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Indlæg til Landsbyposten kan afleveres håndskrevet eller sendes pr. e-mail til landsbyposten@hotmail.com
eller landsbyposten@hsug.dk
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HUSKEKALENDEREN
Tor. 30. maj 16.00
Fre. 31. maj 16.00
Fre. 31. maj 17.00
Lør. 1. juni 9.30
Lør. 1. jun. 10.00
Lør. 1. juni 14.00
Lør. 1. juni 18.30
Lør. 1. juni 20.30
Ons. 5. juni 13.45
Tor. 6. juni 19.30
Tir. 11. juni 17.00
Tor. 13. juni 9.00
Søn. 16. juni 11.00
Søn. 16. juni 12.30
Tor. 20. juni 10.00
Lør. 17. aug. 15.00
Lør. 31. aug.
Hver tirsdag 17.00

Landsbyfest (se program)
Landsbyfest (se program)
Cykelsponsorløb
Landsbyfest (se program)
Veteranbiltræf
Havetraktor/traktorringridning
Fællesspisning
Koncert med ”Naboerne”
Grundlovsmøde på Kjærgård landbrugsskole
Generalforsamling i Sejstrup By Beboerforening
Salmemaraton i kirken
Seniorklubbens udflugt til Filsø-området
Afskedsgudstjeneste for Arendse Dyssel
Reception for Arendse Dyssel på Kjærgård landbrugsskole
Finalerunde i seniorklubbens petanqueturnering
ved hallen
Mandehørm i Hunderup-Sejstrup
Sogneudflugt
Bogbussen holder ved kirken kl. 14.00 – 14.45

REMINDER OM INDSAMLING
Vi siger tak for de mange bidrag til ”Landsby-Posten”. Der kan dog stadig
være nogle, der ønsker at give et bidrag. Det kan gøres ved at betale kontant hos købmanden eller Alex Andersen eller overføre med netbank til
4630 0450012394.
Alex Andersen
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Konfirmanderne på forsiden
Nikolai Frisgaard

Patrick Laugesen Tækker Jepsen

Mathies Munch Hoeck Storkehave

Ditte Thorhauge Truelsen

Simone Ravn Sørensen

Rico Bergmann Stenger

Sebastian Schønwandt

Tobias Larsen Rasmussen

Malthe Uldbæk Iversen

Landsbyfest 2013

Torsdag aften kl. 20.00
vil der som noget nyt være banko.
Så kom og spil med og vind nogle af de gode præmier.
Husk bankobrikker
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TENNISBANERNE ER KLAR
Efter en del forhindringer er tennisbanerne nu klargjorte, og der kan spilles. Der er allerede mange tilmeldte, men der er plads til flere. Gratis prøvetime kan tilbydes.
Har du lyst til at spille men mangler en makker, så ring alligevel. Vi finder en løsning.
Tilmelding hos Alex Andersen på tlf. 75 17 28 72 eller mobil 29 70 28 72
(gerne SMS).
Kontingent for spillere over 25 år kr. 450,- og kr. 200,- for øvrige.
Bolde kan købes (Tretorn micro X) for kr. 100,- for 6 stk.
Alex Andersen

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Musikfestival
Vi gentager succesen fra sidste år…
Har du/I lyst til at spille til musikfestivalen
Lørdag d. 1 juni kl. 10-14
så kontakt
Stine Klingsten
28306047

PETANQUE TIL LANDSBYFESTEN
Som noget nyt vil der i år blive arrangeret en lille petanqueturnering til
landsbyfesten. Der spilles indledende puljekampe torsdag den 30. og fredag den 31. maj kl. 16.00, og det hele afsluttes med finalerunde lørdag
den 1. juni kl. 12.00.
Afhængig af deltagerantallet kan man regne med 3 – 6 kampe pr. hold i
de indledende puljer.
Der spilles til 13 point i petanque, og man tilmelder sig holdvis. Et hold
kan bestå af 2 eller 3 spillere. Hvert hold har 6 kugler til rådighed. Der
kræves ingen forudsætninger for at deltage, og der er ingen aldersgrænse.
Med hensyn til spilleregler kan man få assistance hos undertegnede eller
hos andre med petanqueerfaring.
Det er gratis at deltage, mens en sejr i finalerunden vil udløse en lille erkendtlighed.
Tilmelding til Alex Andersen på tlf. 75 17 28 72 eller mobil 29 70 28 72
(gerne SMS) senest mandag den 27. maj.
Alex Andersen
10

I år vil der være mulighed for at have en bod
til det lokale loppemarked.
Lørdag d. 1 juni kl. 10.00
Man skal selv sørge for at have bord/tæppe og div. ting med
til ens bod, landsbyfestudvalget sørger ikke for stand ol..
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Generalforsamling i
Sejstrup By Beboerforening
Torsdag den 6. juni 2012 kl. 19.30

på Kirkevej 74 i Sejstrup.
Dagsorden ifølge vedtægter.

Forslag som ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før.

Venlig hilsen bestyrelsen
Sigfred Bjerrum, Signe Hansen,
Birgitte Lützen og Tommy Ebbesen
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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

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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Salmemaraton i Ribe Domprovsti
Salmemaraton kræver hverken tilmelding eller forberedelse, kun sangglæde.
Man mødes på skift i provstiets forskellige kirker kl. 17 –
18 i lige uger.
Formålet er mangesidigt:
At genskabe et syngende
folk.
At opleve de fine kirkerum
og forskellige orgler.
At forny bekendtskabet med
gamle salmer og opnå fortrolighed med nye.
At synge af karsken bælg i
max 3 kvarter.
At få hilst på hinanden over en kop kaffe.
Arrangementet er løbet af stabelen 9 gange – hver gang for
fuld kirke og med en fantastisk fællessang.
Nu er der kun tre gange tilbage før sommerferien :
Onsdag, d. 15.-5. i Hviding Kirke
Mandag, d. 27.-5. i Vester Nykirke
Tirsdag, d. 11.-6. i Hunderup Kirke.
Holder du af at synge sammen med mange andre, så giv dig
selv chancen
for en god oplevelse i det mindste den 11.-6.
Tag gerne en brochure om salmemaratonen fra købmandens
opslagstavle.
Venlig hilsen menighedsrådet.
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UDFLUGT MED SENIORKLUBBEN
Seniorklubbens årlige udflugt er fastsat til torsdag den 13. juni med afgang i bus fra kirkens P-plads kl. 9.00.
Første del af turen går til naturprojektet i Filsø-området, hvor en guide vil
fortælle om alle de nye forhold.
Middagen serveres ca. 12.00 på Stausø kro, og her skal drikkevarer selv
betales.
Efter middagen kører bussen os til Lydum fiskeland, hvor Niels Nygaard
vil vise og fortælle om jagttrofæer.
Herefter vil Gerda og Dagny servere hjemmebagt brød til jeres medbragte
kaffe (husk selv at få kaffen med).
Hjemkomst forventes senest kl. 17.00.
Prisen for hele herligheden er som sædvanlig kr. 250,-, der betales i bussen.
Tilmelding til Gerda Bjerrum på tlf. 75 17 31 45 eller 28 83 08 45 senest
ugen før.

PETANQUETURNERING
Forårets petanqueturnering er i fuld gang – som sædvanlig med mange
spændende kampe. Turneringen afsluttes med finalerunden torsdag den
20. juni kl. 10.00 ved hallen, hvor de 4 bedst placerede mødes for at kæmpe om titlen.
Efter kampene mødes alle deltagende spillere med en lille madkurv til
fælles afslutning.
Det er naturligvis tilladt for alle at overvære det hyggelige arrangement.
Måske kunne det give lyst til at deltage i sensommerens turnering.
Alex Andersen

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
19

Energitjek

På familiedagen den 21. april var der et tilbud på at få sit hus undersøgt
for utætheder og kuldebroer.
Det har vi benyttet os af, og billedet viser resultatet af termograferingen.
De mørke partier har en temperatur 5 grader lavere, som afslører utætheder eller manglende isolering. Var termograferingen sket i en kold vinterdag med blæst, ville forskellen og varmetabet være langt større.
Vi har fået afsløret hvor der skal sættes ind for at mindske varmetabet.
Går du med planer om et energitjek af dit hus og har du spørgsmål, er du
velkommen til at kontakte os.
Svend Aage Nissen tlf. 40547330
75174032

Aage Fredslund tlf. 51889480 /
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Landsbyscenen
Der er sket lidt nyt hos Landsbyscenen, vi har blandt andet fået ny formand som er undertegnede. Dorthe Christensen, Kjærgårdsvej 34A, tlf
61331230, email: landsbyscenen@gmail.com
Derudover er der oprettet en ny Facebookside, som kan findes ved at søge
på ”Landsbyscenen” på Facebook. Alternativt kan du sende en mail til
mig på ovennævnte mail, så vil du indenfor et par dage modtage en invitation og så er det bare at klikke på det vedhæftede link.
Ideen med siden er at al information omkring hvad vi foretager os, og vigtige datoer kan komme op på den og ligge. Desuden håber vi på at alle der
går med en drøm om at være med, men måske ikke har fået taget sig sammen til at melde sig til, eller gerne vil have en lidt bedre ide om hvad vi er
for en størrelse, kan være med i vores gruppe, og på den måde få en fornemmelse for hvem vi er, og hvad vi laver - Og måske endda få samlet
modet til at melde sig til et af vores arrangementer. Og så er den selvfølgelig til alle vores dejlige medlemmer så de kan have et forum at snakkeog dele billeder på.
Mvh
Dorthe Christensen

Billeder fra indvielse af den nye børnehave
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Billeder fra indvielse af den nye børnehave
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

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

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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Legepladsen i Troldehulen

Børn og forældre indtager det fine traktement ved
indvielsen af børnehaven
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