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HUSKEKALENDEREN
Lør. 17. aug. 15.00
Man. 26. aug. 19.00
Fre. 30. aug. 18.30
Lør. 31. aug. 8.00
Søndag 1. sep.
Tir. 3. sep. 19.00
Tor. 5. sep. 18.45
Man. 9. sep. 14.00
Tir. 19. nov.
Hver tirsdag

Mandehørm i Hunderup-Sejstrup
Skalakoret starter
Børnedisco i forsamlingshuset
Sogneudflugt til Gråsten, Dybbøl og Gram
Seneste indsendelse af kandidater til forskønnelsespris/initiativpris
Ide-Forum starter på skolen
Seniorklubben besøger TV SYD
Seniorklubbens bowling starter
Valg til lokalrådet
Bogbussen holder ved kirken kl. 14.00 – 14.45

Sofie og Thea nød at være til Landsbyfest
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EFTER FAMILIEDAGEN
Udvalget, der blev nedsat af foreningen Hunderup/Sejstups Fremtid, vil
hermed komme med en lidt forsinket tak for opbakning til dagen.
Dagen var en succes på alle måder.
Vejret var godt (selv om det var d. 21. april), og der kom flere gæster end
vi havde gættet på.
Ugeavisen og Vestkysten bragte gode artikler om dagen og sognet. Det
betød, at mange kom for at opleve dagen, men også, at de der ikke var her,
fik et godt indtryk af sognet. Pressen skrev, at det var en
”charmeoffensiv” for sognet. Det er vel ikke helt forkert. Vi vil i hvert
fald gerne vise, hvad vores landsby og sogn har at byde på og vise, at vi er
en af de landsbyer, der vil leve og fungere fremover.
Det vil være umuligt at nævne alle, som var med til at gøre dagen til en
succes.
Foruden sponsorerne fra sognet og uden for sognet var der rigtig mange
frivillige, der hjalp til.
Mange gæster var i hallen og fik boller, kage og kaffe foruden musik, underholdning eller så på udstilling
Andre steder med mange deltagere:
Rappelling fra kirketårnet
Segway – prøveturen
Spisning af helstegt pattegris
Gratis kørsel med hestevogn, Arriva og taxa
Bentes dagpleje, Ide forum, Børnehaven, Åben bondegård, Sparkøbmand, Lunagaard, Petanque, Tennis, Oppustelig fodboldbane, Fortælling v. træmændene og Kjærgård.
Vi har sikkert glemt nogle, men alle skal have en stor tak for hjælpen og
den positivitet, vi mødte, når vi spurgte, om man ville deltage.
Det er ikke sikkert, at det resulterer i salg af byggegrunde eller huse lige
med det samme, men måske på sigt?
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Familiedagen gav også et pænt overskud, som vil blive brugt til H/S
Fremtids formål: At fremme udviklingen i Hunderup/Sejstrup
Umiddelbart efter Familiedagen var der Landsbyfest. Også dette arrangement gik godt, fordi der er mange frivillige hjælpere.
Mange andre ting fungerer godt i sognet ved frivillige hjælpere, så når
man snakker om, at kun de landsbyer med mange ildsjæle vil overleve, ja,
så tegner det ret godt for Hunderup/Sejstrup.
Hunderup/Sejstrups Fremtid

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

Information fra Vej og Park, Esbjerg Kommune
Park afdelingen kommer jo ofte omkring og beser de grønne områder i
kommunen. Da vi sidst var i Hunderup kiggede vi nærmere på området omkring parkeringspladsen overfor kirken. Vi har besluttet at ændre lidt på
området, hvilket gerne skulle resultere i et pænere udseende. Buskene under træerne vil blive fjernet, og herefter bliver der sået græs under træerne.
Området bliver mere åbent og vil komme til at fremstå mere ensartet.
Arbejdet er bestilt til udførelse i sensommer/efterår 2013. hvis der er
spørgsmål hertil er man velkommen til at henvende sig til:
vejogpark@esbjergkommune.dk
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Forskønnelsespris / Initiativpris
Lokalrådet og Hunderup-Sejstrups Fremtid har i fællesskab
indstiftet en forskønnelsespris/initiativpris.
Prisen gives til en person, institution, forening eller erhvervsdrivende, som har gjort noget for at gøre Hunderup/Sejstrup til
et skønnere sted at bo i / besøge, eller som har ydet en ekstraordinær indsats for sognet.
Alle kan indstille kandidater. En skriftlig begrundet indstilling
sendes til undertegnede enten via brev eller
e-mail senest d. 1/9 2013.
Der vil blive nedsat en komite bestående af personer fra lokalrådet og Hunderup-Sejstrups Fremtid til at bedømme kandidaterne og vælge en vinder.
Modtageren af prisen bliver offentliggjort på lokalrådets årsmøde i efteråret.

På lokalrådets vegne
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19
E-mail: Bjerrum-Sejstrup@get2net.dk
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Medlemmer til Lokalrådet
Et lokalråd er et forum, hvor der skabes kontakt mellem et lokalområde og
en kommune. Esbjerg Kommune er en af de kommuner, der har fået et
godt samarbejde med sine lokalråd. I flere år har vi i Hunderup-Sejstrup
haft et ihærdigt lokalråd, der har givet et godt input til kommunen. Det var
bl.a. vores initiativ, at der blev lavet landsbyplaner i flere landsbyer. En
gang om året holder kommunens økonomiudvalg møde med alle lokalrådene enkeltvis for at høre, hvordan det går i området, og hvad vi har af
ros, ris og ønsker – bl.a. ud fra landsbyplanen. Der plejer vi at troppe op
alle mand, så vi lærer politikerne at kende og vice versa. Nogen af os har
også et årligt møde med Vej og Park, hvor vi kan gøre opmærksom på,
hvilke veje og skilte, der skal vedligeholdes, og hvor der evt. er noget
uhensigtsmæssigt i trafikken, f.eks. snerydning. Skolevejen til Bramming
krævede meget fodarbejde og brevskriveri fra vores side. Nu arbejder vi
hårdt på at få en sti langs Kjærgårdsvej fra Nørlundvej til Købmanden, så
det er et emne ved alle begge møder: det var nævnt i landsbyplanen, men
der skal være økonomi til det, og det skal udføres af Vej og Park. Et andet
fokuspunkt har været anvendelse af skolens lokaler, samt diskussion af
salg af den gamle skole og den gamle børnehave. Derudover arbejder lokalrådet på at lave nogle initiativer, der skal skabe et attraktivt område og
sørge for sammenhold i lokalområdet. Haven på hjørnet af Kjærgårdsvej
og Kragelundvej er skabt med tilskud fra LAG og med en masse frivillig
arbejdskraft. Det samme gælder for storskærmen i købmandsbutikken. Vi
har arrangeret cykelture, kanoture og fællesspisning. Familiedagen den
21. april blev skabt af Hunderup-Sejstrups Fremtid, men det er lokalrådet,
der skal blive ved med at minde kommunen om, at vi kan noget særligt
herude hos os. Ideen om energilandsbyer stammer også fra HunderupSejstrups Fremtid. Det er således ikke lokalrådet, der selv skal udføre en
hel masse arbejde med projekter og arrangementer, men vi skal vha. borgermøder og debat sætte gang i projekter, og derefter skal vi være behjælpelig med kontakten til kommunen, hvis projektet kræver det. Alle har lov
at henvende sig uopfordret til lokalrådet med gode ideer eller ønsker.
Lokalrådet holder møder 9-10 gange årligt (incl. julefrokost med ægtefæller). Oveni de nævnte møder kan der komme forskellige møder, som vi
bliver indbudt til.

8

Samtidig med kommunalvalget den 19. november har vi valg til lokalrådet. Det foregår samme sted som kommunalvalget men i et separat lokale.
Vi skal have valgt 4 medlemmer til lokalrådet, og derefter skal de forskellige foreninger udpege 2-3 personer ekstra. Den eneste af de nuværende
medlemmer, der genopstiller, er undertegnede, kasserer Helle Hvitved.
Kommende arbejdsopgaver bliver: 1) stien langs Kjærgårdsvej, som måske er lovet os til næste år 2) salg/nedrivning af den gamle børnehave +
salg af den gamle skole – og dertil kommer at kommunen skal holdes fast
på at vedligeholde grundene. 3) opfølgning på Energilandsby. Her er ”Kør
grønt” annonceret i sidste nummer af Landsbyposten, ”Affaldssortering”
er overhalet indenom af nye tiltag fra kommunen, og ”Fælles solceller”
blafrer i de skiftende vinde fra regeringen. Vi venter på et udspil fra kommunen med tilbud på energitjek af huse. Aktiviteter som cykling og fællesspisning er kørt lidt træt, men de kunne få et friskt pust fra nye og energiske medlemmer, der måske har helt nye og anderledes ideer.
Hvis du har mod på at gøre noget for fællesskabet, så meld dig til lokalrådets formand Jimmy Nonbo, Mobil: 30 11 28 87, email: lions@bjnonbo.dk, eller Helle Hvitved, mobil: 61 33 14 92 email:
helle@hvitved.com
Helle Hvitved, lokalrådet

Gymnastik
Gymnastiksæsonen i 2013/14 i Hunderup-Sejstrup byder på gymnastik
for både de helt små, der stadig har forældrene med, samt gymnastik for
de lidt større børn. Succesen med danseholdene gentages ligeledes. Alle
holdene starter op i uge 38.
På nuværende tidspunkt mangler de endelige detaljer at falde helt på
plads, men i næste nummer af Landsbyposten kommer der information
om hold, tider, betaling med mere.
Vi ses til gymnastik i HSUG!
God sommer.
Mvh. Gymnastikudvalget
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Fodbold Old Boys
Efter endt sommerferie er oldboys fodboldholdet snart klar til at tage hul
på efterårssæsonen, som starter onsdag 14. august.
HSUG’s oldboys hold har deltaget i turneringen i adskillige år, hvor
sportslig og hyggelig social samvær med hinanden og modstanderne er
det vigtigste.
Forårssæsonen bød dog på så tilpas mange sejre, at holdet endte på en 1.
plads i deres pulje.
Derfor må holdet i efteråret den tunge gang op i DGI sydvest næstbedste
række.
Holdet er på alle måder en bred trup, og forårssæsonen er blevet spillet af
disse 21 spillere:
Bent Madsen, Claus Schønwandt, Dan Andersen, Anders Burmeister,
Flemming Jensen, Frede Kjems, Helge Jensen, Jan Andersen, Jens Ole
Jensen, Karsten Thygesen, Karsten Tønder, Klaus Jensen, Klaus Jæger,
Freddy Callesen, Leon Jensen, Michael Kristensen, Niels Erik Truelsen,
Ole Wind, Pascal Tanyimboh, Tommy Ebbsen (ølmand), Torben Kock.
Man skal faktisk ”kun” være 32 år for at spille oldboys, og flere af vores
modstandere har også benyttet sig af reglen om, at man må have 2 spillere
på holdet under 32 år.
HSUG kan til gengæld prale af at have et RIGTIGT oldboys hold. Uden at
gå i detaljer kan vi afsløre at ovennævnte 21 spillere giver holdet en gennemsnitsalder på ca. 45 år.
Om de gode resultater i foråret så giver ”bagslag” i efterårets kampe i en
højere række, må tiden så vise. Turneringsplanen kendes ikke i skrivende
stund, men oldboys spiller hjemmekampe hver anden onsdag kl. 19.00.
Jan og Karsten

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
august.
Søndag den 4. august 9.30
Søndag den 18. august 9.30
Søndag 25. august
11.00
Gudstjenesten forrettes af Ulrik Mårup Iversen
Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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AFSKED MED ARENDSE DYSSEL
Efter vores sognepræst, Arendse Dyssel, havde passeret de 70 år, var hendes (guds)tjenestetid forbi. Det foreskriver lovens bogstav. I den anledning var der indbudt til reception på Kjærgård landbrugsskole, og rigtig
mange havde valgt at møde frem for at tage afsked med Arendse.
I sangen ”Jeg elsker den brogede Verden” slutter femte vers sådan: ”Thi
evig stilstand er død”. Denne linje har Arendse gjort fuldstændig til skamme i sin tid som vores sognepræst. Stilstand har der aldrig været. Der har
været nyskabelse, iderigdom, initiativ og handlekraft med Arendse Dyssel
som en inspirerende frontfigur. Nye ideer og tiltag har ikke skullet samle
støv på hylder eller i skuffer – de er blevet afprøvet, og mange gange med
stor succes. Tak for det, Arendse.
Klatreturen (rapelling) ned fra kirketårnet vakte stor anerkendelse og beundring, men viser vel bare vores afgåede sognepræst i en nøddeskal. Evnen til at afprøve nyt.
Menighedsrådets formand, Lena Randrup, var inde på ovenstående emner
i sin tale, men var også omkring en mere filosofisk overvejelse. Er det nu
en glædens dag eller en sorgens dag. Under alle omstændigheder var det
en dag, der alligevel måtte komme før eller siden. Der bliver job til en anden præst, og Arendse høster billetten til et formentlig aktivt seniorliv.
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Det må også være en glæde at kigge tilbage på de mange fodspor, der er
efterladt i Vilslev og Hunderup sogne.
På vegne af ”Landsby-Posten” vil jeg sige rigtig mange tak for de mindeord, der er sendt til bladet.
Tak for veludført gerning, Arendse, og held og lykke med dit otium.
Alex Andersen

Hjertestarter.
Menighedsrådet har købt en hjertestarter, som frit kan benyttes.
Hjertestarteren er placeret i Tårnrummet i kirken til venstre for indgangsdøren, se billede.
Hjertestarten er registreret hos Trygfonden hjertestarter,
læs evt. mere på www.hjertestarter.dk
På Menighedsrådet vegne
Anette Bjerrum Jørgensen
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Ideforum
Ideforum starter igen tirsdag d. 3. september kl. 19.00 til 22.00 på Hunderup skole.

Ideforum er et sted hvor man mødes og giver hinanden ideer og inspiration. Det kan være mange forskellige aktiviteter, lige fra kurser, udflugter, og undervisning af forskellig art.
Eksempler på aktiviteter:
Strikke cafe
Mosaikarbejder
Smykkeværksted
Pilefletning
Patchwork på snor
Drivtømmerkunst
Glasarbejder
Fletning af kaffeposer
Dekorationer af forskellige materialer
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Vi hjælper hinanden, bytter opskrifter, samler et lille lager af forskellige
materialer, som er i lokalet, og let tilgængelige.
Vi hygger os med kaffe, te og en god snak, så kom og vær med.
Lørdag d. 28. september kommer billedkunstner Anni Juhl Jørgensen fra
Middelfart, og underviser i hvordan hun bruger akrylfarver på lærred. De
første 8, der melder sig, kan være med.
På gensyn i Ideforum.
Dagny Runge

KØR GRØNT
Vi er en gruppe, der gerne vil samle nogle hold på 10 – 12 personer til at
lære at køre ”grønt”.
Det foregår sidst i september – først i oktober hos kørelærer Kim Jacobsen i Varde, der kan træffes på mail Kimj@live.dk eller tlf. 23 95 41 13.
Prisen er kr. 999,- dog kun kr. 399,- for pensionister, som der kan være 2
– 3 af på hvert hold. Der er mulighed for VEU-godtgørelse på kr. 640,(spørg nærmere).
Programmet for ”Kør grønt + glatbane” afvikles på ca. 7½ timer efter følgende plan:
Teori – glatbane
Teori – kør grønt – 2 x 20 min.
Køre grønt ca. 14 dage før glatbane
Med venlig hilsen
Bjarne Hein:
75 17 27 19
Børge Andersen 30 74 65 03
Keld Østergaard 81 61 79 16
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Sogneudflugt til Gråsten og Dybbøl
Lørdag, d. 31. august.
På årets sogneudflugt besøger vi Gråsten Slotskirke og
slotshaven.
På slottets område får vi et par håndmadder og lidt at
skylle ned med, som MR medbringer.
Derefter kører vi til Historiecenter Dybbøl, hvor vi på
egen hånd orienterer os om stedets historie med film og
forestillinger. Der bliver lejlighed til at gå rundt i området og se nærmere på Dybbøl Mølle, skanserne m.v.
På hjemvejen holder vi ind ved Den gamle Kro i Gram,
hvor aftensmaden serveres.
Medbring selv formiddagskaffen, menighedsrådet sørger for brød.
Pris for deltagelse er 175 kr., som indgår til dækning af
entre, guide og middag.
Afgang Hunderup kl. 8, afgang Vilslev kl. 8.15, forventet hjemkomst kl. ca. 20.
Tilmelding inden d. 20. august til:
Mette Fredslund på 75174032 eller e-mail:
mettepf@hotmail.com
(udrejst til d. 14. aug.) eller

Holger B. Lauridsen på 75421105 eller e-mail:
holger_bilde@hotmail.com
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Siden sidst har seniorklubben afviklet 2 petanqueturneringer, været på udflugt samt tilrettelagt den kommende sæson.
Den årlige udflugt gennem området fra Kjelst ved Oksbøl til Nymindegab
i nord blev en spændende køretur til steder, som mange af os ikke kendte i
forvejen. Med fhv. landmand Gunnar Kristensen fra Henne som en vidende og humoristisk guide blev det en oplevelsesrig dag.
Ved landsbyfesten havde seniorklubben som noget nyt taget petanque
med på programmet. Seks par valgte at deltage og spillede først alle mod
alle for at finde de 4 finaledeltagere, der igen mødte hinanden. Efter de 8
spillede runder var Mette/Eilif og Elva/Erik helt lige med hver 6 point.
Der måtte omspil til, før Mette og Eilif kunne kåres som vindere.
Forårsturneringen havde 12 deltagende par med afsluttende finalerunde
den 20. juni. Grethe og Hans Kristian, Birgit og Martin samt Hanne og
Alex havde alle kvalificeret sig med 8 point, mens det fjerde deltagende
hold, Irene og Jens havde 7 point. Finalerundens resultater gav følgende
slutstilling: Hanne og Alex 11 p., Birgit og Martin 10 p., Grethe og Hans
Kristian 9 p. og Irene og Jens 7 p.
Efter kampene var der dømt hyggelig afslutningsspisning med 22 af de 24
deltagende spillere.

PETANQUE I SPANIEN?
Under spisningen blev der talt om kommende petanqueturneringer. Der
afvikles en ny turnering i august måned, og alle 12 par har meldt sig igen.
Ønsker andre at deltage skal det ske straks efter udgivelsen af dette nummer til enten Erik Madsen på tlf. 75 10 17 06 eller Alex Andersen på tlf.
29 70 28 72.
Der er fortsat petanque hver onsdag kl. 10.00 på banerne ved hallen, mens
man rykker indendørs fra onsdag den 2. oktober kl. 9.30.
To af vore deltagere, Irene og Jens, bor i Spanien ved Malaga i vinterhalvåret, og de synes det kunne være en god ide at afvikle en turnering på
spansk jord. Flyrejser kan ofte fås til en fornuftig pris, og overnatning kan
også erhverves billigt, så der arbejdes seriøst på at arrangere en fælles tur
til Spanien i marts måned næste år. Mere herom senere.
Vi deltager også i petanque med seniorer fra vore nabobyer. 19 af vore
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spillere dystede mod Brammingspillere på Kildeparkens baner, mens 3
andre vovede at stille op i en seniorturnering i Føvling. Der er planlagt en
ny seniorturnering i Føvling. Det bliver onsdag den 11. september kl.
9.00. Styrkeniveauet passer fuldstændig til vore spillere, så mød bare op.

DET NYE PROGRAM
Med en ihærdig indsats af vores formand, Gerda Bjerrum, er der nu udarbejdet et spændende program for den kommende sæson. Det består af vores torsdagsarrangementer i forsamlingshuset i de lige uger, bowling i
Brørup mandag kl. 14.00 i de ulige uger, petanque hver onsdag formiddag
hele året samt den årlige udflugt i maj/juni.
Torsdagsarrangementerne og petanque er der frit fremmøde til, mens tilmelding er nødvendig til bowling og udflugt. Bowling tager Knud Hansen
sig af på tlf. 75 17 37 84, og der startes mandag den 9. september kl. 14.00
på banerne i Brørup.
Bestyrelsen består af Gerda Bjerrum (75 17 31 45 el. 28 83 08 45), Dagny
Runge (75 17 39 82 el. 21 19 13 82), Tage Jensen (75 17 38 31 el. 28 49
72 64), Knud Hansen (75 17 37 84) og Alex Andersen (75 17 28 72 el. 29
70 28 72).
Her følger efterårets program:
Torsdag den 5. september kl. 18.45
Besøg på TV SYD med følgende program:
Kl. 18.45 Ankomst med præsentationsvideo
Kl. 19.00 Prøven på aftenens udsendelse følges fra studiet
Kl. 19.30 Kaffe mens aftenens udsendelse følges på skærmen
Kl. 20.15 Rundvisning i huset, bl.a. studiet og redigeringslokaler
Kl. 21.15 Slut
Kørsel i egne biler. Kontakt bestyrelsen, hvis du mangler kørelejlighed.
Pris for deltagelse er kr. 50,-. Tilmelding hos Gerda på tlf. 75 17 31 45
eller 28 83 08 45.
Mandag den 9. september 14.00
Bowling starter i Brørup. Tilmelding hos Knud Hansen på tlf. 75 17 37 83
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Torsdag den 19. september kl. 13.30
Med redningshelikopter i Grønland – en arbejdsplads i provinsen
Svend Rabøl Jørgensen har fløjet med redningshelikopter gennem en årrække og vil fortælle om sine oplevelser.
Onsdag den 2. oktober 9.30
Petanque starter i hallen. Frit fremmøde (kr. 10,- pr. gang)
Torsdag den 3. oktober kl. 13.30
Politiker og tidligere borgmester i Ribe, Jørgen Elsted Hansen, kommer
og fortæller under titlen ”Fra bonde til borgmester”
Torsdag den 17. oktober kl. 13.30
Kørelærer Olav Bertelsen kommer og giver en gennemgang af nye færdselsregler. Her bør fremmødet være massivt - også blandt andre aldersgrupper.
Torsdag den 31. oktober kl. 13.30
Foredrag ved Lotte Demond fra Fanø, der fortæller om ”Tværfaglighed menighedsråd – skoletjeneste i Ribe stift”.
Torsdag den 14. november kl. 13.30
”Kun for sjov”. Musik, sang og fællessang med trioen fra Rødding, der
spiller keyboard og savblad som akkompagnement til sangene.
Torsdag den 28. november kl. 13.30
Tidligere politiker, Laurids Tørnæs, der bl.a. har været amtsborgmester
kommer og fortæller under titlen ”Fra fiskerdreng til pensionist”.
Torsdag den 12. december kl. 13.30
Det årlige julearrangement med bl.a. bankospil.
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Seniorklubbens udflugt gik bl.a. til Henne Strand og krigsgravpladsen i
Oksbøl
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Jan Lautrup Bjerrum 2360 9904
Udlejning:
Pernille Jacobsen 7517 2402
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

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.

LANDSBY SCENEN
Dorthe Christensen
Kjærgårdsvej 34B, Hunderup
61 33 12 30
Landsbyscenen@gmail.com
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

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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Fra Arendse Dyssels afskedsreception

Hyggestund efter veloverstået petanqueturnering
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