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SOGNEKALENDEREN
Man

3. sep

19.30

Badminton (s. 8)

Lør

8. sep

Kl. 9

Petanque-stævne (s. 10)

Man

10. sep

Kl. 17

Gymnastik begynder (læs mere på s. 11)

Tirs

11. sep

Kl. 8.00

Temadag for konfirmanderne (s. 9)

Søn

16. sep

Kl. 11

Gudstjeneste i Hunderup kirke

Søn

16. sep

Kl. 11

Høstmarked i Kratskellet (s. 12)

Tirs

18. sep

Kl. 19

Filmaften i Sognehuset, Gredstedbro

Tor

20. sep

Kl. 13.30 Kvinders kamp under 1. verdenskrig (s. 13)

Tor

20. sep Kl. 12

Deadline til oktober-nummeret af LandsbyPosten

Søn

23. sep

Kl. 11

Høstgudstjeneste med kirkekor (s. 14)

Søn

23. sep

Kl. 13

Idéforum udstiller (s. 15)

Søn

30. sep

Kl. 9.30

Gudstjeneste i Hunderup kirke

Tor

4. okt

13.30

Lystige viser - danske sange - jyske toner (s. 13)

Søn

7. okt

Kl. 11

Gudstjeneste i Hunderup kirke

Kommende arrangementer
Tirs

23. okt

Kl. 8

Konfirmandforløbet begynder (s. 9)

Man

29. okt

Kl. 19

Lokalrådet: Årsmøde + foreningsmøde (s. 4)

Søn

18. nov Kl. 16

Tor

29. nov Kl. 19.30 Koncert med Camena-koret i Vilslev kirke

Lør

17. nov Kl. 18

Koncert med Beatsalmer i Hunderup kirke
Julefrokost (s. 30)

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:
www.Hunderup-Sejstrup.dk eller www.HSUG.dk

SOGNEARKIVET

v. Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67
Åben første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Nyt fra lokalrådet

aften indkalder vi til møde for for-

eningerne i området, hvor aktiviteHollænderskoven

ter af forskellig art kan koordineres.

Helle Hvitved fra Lokalrådet var

Vi forventer, at årsmødet kan afhol-

sammen med Jørn Boesen A nder-

des fra kl. 19.00 og en time frem,

sen til møde med Darum Lokalråd

således at foreningsmødet kan starte

ang. eventuel belægning af stierne i

kl. 20.00.

Hollænderskoven.

Lokalrådet har gennemlæst sine
Darum Lokalråd vil gerne støtte en

vedtægter og vil på årsmødet frem-

henvendelse til Esbjerg Kommune,

lægge fire ændringsforslag, bl.a.

men Hunderup-Sejstrup forventes

mht. antallet af medlemmer i og

at tage teten. Vi er helt indforståede

valgperioden til Lokalrådet.

med, at det forholder sig sådan, eftersom initiativet er opstået i Hun-

Færdselsuheld

derup.

Der er sket endnu et færdselsuheld
på Sejstrupvej ved nr. 8. Igen bliver

Vi er blevet sat i forbindelse med

det aktuelt at foreslå, at byskiltet

personen, der fik projektet med Da-

flyttes ud på den anden side af Sej-

rum Kirkesti op at køre, og Helle

strupvej 8/13, da trafikanter, som

indkalder Knud Runge samt kon-

ikke er kendt med forholdene, åben-

taktpersonen fra Darum til et ud-

bart har tendens til at køre for hur-

valgsmøde.

tigt i svinget på vej ud af byen. Lokalrådet vil gerne høre fra beboerne,

Årsmøde

om vi skal sende forslaget videre til

Lokalrådet vil afholde årsmøde

kommunen.

mandag d. 29. oktober i Sejstrup
Forsamlingshus’ lille sal. Samme
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Der arbejdes videre med skiltningen
af stierne i Vandværksskoven, og
forhåbentlig kan der ses resultater
allerede i år.
Lokalrådet diskuterede også, hvem
der kan komme på tale til årets for-

skønnelsespris - forslag modtages
med tak!
Claus Simonsen

Sejstrupvej nr. 8

Tak til bestyrelsen

Højspænding

En stor tak til en aktiv bestyrelse i
forsamlingshuset Hunderup - Sejstrup, for det store arbejde, der er
udført i forbindelse med renoveringen af toiletterne.

Formanden var d. 14. august til møde i Ribe med energi-, forsyningsog klimaminister Lars Christian
Lilleholt, administrerende direktør

Og til alle øvrige der har givet en
hånd med. Og samtidig en tak for
en hyggelig og god festaften d. 14
august.

for Energinet Eltransmission Henrik Riis samt ca. 450 mennesker der
kan blive berørt af den planlagte elmotorvej fra Endrup til Tyskland.

Med venlig hilsen
Eva og Niels Bertelsen

En slags referat kan findes andet
steds i Landsbyposten.
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Indbrud i graverhuset

Andre indbrud i kirker
Mange kirker har denne sommer

Så har vi haft indbrud i graverhuset

været hårdt ramt af indbrudstyve.

igen. De ubudne gæster kom forbi i

Præster og kirkens personale er ble-

begyndelsen af juli og har ødelagt

vet chokerede og frustrerede. På

porten og et vindue i graverhuset i

facebook har jeg set opslag fra man-

deres søgen efter vores dyre maski-

ge præster i området, og det er pri-

ner.

mært fra mine private kontakter, at
jeg har oplysninger om disse indbrud og tyverier. Ikke alle sager når
aviserne, radioen eller fjernsynet.
Fra Hodde har tyvene taget en del
maskiner, blandt andet en buskrydder. I Ansager er en plæneklipper
blevet stjålet. Men én ting er at bry-

Menighedsrådet i Hunderup tænker

de ind i kirkernes maskinrum og

store tanker om, hvordan får vi sik-

stjæle maskiner, noget andet er at

ret graverhuset bedre, men måske

bryde ind i selve kirken og stjæle

er det nyttesløst med alarm osv., for

lysestager,

som politiet siger ”så laver de bare

lysekroner,

dåbsfade

med mere - og det er sket forbav-

et hul i væggen næste gang.”

sende ofte denne sommer.

Indbrudstyvene er desværre rundt i

I Nørre Nebel og Outrup kirker har

Jylland denne sommer, da vi ikke

der været indbrud, vist nok uden

er den eneste kirke, der har haft be-

noget er blevet stjålet. Også i Jande-

søg.

rup kirke har tyve været på spil. I

Øv-hilsen Graveren
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Tørken har ramt
Hunderup kirkegård

Fåborg kirke og Arnbjerg kapel har

der været indbrud, og i Årre kirke
har tyven firet sig ned gennem taget

Tørken har været
slem i år, og det har
jeg også kunnet
mærke og se på kirkegården.

og haft en vinkelsliber med til at
bryde ind i jernskabet, hvorfra alterkalk og andre ting blev stjålet. I
Brejning kirke brød tyve ind for at
stjæle kirkens PH-lamper, og nåede

at få nogle lamper med, inden de

Da vand er en dyrebar ressource,
har jeg kun vandet det mest nødvendige, og det kan nu ses - nogle
buske skal helt op, og andre beskærer jeg, og regner med at de kommer stærkt tilbage til foråret.

blev skræmt væk af kirkens alarm. I
Brammings to kirker, Sankt Knud
Kirke og

Sankt Ansgar Kirke er

alterlysestager, syvarmede lysestager og dåbsfade blevet stjålet. Senest har Hjortlund graverhus og

Andet venter jeg med at beskære,
da det er for sent på året. Så håber
på jeres forståelse, hvis I har en
busk, der ser lidt ynkelig ud.

Kalvslund kirke haft indbrud.
Seneste nyt er fra i dag (21/8), hvor
formanden for Kalvslund menighedsråd har fortalt mig, at Esbjerg
Politi har fanget en tyv på fersk gerning, og at man har fundet tyveko-

ster fra mange af kirkerne, som er
nævnt ovenfor. Måske er tyven endelig blevet fanget? Men kan vi
undgå, at der kommer en ny bølge
af indbrud?

Mvh graver Lone Bruun

Præsten
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Badminton

ER FAMILIEKONTOEN
FYLDT OP?

Har du lyst til at spille badminton
på et blandet hold?
Vi er en flok lidt øvede til noget
øvede badmintonspillere, som mø-

Børnene er startet i skolen, hverdagen er begyndt og køleskabet
skal jævnligt fyldes op. Husk derfor at få fyldt Familiekontoen op,
så kan både far, mor og børnene
handle uden at skulle have penge
med.

des hver mandag aften kl. 19.30 21.00 i hallen for at spille på blandede hold (3-5 baner).
Vi er både damer og herrer, og hol-

Købmandshilsner
Anna Grethe

dene sættes til hver enkelt spilledag. Det er let at melde afbud, når
man har brug for det. Første dag er
mandag d. 3 september.
Der er plads til lidt flere, så velkommen til at komme til en prøveaften.

Få de gode tilbud

Følg med på Købmandens facebookside:

Spørgsmål m.m. til:

Min KØBMAND
Hunderup-Sejstrup

Eilif Pedersen, eilif@bihus.dk
Tlf. 75 17 28 17 / 40 17 28 17

Og se de mange gode tilbud og
andre informationer fra vores lokale købmand.
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Konfirmationsforberedelse
2018-2019

Forsamlingshuset går
nye tider i møde

Hermed lidt information om konfirmationsforberedelse i Hunderup.

Tirsdag 14. august var der fællesspisning i Sejstrup forsamlingshus. Her blev vi præsenteret for
Winnie Schaar og Vilslevkokken.

Konfirmationen afholdes søndag d.
5. maj 2019 kl. 10.
Konfirmationsforberedesen foregår i
Klublokalet i Hunderup tirsdage kl.
8-9.45 og følger skoleårets kalender.
Hver gang har vi morgenandagt kl.
8.15 i kirken, som alle er velkomne
til at være med til.

Winni Schaar kan sørge for opdækning, servering og mad til din
fest, og Vilslevkokken kan levere
maden til gode priser.

Vi begynder forløbet med konfirmationsforberedelse tirsdag d. 23. oktober.

Forsamlingshusets toiletter er desuden blevet flot renoveret hen
over sommeren, og står nu meget
indbydende og klar til store og
små fest lige sammenkomster.

Temadag: Tir sdag 11. september
og torsdag 4. april skal konfirmanderne være til temadag hos præsten,
nærmere program følger.
Indskrevet til Hunderup:
Frida Nørgaard Knudsen
Mille Hessellund
Ditte Dybdahl Andersen
Mette Lundgaard Andersen
Nellie Ørnskov Hermansen
Er du ikke blevet indskrevet?
Kontakt mig hurtigst muligt.
Med venlig hilsen,
Ole Witte Madsen
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PETANQUESTÆVNE FOR ALLE
Lørdag den 8. september kl. 9.00 - 15.00
Hunderup-Sejstrup petanque inviterer ALLE - både medlemmer og ikkemedlemmer til petanque og medfølgende hygge med følgende program:
Kl. 9.00
Kl. 9.30
Kl. 12.00
Kl. 13.00
Kl. 14.30

Morgenbord med kaffe og brød
3 runder petanque
Sildebord med medbragte drikkevarer
2 runder petanque
Afslutning med præmier, kaffe og småkager

I hver runde trækkes der lod om makker og modspiller, så ALLE kan være
med. Drikkevarer kan købes under stævnet.
Prisen for at deltage inkl. ovennævnte måltider er kr. 70,- pr. person.
Tilmelding til Alex Andersen (29 70 28 72) senest 5. september
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Gymnastik 2018/2019
Nu er det igen tid til sved på panden, fart og tempo, redskaber
- kun fantasien sætter grænser
Vi starter op i uge 37
OBS: Dame/Herre holdet starter først i uge 40!
Hold:
Forældre/Barn v. Karina B. Jensen

Onsdag kl. 16.30 – 17.30
3 – 4 årige v. Camilla Hejn + Jessica Schultz og Christine Nagstrup
Torsdag kl. 16.00 – 17.00
Mulighed for afhentning i børnehaven
5 – 6 årige v. Anne Bodil Frederiksen + Frida Knudsen, Teresa Søgaard
og Tasja Jensen
Mandag kl. 17.00 – 18.00
Springmix 0. – 2. klasse v. Mai F. Riddersholm + Stephanie E. Hansen
og Mette Andersen
Tirsdag kl. 16.45 – 17.45
Springmix 3. – 5. klasse v. Mai F. Riddersholm + Stephanie E. Hansen
og Emil Andersen
Tirsdag kl. 17.45 – 18.45
Dame/Herre gymnastik v. Leif Bjerrum og Åge Fredslund
Onsdag kl. 18.00 – 19.00
Vi glæder os til at se jer
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HØSTMARKEDET KRATSKELLET
16. SEPTEMBER 2018 KL. 11-16
Over tyve aktive deltager:
Tørvegravning i moserne
Gamle håndværk
Kunsthåndværk
Musik
Fortællinger om tørvegravning
Konkurrence med præmier
Smagsprøver
Blomsterfrø: Bytte eller salg
Billeder fra sidste år kan ses på hjemmesiden Myrthue – natur, kultur, læring
Arrangeret af Darum Lokalråd, Hunderup-Sejstrup Lokalråd og Myrthue –
natur kultur læring.
Adresse: Nørremarkvej 29, Darum Mark, 6740 Bramming

Besøg også Kjærgård Landbrugsskole, hvor der er Åbent Landbrug
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Torsdag den 20. september kl. 13.30 i forsamlingshuset
”HJEMMEFRONTEN”
Sønderjyske kvinders kamp under 1. verdenskrig

Tidligere journalist ved ”Dannevirke”, ”Vestkysten” og ”Jydske Tidende”
og redaktør af ”Æ Rummelpot”, Sven-Erik Ravn kommer og fortæller om
sønderjyske kvinders kamp på hjemmefronten under 1. verdenskrig.
Der er skrevet meget om soldaternes indsats under krigen, men hvordan var
det at klare skærene på hjemmefronten, når manden var sendt i krig?
Det kan vi høre mere om denne dag.
Torsdag den 4. oktober kl. 13.30 i forsamlingshuset

Lystige viser - danske sange - jyske toner
Vi er et lille kor fra Øster Lindet,der har eksisteret i mere end 50 år, og vi
har et meget varieret repertoire lige fra Halfdan Rasmussen over Karsten
Thomsen til Oscar Peterson.
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HØSTGUDSTJENESTE
I år holdes der høstgudstjeneste i Hunderup Kirke
Søndag, d. 23. september kl 11.
Kirkekoret medvirker.
Efter gudstjenesten inviteres I på en let frokost i Klubhuset.
Alle er meget velkomne !

Derefter kan man gå ind i Samlingssalen, hvor der kl. 13 – 16 er
IDEFORUM´s 10 års fødseldags udstilling
af hjemmelavede ting og sager.
Mange af tingene kan købes!
Menighedsrådet
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Udstilling IDEFORUM
I anledning af Ideforums 10 års fødselsdag, holder vi udstilling med et bredt
udvalg af hvad vi har fremstillet søndag den 23. september, kl. 13 til 16 i
Hallens Samlingssal.

Kom og kik. Mange af tingene kan købes og måske får du lyst til at være en
del af Ideforum. Vi mødes hver tirsdag aften fra 19 til 21 i vinterhalvåret og
har mange forskellige kreative aktiviteter. Det foregår på Hunderup skole,
indgang fra parkeringspladsen. Det er både for begyndere øvede og vi hjælpes ad med tingene. Alle er velkomne.
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Dåbsklude

Højspændingsborgermøde i Ribe

Nu er der dåbsklude i Hunderup
kirke.

Tirsdag d. 14. august var der borgermøde i Ribe med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og administrerende
direktør for Energinet Eltransmission Henrik Riis som hovedpersoner.
Borgmester Jesper Frost Rasmussen
var ordstyrer, og ca. 450 mennesker
var mødt frem.
Lars Christian Lilleholt lagde ud
med bl.a. at forsikre de tilstedeværende om, at Energinets projekt vil
blive bedømt af uvildige udenlandske eksperter, inden projektet bliver
sat i gang, og at man tilstræber at
resultatet bliver skånsomt for beboere og natur.

Dåbsklude bruges til at tørre dåbsbarnets hoved med, når barnet er
blevet døbt. Dåbskluden får barnet
med hjem som en dåbsgave og minde om dagen.

Senere på aftenen sagde ministeren,
at hans grundindstilling ville være,
at så meget som muligt af kabelføringen skal ske under jorden. Ministeren foreslog bl.a., at man kan
plante skov eller lave naturgenopretning i bæltet, hvor der evt. bliver
placeret højspændingsmaster - det
må betyde, at man er indstillet på at
købe de berørte områder af de nuværende ejere.

Dåbskludene i Hunderup er strikket
af Eva Bertelsen, og de er strikket i
mange forskellige mønstre. Det er
altid spændende, hvilken man får
med hjem.
Mvh graveren og præsten

Henrik Riis tydeliggjor de for de
tilstedeværende, at danskernes forventning om stabil elforsyning samt
16

et stadig stigende elforbrug gør ”elmotorveje” uundgåelige. Hvis vi
ønsker, at der altid er strøm i kontakten, må vi acceptere, at denne
strøm kan komme fra punkt A til
punkt B.

ledningsføringen blev lagt langs
E45 i øst, hvor udsynet alligevel er
”ødelagt” af motorvejen. Henrik
Riis fortalte, at der allerede er ført
ledninger denne vej, som er forbundet til kabelføring i Tyskland, men
at tyskerne også har lavet en kabelføring i vest, og hvis vi vil have forbindelse til denne - her kom vort
ønske om stabilitet ind igen - må
denne forbindelse til Tyskland løbe
i vest.

Riis blev også taget til indtægt for
en udtalelse om, at det endelige resultat ikke er et spørgsmål om penge, som det ellers var fremgået af et
tidligere møde.
Denne gang var der 450 mennesker
som hørte den øverste chef for den
aktuelle afdeling i Energinet sige, at
hensynet til beboere og natur ville
veje tungest i beslutningerne … vi
ser frem til at se denne udtalelse
ført ud i praksis.

Mange havde frygtet, at aftenens
møde ville være et informationsmøde med envejskommunikation, hvor
de fremmødte fik at vide, hvad man
havde besluttet på forhånd; men i
det mindste denne tilstedeværende
oplevede i højere grad et møde,
hvor hovedpersonerne oprigtigt lyttede til de fremmødte … og så må
vi håbe, at teknikken gør det muligt,
at i hvert fald en del af vore ønsker
kan blive opfyldt.

Det tekniske problem er, at mens
det er muligt og gennemprøvet at
lægge 150 kV kabler i jorden, er det
anderledes vanskeligt og forbundet
med risiko for ekstra støj på nettet,
hvis man lægger 400 kV kabler i
samme jord.

Vi har i det mindste ministerens ord
for, at ”han vil arbejde for at så
mange kilometer bliver gravet ned
som det er teknisk muligt”.

Henrik Riis blev i den forbindelse
hørt sige, at han kunne forestille
sig, at de nuværende 150 kV masteførte forbindelser i Sønderjylland
kan kabellægges i jorden, så beboerne i det mindste slipper for nogle
af masterne.

Claus Simonsen

Flere tilstedeværende foreslog, at
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Begravelsestale
Fredag d. 27. juli blev Egon Husted
Andersen (24. august 1933 – 22.
juli 2018) fra Hunderup sogn begravet på Gørding kirkegård ved
sognepræst Uffe Vestergaard. Herunder bringes begravelsestalen.

re, og skulle heller ikke mere, efter
84 år på denne jord, og frisk og klar
næsten til det sidste, og har kunnet
være i sit eget hus, indtil for få måneder siden. Tingene helt i naturens
orden. Men selvfølgelig altid trist
og smerteligt (stadigvæk) at skulle
sige farvel, for det et betydningsfuldt menneske, som kommer til at
mangle iblandt jer. Og det er et
stykke historie, der er til ende!

Da Gud i forlængelse af skabelsens
morgen, skabte menneskelivet, (ja,
hele skaberværket, den forunderlige
natur, som vi alle er en del af, og
som vi netop har sunget om i Op, al
den ting).

Men et godt liv er blevet levet, siden Egon kom til verden i Sejstrup,
men fik hovedparten af sit liv i
Hunderup, og netop i huset, som
han selv byggede i 1963, som en
ramme for den familie, som han
skabte og formede sammen med sin
Vera, og som han nåede at få 62 år
sammen med, i nærhed og forbundenhed, indtil sidste år, hvor han
måtte følge sin elskede til graven,
og netop herude på kirkegården,
hvor vi (om lidt) skal følge Egon
det sidste stykke ud, så han komme
ned til sin Vera.

Men da Vorherre blæste sin livsånde i os, og dermed gjorde os netop
til mennesker, da var hensigten at
livet skulle være godt, at livet skulle være til glæde og gavn også for
andre. Og det kan livet være på
mange måder, affødt af alle vore
forskelligheder, som de vidt forskellige individer, som vi alle sammen er. Men jeg er ikke et øjeblik i
tvivl om, at Egon Andersen, at han
(fuldt ud) har forvaltet sit liv efter
dets bestemmelse.

Men som en ramme for familien, de
to børn, John og Marianna, senere
hen blev det til svigerbørn, og børnebørn og oldebørn. Egon var som
menneske til det udendørs, både

En fantastisk og god far og svigerfar, og bedstefar (ikke mindre), og
sågar 3 oldebørn blev det også til.
Men forleden kunne Egon ikke me18

som murer, men også som fisker og
jæger.

der altid tilbage til sin skaber og
ophav, hvor vi skal hvile i Guds
favn, når vores tid på jorden er omme.

Og oprindelig var Egon hovedmanden bag alt, hvad der kom til at
hedde fodbold i Hunderup. Senere
hen blev det brevduerne og haven.
Og masser af hygge sammen med
Vera, og børnebørnene, når de kom
besøg, og det gjorde de heldigvis
ofte, til hygge og spil og due-unger
med bedstefars asparges-kartofler.

Det fik vi løfte om dengang, vi blev
døbt, af den Guds søn, som vandrede på jorden som et menneske af
kød og blod, som én af os, at han
med sit venskab vil være med os
livet igennem, ja, helt ind i dødens
nat Og Guds søn svigter ikke sit løfte.

Og senere hen med et dybt engagement i alle børnebørnenes gøremål,
stolt som en pave af dem alle sammen. Et langt liv og et godt liv i det
nære. Ikke ud på de store rejser,
men forbundet med sin hjemstavn i
det vestjyske. Vestjyde med det store ”V”, (lyder det til), med lune og
med humor, klar til at lave fis og
ballade, når det skulle være.

Det kan ikke bortfjerne savnet, men
det kan være den trøst, som vi kan
leve ved, at fra Guds favntag lukkes
ingen ude. Vi har læst fra Det gamle
Testamente: Herren er min hyrde,
han leder mig til det stille vand. Jeg
var lige ved at sige, som en parallel:
Sail along, Silver Moon. Det var
Solveig, der nævnte, at det var
Egons yndlingssang. Men den har
vi desværre ikke i salmebogen.
[Men måske kan den dukke op].

Og nu er der så blevet tyst omkring
Egon. Dagen er til ende, også selvom vi taler om 94 år. Men sådan er
det med det gode liv: som apostlen
Peter skriver et sted: én dag for
Herren som tusinde år, og tusinde
år som én dag. Den Guds livsånde,
som formede og skabte det store
menneske, som Egon var, den ven-

Guds fred være med Egon Husted
Andersen, og Guds fred være med
os alle.
Amen!
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Ekstraordinær
generalforsamling i K34,
den 21/8-2018

Situationen er:
Vores Købmand har opsagt sit lejemål af købmandsbutikken pr 31/122018. Efterfølgende har hun valgt at
forsøge at trække sin opsigelse tilbage, med den betingelse, at der
kommer en ny bestyrelse i K34. Bestyrelsen i K34 kan ikke bakke op
om den nuværende købmand og ønsker, hvis generalforsamlingen vil at
de fortsætter, at forsøge at finde en
ny købmand.

Dagsorden:
Valg af ordstyrer
Valg af referent
Valg af stemmetæller

Beretning fra bestyrelsen

Der er lavet rigtig mange investeringer i købmandsbutikken de seneste
2 år. Måske flere investeringer, end
der nogensinde er gjort. Vi vil nævne de største investeringer.

Beretning fra købmand Anna
Grethe
Debat og spørgsmål
Afstemning: Der skal stemmes
om hvorvidt der fortsat er
tillid til, at bestyrelsen i K34
fortsætter deres arbejde. Bestyrelsen stiller sit mandat
til rådighed, hvis der ikke er
opbakning til linjen.

Mælkekøler kr. 180.000,Fryser kr. 200.000,Frugt og Grønt køler kr. 64.000,Vinduer ved indgangsparti
Vindue kontor
Hylder i en del af butikken
Overdækning ved indgang
Reparation af asfalt på parkeringspladsen
Nyt tankanlæg med Go On

Bestyrelsen ønsker at fastholde
Købmandens opsigelse. Anna Grethe har gjort et kæmpe stykke arbejde i købmandsbutikken og vi vil
fortsat samarbejde med
Købmand Anna Grethe, således at hun kan komme
bedst muligt fra butikken.
Vi vil indlede en søgning
efter en ny Købmand, som
kan overtage butikken fra
årsskiftet.
E.v.t. valg af ny bestyrelse

Hvorfor har vi ikke tillid til Købmanden:

Vi har ikke tillid til, at AG kan drive en købmandsforretning i byen på
en rentabel måde.
Vi er bekymrede for, at butikken
ikke overlever året ud, og at vi
pludselig står helt uden en købmand. Tidligere på året blev K34
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kaldt til et hastemøde sammen med
Hunderup Sejstrup Fremtid, da
Købmanden meddelte, at butikken
ville lukke inden for en uge uden en
stor pengetilførsel.

hen over årene udviklet sig som
man kan se i skemaet herunder, til 1.520.749,- i 2017.
Købmanden melder om stigende
omsætning på 3% på sin facebook.
Af en omsætning på 7 millioner,
betyder det stigende omsætning på
ca. +210.000,-. Et anslået dækningsbidrag på 20%, vil medføre et
øget resultat på +40.000,-. Men altså stadig et underskud i omegnen af
300.000,- sammenlignet med 2017.

Købmanden har adskillige gange
undladt at betale husleje uden kontakt til bestyrelsen. I 2016 var der
udestående på et halvt års husleje,
som ikke var blevet betalt. Der er
heller ikke betalt husleje i 2018,
trods en aftale om begrænset husleje.

Vi har derfor ikke tillid til, at købmandens regnskab kan vendes til en
rentabel forretning. Det er derfor
vores vurdering, at vi pludselig risikerer at vores købmand bliver lukket af en kreditor, og vi dermed ikke har en købmand i byen. Vi ønsker at være på forkant med denne
situation, hvorfor vi ønsker at søge
en ny købmand.

Købmanden købte en fryser, tilbage
i 2016, til kr. 200.000,-. Fryseren
blev købt i K34’s navn og uden accept af K34.
Købmanden har ad flere omgange
meddelt, at hun flere gange ikke har
kunne betale sine regninger, til bl.a.
Dagrofa. En meget foruroligende
udvikling, da det er dem, der leverer varer.

Såfremt der ikke er opbakning til
bestyrelsens linje, stiller vi vores
mandat til rådighed for en ny bestyrelse.

Vigtigst af alt, Købmandens regnskab viser en stigende gæld, som
giver anledning til bekymring.
I 2013 var gældsposten i købmandens regnskab -589.000,-. Den har

Bestyrelsen i K34

2013

2014

2015

2016

2017

Resultat

67.701

-100.684

-18.393

-260.543

-342.732

EK

167.701

67.017

48.625

-211.918

-554.650

Gæld

589.586

772.000

802.546

1.401. 362

1.520.749
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Købmandens indlæg

rentabel købmandsbutik og har en
butik om 5 år.

Hvorfor står vi her i dag?
Det gør vi, fordi jeg og den nuværende bestyrelse ikke kan finde fælles fodslag for, hvordan vi samarbejder omkring butikkens udvikling, så Hunderup-Sejstrup også har
en købmandsbutik om 5 år.

Hvor skal der handles?
Bygningerne og udenomsarealer
skal vedligeholdes, således at alt
fremstår som en attraktiv og indbydende bygning både udvendigt og
indvendigt.

på mødet d. 21. august

Der skal efter behov udskiftes inventar, og laves en langsigtet udskiftningsplan, så udskiftninger kan
ske løbende og der findes midler til
udskiftningerne.

På Generalforsamlingen i K34 i
maj måned i år meddelte bestyrelsen klart ud, at butikkens vækst ikke kræver investeringer i butikken.
2018 har vist, at med investeringer
kan vores købmandsbutik få en
bedre omsætning og bedre økonomi.

K34’s bestyrelse skal skabe PR for
at få en større kundeflow ved butikken og benzintanken.
Der afholdes et møde den anden
uge i måneden, hvor bestyrelsen for
K34, købmanden og formanden for
købmandens venner er faste deltagere. Referat fra mødet udfærdiges
og bringes i næste måneds Landsbypost.

Jeg og alle mine medarbejdere arbejder hver dag hårdt, og konstruktivt for at skabe gode indkøbsoplevelser for vores kunder. Det gør vi
for at skabe gode resultater for butikkens drift, således at vi også i
fremtiden har en købmandsbutik i
Hunderup.

Jeg kan og vil gerne fortsætte som
Købmand i Hunderup.

Vi har en dejlig butik (bygningerne
er efter min mening perfekte) – vi
har mange loyale kunder og en stigende omsætning. En købmandsbutik, som jeg gerne vil kæmpe for.

Jeg kan og vil ikke tage ansvaret
alene, for at vi har en købmandsbutik i Hunderup om 5 år.
Der skal være en ansvarlig bestyrelse for K34, der vil samarbejde med
købmanden for projektet ”Vi har
også en købmandsbutik i Hunderup
om 5 år.”

I aften skal derfor afklare om den
nuværende bestyrelse i K34 kan og
vil skabe rammerne og bidrage til
butikkens udvikling, så der kan nås
en omsætning på 9,5 mio. kr. Et
mål som skal nås for at vi har en
22

Som købmand skal jeg sørge for, at
vi har gode tilbud, og at vi har et
attraktivt sortiment. Her kommer I
som borgere på banen ved at handle
lokalt og skabe drift i butikken.

mandsbutikken, der skal betale for
strømmen.
Vi har en stigende strømforbrug i
butikken til trods for, at vi har fået
installeret nye kølere. Der er nu aftalt med K34’s bestyrelse, at det
skal undersøges. Arbejdet er igangsat, og jeg afventer at få en rapport
på butikkens strømforbrug.

Det er vigtige faktorer ikke blot for,
at vi har en købmand i Hunderup
om 5 år, men også for at vi har en
landsby, som fortsat er attraktiv at
bo i og har fremdrift.

”Du tager ikke bestyrelsen med i
beslutninger om at købe inventar”

STRØMFORBRUG
Igennem alle årene siden 2012 har
vi diskuteret strømforbrug. Bl.a.
hvem betaler for strømmen til benzintanken?

Da vi i fik problemer med fryseren
og vi gentagne gange måtte have
Færch Køl på besøg, blev daværende bestyrelse orienteret. Trods dette
skete der intet, vi havde ingen dialog herom og ja, det kommer man
ikke langt med.

Vi har aldrig fået et svar før her i
2018. Vi har nu svaret, at det gør
købmandsbutikken.
Strømforbruget, som vi har betalt
fra 2012 til 2016, ser K34 som en
skjult husleje, idet der ikke er sket
ændringer i huslejen siden 2012. Er
ikke iflg. aftale med hverken Karina eller mig.

Var der ikke sket en udskiftning af
fryseren havde vi ikke haft en butik
i dag.
Jeg finder så de 200.000 kr. via lån
fra nogle af jer og via egne penge
og køber en ny fryser, og det er
udenom bestyrelsen.

Da Go’on kommer på banen, og
skal betale for strømmen, beslutter
nuværende bestyrelse, at der skal
installeres en bimåler, for det er for
dyrt at installere en hovedmåler.
Velvidende at der skal en hovedmåler til, for at Go’on kan betale for
strømforbruget.

Vi mistede omsætning i perioden
med en defekt fryser, vi mistede
kunder, vi havde SVIND, og selvom forsikringen dækkede noget, så
havde vi de 2 gange det skete, en
selvrisiko på 7.000 kr. og der var
mange ekstraudgifter i form af lønudgifter, affald m.m.

Jeg som købmand bliver ikke orienteret om, at bestyrelsen har taget
beslutningen om, at det er køb23

Selvom investeringen i den ny fryser var uden om bestyrelsen, anså
jeg dette for værende afgørende for,
at vi har en butik, hvor inventaret
var i orden.

deler jeg bestyrelsen og de beder
mig om at finde en ny køler, hvilket
jeg gør og de får materialet på den
nye køler. I en periode på ca. 2 måneder har jeg igen og igen besøg af
Færch Køl.

Det er korrekt at jeg har tilbageholdt husleje, hvilket er sket for at
få vores mellemværende ud af verden. Vores mellemværende er i den
forbindelse endelig afregnet i juli
måned 2018.

Det viser sig at der er en lækage,
hvor kølervæske siver ud, hvilket
betyder, at der i en periode blev
fyldt 3 kg kølervæske på hver uge.
Det kostede mig ca. 45.000 kr. i reparationsudgifter inden Færch Køl
endelig meddelte, at nu kunne de
ikke gøre mere.

Investeringer i kølere
FRUGT- og GRØNT-køleren
I juni måned 2016 får vi problemer
med frugt- og grøntkøleren. Den er
tæret i bunden, er utæt og kan ikke
holde temperaturen. Færch køl har
efter flere reparationer, som købmandsbutikken betaler, meddelt
mig, at de kan ikke gøre mere og at
der skal en ny køler til.

Heldigvis havde bestyrelsen i denne
periode taget beslutningen om, at
der skulle investeres i en ny køler,
der var dog 3 måneders leveringstid.
Jeg måtte så hurtigst muligt finde en
løsning, hvilket blev at jeg lånte kølere fra firmaet hvor vi købte den
nye køler.

Jeg går til bestyrelsen, som vender
tilbage og siger, at de selv vil reparere den. Hvilket de dog ikke gør.
Der går 6 måneder før butikken får
en ny køler. Vi mister kunder og
dermed omsætning, og vi har meget
svind i de 6 måneder.

Fra august til vi fik vores nyt mælkekøler installeret i starten af januar
måned 2018 mistede vi omsætning,
vi mistede kunder, vi havde
SVIND, og selvom forsikringen
dækkede noget, så havde jeg hver
gang det skete en selvrisiko på
7.000 kr. og der var mange ekstraudgifter i form af lønudgifter, affald
m.m.

Havde vi ikke fået en ny FRUGTog GRØNTKØLER har vi ikke haft
en butik i dag.
MÆLKEKØLEREN
I august måned 2017 begynder
mælkekøleren, ikke at kunne holde
den rigtige temperatur. Dette med-

En periode på 4 måneder som igen
blev dyr for butikken.
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Mellemværende – den nye mælkekøler
Jeg mangler at få en skriftlig aftale
omkring den nye mælkekøler. Jeg
kan ikke betale et beløb for noget,
som jeg ikke har dokumentation
for. Her tænker jeg regnskab og
revisor.

Vi arbejder hele tiden for at vi har
en købmandsbutik i Hunderup om 5
år.
”Hvorfor har vi ikke hørt om dette før?”
Jeg har nævnt det på de sidste 2 generalforsamlinger. Jeg har i flere
gange opfordret til, at vi skulle holde et fælles borgermøde. Det er
hver gang blev afvist begrundet i, at
man ikke kunne se formålet heri.

Nye hylder i butikken
Vi fik installeret nye vinduer i butikken, takket været BYGMA – det
krævede også nye hylder og det
blev starten på udskiftningen af
hylder i butikken.

Opfordringen til at jeg skulle arrangere et borgermøde kom bl.a. fra
Ole Møller, som står her i aften. Ole
oplever fra andre købmandsbutikker, at bliver der afholdt et borgermøde så sker der noget positivt i
området og hos købmanden. På vores 2 forsoningsmøder har jeg krævet, at der skulle holdes et borgermøde, vi var langt fra enige herom.
Men jeg holdt fast. Og endelig blev
vi enige, og det blev besluttet, at vi
skulle holde et møde, og det blev til
et ekstraordinær generalforsamling.

Butikkens hylder er gammelt, slidt
inventar fra Brugsens tid. Det er
meget svært at udnytte hylderne
fuldt ud, således at vi kan opnå en
optimal omsætning pr. km2 i butikken. Det betyder ekstra arbejde,
idet vi skal afsætte tid til at fylde
hylderne op flere gange ugentligt,
da overskudsvarerne står på vores
lager.
Takket været en frisk tømmer, Lars
Jensen og bidrag fra vores lokale
kunder blev det til flere hylder, og
da mælkekøleren skulle udskiftes,
blev det til endnu flere hylder. I alle
områder, hvor vi har fået nye hylder har vi fået en stigende omsætning og indtjening.

AFSLUTNING
Jeg vil sige tusind tak for fremmødet i aften, det har været virkelig
dejligt at se så mange her i aften.
Det er nu op til jer at afgøre om I
har tillid til, at den nuværende bestyrelse for K34 vil og kan arbejde
for at der er en KØBMANDSBUTIK i Hunderup om 5 år.

Vi har et ønske om at det skal ske i
resten af butikken, således at vi kan
få udnyttet butiksarealet 100% og
dermed skabe muligheder for øget
omsætning.

Købmand Anna Grethe Madsen
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Beretning fra bestyrelsen: Købmanden har opsagt sit lejemål pr.
31/12-2018. Efterfølgende har hun
valgt at forsøge at trække sin opsigelse tilbage med den betingelse, at
der kommer en ny bestyrelse i K34.
Bestyrelsen har ikke tillid til AG, og
ønsker - hvis generalforsamlingen
vil - at fortsætte med at forsøge at
finde en ny købmand.

Referat af mødet
om MinKøbmand
Skrevet af Helle Hvitved som referent på mødet.
K34 vil gerne takke alle for stor
opbakning på den ekstraordinære
generalforsamling. Selv om vi er
glade for opbakningen, er vi også
utrolig trætte at situationen. Vi vil
gøre, hvad vi kan, for at vi får en
god købmand, som kan videreføre
butikken. I skal nok høre nærmere,
når vi ved mere.
Mvh K34
K34 Ekstraordinær generalforsamling, 21/8-2018

Herefter fulgte en gennemgang af
alle investeringerne i de seneste 2
år. Derefter gav bestyrelsen en række eksempler på, hvorfor samarbejdet giver problemer. Det drejer sig
bl.a. om indkøb af en fryser i K34s
navn, og husleje, der ikke er betalt.
Desuden blev der gennemgået
punkter af købmandens regnskab,
der viser stor gæld.

Ole Jæger giver et oprids af K34’s
historie: For 9 år siden blev lokalerne tomme. Vi dannede et anpartsselskab, der skaffede bygningerne,
før de blev solgt. Vi betalte125.000
kr. for bygningerne. Vi fik en købmand. Det var ikke let. K34 betyder
Kjærgårdsvej 34. Vi ejer bygninger,
tank, inventar. K34 skal ikke give
overskud. Vi lejer hhv. lejligheden
og butikken ud.

Beretning fra Anne Grethe: Bestyrelsen og jeg kan ikke finde fodslag.
Jeg og mine medarbejdere arbejder
hver dag hårdt for at skabe gode
indkøbsmuligheder for kunderne.
Vi har en dejlig butik, loyale kunder
og en stigende omsætning. Bygninger skal vedligeholdes, så det er attraktivt. Der skal laves langsigtet
udskiftninger. Der har været en
række problemer.

Mødet i flg. dagordenen:
Lejf Bjerrum Jørgensen blev ordstyrer, Helle Hvitved referent, Ole
Vind, Svend Aage Nissen, Knud
Runge, Erik Bjergmark blev stemmetællere.

Strømforbrug er et af dem. Vi betaler for tanken, og bestyrelsen har
fået opsat en bitæller på anlægget,
men der skal en hovedmåler til, for
at GoOn kan betale for strømforbruget. Jeg er ikke orienteret om, at
bestyrelsen har taget beslutning om,
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at købmanden skal betale for el til
tanken. Problemer med fryser, køler, frugt og grønt har kostet dyrt i
reparationsudgifter samt mistede
kunder og svind. Der gik 6 måneder
før frugt- og grøntkøleren blev udskiftet. Mælkekøleren trak også ud,
og jeg mangler en skriftlig aftale til
regnskabet. Jeg har i to år bedt om
et borgermøde om butikken.

hjælpe K34 med omlægning af lån i
banken. Vi vil bakke op om bestyrelsen. De laver et godt og frivilligt
stykke arbejde. Vi vil ikke fravælge
Anna Grethe. Vores stemmer går til
den siddende bestyrelse.
Ole Møller fra Dagrofa: Der er stigende omsætning. Vi har lavet et
ambitiøst budget for 2018. Bruttoavancen er 20,1 – det er i den gode
ende. Der er sparet på lønnen. Der
er et overskud på 1.000 kr. efter de
første 6 måneder. Første halvår er
altid det sværeste. Vores forventning er, at vi ikke vil opleve et underskud i år. Omsætning måned for
måned viser et positivt indekstal.
Antal kunder er generelt stigende.
Kurvestørrelsen
(gennemsnitlige
indkøb pr. kunde) er ikke helt så
godt, men over gennemsnittet.
Hvordan lokker man kunderne til at
øge indkøb? Anna Grethe (AG) ligger over MinKøbmand på landsplan. Underskuddet i 2017 er bl.a. et
revisorteknisk indgreb, så resultatet
er ikke dårligere i 2017 end i 2016.
Det er svært at finde en ny købmand. Min vurdering af AG som
købmand er, at hun gør det rigtig
godt. I har en fantastisk flot butik.
Jeg så helst, at man fik klinket skårene.

Fremtidige ønsker: 1) bygningerne
og udenomsarealerne skal vedligeholdes, således at alt fremstår som
en attraktiv og indbydende bygning
både udvendig og indvendig. 2) Der
skal efter behov udskiftes inventar
og laves en langsigtet udskiftningsplan, så udskiftningerne kan ske
løbende, og der skal findes midler
til udskiftningerne. 3) K34’s bestyrelse skal skabe PR for at få et større kundeflow ved butikken og benzintanken. 4) Der afholdes et møde
2. uge i måneden, hvor bestyrelsen
for K34, købmanden og formanden
for Købmandens Venner er faste
deltagere. Referat fra mødet udfærdiges og bringes i næste månes
landsbypost. Jeg er glad for den
store tilslutning.
Debat og spørgsmål:
Jørn Andersen: Hunderup-Sejstrups
Fremtid (HSF) skaber initiativer til
at bevare. Formand Jesper Brix,
Ole Vind, Svend Aage og HC Ingvartsen. Vi har doneret midler til
tag + inventar fra forårsmessen. Vi
mener, at det er utrolig vigtigt for
byen, at vi har en købmand. Vi vil

Anna Grethe: bestyrelsen var underrettet om den defekt fryser, men de
gjorde intet. Derfor betalte jeg selv
en ny fryser. K34 valgte at købe
den, og dette gav en nedskrivning af
huslejen. Jeg har tilbageholdt husle27

je, for at ordne mellemværendet.

lyset af bestyrelsen. Jeg har ikke råd
til år som 2016 og 2017. Jeg skal
ikke stå et halvt år og miste kunder
pga. køler. Jeg kan drive butikken
med optimale forhold.

Claus Simonsen: Ulykkelig situation. Det lyder godt, det bestyrelsen
har gjort. Hvem kan køre butikken
bedre end AG? Ingen af jer kan trives uden hinanden. Problemet ligger desværre i, at vi handler for lidt
hos købmanden.

Bestyrelsen: Vi troede, at du vidste
det med bimåleren. Den gamle bestyrelse havde en aftale med dig
om, at du betalte tank-el mod, at
huslejen ikke stiger. Det drejer sig
om 15.000 kr. på halvandet år. Vi
har ikke midler til at optimere butikken. Kontrakten siger, at AG
vedligeholder tingene. Vi bryder os
ikke om AGs måde at opsige kontrakten og så komme tilbage. Vi siger intet om AGs store indsats i butikken. Vi er bekymret over den store rygsæk af gæld, og er bange for,
at en kreditor kan komme og få lukket butikken med øjeblikkelig virkning.

Anette Nielsen fra Darum: Du har
en fantastisk butik. Karina og du
har skabt butikken. Mange i Darum
bakker op om købmanden – men de
bakker op om AG. De forsvinder
ved en ny købmand. Stor ros.
Lena Randrup: Ros til både AG og
bestyrelsen. Prøv at finde sammen
ved hjælp af en forligsmand.
John Søgaard: Vi har haft Jesper
Brix og Michael Bertelsen som forligsmænd. Vi tror ikke, at det vil
hjælpe.

Kan I nedsætte huslejen? Kan I lave
en pulje af penge til køb? Kan I oprette flere anparter?

Jens Biltoft: I må finde ud af at arbejde sammen. I er der for os alle
sammen, og I er knyttet til købmanden.

John: Nedsættelse af husleje duer
ikke. K34 s regnskab skal også løbe
rundt. Anparter: det giver god mening, især med en ny købmand.

Mette Bjergmark: Man skal holde
sig for øje, hvorfor man går ind i en
frivillig bestyrelse. Bestyrelsen skal
ikke stå for driften af butikken. Det
er ikke deres rolle. I skal tage jer af
bygninger.

Afstemning: Stem ja, hvis du har
tillid til bestyrelsen. Det blev et ja.
Vi opgiver ikke stemmetallene.
Niels Bertelsens slutbemærkning:
Nu har vi bygget en fin forretning,
både pga. AG og bestyrelserne. Så
må I arbejde på at beholde den.

Er der mulighed for at klinke skårene?
Anna Grethe: Jeg føler mig ført bag
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Udvikling af
Hunderup kirkegård

Gudstjenester på plejehjemmet

Solgården

Hunderup menighedsråd har i sam-

Præsterne i Ribe Domprovsti holder
på skift gudstjeneste. Gudstjenesterne er som ofte velbesøgte af beboerne på plejehjemmet, men selvom
man ikke bor på plejehjem, er man
stadig velkommen til at deltage, og
det er en god anledning til at besøge
sine pårørende samt tage del i en
fælles aktivitet.

arbejde med graveren og en kirkegårdskonsulent udarbejdet en plan
for kirkegården. Nogle gravsteder
skal udfases, og der skal anlægges
både græs og beplantning på en anden måde.

Gudstjenesten forløber næsten som
i en kirke, dog er der klaver i stedet
for orgel, og der er en hyggelig og
uformel stemning.
Herunder kan du se både datoer for
gudstjenesterne på plejehjemmet
Solgården i Bramming. Der tages
forbehold for ændringer. Ring evt.
til plejehjemmet og hør nærmere.

Menighedsrådet ønsker at inddrage
sognet i forandringen af kirkegården. Man er velkommen til at snak-

Torsdag d. 13. september kl. 10.00
v. Charlotte Rossel

ke med menighedsråd og graver om
projektet. Senere på året vil menig-

Torsdag d. 27. september kl. 10.00
v. Thea Laukamp

hedsrådet indbyde til møde, hvor
bl.a. planen for kirkegården bliver

Torsdag d. 11. oktober kl. 10.00
v. Charlotte Rossel

fremlagt og drøftet.
Menighedsrådet

Torsdag d. 25. oktober kl. 10.00
v. Ole Witte Madsen
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Fællesspisning i Sejstrup Forsamlingshus d. 14. august
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FORENINGER I HUNDERUP & SEJSTRUP
FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Ole Bix Jensen, tlf. 40 37 77 32
Udlejning:
Pernille Jacobsen
Tlf. 75 17 24 02
sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen, tlf. 40 53 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 51 71 99 58
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Jesper Brix
Nørlundvej 2 , Hunderup,
Tlf. 61 62 61 90,
mail: jb@bpi.dk

HUNDERUP-SEJSTRUP
LOGEN
Jørn Høeg
Tlf. 20 34 13 04
1988hsfb@gmail.com
LANDSBY SCENEN
Jette Grøndal Rasmussen
Kjærgårdsvej 27A, Hunderup
Tlf. 40 24 82 48
landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET
Formand: Claus Simonsen
Fruerlundvej 7, Kjærgård Mark
Tlf.: 44 26 26 48
lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD
Formand: Lena Randrup,
Ribevej 80, Tlf. 75 17 30 97
randrupxlassen@gmail.com

K-34
Formand:
Jeppe Klingsten Sørensen
Tlf. 22 18 31 42
marjanna@live.dk
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum
Kirkevej 50,
Tlf. 75 17 31 45, 28 83 08 45
gerda_bjerrum@icloud.com

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
Tlf. 20 43 30 67
IDEFORUM
Formand: Mette Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup
Tlf. 30 13 23 72
mettepf@hotmail.com

De lokale mannequiner ved forårsmessen

