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HUSKEKALENDEREN
Ons. 1. sep. 9.00
Man. 6. sep. 19.30
Tor. 9. sep. 12.30
Man. 13. sep.
Tir. 14. sep. 15.00
Tir. 14. sep. 17.00
Ons. 15. sep. 17.00
Ons. 15. sep. 15.30
Tor. 16. sep. 16.30
Tor. 16. sep. 17.00
Lør. 18. sep. 19.00
Søn. 19. sep. 16.00
Tor. 23. sep. 13.30
Tir. 28. sep. 19.30
Tirs. 5. okt. 19.00
Tor. 7. okt. 13.30
Søn. 10. okt. 14.00
20. – 22. okt.
Tirs. 26. okt. 19.00
Tir. 2. nov. 19.00
Tirs. 9. nov. 19.00
Tirs. 23. nov. 19.00
2. – 4. juni 2011

Kirke for de små (om høst)
Informationsmøde i forsamlingshuset - lokalrådet
Seniorklubben til Gram slot
Dans og gymnastik starter
Seniorklubbens bowling starter
Gymnastik starter for 1. – 2. – 3. klasse
Gymnastik for 3 – 4 årige. Damer og herrer om
aftenen
Opstart af børnekoret
Forældre/barn gymnastik starter
“Sort Sol” – afgang fra kirkens P-plads
Høstfest med ”The Beverly Band”
Høstgudstjeneste med efterfølgende spisning
Seniorklubben. Fhv. forstander Erik Henriksen
fortæller om Ribelund
Lokalrådet holder årsmøde i HSI
Ideforum på Hunderup Skole
Seniorklubben. Leif Fabricius om tur til Kilimanjaro i Tanzania
Døvegudstjeneste
Gymnastikskole i Bramming
Ideforum på Hunderup Skole
Status og inspirationsmøde om den lokale kirke
Ideforum på Hunderup Skole
Ideforum på Hunderup Skole
Landsbyfest 2011
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Ideforum på Hunderup skole
Tirsdag d. 5/10 - 2010 mødes vi igen i natur/teknik - og håndarbejdslokalet på Hunderup skole, til hygge og inspiration. Alle, der har lyst til at
få en snak, en kop kaffe, få inspiration eller give inspiration til andre, er
velkommen til at være med.
Vi vil drøfte, om der er interesse for at arrangere kurser, og i fællesskab
planlægge vinterens program. Har du ønsker eller ideer så kom og vær
med i planlægningen. Det er helt uforpligtende at være med. Vi har fået
lov til at låne skolens dejlige lokaler, og kaffen koster kun fem kroner.
Hvis der er behov for glas - keramik - akvarel - eller andre kurser, vil vi
undersøge, hvor det kan lade sig gøre.
Vi mødes kl. 19.00 og slutter kl. 21.30, men man kan komme og gå, som
man har lyst til.
Mødedatoer før jul:
5/10
26/10
9/11
23/11
Har du lyst til at være med så mød op tirsdag d. 5/10 med eller uden håndarbejde.

Venlig hilsen Dagny Runge.

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Informationsmøde i Hunderup- Sejstrup
Mandag d.06.09.2010 kl. 19.30 i Sejstrup Forsamlingshus.
Lokalrådet vil gerne i samarbejde med de lokale foreninger invitere alle
interesserede til informationsmøde, hvor der er mulighed for at få et
godt indblik i alle foreninger i vores område. Der vil være en fra hver
forening repræsenteret denne aften, som kort vil lave en præsentation
af sin forening.
Så er du lige flyttet til området, eller ønsker du bare at få et overblik
over de lokale tilbud, er du mere end velkommen !
Lokalrådet er vært ved lidt til ganen......

Med venlig hilsen
Markedsføringsudvalget - Bent/Michael

GRUND TIL SALG
PÅ KIRKEVEJ I HUNDERUP
GRUNDEN ER PÅ 1036m²
YDERLIGERE OPLYSNINGER
ANG. SALG
PÅ TELEFON 75 17 38 03
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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 skrotcontainer der er opsat mellem Forsamlingshuset
og banen.
.
Når containeren er fuld, 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

Tak til alle dem der allerede har bidraget til
indsamlingen.
Hilsen Forsamlingshuset.
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Høstfest i Sejstrup
Forsamlingshus
Lørdag den 18. september 2010
kl. 19.00 til 24 slår vi dørene op for
koncert med The Beverly Band

Medbring selv madkurv.
Drikkevarer, kaffe og kage købes i baren
Musikken starter ca. 21.30
Pris: 100,- pr. pers. incl. natmad
Billetter bestilles v/ Birte Birk på tlf.
5128 3270 mandag til torsdag mellem
kl. 17.00 og 20.00
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Årsmøde i Hunderup Sejstrup Lokalråd
Et godt aktiv for sognet ~ et stærkt lokalråd
Lokalrådet afholder årsmøde
tirsdag den 28. september 2010, kl. 19.30 i H.S.I.
Lokalrådets formål er at bidrage til Hunderup/Sejstrups udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker. Dette gøres via Lokalrådet, der er kontaktled til de
kommunale, regionale og statslige myndigheder. Lokalrådet er ikke partipolitisk.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Valg af skriftfører
Hvad har vi arbejdet med – beretning fra hvert udvalg
Regnskab
Valg af revisorer
Årets pris
Evt.
Læs mere om sognet, historie og liv på www.hunderup-sejstrup.dk
Lokalrådet består af Jimmy Nonbo, Bent Madsen, Lejf Bjerrum-Jørgensen, Lotte
Aarhus, Alice Høy, Helle Hvitved og Michael Bertelsen

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
8

Søg støtte til et grønt energiprojekt i dit lokalområde
LAG Esbjerg er klar med en pose penge til energiprojekter, som er drevet af
landsbyer, et lokalsamfund eller enkeltpersoner. Der er endnu ikke sat en ramme for beløbet, da det afhænger af projekternes karakter. Dog er det et krav,
at projekterne er baseret på vedvarende energikilder eller at der er tale om
projekter, der er energibesparende.
LAG Esbjerg opfordrer derfor alle til at formulere nogle lokale projekter, der
indtænker brugen af vedvarende energikilder og dermed bidrager til en CO2
reduktion. Det vil være med til at skabe mere miljøvenlige landsbyer og lokalsamfund, hvilket er helt i tråd med Esbjerg Kommunes Klima- og bæredygtighedsplan.
For at kunne deltage, er det vigtigt at området ikke har en forsyning via et fjernvarmeledningsnet, eller hvor der ikke p.t. – eller i nær fremtid – er aftaler om
andre energiforsyningsløsninger.
Deltagerne opfordres til at vælge løsninger, der er baseret på vedvarende energikilder så som biomasseanlæg eller andre typer af bioenergianlæg. Der kunne
tænkes i vindenergi og/eller solenergi.
Men et projekt behøver ikke alene at tænke i energiforsyning. Det kan også
være et projekt, der arbejder med energibesparende foranstaltninger.
Først skridt til at få støtte til sit projekt, er at udfylde et tilmeldingsskema og
sende det til LAG Esbjerg inden fredag d. 17. september 2010. Det skal følges op
af et egentlig projektoplæg inden den 6. december.
Projektoplæggene vil blive bedømt af LAG Esbjergs bestyrelse og kyndige fagpersoner, og vinderne kan ikke kun se frem til økonomisk men også kompetent
faglig støtte fra studerende fra Ålborg Universitet, Esbjerg. De vil hjælpe de udvalgte projekter med detailplanlægning og vurdere økonomien i projektet.
Formand for LAG Esbjerg, Bjarne Steiner udtaler: Det er altid spændende, når
man kan være med til at gøre en forskel, og det føler LAG Esbjergs bestyrelse at
den kan med projekt ”grøn landsby”. Vi vil gerne bidrage til at gøre en forskel,
og på energiforsyningsområdet er der desuden en god portion ”Grøn Vækst”
penge fra staten at søge hjem. Så sæt fantasien i gang og gør brug af tilbuddet.
På vegne af LAG Esbjerg

Jesper H. Larsen
LAG koordinator
51166712
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Nyt fra købmanden.
Status første halvår 2010 og butikkens fremtid.
Første halvår af 2010 er nu gået, og bestyrelsen har gjort status. Som bekendt, var resultatet for regnskabsåret 2009 et underskud på kr. 366.000.
På anpartshavermødet i januar blev situationen fremlagt og midlet til at
vende underskuddet drøftet – midlet var, at omsætningen skulle hæves,
dvs. vi skulle handle mere i butikken – ca. 35% mere end niveauet i 2009.
Hvordan er det så gået efter mødet i januar? Næsten tilfredsstillende.
Resultatet for perioden januar til marts 2010 er et underskud på kr.
94.000. I den periode er der bl.a. afholdt ekstra lønomkostninger, ligesom
omsætningen først var stigende fra februar.
Resultatet for perioden april til juni 2010 er et nul resultat.
Omsætningen for juli og august er 25% højere end samme periode i 2009.
Dvs. vi har en butik, der viser positive tendenser og hvor driften p.t. hviler
i sig selv. Altså har vi i fællesskab løftet omsætningen til et bæredygtigt
niveau, dog uden at butikken genererer penge, så vi kan dække det underskud, der er genereret siden åbningen i april 2009. Butikken er således
økonomisk svag.
Det efterlader os med et samlet underskud i driftsselskabet ”Købmandsgaarden Hunderup/Sejstrup og omegn ApS” på p.t. kr. 460.000.
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Hvad gør vi for at dække underskuddet? Hvad er din mening?
Bestyrelsen vil gerne høre befolkningens holdning og ideer til, hvordan vi
dækker underskuddet. Bestyrelsen har også et forslag:
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Det, butikken har brug for, er arbejdskapital, altså primært penge til varer i butikken (varelageret udgør ca. kr. 500.000). Bestyrelsen vil derfor foreslå, at vi udvider kapitalen i selskabet K34 ApS. K34 ApS er selskabet, der er ejet af borgerne,
og som ejer 2/3 af Købmandsgaarden Hunderup/Sejstrup og omegn ApS. Den
nye kapital vil herefter blive indskudt som kapital i Købmandsgaarden Hunderup/Sejstrup og omegn ApS.
I praksis betyder dette, at bestyrelsen indstiller til, at der tegnes nye anparter af
de nuværende anpartshavere, ligesom det er en kærkommen mulighed for de borgere, der ikke tegnede anparter i 2009, at blive medejer af ejendommen Kjærgårdsvej 34 og af butikken. En anpart koster kr. 500, to koster kr. 1000 osv. Man
kan købe alle de anparter, man vil. Vi er p.t. ca. 140 anpartshavere ud af ca. 270
husstande.
Inden bestyrelsen iværksætter dette tiltag, er det dog vigtigt at høre befolkningens holdning til butikken. F.eks. holdninger til butikkens fremtid, mening om
forslaget og eventuelle alternativer. Det er vigtigt at understrege, at pengene ved
en eventuel kapitaludvidelse, er arbejdskapital til en butik, der p.t. hviler i sig
selv. Pengene kan bruges til, at Line får mulighed for at købe varer hjem til lageret til kampagnepriser, hvor leverandøren yder en klækkelig rabat = højere indtjening. Renteudgifterne på kassekreditten vil også blive nedbragt, hvilket også
bidrager positivt til driften.
Giv snarest din mening til kende via mail tl@pay-back.dk, eller ved indlevering
af dine bemærkninger skriftligt i butikken. Bestyrelsen vil ca. den 10. september
vurdere situationen.
Hvad kan vi ellers gøre?
I butikken arbejdes der fortsat på at optimere butikken. Det er lykkedes personalet, i første halvår af 2010, at hæve avancen med 2,5 %. Det lyder måske ikke af
meget, men det betyder en stigning i indtjeningen på kr. 75.000. Vi tror på, at
avancen kan hæves yderligere med 2,5 %, uden at dette betyder stigende priser.
Som kunde kan vi også gøre noget. Huske at handle i butikken og husk at tanke
benzin og diesel lokalt. Omsætningen på benzin og diesel er under det halve af,
hvad den var i Brugsens tid, på trods af, at priserne nu er lavere end i Brugsens
tid.
Salg af brændstof er en vigtig indtægt for butikken. Overskuddet herfra i første
halvår er kr. 65.000, men kunne sagtens være over kr. 150.000. Derfor, tank lokalt og husk, at du kan bestille landbrugsdiesel og fyringsolie i butikken til priser, der ofte er billigere eller lig det du p.t. køber til. Kreditkort til tankanlægget
kan fortsæt udstedes til anpartshavere.
Husk også købmanden, hvis du skal holde fest eller andet. Tal med Line om mulighederne – der er fortsat fuld returret på de fleste varer.
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INDSAMLING TIL ”LANDSBY-POSTEN”
Til orientering kan det oplyses, at ”Landsby-Posten” udgives og betales
af HSUG. Vi laver 11 numre om året, og vi håber selvfølgelig, at der er
så stor tilfredshed med bladet, at læserne vil give et bidrag i lighed med
tidligere år.
Der er trykt et girokort i bladet. Dette kan bruges til indbetaling, men er
lidt bekostelig i gebyr. Derfor er der lavet aftale med købmanden, at der
kan betales kontant i ”KWIK SPAR”. Der kan også betales kontant hos
Alex Andersen, Kirketoften 23.
For de mange med homebank er det let. Brug tallene på girokortet eller
overfør direkte til HSUG’s konto, som er: 4630 0450012394.
Jeg bliver ofte spurgt, hvor meget man skal give. Det er helt frit. Det
mest almindelige er kr. 100,-.
På forhånd tak
På HSUG og ”Landsby-Posten”’s vegne
Alex Andersen
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Billeder fra 1. skoledag og dagplejens besøg i børneh

14

haven.
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SENIORKLUBBEN STARTER SÆSONEN
Seniorklubbens ca. 120 medlemmer er klar til en ny sæson.
Der lægges ud med en tur til Gram slot torsdag den 9. september kl.
12.30 fra kirkens P-plads. Der er kørsel i egne biler, og der bydes på en
rundvisning på det hæderkronede slot efterfulgt af kaffe og kage.
Prisen er kr. 70,- for medlemmer, og der er tilmelding hos Gerda Bjerrum på tlf. 75 17 31 45 senest torsdag den 2. september.
Bowling starter tirsdag den 14. september kl. 15.00 i Ribe Bowlingcenter. Der spilles herefter hver anden tirsdag – altså i ulige uger. Prisen er
kr. 35,- hver gang, man deltager.
Der er tilmelding hos Knud Hansen på tlf. 75 17 37 84.
Torsdag den 23. september kl. 13.30 går starten så i forsamlingshuset.
Under overskriften ”Et liv bag hegn og mure” vil forhenværende forstander, Erik Henriksen, fortælle om livet på Ribelund. Prisen for foredrag og kaffe er uændret på kr. 35,-. Bemærk der betales ved indgangen.
Alle er velkomne til at deltage.
Torsdag den 7. oktober kl. 13.30 får vi besøg af et kendt ansigt, nemlig
Leif Fabricius. Han er mest kendt fra revyverdenen, men denne gang
skal vi høre om en tur til det høje bjerg, Kilimanjaro, i Tanzania.
Alex Andersen

Kirke for de små. 1.sept. kl. 9.
4 gange om året indbydes sognets små til sang, musik og fortælling.
Denne gang drejer det sig om høst, Guds gode gaver.
Velkommen til alle, der har lyst at være med.
Menighedsrådet.
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NYT FRA TENNIS
Udendørs sæsonen lakker mod enden, og der har været en tilfredsstillende aktivitet på banerne. Tennisskuret er ikke helt færdig, men byder på
gode forhold. Terrassen er overdækket, så man både kan sidde udenfor
og indenfor – alt efter ønske.
Et lille kuriosum. Tennishuset har af kommunen fået egen adresse, nemlig Kjærgårdsvej 7 a
Med de ydre rammer i orden, bliver det nemmere at starte op på en ny
sæson til foråret.
Så længe behøver du ikke vente med at spille tennis. Det er muligt at
spille i hallen hele vinteren.
Der har heldigvis været en god udlejning af hallen, men der er dog ledige timer, der kan anvendes til tennis på rimelige vilkår. Prisen er kr.
1000,- for en fast ugentlig time, altså kr. 500,- pr. person, hvis man er 2
spillere. Hallen er bedst egnet til single, men er man ikke for krævende,
kan der også spilles double.
Der er ledige timer hver søndag fra kl. 12.00. Måske bliver der en enkelt
aftentime ledig senere.
Henvendelse til Alex Andersen på tlf. 29702872.
Alex Andersen
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Gymnastiktider 2010/2011
BEMÆRK RETTELSER!!
Mandag: Dans for børn 0 klasse – 5 klasse kl. 16.00 - 17.00
4 årige til og med BH klasse
kl. 17.00 – 18.00
3 – 5 klasse drenge/piger Spring kl. 18.00 – 19.00
Tirsdag: 1,2,3 klasse drenge og piger

kl. 17.00 – 18.30

Onsdag: 3 – 4 årige
Herre
Damer

kl. 17.00 – 18.00
kl. 18.00 – 19.00
kl. 19.00 – 20.00

Torsdag: Forældre/barn

kl. 16.30 – 17.30

Alle hold starter i uge 37
Der arbejdes fortsat ligeledes på at få er Zumba hold.
Gymnastikudvalget
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HUSK
GYMNASTIK STARTER I UGE 37

Har nogen lyst til en aktiv efterårsferie og går i
4,5,6 klasse er der et tilbud.
Gymnastikskole i Bramming d. 20 – 22 okt. (ons-fre i uge 42)
tilmelding SENEST 1. okt. På www.dgi.dk/201011556006
Kontakt person: Karina 2069 4764
Dagenes program
1. dag: skolen er fra 9 til 15
2. dag: skolen er fra 9 og du overnatter
3. dag: skolen slutter kl. 15
Dette koster 450 kr. for alle 3 dage
Mvh.
Gymnastik bestyrelsen

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Stafetten
Så kom turen til os her i det gule hus på hjørnet (Ribevej 67) til at skrive
lidt om vores tanker omkring det at bo i Hunderup/Sejstrup.
Vi er en familie på 3, snart 4, og vi har nu næsten boet i Sejstrup i 10 år –
som tiden dog løber!
Vi er rigtigt glade for at bo herude og dette skyldes ikke mindst et dejligt
sammenhold og naboskab.
Derudover mener vi, at det er et sundt og dejligt lokalmiljø at opfostre vores 2 børn i. Dette har vi allerede nu erfaret igennem dagplejen herude,
hvor vi synes dagplejerne er rigtigt gode til at mødes. Dette er et godt
grundlag for børnene, når de kommer videre i systemet, hvor de derved
kender hinanden fra dagplejen. Dagplejerne er også gode til at lave gode
arrangementer, hvor forældrene / bedsteforældrene inviteres med og herved også får hilst på hinanden. Det er alt sammen med til at skabe et solidt
lokalt socialt netværk, som skaber tryghed.
Også købmanden herude er et godt eksempel på de gode initiativer, som
lokalbefolkningen har sat i gang. Vi synes, det blevet et rigtigt godt sted at
handle. Der findes et fint udvalg af varer til konkurrencedygtige priser. Og
en købmand betyder virkelig meget for et lokalsamfunds overlevelse – det
ses tydeligt kun få kilometer herfra, hvor Darum centrum nærmest ligner
en spøgelsesby efter købmandens lukning. Dette scenario håber vi ikke
bliver aktuelt herude og derfor krydser vi fingre for, at købmanden fortsætter med at være lige så godt et sted at handle.
Der er generelt mange gode arrangementer herude! Det er for både store
og små! Der er nogle dejligt initiativrige mennesker herude, der ligger en
masse tid og energi i at lave nogle gode tiltag for hele vores lille samfund.
Det være sig både som arrangementer, men også i gymnastikforening,
landsbyfest og vi kunne blive ved…

Med venlig hilsen
Tine, Allan, Sebastian (og snart lillesøster)
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Sort sol torsdag den 16. sept.
Vadehavscentret arrangerer nedenstående sort sol ture. Man kan selv møde og
deltage, på den dag, det passer bedst.
Men Aktivitetsudvalget deltager torsdag den 16. sept. og arrangerer fællestransport/samkørsel.
Afgang kl. 17,00, P-plads v. kirken
Tilmelding: Aage Fredslund, tlf. 75174032 / 51889480 , mail: aagef@hotmail.com

Sort sol ture 2010
Fænomenet Sort Sol er en fantastisk oplevelse når 100.000, ja måske 400.000
stære danser ballet på aftenhimlen. Centrets naturvejledere har dagene op til turen fulgt stærene, så vi ved, hvor sandsynligheden er størst for at se stærene. Stærenes dans bestemmes af antallet af rovfugle og vejret. Husk varmt tøj evt. et
tæppe og noget varmt at drikke samt godt fodtøj.
Deltagerne skal kunne gå 2 km.

Mødested:

P-pladsen v. Hundegade 41, 6760 Ribe, v. Frem mineralvandsfabrik,
tæt på Vittenbergskolen og Ribe Byferie
.

Tilmelding:

Tilmelding ikke nødvendig. Oplysning på tlf. 75446161,
info@vadehavscentret.dk eller www.vadehavscentret.dk
Kørsel foregår i egne biler, går max 2 km.

Varighed:

ca. 2-2,5 time.

Pris:

Efterår:

kr. 50,- pr. person.

Søndag

29.08.10

18:30

Fredag

10.09.10

18:00

Torsdag

16.09.10

17:30

Lørdag

18.09.10

17:30

Lørdag

25.09.10

17:30

Lørdag

02.10.10

17:00

Fredag

08.10.10

17:00

Mandag

11.10.10

16:45
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Gratis kortilbud.
Til alle børn i 3.-6.klasse.
Vi er et lille glad kor,som gerne vil være lidt større !
Vi øver i Konfirmandstuen i Vilslev Præstegård
på onsdage fra kl. 15.30 til 16.30 .
Vores korleder hedder Ruth Bach-Svendsen.
Hun er meget dygtig og har ledet børnekor i mange år.
Vores pianist hedder Dorte Grangaard.
Hun er også kirkens dygtige organist.
Vi deltager i korstævner og specielle gudstjenester.
Vi starter igen efter sommerferien onsdag,
den 15.sept. kl. 15.30.
Hvis transporten er et problem, er menighedsrådene
gerne behjælpelige med at koordinere transporten
til og fra præstegården.
Hvor mange X-factor-deltagere har ikke startet deres karriere i et kor ?

Du kan få nærmere oplysninger og evt. tilmelde dig hos :
Ruth Bach Svendsen
tlf. 76129051
Birgit Knudsen
tlf. 75431294
Else Maria Bjerg Olesen
tlf. 75431462
Mette Fredslund
tlf. 75174032
Venlig hilsen
menighedsrådene i Vilslev og Hunderup
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IGEN SENIORFODBOLD
I HUNDERUP-SEJSTRUP

Efter et halvt års pause har initiativrige sjæle igen fået gang i seniorfodbold i Hunderup-Sejstrup. Der er tilmeldt et hold i serie 6.

Høstgudstjeneste og fælles spisning.
Søndag,d. 19. sept. kl.16.
Høstgudstjenesten er en særlig stemningsfuld gudstjeneste.
Det er en takkegudstjeneste, hvor konfirmander bringer en del af årets
høst ind i kirken,f.eks. frugt, grøntsager, blomster.
Kirken er til lejligheden pyntet festligt.
I år er menighedsrådet vært ved fælles spisning (pasta,kødsovs, salat,
brød) i Samlingssalen umiddelbart efter gudstjenesten.
Vi håber, rigtig mange vil være med i fællesskabet.
Tilmelding nødvendig af hensyn til maden til :
Mette Fredslund
Lena Randrup

mettepf@hotmail.com Tlf.75 174032 eller 30132372
verner.lassen@mail.dk Tlf. 75173097
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Nyt fra Jimmy og Bente om de indiske skolebørn.
I LEGO Koncernen ønsker vi at give børn mulighed at udvikle deres kreativitet og læring gennem leg.
Vores velgørenhedsaktiviteter er rettet mod børn, som på grund af sygdom
eller sociale omstændigheder har begrænsede muligheder for leg. Vi mener, at vores donationer fremmer børns muligheder for leg, kreativitet og
udvikling.
Vi donerer LEGO produkter til denne gruppe børn og ønsker at hjælpe så
mange børn som muligt på een gang. Derfor sker de fleste donationer gennem større, internationale organisationer.
Mere end 5.000 LEGO æsker er delt ud via Red Barnet og SOS Børnebyerne. Næsten 10.000 LEGO æsker er blevet delt ud til børn, der er indlagt
på offentlige hospitaler og andre store institutioner.
Vi fik kasserne sendt til Blooming Buds Play School i Calangute i Goa,
hvor børnene nu efter ferien igen er startet på nyt skoleår. Skolelederen
skriver, at børnene og lærerne til tider har svært ved at forstå hvordan legoklodserne skal bruges, og hvad der kan bygges af dem. Som LEGO
skriver ønsker de at give børn mulighed for at udvikle deres kreativitet og
læring gennem leg, det er så det børnene er i gang med på skolen, hvilket
kan være meget udfordrende.
Vi rejser til Goa i efteråret og skal besøge skolen. Der vil vi vise børnene,
hvordan vi bruger legoklodserne her i Danmark.
Samtidig skal vi ud og finde gadebørn, så de kan få en skolegang. Vi fik
ved koncerten et overskud på 13.870 kr. som vi kan donere til gadebørn.
Det er meget spændende, at se hvor mange gadebørn vi kan få fat i og sikre deres fremtidige skolegang.
Bente og Jimmy Nonbo
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
september.
05. sept.

14. sø. e. trinitatis

kl. 19.30

12. sept.

15. sø. e. trinitatis

ingen

19. sept.

16. sø. e. trinitatis

26. sept.

17. sø. e. trinitatis

kl. 16.00 Høstgudstjeneste med
fællesspisning, kirkekor og
høstoffer.
lukket kirke

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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NY PETANQUEBANE I SEJSTRUP
Lørdag den 21. august kl. 14.00 var der officiel indvielse af petanquebanen i Sejstrup. Banen er placeret langs hækken på legepladsen, og som det
kan ses på fotoet, ser den vældig indbydende ud. Med frivillig arbejdskraft
er der udført et flot stykke arbejde, som beboerne kan være tilfredse med.
Banen har en god belægning indrammet af en pæn stenkant. For enden er
der lagt fliser med et par bord/bænkesæt, man kan sidde og hygge sig ved.
Skraber og kugler kan lånes ved naboerne. En målestok er en nødvendig
ingrediens. Den, der blev anvendt, da undertegnede var tilstede, gav udtryk for stor optimisme med hensyn til spillernes evner. Den var ikke ret
lang.
Tillykke med den nye bane.
Alex Andersen

26

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
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Peter Larsen, 59 44 77 51
Udlejning: Leif 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
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37
LANDSBY SCENEN
Lis Stenger
Kirkevej 5, Sejstrup
tlf. 75 10 14 19
lisstenger@mail.dk
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

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 ................................................................50,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................52,00 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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Første skoledag for 1. klasse

Første skoledag for 2. og 3. klasse.
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