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HUSKEKALENDEREN
Tors. 6. maj 14.00
Fre. 7. maj 14.00
Lør. 8. maj 8 – 10
Lør. 15. maj 14.00
Ons. 19. maj 18.30
Ons. 26. maj 12.30
Tor. 27. maj 19.00
Søn. 30. maj
Ons. 2. juni
Tor. 3. juni
Fre. 4. juni
Lør. 5. juni
Lør. 12. juni
Uge 24
Lør. 14. aug.
Man. 6. sep. 19.30
Uge 41

Salg af blomster ved ”KWIK-SPAR”
Salg af blomster ved ”KWIK-SPAR”
Kaffe og rundstykker hos ”KWIK-SPAR”
Fangekoret fra Vridsløselille synger i kirken
Cykeltur til Sneum sluse
Seniorklubbens udflugt til Randbøldal-området
Generalforsamling i Hunderup By- og Ejerlav
Arendse Dyssels 25 års jubilæum som præst
Landsbyfesten starter
Landsbyfesten med bl.a. ”Moseløbet”
Landsbyfesten
Landsbyfesten med fællesspisning kl. 18.30
Sogneudflugt til Salling
Byvandring i Sejstrup
Kanotur på Kongeåen fra Vilslev til Slusen
Informationsmøde i forsamlingshuset - lokalrådet
”Sort sol” i Ribe-området

En konfirmand mere
Emil Hedevang Malmø, Sejstrupvej 3, blev konfirmeret den 11. april

HUSK
Landsbyfest 2010
2.-5. Juni
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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

TAK TIL SPEJDERNE.
Menighedsrådet har - i forbindelse med nedlæggelse af
KFUM spejdergruppen i Hunderup - fået overdraget et
beløb på 7.057 kr. ,som skal anvendes til kirkeligt
børne-og ungdomsarbejde i Hunderup Sogn.
Vi takker for beløbet . Foreløbig er de indsat på en speciel
konto. Vi skal nok finde en god anvendelse af pengene.
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Kontingent HSUG 2010.
Børn
Tennis.
200kr.
Fodbold. 200kr.
Fodbold Kvinder.
Gymnastik. 200kr.
Badminton. 200kr.
Badminton motion.

Voksne
450kr.
700kr.
450kr.
450kr.
700kr.
2000kr/Bane

Der er særskilte aktiviteter med egne priser
Der er lavet en max pris for medlemmer.
Max. Pris 500kr pr/år
1000kr pr/år

Max pris følger kalenderåret med opstart af aktiviteter
efter 1. januar 2010.
Det vil sige at går lille Per til ” tennis, fodbold, badminton og gymnastik”
ville han normalt skulle betale 800 kr. Men pga. max grænsen er det kun
500kr. Det samme gør sig selvfølgelig gældende for Voksne
Vi kan så kun opfordre til at man selvfølgelig går til så meget som muligt,
ikke mindst fordi når man rammer max grænsen er det GRATIS for alle
efterfølgende aktiviteter. Samtidig får vi også brugt hallen samt arealerne
omkring hallen.
Vi ses til motion i HSUG.
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Hunderup By - og Ejerlav.
Byens ældste samlingssted har faktisk en bestyrelse, men der har ikke
været generalforsamling i mange år. Det skal der rettes op på.
Stedet har mange navne f.eks.: Tingstedet, Fællesjord, Fælles lergrav,
Lystanlæg og Parken eller nede ved træmændene.
Parken har mange kvaliteter for både fremmede og herboende. Der er
træskulpturer af tingstedets medlemmer. Der er en sø, et bålsted, borde/
bænke, en vandresti, redekasser m.v.
Selv om Parkens naboer Helle og Jørgen Hvitved klarer mange ting, så
er der nok også brug for en bestyrelse, der hjælper med at planlægge og
vedligeholde stedet. Vi har i nogle år været ca. 10 personer, der har slået
græsset i sommerperioden, men vi kunne godt bruge flere. Interesserede
kan henvende sig Knud Runge 75-173982.
Hunderup by og ejerlav startede i øvrigt med det formål at sætte gadelys op i Hunderup, men da det overgik til kommunen, blev foreningens formål, at renovere og vedligeholde Parken. Derfor indkaldes
til:

Generalforsamling i Hunderup

By – og Ejerlav

Torsdag d. 27. maj kl. 19.00 hos Kurt Fuglebjerg.
Vi håber, at interesserede vil møde op.
På den ”gamle” bestyrelses vegne
Knud 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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EFTERLYSNING!!!
Torsdag d.8/4-2010 har jeg desværre tabt min ravhalskæde.
Den er tabt på strækningen fra Købmanden og til Kjærgårdsvej 27a.
Hvis du har fundet den, eller har hørt om nogen der har, så hører jeg meget gerne fra dig.
Inger Rasmussen
75174447

Sidste nyt om Vandværksbygningen
Inden den måske rives ned.
Hunderup Sejstrups Fremtid har arbejdet med at finde en anvendelse af
Vandværksbygningen på Kjærgårdvej. På Borgermødet den 8. april orienterede vi om at vore anstrengelser ikke har resulteret i nogen brugelig
løsning.
Det gav anledning til, at vi blev opfordret til at gøre et sidste forsøg.
Vandforsyningen, Esbjerg Kommune, tilbyder os at leje bygningerne
mod en månedlig leje på 1.500 kr. Så uden indtægter går det ikke. Som
minimum skal der installeres vand og kloak, og skal bygningen anvendes permanent må der installeres varme og isoleres. Det er store investeringer, som stiller krav om indtægter..
Har vi ikke underskrevet lejekontrakten inden august 2010 vil Vandforsyningen tage skridt til at bryde bygningen ned.
Dette er en situationsrapport, og en opfordring til at kontakte os, hvis du
har et forslag eller kender nogen der har.
Anette Bjerrum, Niels Bertelsen, Michael Knudsen, Knud Runge, Aage
Fredslund
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Husk skrot-containeren !
I april blev der opsat en container mellem Forsamlingshuset og banen, til gammelt jern og metal.

Så mangler du at komme af med din gamle trillebør,
plæneklipper, cykel, brødrister eller andet gammel
jern, som bare ligger og flyder, så kom det i
containeren, og støt dermed omfugningen af
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
Vi håber der er mange der vil benytte containeren ☺
Hilsen Forsamlingshuset.

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Blomster
Torsdag d. 6.maj og fredag
d.7.maj kan der købes blomster
foran Kvik Spar
Købmandsbutikken i Hunderup.
Vi starter torsdag kl. 14.00
Vi sælger:
Almindelige pelargonier
Spanske margueritter,og
Dronning Ingrid pelargonier
både små og store.
Rimelige priser.
Hilsen Dagny og Knud Runge
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TENNISUDVALGET INDBYDER
TIL INDVIELSE AF
BJÆLKEHYTTEN
MANDAG DEN 3. MAJ KL. 17.00

Der serveres øl – vand – is – pølser
Efterfølgende afholdes spillermøde, hvor reglerne for den
kommende sæson aftales.
Tag din ketcher med – måske får du lyst til en lille dyst

10

TENNISBANEN KALDER
Med en god og ihærdig indsats af H.C. Jochimsen, Dan Andersen, Kurt
Jepsen, Mette Nørby, Eilif Pedersen og undertegnede blev tennisbanerne
klargjort lørdag den 10. april.
Vi vil gerne have masser af liv på banerne i år, så kom bare i gang. Banerne vil være lidt bløde i starten. Husk at vande og slæbe banen, hver
gang du spiller, så bliver den bedre.
I udvalget vil vi gerne sammensætte kampe, hvis du ønsker at være med.
Giv besked til Alex Andersen på tlf. 29 70 28 72, så er du med i ordningen. Du må selvfølgelig også gerne selv aftale kampe og træning.
Der bliver fællestræning om onsdagen kl. 19.00 startende med ½ times
instruktion efterfulgt af spil og lege. Børn og voksne træner adskilt.
Kom og vær med. Vi honorerer med en øl/vand efter strabadserne.
På spillermødet den 3. maj vil vi drøfte bookingsystemet for tennis. Man
kan gøre som hidtil. Måske er det bedre med en fast ugentlig tid. Måske
en kombination.
Prioriteringen er, at der skal være plads til jævnlig træning, og derefter
sogneturnering. Der er også fremsat ønske om at lave privat turnering/
stævne. Man kender måske medlemmer i andre klubber og vil gerne
spille mod disse under private former. Vi er selvfølgelig positive over
for nye ideer i udvalget, så vi synes, det skal være et tilbud til vore medlemmer. Hvis man f.eks. spiller en kamp på hjemmebane og næste gang
på modstanderens bane, vil det være helt i orden at lave sådanne kampe.
Sogneturneringen kører som sædvanligt. For nye medlemmer kan det
oplyses, at der årligt arrangeres en turnering mod ligestillede fra andre
klubber. Et hold består af 2 spillere, og man spiller en double og 2 singler. Tilmelding til Alex Andersen eller direkte til Lene Tang.
I sogneturneringen skal der spilles med bolde af mærket ”Tretorn Micro
-X”. Kan købes hos Alex Andersen for kr. 100,- for 6 stk.
Med opførelsen af den nye hytte skifter vi nøglesystem. Den gamle nøgle kan ombyttes med en ny hos Per Hedevang på Sejstrupvej 3.
Vel mødt til en god sæson
Mette Nørby
75 17 28 17 el. 40 11 28 17
Per Hedevang
75 10 23 84 el. 26 27 57 73
Alex Andersen
75 17 28 72 el. 29 70 28 72
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Landsbyfesten 2010

Fællesspisning i teltet
lørdag den 5. Juni kl. 18.30
Menu:
Lækker marineret kalkunbryst
Ovnstegt saftig hamburgryg/skinke
hertil
luksus salatbar m.Dressing
små ristede krydderkartofler
brød & smør

Pris:
Voksen kr. 130,Børn (til og med 12 år) kr. 65,Billetter købes i Kwik Spar, Hunderup fra
mandag den 3. maj frem til og med søndag
den 23. maj kl. 12.00
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Landsbyfesten 2010
Moseløbet
Torsdag d. 03.06.2010
Lang rute 10,5 km
Kort rute 4,5 km
Priserne vil være
Kort rute: 30,- for voksne og 20,- for børn 5 – 10 år
Lang rute: 50,- for voksne og 30,- for børn til og med 12 år.
Bemærk nye ruter i år.
Link til de forskellige ruter:

http://iform.dk/ruteplanner/bramming/moseloebet-kort
http://iform.dk/ruteplanner/bramming/mose-loebet-lang

Sommer Badminton
Alle der har lyst til at holde sig i gang med badminton, indtil den nye
sæson starter, kan møde op i hallen hver tirsdag fra 19.30-22.00. Pris:
25 kr. pr. gang eller 250 kr. indtil 1. september. Prisen er inkl. bolde.
Evt. spørgsmål til Claus Jæger på tlf. 75 17 38 53.
Badmintonudvalget.
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Foreløbigt Program fo
Onsdag d. 02.06.10

19.00

20.00-22.00

Torsdag d. 03.06.10
17.00 Landsbyfesten åbner
Telt og køkken
Pølsevogn åbner

Korsang i
Hunderup Kirke

Hoppeborge
Skydetelt
Fiskedam

Salg af Kaffe/the og
Kage i teltet

17.00 Hockey turnering starter
18.20 Opvarmning til moseløb
18.30 Moseløbet

19.00

Gratis sildebord

19.30 Præmieoverrækkelse for
Moseløbet

19.45

Åbningstale
Formand for HSUG

20.30 Hunderup / Sejstrup
Dysten

23.00 Teltet lukker
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or Landsbyfesten 2010
Fredag d. 04.06.10
17.00

Landsbyfesten åbner
Telt og køkken,
Pølsevogn åbner

Hoppeborge
Skydetelt
Fiskedam
17.00

Hockey turnering starter

18.30

Fællesspisning:
Dæk selv bord /
Ta`selv mad med
Salg af Pizza

Lørdag d. 05.06.10
09.30

Børneloppemarked
Hoppeborge
Skydetelt
Fiskedam

11.00

Pony-ridning / Ansigtsmaling
For børn

14.00

Udendørs gymnastikopvisning med
Ungdomsmix fra Ribe

16.30

Finale i :
Skydning
Hockey

19.30 Sponsoreret Cykelløb

21.00 Lagkagekonkurrence
21.30 Præmieoverrækkelse
Lagkagekonkurrencen

Landsbyfesten åbner
Telt og køkken åbner m/ gratis kaffe og 1
rundstykke.
Sponsor: Roxy bageren Bramming
Pølsevogn åbner

16.30- 17.30
18.30
20.00

Børne disco

Fællesspisning i teltet
Underholdning med

Bugtaleren
Michael Lindegaard

22.00 Musik v/ Kiss me I`m Danish

Musik: DJ Bix

02.00
ter

Teltet lukker – Landsbyfesten 2010 slutTak for i år.

02.00

Teltet lukker
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Klubmestre i badminton 2010
Herresingle A
1.
Claus Jæger
2.
Dan Andersen
Herresingle B
1.
Michael Bundsgaard
2.
Mathias Fabricius
Herredouble A
1.
Dan Andersen/Claus Jæger
2.
Tommy Ebbesen/Jørgen Bargisen
Herredouble B
1.
Ole Høgh Jensen/Michael Bundsgaard
2.
Lars Søgaard/Henrik Uhrenholt
Damedouble
1.
Kate Christensen/Hanne Due
2.
Lis Stenger/Inge Nagstrup
Mixdouble B
1.
Hanne og Alex Andersen
2.
Karin og Niels Erik Truelsen
U 10 piger
1.
Stine Ebbesen
2.
Helene Gravsholt
U 13 drenge
1.
Simon Truelsen
2.
Rasmus Nørby
U 15 drenge
1.
Mathias Fabricius
2.
Jacob Kristensen
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
Når dette læses har seniorklubben afsluttet sin indendørs sæson med arrangementer i forsamlingshuset hver anden torsdag.
Den høje kvalitet, der har kendetegnet vinterens foredragsholdere, blev
flot videreført af Henrik Dam Kristensen og Ella Hedegaard.
Henrik Dam Kristensen gav en spændende og interessant beretning om
sin start som postbud i Vorbasse, og sin senere politiske løbebane som
minister og folketingsmedlem. Samtidig fik han lejlighed til at hilse på
sin tidligere rejsefælle, Egon Kristensen, der havde været med på ture til
det fjerne østen.
Den 8. april var det så Ella Hedegaards tur. For godt 10 år siden skulle
Ella finde et nyt job. Det førte til en ansættelse i Calcutta i Indien hvor
Mother Teresa havde udført sin livsgerning. Det var et meget lærerigt
foredrag. Vi vidste godt, at Indien er et U-land, men at fattigdommen og
sundheden var så ringe, overraskede alligevel.
Sidste punkt på indendørs sæsonen er generalforsamlingen den 22. april
afsluttende med Knud Runges foredrag om universet.
Seniorklubben fortsætter udendørs med en petanque-turnering. Husk
tilmelding hos Alex Andersen.
Endelig er der den årlige udflugt, der denne gang går til Randbøldalområdet. Turen starter onsdag den 26. maj kl. 12.30 fra P-pladsen over
for kirken. Bussen kører os til møllerne ved Frederikshåb, derefter til
Bindeballe købmandsgård, videre til Nørup kirke og Tørskind grusgrav,
inden der spises middag på Bække kro. Hjemkomst ca. 20.00.
Tilmelding til turen hos Gerda Bjerrum på 75 17 31 45 eller Alex Andersen på 75 17 28 72. Prisen for hele herligheden er kr. 200,-.
Alex Andersen
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KONSTRUKTIVT BORGERMØDE
Med ca. 50 deltagere var der et fint fremmøde til borgermødet den 8.
april. Kommunen, anført af Steen Gelsing og arkitekt Helene Plet, var
mødt velforberedt op og udleverede et digert værk med flotte fotos og
mange planer.
Efter indledning af Steen Gelsing tog Helene Plet fat og fremførte mange
gode og konstruktive betragtninger om udviklingen af vores landsby. Der
var forslag om beplantninger, nyudstykninger, vejbelægning, naturbevarelse osv. Fremlæggelsen udløste et fortjent bifald, hvorefter en positiv
forsamling kunne supplere med konstruktive tilføjelser og ændringer.
Der fulgte ikke økonomiske midler med, men der er sandelig mange ideer
at tage fat på, når vi skal udvikle vores landsby. Der er noget at arbejde
med for lokalrådet og vi borgere i området. På med arbejdstøjet og kig
lige i planerne, inden nye projekter føres ud i livet.
En aften med en god dialog mellem kommune og landsby.
Alex Andersen
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Koncert med Fangekoret i Hunderup Kirke.
Lørdag,d. 15.maj kl.14
De kommer fra Vridsløselille Statsfængsel
og er en gruppe af indsatte og tidl.indsatte,
der har fundet noget at være stolte over og
glæde andre med.
For 4 år siden kastede de sig ud i at lave en CD
med forskellige danske kunstnere. Projektet fik
megen medieomtale og derefter blev der
efterspørgsel efter Fangekoret også på den anden
side af tremmerne.
Fangekoret har overdraget 90.000 kr til Børnefonden
som overskud af deres CD ”Forbryderalbummet.”
Giv dig selv og din familie en enestående og gratis
Musikoplevelse i Hunderup Kirke.
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
Maj.

2. maj 4. sø. e. påske kl. 11.00 KONFIRMATION
9. maj 5. sø. e. påske kl. ingen
13. maj Kristi Himmelfartsdag ingen
16. maj 6. sø. e. påske kl. 11.00
23. maj Pinsedag kl. 09.30
24. maj Anden Pinsedag kl. 17.00
30. maj Trinitatis sø. Jubilæum kl. 10.00

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

NY HJEMMESIDE
Vilslev og Hunderup Sogne har fået ny
hjemmeside i et nyt og lysere layout.
Mange af funktionerne er de samme.
Prøv selv at gå ind på
http://vilslev-hunderup.dk/

Menighedsrådene for Vilslev og Hunderup
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Arendse har været vores præst i 25 år
Det vil vi markere søndag den 30. maj
PROGRAM
Kl. 8.30
Kl.10
Kl. 11.30
Kl. 13

: Fælles kaffebord i Hunderup Skole
: Gudstjeneste i Hunderup Kirke
: Gudstjeneste i Vilslev Kirke.
: Vi mødes fra begge sogne til fælles buffet i præstegårdens stald
Kl. 15.30 : Festlig afslutning i Vilslev Kirke med
Peter Bastian o.a.
Alle er meget velkomne til at deltage, enten i hele programmet
eller i dele deraf.
Vi håber, at rigtig mange vil være med til at fejre Arendse.
Tilmelding: Else Maria Bjerg Olesen,
Holger Bilde Lauridsen.
Mette Fredslund
Lena Randrup

tlf. 75431462, spangen4@privat.dk
tlf. 75431105 . holger_bilde@hotmail.com
tlf. 75174032. mettepf@hotmail.com
tlf 75173097. verner.lassen@mail.dk
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Babysalmesang i Vilslev kirke
.Babysalmesang - er under ledelse af organist Dorte Grangård, i samarbejde med sognepræst Arendse Dyssel. Forældre med små børn fra 0 mdr. til
1 år inviteres til at deltage. Det foregår 4 gange i forår og efterår i Vilslev
kirke fra kl. 10- 11.15.
Babysalmesang varer 45 minutter. Herefter er der hyggeligt samvær og et
lille traktement i konfirmandstuen.
Det er gratis at være med og man deltager de gange man kan. Det er for
forældre fra Vilslev, Jedsted, Hunderup og Sejstrup.
Tobias og jeg nød når vi skulle af sted til babysalmesang. Det var hyggeligt at komme i kirken og synge og lege sanglege. Vi har været med af 2
omgange, i oktober og februar. Og her anden gang, hvor han lige var lidt
ældre (8 mdr.), fangede det ham utrolig meget.
Det var dejligt at se Tobias’ glæde i øjnene, når der blev sunget, kildet og
krammet. Og nogle af legene kan vi helt sikkert bruge derhjemme.
Det kan klart anbefales til
andre forældre i sognet.
Skrækken med, det er i kirken og man måske har sine
fordomme, kan man sagtens
gemme langt væk. Det er
sjovt, hyggeligt og underholdende. Og jeg vil helt sikkert
komme igen, når jeg har
chancen for det.
Næste gang er til oktober
2010
Tobias og Lotte Aarhus
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Tilbageblik
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Sæsonen er slut for ”Kreativt Forum”
og hvilken sæson !
Ca. 25 damer (+ 1 herre)har haft glæde af hinandens
Ideer (dog ikke alle på én gang).
I år er der hovedsageligt blevet fremstillet tasker
lavet af så forskelligt som en lang lynlås,
cykelslanger, traktorslanger,nylonsnor
omviklet med stofstrimler, kaffeposer eller
fryseposer klippet i strimler og flettet.
Flotte resultater !
En aften medbragte de fleste deltagere ( og her
kommer herren ind i billedet) deres malergrej + et
billede, de selv havde fremstillet – og så blev der fortalt,
hvordan hver enkelt arbejdede –
og igen underviste man hinanden.
I løbet af aftenen blev der hver gang drukket kaffe,
spist hjemmebag og snakket.
Rigtig inspirerende og hyggeligt.
På gensyn til efteråret – og velkommen til nye, der har
fået lyst til at være med.
Mette Fredslund.

24

Kwik Spar holder 1 års fødselsdag
Kwik Spar havde lørdag den 17. april 1 års fødselsdag.
Det skal selvfølgelig fejres. Men da der på selve dagen
var gymnastikopvisning, hvor flertallet af byens borgere
deltog, besluttede bestyrelsen og købmanden at flytte
dagen til lørdag den 8 maj.
Vi starter dagen med kaffe og rundstykker fra kl. 8-10.
I ugen op til er der Kwik Spars ugentlig kampagne, men
på selve dagen har købmanden også nogle rigtige gode tilbud i ærmet.
Hvad det bliver, kan desværre ikke røbes endnu. Det er
købmandens overraskelse til byens borgere.
Håber vi ses til en rigtig god og hyggelig fødselsdag
hos Kwik Spar.
Købmanden

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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Hej alle medborgere i Hunderup/ Sejstrup.
Nu kommer foråret endelig hvor er det dejligt, så er det at vi vil til at pryde vores haver.
Det gjorde vi også sidste forår med at plante mini tulipaner i vores plantesten ud mod gaden, de var så flotte men ikke ret længe desværre.
Jeg tror så at det var børn der nippede hovederne af, men enden på det var
så bare at tage dem op igen.
Men nok det der irriterer os allermest er, at i vores forhave har en afsats
langs vores plankeværk, og på denne HAVDE vi 2 store krukker med Japanske pil, men det har vi ikke mere, for der har åben bart været nogen
som syntes at dem skulle de have.
Ja der er da sørgeligt at det skal være sådan i vores lille lokal sammenfund.
Med venlig hilsen
Kirsten Grøndal
Kirkevej 70
26173854

Cykeltur den 19. maj
Som tidligere, bliver der også i år arrangeret en cykeltur, så pump cyklen
og mød op. Vi har i år valgt at cykle ud til Sneum Sluse. Vi starter ved
købmanden onsdag den 19. maj kl. 18.30 og cykler over Darum ud til
Slusen. Her vil vi nyde medbragt kaffe eller hvad man har lyst til. Vi vil
forsøge, at få en til at fortælle om slusen. Hvis man ikke syntes at man vil
cykle, kan man sagtens tage bilen derud og være med. Bare mød op, alle
kan være med, ingen tilmeldning.
Venlig hilsen Aktivitetsudvalget
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Egon Sørensen
Kirkevej 15, 75 17 35 82

BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37

BØRNEHAVEN
Gitte Nørregaard Knudsen
30 22 35 95
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
Kirkevej 9, 75 10 18 29
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Peter Larsen, 59 44 77 51
Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sigfred@bbsyd.dk
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

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

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 ................................................................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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Gymnastikholdet 3-4 år

Dagplejebørnene til teaterforestilling i hallen.
28

