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HUSKEKALENDEREN
Søn. 5. aug. 10.00
Søn. 5. aug.
Man. 13. aug. 14.00
Ons. 15. aug. 13.30
Lør. 18. aug. 10.00
Lør. 25. aug. 18.30
Søn. 26. aug. 19.00
Man. 27. aug.
Ons. 29. aug. 19.30
Man. 3. sep.
Lør. 1. sep. 9.45
Ons. 5. sep. 16.30
Tor. 6. sep. 13.30
Tor. 13. sep. 19.00
Søn. 30. sep.
Lør. 27. okt.

Petanque ved hallen
Seneste tilmeldingsfrist til petanqueturnering
Start på petanqueturnering for seniorer
Seniorklubben til petanquestævne i Føvling
Tennishygge på tennisbanerne
Børnedisco i forsamlingshuset
Hunderup kirkes historie fortælles i kirken
Skalakoret starter
Tilmelding til badminton i HSI
Badmintonsæsonen starter
Yogakursus i HSI
Børnekoret starter
Seniorklubben får besøg af Preben Rudiengaard
Opstillingsmøde til menighedsrådet
Høstgudstjeneste med frokost
Oktoberfest i forsamlingshuset

Finaleholdene i petanqueturneringen: Erik/Gerda Madsen og Hanne/Alex Jacobsen
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HUSK – HUSK
DEN 19. AUGUST KL. 10.00, vil der være indvielse af RODODENDRON HAVEN på hjørnet af Kjærgårdsvej og Kragelundvej.
Derefter fortsætter vi op til VANDVÆRKSSKOVEN, hvor der vil
indvielse af Gang/Løb/Motion og cykelstier på ca. 3 og 6 km
og en lille overraskelse.
Kom og vær med, og nyd det hyggelige sammenhold med venner
og familie, ALLE kan deltage, og få en fornøjelse ud af det.
Vi håber på stor opbakning til dette arrangement, så HUSK derfor,
at reservere dagen i kalenderen ALLEREDE NU.
Mange SOMMERHILSNER
Lokalrådet
Jimmy Nonbo
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SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Grundlovsmøde på Kjærgård
Trods lidt regn tidligere på dagen og en del blæst samledes 60-70 mennesker til grundlovsmøde i solskin på Kjærgård. Taleren var Jens Torkild
Bak, domprovst ved Ribe Domkirke.

Talen startede med en gennemgang af grundlovens 3 hovedemner: 1) det
suveræne folk, der er ene herrer over landet, 2) folketingets ukrænkelighed, så kun de love, som folket selv vedtager, er gældende, og 3) borgernes individuelle rettigheder: tros-, ytrings-, forsamlings- og personlig frihed samt ejendomsret. Grundloven blev forberedt af købstædernes borgere, handlende og håndværkere, men ting tar’ tid, så den var undervejs i ca.
100 år, før den blev vedtaget. Efter denne hyldest til grundloven fulgte et
afsnit med kritiske bemærkninger: Efterhånden har folket mistes suverænitet og værdighed og er blevet tilskuere til et folkestyre, som indeholder
underholdning og spænding, hvor politikere profilerer sig selv ved at
sværte modstanderne til. Mange ser ikke længere sig selv som en del af et
større fællesskab og forpligtet af samme fællesskab. Har individualisterne
og ”frit valg” gjort folket i folkestyret til en illusion? Talen sluttede med
et optimistisk håb for fremtiden, idet pligten er begyndt at blive nævnt
sammen med rettighederne.
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Herefter sang vi nogle sommersange akkompagneret af Jørgen Hvitved,
og dagen sluttede med endnu en flot opvisning af Bramming Gymnastikog Idrætsefterskole.
Helle Hvitved

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: Michael Bertelsen, Kjærgårdsvej 40,
mobil 26 19 31 94 eller 76 56 11 22
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Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
August

05. august, 9. søndag efter trin. UMI* kl. 09.30
12. august, 10.søndag efter trinitatis ingen
19. august, 11. søndag efter trinitatis kl. 11.00
26. august, 12. søndag efter trinitatis kl. 19.00
Derpå kirkevandring og kaffe.
*UMI = Ulrik Maarup Iversen

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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GYMNASTIK
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SENIORNYT AUGUST
Seniorklubben drog med imponerende 43 deltagere på udflugt til Haderslev torsdag den 28. juni. Den vellykkede dag startede ved mindestenene
for den grufulde skibskatastrofe på Haderslev Dam i 1959 – en følelsesladet oplevelse. Turen gik til Hertug Hans kirke, inden vi entrede den gamle
hjuldamper ”Helene”, hvor vi indtog middagen med udsigt fra sejlturen
gennem den smukke Haderslev fjord.
Ved ankomsten til Årø med 176 indbyggere (øen var tysk fra 1864 til
1920) var der lejlighed til en lille spadseretur i det gode vejr. Via Årøsund
med det flotte badehotel blev vi kørt til Haderslev domkirke, hvor en lokal
guide fortalte kirkens historie.
Afslutningen foregik i dyrehaven, der ligger syd for Haderslev Dam. Her
blev den medbragte kaffe nydt suppleret med gode kager fra Dagny og
Gerda, inden deltagerne var hjemme fra en vellykket udflugt kl. godt 18.

SENIORPETANQUE
Dagen efter, fredag den 29. juni, var der finalerunde i den store petanqueturnering med 15 deltagende par, der havde kæmpet i 2 grupper gennem
hele juni måned.
For første gang var der semifinaler og finale. I den første semifinale vandt
Hanne og Alex Jacobsen fra Sejstrup over Hanne og Alex Andersen fra
Hunderup, mens den anden semifinale mellem Birgit/Martin Thygesen og
Gerda/Erik Madsen blev en gyser med sidstnævnte som vinder med 13 –
12.
Finalen vandtes af Hanne og Alex Jacobsen, der således debuterede med
en sejr. Ved den efterfølgende afslutning med medbragt mad og drikke
var der en herlig stemning blandt de 25 personer.
En journalist fra Jydske Vestkysten dukkede op under finalerunden og
skrev en glimrende artikel i lørdagsudgaven den 30. juni. Artiklen blev
også læst af medlemmerne i Føvling petanqueklub, der råder over 20 baner. Vi modtog en invitation til at besøge dem onsdag den 15. august kl.
13.30, hvor vi så kan spille et par kampe. Vi skal selv medbringe kaffe og
brød.
Foreløbig har 5 par meldt sig, og er der flere interesserede seniorer, der vil
deltage i arrangementet, kan man melde sig hos Erik Madsen senest den 8.
august.
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Næste turnering (høstturneringen) har 11 deltagende par, der spiller alle
mod alle. Første runde er mandag den 13. august kl. 14.00 i Sejstrup, og
når alle 55 kampe er afviklet, er der afsluttende runde den 5. eller 7. september.
Og husk, kære seniorer: I er velkomne til at deltage i ”Petanque for alle” (se andetsteds).

VINTERSÆSONEN
Når den sidste petanquekugle er kastet, er tiden kommet til opstarten på
den nye vintersæson. Bestyrelsen vil i august måned besøge samtlige 115
medlemmer for at forny medlemskabet til kr. 25, - årligt. Interesserede,
der ønsker medlemskab kan henvende sig hos formanden, Gerda Bjerrum.
Der er ingen aldersbegrænsning, men de, der har rundet de 60 år, bør alvorligt overveje at melde sig ind.
Her følger efterårsprogrammet for den kommende sæson:
Torsdag 6. september 13.30
Preben Rudiengaard, Ribe: Tør man blive ældre i Danmark
Torsdag 20. september 13.30
Besøg på Bramming Egnsmuseum v/ Mogens Hansen.
Kørsel i egne biler. Kaffe i forsamlingshuset kl. 15.00
Torsdag 4. oktober 13.30
Erik Påbøl Andersen Hvide Sande: Halfdan Rasmussens forunderlige verden
Torsdag 18. oktober 13.30
Ilona Lobmyer, Ungarn (organist Gørding) fortæller om sin hjemegn og
krydrer med musik
Torsdag 1. november 13.30
Anna & Ernst Dyhre Gørding: Det Skotske højland set fra en sejlbåd
Torsdag 15. november 13.30
Egon Lorentzen Bramming:
Før, under og efter borgmestertiden
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Torsdag 29. november 13.30
Pernille Troldborg, præst i Gørding: Sang og fortælling
Torsdag13. december 13.30
Juleafslutning. Vi hygger os og spiller banko.
Alex Andersen

TENNISHYGGE DEN 18. AUGUST
Der er stadig et par gode måneder, hvor man kan boltre sig på tennisbanerne, så lad endelig ketsjeren blive fremme i første skab derhjemme.
Banerne er nu udstyret med automatisk vandingsanlæg, og der er opsat
nyt hegn ind mod hallen. De skrammer, banerne har fået ved de 2 projekter er ved at være helet, så banerne nu er i god stand.
Tennisudvalget vil derfor indbyde til en hyggedag

LØRDAG DEN 18. AUGUST KL. 10
hvor de tilmeldte kan møde hinanden på passende niveau.
Der vil være mulighed for både single- og doublekampe med forventet
afslutning kl. 14 – 15.
For et deltagergebyr på kr. 25,- får du lov at spille og bliver beværtet med
2 grillpølser m/brød samt en øl/vand.
Tilmelding til Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72 eller
mail: alexhunderup@gmail.com.
Arrangementet gennemføres ved minimum 8 deltagere.
Alex Andersen
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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

Badminton sæson 2012/13
Så er det igen tid for tilmelding til badminton. For motionspillere der vil
leje en bane er der tilmelding onsdag den 29. august i cafeteriet i hallen
kl. 19.30. Sæsonen starter 1. september.
Turnering:
Børn: Torsdag 18.30-19.30
Senior: Torsdag 19.30-22.30
Første træning er den 6. september. Tilmelding er ikke nødvendig. Bare
mød op. Alle er velkomne og vi håber på stor opbakning, og ønsker alle
en god sæson.
Har du/I spørgsmål, så ring til Claus Jæger på tlf. 22 78 82 39
Badmintonudvalget.
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Nyt fra K-34.
Vi var så tæt på at nå målet, og så lykkedes det alligevel ikke – desværre.
Vi måtte i bestyrelsen træffe den triste, men nødvendige beslutning at lukke købmandsbutikken. Vi vil herfra sige en stor tak til alle, som har støttet
butikken, ved at handle, tegne anparter, lave familiekonti, lån, frivilligt
arbejde, lave regnskab osv. osv. Der var en god omsætning i en velfungerende butik, men udgifterne har været for store.
Det var dejligt at se opbakningen – også til informationsmødet den 10.
juli, hvor over 70 beboere mødte op!
Nu har vi fået lejet lejligheden ud – velkommen til – håber familien er faldet godt til her i Hunderup.
Vi har netop indgået en aftale med Anna Grethe Madsen og Karina Andersen om, at de lejer butikken og driver den videre på privat basis. Bestyrelsen håber, at befolkningen fortsat vil handle i butikken, hjælpe til og
dermed være med til at holde liv i landsbyen. Så kan vi stadig mødes ved
købmanden og få en lille snak, se de yngste skud på stammen og følge lidt
med i, hvad der sker i byen.
Hvornår butikken åbner er ikke helt fastlagt på nuværende tidspunkt.
K-34 vil fremover fortsat sælge brændstof. Det skal være med til at sikre
den anpartskapital, som er blevet indskudt over flere gange. Bestyrelsen
vil opfordre til, at så mange som muligt bruger dankort som betaling i stedet for benzinkortet, da det hjælper på vores likviditet.
På bestyrelsens vegne
Ole Wind 41384357
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Nyt fra
KWIK SPAR Hunderup-Sejstrup ApS
I skrivende stund er vi i gang med at forhandle aftaler på plads med vore
samarbejdspartnere. Det er et langsommeligt projekt, da vi jo er midt i
ferietiden, men vi presser på så godt, som det kan lade sig gøre.
Vi overtager lejemålet pr. 1. august 2012 og skal i gang med at male og
gøre hele butikken ren og klar (uge 31) og til opfyldning af varer i uge 32.
Har du tid og overskud til at hjælpe os må du meget gerne kontakte os på
tlf. 2021 0010 (Anna Grethe) eller 5134 2907 (Karina).
Og vi har stadig brug for dig og du er meget velkommen som frivillig
hjælper i DIN og vores butik – i dagligdagen.
For at komme så godt fra start som muligt, har vi også brug for Bonuskonto kunder og Familiekonto kunder.
Vi har et godt tilbud til dig

Få bonus på dine varekøb hos
KWIK SPAR Hunderup-Sejstrup
Du opretter en BONUS-konto, indsætter f.eks. 1.000 kr. og får 0,5% i
bonus på dit varekøb købt på kontoen.
Bonusbeløbet udbetales en gang årligt, 1. gang 10. december 2012 for
perioden
1. juli – 30. november 2012.
Indskudsbeløbet (f.eks. 1.000 kr.) kan igen hæves og anvendes til varekøb
i KWIK SPAR Hunderup-Sejstrup efter den 1. juli 2014.
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Handler du f.eks. for 10.000 kr. og har du indskudt 2.000 kr. på en BONUS-konto indsætter vi 100 kr. på din Bonuskonto den 10. december
2012.
Handler du f.eks. for 10.000 kr. og har du indskudt 5.000 kr. på en BONUS-konto indsætter vi 225 kr. den 10. december 2012.
Har du spørgsmål står vi til rådighed – vi kan træffes i butikken eller på
telefonen (Anna Grethe, tlf. 2021 0010).

Vi åbner ?
Er et godt spørgsmål, som vi desværre endnu ikke har en dato for – vi har
tilkendegivet en ønsket åbningsdato og det er den vi arbejder med indtil
videre.

Med venlig hilsen
KWIK SPAR Hunderup-Sejstrup ApS
Celia, Trine, Annie, Jens, Jesper, Fie, Karina og Anna Grethe
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PETANQUE FOR ALLE
Som før omtalt er skolens tidligere springgrav blevet erstattet af 2 nye petanquebaner. Det har været glædeligt at se, at banerne allerede er taget i
brug flere gange.
For at få endnu flere i gang, vil jeg her i august arrangere en turnering for
ALLE interesserede. Kampene vil fortrinsvis blive placeret sidst på eftermiddagen og først på aftenen. I seniorklubben har vi haft stor glæde af at
komme i gang med det spændende spil. Der kræves ingen særlige forudsætninger – ALLE kan være med.
En kamp spilles til 13 point, og et hold består af 2 eller 3 spillere, der har
6 kugler til rådighed. Man spiller 2 kampe hver gang, og jeg satser på ca.
10 kampe pr. hold plus evt. finalerunde.
For at give en fornemmelse af spillet vil jeg arrangere en introduktionsdag

SØNDAG DEN 5. AUGUST KL. 10 VED HALLEN
hvor man kan prøve spillet og tilmelde sig
Tilmelding til Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72 (gerne SMS) eller mail:
alexhunderup@gmail.com senest søndag den 5. august. Turneringsplan
udsendes få dage efter.
Alex Andersen
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen
BØRNEHAVEN
Gitte Nørregaard Knudsen
30 22 35 95
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
7517 2402, Kirkevej 80
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Aage Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup,
tlf. 7517 4032,
mail: aagef@hotmail.com
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04
LANDSBY SCENEN
Lis Stenger
Kirkevej 5, Sejstrup
tlf. 75 10 14 19
lisstenger@mail.dk

LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand H.C. Jochimsen 75 10 22 35 Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Udlejning: Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

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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Seniorklubben ved mindestenen ved Haderslev Dam

Bedsteforældredag i børnehaven
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