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HUSKEKALENDEREN
Tor. 2. apr. 17.00
Man. 6. apr. 19.30
Man. 6. apr. 19.30
Tir. 7. apr. 19.00
Fre. 10. apr. 18.00
Man. 13. apr. 19.30
Tir. 14.apr.15.00
Tir. 14. apr. 17.00
Tor. 16. apr. 13.30
Lør. 18.apr. 10.00
Søn. 19.apr. 10.00
Lør. 25. apr. 9.00
Søn. 26.apr.
Tor. 30.apr.13.30
Tor. 30. apr. 19.30
Søn. 10. maj 8.00
Man. 11. maj 19.00
Tor. 28. maj
Fre. 29. maj
Lør. 30. maj
Lør. 30. maj
Tor. 11. juni

Fællesgudstjeneste med jødisk påskemåltid
Sangaften i Vilslev konfirmandstue
Sognearkivet har åbent
Gratis petanque for alle
Fællesspisning i forsamlingshuset
Generalforsamling i Hunderup ejerlav
Åbent hus hos Arne Bruun Nielsen
Tennis for børn og unge
Sang og musik i forsamlingshuset med seniorklubben
Forårsrengøring af legeplads i Sejstrup
Oprydningsdag i sognet
Loppemarked i hallen
Tennisstævne med efterfølgende møde
Generalforsamling i seniorklubben
Salmesangaften i Vilslev kirke
Sogneudflugt til Tønder, Løgumkloster og Renbæk
Fællesmøde for sognets foreninger m.m.
Landsbyfesten starter med moseløbet
”Det vildeste band” spiller op i teltet til landsbyfesten
Carsten Knudsen fra ”De nattergale”underholder
”Kupmagerne” spiller i teltet
Seniorklubbens udflugt til Fyn

HVER UGE
Hver tirsdag 14.00
Hver tirsdag 19.00
Hver onsdag 9.30

Bogbussen holder ved kirken
Ideforum på skolen
Petanque

GUDSTJENESTER
Torsdag 2. april 17.00
Fredag 3. april 11.00
Søndag 5. april 9.30
Søndag 19. april 11.00

Hunderup kirke (Skærstorsdag
Hunderup kirke (Langfredag)
Hunderup kirke (Kaffe)
Hunderup kirke
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LANDSBYPOSTEN OG ØKONOMIEN
Støt indsamling til bladet
Siden ”Landsby-Posten” udkom for første gang i 1979, har det været kutyme,
at HSUG finansierer bladet. Udgifterne til bladet har været næsten konstante
gennem en lang årrække, men sidste år kom der en mærkbar stigning, hvilket
især skyldtes et stort sidetal og prisstigning hos trykkeren. Samtidig er HSUG
lidt mere ”klemt” på økonomien pga. vigende medlemstal.
Sidetal og antal trykte eksemplarer har vi justeret på, men vi vil gerne have
flere til at bakke op om bladet rent økonomisk, både private og foreninger.
Der er derfor indlagt et girokort i dette nummer, og der kan sendes bidrag på
følgende måder:
Overfør beløb til girokortnummeret
Overfør beløb til HSUG’s konto: 59710001304242 (Andelskassen)
Mobilepay på nummer 29702872 (Alex Andersen)
Hjemmesiden ”hsug.dk”. Klik på ”Landsby-Posten”. Klik på ”Bidrag” og følg
vejledningen
Kontant betaling hos købmanden. Få kvittering på girokortet.
Kontant betaling hos Alex Andersen. Få kvittering på girokortet.
Med håb om rigtig stor opbakning
HSUG’s bestyrelse og redaktionen

Til læserne af Landsbyposten.
K-34 kan stadig levere fyringsolie og Landbrugs-diesel.
Ved køb af minimum 1000 liter er vores priser altid mindst 40
øre/ liter under OK´s listepris.
Ring og få et godt tilbud og støt vores lokale brændstofsalg og
dermed K-34.
Hjælp med at holde liv i sognet.
Ring til Johannes Clausen på 23245489.
På bestyrelsens vegne
Ole Wind 41384357.
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Nyt fra lokalrådet
Jeg har oprettet en Facebookgruppe: ”Hunderup-Sejstrup – i fællesskab”.
Her kan man melde sig til og selv skrive, hvis der sker noget spændende i
området. Jeg håber, at så mange som muligt vil se ind på siden og også
skrive noget. Det skal også være et sted, hvor mulige tilflyttere kan se,
hvad der sker her. Landsbyposten og hjemmesiden (http://www.hunderupsejstrup.dk/) er stadig stedet, hvor man kan let kan finde forskellige arrangementer og adresser, mens en Facebookside er et sted, hvor man kan få
genopfrisket sin hukommelse, og man kan få fat i folk her og nu. Vi kan
også skrive om arrangementer i Bramming, Ribe og Esbjerg, for vi bor jo
centralt og kører gerne til koncerter mm. de tre steder.
Jeg kan også anbefale siderne Min KØBMAND Hunderup-Sejstrup samt
Hunderup/Sejstrup køb/salg/bytte – ALT TILLADT.
Undersøgelse af mobildækning
Lokalrådet iværksætter en undersøgelse af mobildækning i området. Der
kommer til at ligge nogle korte spørgeskemaer hos købmanden, som vi
gerne vil have, at I udfylder senest 19 april. De bliver lagt frem efter påske.
Helle Hvidtved

GRATIS PETANQUEAFTEN
Vi vil gerne have mange til at spille petanque, så derfor er der GRATIS
petanqueaften

TIRSDAG DEN 7. APRIL KL. 19.00
Man kan få hjælp med regler, pointtælling m.m.
Petanqueudvalget
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Snapseklubben er startet.
Ved det indledende møde d. 18 marts viste det sig, at der var fin opbakning til emnet, idet der i alt var 16 interesserede. Snakken gik livligt med
alle mulige tanker og forslag. Der blev dannet nogle undergrupper til at
organisere og arrangere forskellige aktiviteter. Første arrangement bliver
et forsøg på at finde noget pors, som blomster nu, og som giver en meget
fin snaps til sild. Ved bladets udgivelse har vi måske allerede været af
sted, - datoen ligger vist ikke helt klar i skrivende stund.
Snapseklubben (som måske med tiden får et andet navn, - og som måske
bliver en forening) er åben for alle.
Eilif Fogh Pedersen, Tlf. 75 17 28 17. eilif@bihus.dk
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Hunderup-Sejstrups Fremtid
Forkortet referat af generalforsamling 16. marts 2015.
Formandens beretning: Dette er den 19. generalforsamling:
•
Der arbejdes stadig på Fransiskas hule opført som shelter til
overnatning ved Dammose-søen. Dette sker i samarbejde med
Darum lokalråd og kommunen. Her arbejdes med både sikkerhed og tilladelser.
•
HSF støtter gode projekter i H/S, hjemmesiden, forskønnelsespris, nytilflytteres mad ved en fællesspisning og vin til nybyggere.
•
HSF ser på muligheder for opførelse af mindre lejligheder i byen, evt. i den gamle skole. Vi undersøger også muligheden for
en Fole-model, der sælger grunde billigt.
•
HSF arbejder sammen med menighedsråd og lokalråd om projekter, bl.a. om anvendelse af den gamle skole. En af mulighederne er et energihus.
•
HSF laver et loppemarked 25. april kl. 9-16 til støtte for et nyt
tag på købmandsbygningen.
Vi så på formålsparagraffen, der i al sin korthed siger, at HSF arbejder for
Hunderup Sejstrups fremtid. Der var enighed om, at foreningen stadig har
sin berettigelse sideløbende med lokalrådet, og at der skal arbejdes på at
få nye medlemmer. Det er også vigtigt at nå ud til såvel indbyggere som
eventuelle tilflyttere med alle medier, både TV, avis og Facebook.
Niels Bertelsen går af efter mange års tro tjeneste, men han afslutter loppemarkedet først. Tak for indsatsen. Han erstattes af Michael Bertelsen.
Referent Helle Hvitved

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 20 43 30 67
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Kig i Danmarks største fotoalbum !
Måske er der billeder af dine bedsteforældre, eller nogle af deres breve,
dagbøger mv., som opbevares i et af Danmarks sognearkiver.
Siden den 20. februar i år har alle med egen PC èr fået adgang til næsten
2 millioner historiske billeder og dokumenter via www.Arkiv.dk.
Omkring 550 af de ca. 600 danske lokal- og stadsarkiver har siden slutningen af 1980èrne registreret flere millioner af , hvad de ligger inde med
af historiske billeder og arkivalier i det elektroniske registreringssystem
Arkibas.
Søgeportalen giver mulighed for at søge efter personer og emner på et bestemt eller på tværs af de tilsluttede lokalarkiver.
Skriv f.eks. ”Hunderup Brugs” eller ”Sejstrup forsamlingshus” - eller et
navn på en bestemt person. Man kan også søge på emner som ”brunkul ”
eller ”jernbanearbejdere”.
Fra Hunderup sognearkiv har vi indtil i dag registreret knap 500 billeder
og arkivalier på nettet.. Men, som for de fleste lokalarkiver, har vi meget
mere liggende, der venter på at blive registreret i Arkibas.
Som det fremgår andet steds i bladet, har vi i Hunderup sognearkiv åbent
den første mandag i hver måned fra kl. 19,30-21,30. Men man er også
meget velkommen til at kontakte Niels Hansen, Kristoffer Smidt eller undertegnede med spørgsmål til arkivet. Endvidere kan man sende spørgsmål eller kommentarer til os på mail: hunderupsognearkiv@gmail.com.
Johannes Clausen
Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk

SANG OG MUSIK I SENIORKLUBBEN
TORSDAG DEN 16. APRIL KL. 13.30

Søskendeflokken Olesen gæster Sejstrup forsamlingshus
og underholder med sang og musik, som alle kan lide at høre.
Alle er velkomne
11

Forårsklargøring
af legepladsen på Kirkevej i
Sejstrup
Så er foråret over os og vi
skal have gjort klar til en ny
sæson.
Det foregår:

Lørdag den 18. april kl. 10.00
Vi håber der er mange, der
vil møde op og give en hånd
med.

Hilsen bestyrelsen i
Sejstrup By Beboerforening
12

LOPPEMARKED
Lørdag d. 25. april 2015 i Idrætssalen fra
kl. 9.00 til kl. 16.00.
(Hele overskuddet går til købmandsbygningen)

Mange har allerede meldt sig med effekter, så vi glæder os til at se jer!
Slå 2 fluer med et smæk: Få ryddet op derhjemme (forårsrengøring) og
støt samtidig et godt formål.

Dagens program:
Dørene åbner kl. 9:00
– indlevering af ting stort som småt fra fredag d. 24. mellem kl. 16.00 –
19.00. Hvis andet tidspunkt ønskes kan Jørgen Aage Hansen kontaktes på
tlf. 21 59 56 40 eller Johannes Bondesen på tlf. 26 61 32 55.
Kl. 13.00 – 15.00
Kom og få vurderet din antikvitet, maleri, design, smykker, mønter osv.
af vurderingsekspert Peter Jessen, som har mere en 25 års erfaring.
Pris 20,Kl. 16.00 – 16.30
Afholdelse af auktion ved vores lokale auktionarius Ole Wind – kom og
gør et røverkøb.
Der kan købes kaffe, kage mv. dagen igennem.
Kom og støt en god sag - overskuddet fra dagen går ubeskåret til renovering af Købmandsbutikkens tag.
Venlig hilsen H/S Fremtid
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Har du nogle brikker at flytte med..??
Så tag dem med
Torsdag aften kl. 20.30
Til Landsbyfestens store bankoaften.
Kom og spil med og vind nogle af de gode præmier.
Husk bankobrikker
15

Landsbyfest 20

16

015 - Program
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TENNISSÆSONEN STARTER
Når dette nummer udkommer, skulle tennisbanerne være klargjorte til
den kommende sæson. Tennis er en af de få udendørs aktiviteter, der
tilbydes i sommer.
For et kontingent på kr. 500,- (over 25 år) kan du spille så tit, du vil. 15
– 25 årige betaler kr. 250,-, og de yngste slipper med 150 kr.
Det vil være muligt at spille på faste ugentlige timer, og vi vil være behjælpelige med at finde spillepartnere.
Tilmelding til tennisudvalget. Se foran i bladet
INSTRUKTION FOR BØRN OG UNGE
I år har Rasmus Nørby tilbudt at være instruktør for børn og unge, og
det kommer til at foregå hver tirsdag kl. 17.00.
Der startes den 14. april.
Ketcher og bolde kan lånes
STÆVNE OG MØDE
Søndag den 26. april indbydes der til tennisstævne med efterfølgende
møde for tennisspillerne. Tilmeldte medlemmer får direkte besked.
Ønsker du ikke at være medlem, men gerne vil spille en gang imellem,
koster det kr. 30,- pr. spiller for påbegyndt 2 timer. Pris for 1 bane er kr.
100,- for 2 timer.
Tennisudvalget Jan og Alex

90 års fødselsdag
I anledning af Arnes 90 års fødselsdag vil vi gerne byde til
chokolade og boller d. 14. april kl. 15 på
Riber Kjærgård landbrugsskole.
Venlig hilsen Inger og Arne Bruun Nielsen.
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Året der gik – set fra gymnastikgulvet
Med den nærtstående årlige gymnastikopvisning d. 21. marts kigger vi
lidt tilbage på året der gik. En sæson hvor vi desværre har haft lidt færre
hold end vi plejer både pga. lidt færre børn, men især fordi vi har haft
svært ved at finde trænere specielt til bl.a. alle vores ”danse-myg”, som
vi helt sikkert vil prøve at finde en træner til igen til efteråret.
Der er selvfølgelig også positive ting at berette. Vi har haft tilgang af vores hjælpetrænere – en flok unge piger og drenge, som er til stor hjælp
for trænere og til stor glæde for børnene. Også vores gymnastikhold for
Herre/Damer oplever fortsat en fremgang, hvor succesen skal tilegnes de
dedikerede trænere.
Vi har også fået en forespørgsel på opstart af et håndboldhold for damer.
Det ser vi meget positivt på, og skulle der være basis for en børnehold
”små hænder” til efteråret hører vi gerne fra mulige trænere mv., så vi
kan tage det med i planlægningen før sommerferien.
Skulle der være nogle af jer derude, som går med en et ønske om f.eks
Yoga, Swing eller en anden aktivitet så lad os høre. Måske skal vi til at
tilbyde aktiviteter i løbet af dagen til vores lidt ældre generation.
Til slut har vi behov for et par ekstra hænder i gymnastikudvalget samt
trænere, for at kunne oprette hold til efteråret 2015. Send gerne en mail
til undertegnede eller HSUG eller giv os et ”prik” på skulderen☺ Vi vil også forsøge at ”prikke” lidt til jer derude.
OBS: I år vil der være to helt fantastiske gæstehold til gymnastikopvisningen nemlig ”Jernved Unge/Øvede piger” som består af 108 gymnastikglade piger i mange aldre. Endvidere får vi besøg af ”Æ Jungs” som altid har
overraskelser med i ærmet.
Tak til alle trænere og hjælpetrænere for at I er med til at give vores børn
nogle dejlige oplevelser☺
20

På gymnastikudvalgets vegne
/ Jette
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Flere billeder fra årets
gymnastikopvisning

Så er det nu!
DU skal til at tænke på de nye indslag til haven. Du skal bruge disse kabeltromler til kreative indslag til din have såsom
nye haveborde.
Prisen er 400 kr. pr stk.
inklusiv levering
Ring: 50426091
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Hunderup-Sejstrup - en bæredygtig landsby
1. marts 2015
Arrangør: Menighedsrådet i Hunderup.
Foredragsholder: Hans Verner Frandsen
Vi er gode til at rose.
Vi har ildsjæle, men har vi også det om 10 år?
Vi har en velfungerende Landsbypost.
Vi har været gode til at hverve nye til arbejdsopgaver og udvalg, men det er vi
ikke mere. Vi skal øve os. Vi skal finde de bedste ambassadører.
Vi har en næsten velfungerende hjemmeside. Det kniber med kalenderen og
det kniber med at huske at fortælle om kommende arrangementer.
Skolereformen gør, at børnene kommer sent hjem. Det ødelægger sporten. Og
de går på forskellige skoler.
Tiltag i fremtiden:
Vi skal holde 2 fællesmøder om året for at koordinere vores indsats – især vores kalender. Første møde her i foråret. Jeg vender tilbage med et datoforslag
efter næste lokalrådsmøde
Vi skal have et fælles PR person/udvalg, som kontakter ugeavisen og JV. De
skal kunne finde de gode historier.
Vi skal have personlig kontakt til nytilflyttere. Gerne et besøgsteam, der samarbejder med købmanden.
Vi laver en hjemmeside (senest i påsken) samt en blog, som vi kan få fra købmanden.
Vi skal gøre noget for børnemiljøet. Vi har
•
Kort vej til skolebussen
•
Børnehave – og den skulle vi gerne beholde.
•
Diskofest for 2.-5. klasse.
•
Babysalmesang (i Vilslev)
Husk pensionisterne. De har petanque, men kunne have billard og gymnastik.
Ud over E-mails, Facebook, Landsbyposten skal vi huske at tale over hækken
og måske opfordre hinanden til at deltage i diverse arrangementer.
Nogle medlemmer af lokalrådet skal deltage i et møde med de andre lokalråd i
den gamle Bramming kommune + Sneum-Tjæreborg. Det er vigtigt, at vi samarbejder med naboerne – her især Darum.
Udstykning af nye parceller? Det er en opgave for HSF og lokalrådet.
Helle Hvitved

23

HSI afholdt vintermøde d. 2. marts 2015.
Ifølge formandens beretning fremgik det, at det har været en succes at
lave klublokalet om til udlejning til div. arrangementer. Det har resulteret i en udlejning af denne på 14 fester, og samlingssalen har været udlejet 34 gange og hallen 2 gange til fest. Dette skal ses som en fremgang
af udlejning i HSI, da udlejningen af samlingssalen er på det samme
som sidste år. Derudover har der været en besparelse på 32.000 kr. på
vores gas udgifter, besparelsen skal ses i lyset af den milde vinter, samt
at vi har sat Keld Østergård til at være fast gas overvåger.
HSI kommer ud af 2014 med et overskud på ca. 50.000 kr.
Der skal lyde en stor tak til senior klubben for deres store engagement i
hallen med stort fremmøde hver uge. At vi har en aktiv seniorklub kan
også ses på de udvendige arealer, med et meget flot petanque område
m.m. som absolut er med til at forskønne vores grønne arealer. Der har
været en mindre udskiftning i forretningsudvalget, da Peter Larsen ikke
har ønsket genvalg, ind er trådt Mette Bjergmark.
Den nye forretningsudvalg er følgende : Formand HC Jochimsen, Næstformand Kjeld Thomsen, Sekretær Mette Bjergmark, Handymænd m.m.
Kjeld Østergård og Flemming Præst. Udlejning varetages forsat af Anette Bjerrum og kasserer er Leif Bjerrum.
Med de bedste ønsker om et aktivt år.
HSI.

UDLEJNING AF PETANQUEBANER
TIL FAMILIE, FIRMA, FORENING M.M.

Tilbring et par hyggelige timer på HSUG’s petanquebaner i venners selskab.
Derefter kan mad/drikke indtages ved bord/bænke sættene eller i klubhuset.
Reservation hos Elva Alberg på 75 17 32 68 eller 41 59 57 93
Prisen er 10 kr. pr. deltager
24
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Sogneudflugt 2015.
Søndag, d. 10. maj.
Tønder. Løgumkloster. Statsfængslet i Renbæk.
Kl. 8.00 afg. fra P-pladsen over for Hunderup kirke.
Vi kører langs vadehavskysten til Vesterende Ballum ,hvor APMøllerfondens donation på 20 mill.kr. har sat sit præg på byens huse.
Medbring formiddagskaffe. MR sørger for brød til.
I Tønder besøger vi Zeppelin-museet. Under 1. Verdenskrig oprettede
man her en stor luftskibsbase med en kæmpe hangar.
Derefeter går turen til den flotte klosterkirke i Løgumkloster, hvor vi
ved en rundvisning skal høre om den flotte, nyligt renoverede kirke.
MR står derefter for frokosten.
Så går turen videre mod Renbæk, hvor vi deltager i gudstjenesten i
fængslets nyopførte kirke. En særlig kirke på et særligt sted, en kirke med
mange funktioner.
Herefter kaffe, hvor fængslets beskæftigelsesleder vil fortælle om fængselsinstitutionen og kirkebyggeriet.
På hjemvejen holder vi ind og spiser aftensmad.
Hjemme ca. kl. 20.
Deltagelse i turen : 200 kr. (incl. guide, entreer, frokost og aftensmad –
Dog egenbetaling for drikkevarer til aftensmaden.).
Tilmelding senest 1.maj til
Lena Randrup tlf.: 75173097 randrupxlassen@gmail.com eller
Holger Bilde tlf.: 75431105 holger_bilde@Hotmail.com

GENERALFORSAMLING I SENIORKLUBBEN
TORSDAG DEN 30. APRIL KL. 13.30 I FORSAMLINGSHUSET

Dagsorden ifølge vedtægterne
Husk indkomne forslag skal sendes til formanden,
Gerda Bjerrum, senest 8 dage før
26

Bededagsaften.
Salmesangsaften
med
Holger Lissner.
Torsdag, d. 30. april kl. 19.30.
i Vilslev Kirke.
H.L. er præst, højskolelærer, komponist og en af vor tids mest
elskede salmedigtere.
Lissner skriver i et nutidigt sprog, som taler til mange med
trøst, håb, tvivl og tro. Han er repræsenteret i salmebogen med
8 egne salmer og 7 oversættelser.
Vi starter aftenen i kirken, hvor vi synger med på nogle af
Lissners dejlige salmer.
Efterfølgende bydes der på kaffe, te, varme hveder og lidt mere
sang med salmedigteren selv.
Alle er meget velkomne !
Menighedsrådene i Vilslev og Hunderup.
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FORMIDABEL INDVIELSE AF PETANQUEKLUBHUS
Torsdag den 12. marts var der gjort klar til indvielse af det nyrenoverede klubhus ”Troldebo” tilhørende petanque. Der var tilmeldt 40 personer (heraf 14 fra
Føvling), og vi havde en fantastisk dag.
Først dystede vi på petanquebanerne i et vejr, der ikke kunne bestilles bedre,
og så stod den på en ypperlig frokost med tilhørende drikkevarer.
De nymodtagne sanghæfter blev indviet med dejlig stemmekraft, så det hele
gik op i en højere enhed til stor tilfredshed for deltagerne.
Der skal rettes en stor tak til Elva og Erik Alberg samt Jytte og Johs. Bondesen
for et storslået arrangement.

PETANQUE HVER ONSDAG KL. 9.30
Husk at der spilles petanque hver onsdag kl. 9.30. Man møder op med en kande kaffe, hvorefter der trækkes lod om makker og modstander, således at alle
kan komme og deltage.
Der er ikke krav om forudgående kendskab til spillet. ALLE kan være med, og
der er mange, der kan give en hjælpende hånd.
Medlemskab for sommersæsonen er kr. 200,-, og så kan man spille alt det, man
har lyst til. Uden medlemskab erlægges der kr. 10,- hver gang, man spiller.
FORÅRSTURNERING
Der vil blive spillet en forårsturnering med spilledage mandag og torsdag. Sidste år var vi 16 deltagende hold, men der kan sagtens blive plads til nye deltagere. Deltagelse koster kr. 20,- pr. spiller.
Tilmelding hos Erik Madsen på tlf. 75 10 17 06 eller 29 70 17 06 senest mandag den 20. april.
Der er arrangeret en petanquetur til Mols Bjerge fra 18. – 21. maj, hvor 20 har
tilmeldt sig. Hvis andre har lyst til at være med, kan der formentlig bestilles
flere pladser i Fuglsøcentret. Prisen for 3 overnatninger inkl. morgen- og aftensmad vil være ca. 1.300 kr. Tilmelding til Alex Andersen på tlf. 29 70 28
72.
Alex Andersen
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SKÆRTORSDAG, den. 2.april, kl. 17
Fælles gudstjeneste i Hunderup Kirke.
Efter gudstjenesten serveres i lighed med tidligere år

et jødisk påskemåltid
i Samlingssalen.
I beretningen om udfrielsen fra slaveriet i Egypten fortælles,
hvordan døden, den sidste af de ti plager, gik israelitternes huse
forbi. Det skete, fordi de havde smurt blodet fra det slagtede
lam på husets dørstolper.
Folket skulle holde sig klar til at forlade Egypten i al hast så
snart Farao gav dem lov. Der var ikke tid til at lade dejen hæve,
og derfor måtte de spise usyret brød.
Der serveres udover lam og brød også bitre urter dyppet i saltvand, hårdkogte æg valnødde-æble tilbehør m.m.
Kom og hør om symbolikken omkring menuen.
Alle er velkomne !
.

Gratis billetter hentes hos Min Købmand, hos graver eller i
Vilslev Brugs.
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Gudstjenester i Hunderup Kirke i april

2/4

Skærtorsdag

Kl. 17

3/4

Langfredag

Kl. 11

5/4

Påskedag

Kl. 9.30

6/4

2. Påskedag

Ingen

12/4

1. s. e. Påske

Ingen

19/4

2. s. e. Påske

26/4

3. s. e. Påske

30/4

Bededagsaften

Kl. 11
Ingen
(Se side 27)

Konfirmander
Følgende konfirmander skal konfirmeres i Hunderup kirke søndag d. 3
maj kl. 10.
Anne Kirstine Aagaard Bjergmark Kirketoften 17, 6740 Bramming
Andreas Vejrup Knudsen
Refshedevej 2A, 6740 Bramming
Joakim Nørrevang Bertelsen
Kjærgårdsvej 40, 6740 Bramming
Jonas Ellegaard Burmeister
Skovtægten 6, 6740 Bramming
Sebastian Held
Fruerlundvej 3, 6740 Bramming
Alle er velkomne til konfirmationerne, og der vil blive reserveret pladser
til konfirmandernes nærmeste familie.
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
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
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
tlf. 6162 6190,
mail: jb@bpi.dk

HUNDERUP-SEJSTRUP
LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04
LANDSBY SCENEN
Anne-Bodil Frederiksen
Kjærgårdsvej 17, Hunderup
22 61 62 42
Annebodil@live.dk
LOKALRÅDET
Formand:
Helle Hvidtved
Kjærgårdsvej 48, Hunderup
75172417, 61331492
helle@hvidtved.com

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
tlf. 75173145, 28830845
mail gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
20 43 30 67

SENIORKLUBBENS UDFLUGT GÅR TIL FYN
TORSDAG DEN 11. JUNI
Mere herom i næste nummer
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Gymnastikholdet
3 - 4 år

Gymnastikholdet
5 år-0. kl.

Gymnastikholdet
Mor, Far, Barn
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