig ræd for at bestille noget. Det
var ikke alt han forstod sig på. Men viste man ham hvordan, så var han
lærenem. Han lærte ved at få fortalt og vist.
Men ejendommen holdt ikke til stormen i 1999, taget blæste af, en gavl
væltede og pludselig var huset ubrugeligt og ikke tjenligt til at genopføre.
Det var en stor sorg for Arne. Her lå både hans fortid og hans fremtid på
én gang i ruiner. Her havde hele familien kunnet folde sig ud, der var blevet sået og høstet, fodret og passet; både ponyer og jersiekøer havde han
trukket af stald, I husker også alle de mange smådyr han havde gennem
årene og høns og kaniner, som han bragte til Brørup marked. Der var ingen kvindfolk i Arnes hus og det kom der heller ikke. Men søskendebørnene flokkedes om ham, de mente nok, at Arne forstod at leve livet. For
der var så meget liv om ham. Arne var især glad for hunde, han havde tre
og de fulgte ham hvor han gik. Men alt dette lagde han bag sig, da han
efter lang tids overvejelse omsider flyttede ind i en lejlighed på Kirkevej
60A.
Engang kørte Arne lystigt rundt på knallert. Siden hen var han så heldig at
komme op at køre med en ven. Da vennen døde, blev der langt mellem
fornøjelserne. Men dejlige dage havde det været. Det var alt sammen forbi
med et hug. Hvad skulle Arne dog nu tage sig til?
Arne var ikke som andre, han kunne godt regne, men lærte aldrig at læse.
Alligevel klarede han at så og høste som alle andre, han fik hjælp hvor der
var behov og han var aldrig bleg for selv at yde hjælp hos naboer med
malkning og høst.
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De sidste år holdt han sig hjemme. En enkelt rejse sydpå blev det til, men
Arne lagde aldrig skjul på, at han trivedes bedst hjemme. Kun ved jul og
fødselsdag var han til at trække hjemmefra. Hans syn blev med tiden
svagt. Desuden døjede han i mange år med ondt i ryggen. En hjemmevejleder fra kommunen besøgte ham jævnligt og hjalp ham med papirer og
indkøb. Arne fik en ballonudvidelse for 1 ½ - 2 år siden og fik det markant bedre. Den 28. januar faldt han. Det var ikke første gang. Han blev
indlagt på Esbjerg sygehus, derefter overflyttet til Grindsted hvor han døde onsdag den 30. januar tidligt om morgenen.
Æret være hans minde.
Arendse Dyssel

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
marts.
Søndag den 3. marts
Søndag den 10. marts
Nødhjælp)
Søndag den 17. marts
Søndag den 24. marts
Torsdag den 28. marts
Fredag den 29. marts
Søndag den 31. marts
Mandag den 1. april

11.00 (konfirmander)
9.30 (indsamling til Folkekirkens
9.30
11.00 (guldkonfirmander)
17.00 (Skærstorsdag)
11.00 (Langfredag)
9.30 (1. påskedag)
11.00 (2. påskedag)

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:
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
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Et gammelt foto fra Kjærgårdsvej med kirke og mejeri i baggrunden.
Hvem kan fortælle noget om det ?

Indendørs petanque har fået stor tilslutning
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