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HUSKEKALENDEREN
Hver tirsdag 18.30
Cykeltræning fra ”Rytterhuset”
Onsdage 15.30 – 16.30 Børnekor I Vilslev
Tor. 29. okt. 13.30
Seniorklubben: John Frikke om en tur til Sydhavet
ved Sydamerika og Antarktis
Ons. 4. nov. 19.30
Lis Bøggilg fortæller om tekstilkunst – skolen i
Vilslev
Tor. 5. Nov. 19.30
Foredrag om Darwin på Kjærgård landbrugsskole
Tor. 12. nov. 13.30
Seniorklubben: Mette og Poul Nørup fortæller om
en cykeltur langs Vestkysten
Tir. 17. nov.
Kommunalvalg og valg til lokalråd
Tor. 26. nov. 13.30
I seniorklubben fortæller Knud Erik Smidt om cykelturen til Paris med ”Team Rynkeby”
Tor. 26. nov. 19.00
Salg af billetter til ”Røverne i Rold skov”
Søn. 29. nov. 15.00
Familiegudstjeneste – juletræet tændes bagefter
Ons .2.dec. 19.00
Julekoncert i kirken med Rødding Børnekor ledet
af Ruth Bach Svendsen
Tor. 10. dec. 13.30
Luciaoptog og banko i seniorklubben
Lør. 12. dec. 18.30
Julefrokost i forsamlingshuset
Søn. 13. dec. 14 - 16 Juletræsfest i forsamlingshuset
Ons. 30. dec. 13 – 17 Hockey i hallen
Lør. 13. feb.
Rockkoncert i forsamlingshuset
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KØBMANDSGÅRDEN I SEJSTRUP
Den gamle købmandsgård i Sejstrup, der stadig emmer af historie og nostalgi var gennem 61 år i familien Bøgesvangs ejerskab. Under det nuværende navn ”Lunagård” har Tom og Berit på fornem vis formået at værne
om fortidens udseende og ånd.
Men hvordan var forholdene før i tiden? For at finde svaret herpå har jeg
talt med Ingrid Bøgesvang, der nu bor i Storegade i Bramming.
Ingrids svigerfar, Frands Bøgesvang, overtog forretningen i 1912 og drev
den frem til 1963, hvor den blev overtaget af Egon og Ingrid Bøgesvang,
der reelt allerede havde stået for driften de foregående 10 år.
Ingrid (født 1928) kommer fra Gørding og tjente som ung pige hos dyrlæ-

Egon til højre som ca. 10 årig. Hans mor med det hvide forklæde. Ca. 1938.

ge Hansen i Bramming, inden hun kom ud at tjene hos Niels G. Pedersen
på Ribevej i Sejstrup.
Egon (1927) tjente på den gård, som Søren Ingvartsen og nu H.C. ejer på
Kjærgårdsvej i Hunderup. På et dyrskue i Ribe i 1946 blev de ramt af
”Amors pile” og efter en lang forlovelse blev de gift i 1953. Samme år
blev de ansat i købmandsgården, som de så overtog 10 år senere. I mellemtiden var Maria (1956) og Hanne (1960) kommet til verden.
Livet i købmandsgården og i Sejstrup rummer mange gode minder for
Ingrid. Det var et hårdt slid, men der 4var også tid til at dyrke de mange
gode venskaber, der blev skabt.

Den gang var købmandsgården og foderstofforretningen en helhed. Egon
tog sig af foderstof, mens Ingrid var i butikken. Der skulle et godt personale til, og Ingrid sender mange venlige tanker til de dygtige og stabile
medarbejdere, der har været ansat. Mange boede i huset (hvor halvdelen
var indrettet til landbrug) eller var på kost, og den gensidige tilfredshed
har været så stor, at det har udviklet sig til varige venskaber. Af de mange
ansatte kan nævnes Anne Thim, Birgit Madsen, Arly Nielsen, Martin Thygesen, Andreas Andersen, Hanne Mikkelsen og Anne Kirstine Christensen (blev senere gift med sønnen fra Nisap i Farup).
Butiksdelen havde den typiske gammeldags indretning. Kaffemøllerne
snurrede, sirup skulle med besvær tappes fra en tønde, petroleum stod i
butikken, og alle kolonialvarer var i skuffer. Kunderne kom med de velkendte bøger, hvor de købte varer blev noteret, og så skulle der afregnes
efter en tid. Mange kom med æg, som blev leveret videre til ægpakkerier
(salmonella var et ukendt begreb). Arbejdet var meget omfattende, og det
var et særlig hårdt slid at rengøre og fernisere de mange trægulve.

Eksempel på udlejningsstel med logo.

Senere kom der linoleum, hvilket var nemmere at holde. Som supplement
til indtjeningen havde man også udlejning af service til fester. Ingrid har
gemt en skål med indgraveret logo som minde om den tid. Foran butikken
stod diesel- og benzinstanderne, mens5 den blå benzin til landmændene
skulle tankes på lagerpladsen.

I bygningen til venstre boede Egons forældre. Billedet er fra 1960.

I 1960 opførtes den nuværende silo (vi lægger især mærke til ”træet” på
tårnet ved juletid). Som ved alt andet betonstøberi, skal der støbes uafbrudt, så der blev arbejdet i døgndrift. Arbejderne holdt ofte til i huset, så
mens larmen stod på udenfor, gav det megen ekstra rengøring indenfor.
Der var fritid, men den var sparsom. En del weekender gik med campingture, mens reelle ferier var sjældne. Tankerne var altid hos firmaet derhjemme, og skulle man endelig have mulighed for at sætte sig og slappe
af, kom der ofte en opringning fra de ansatte om et aktuelt problem, der
skulle løses.
Det var derfor kærkomment, da der i 1973 kom et tilbud fra KFK i Esbjerg om at købe foderstofforretningen. Egon og Ingrid slog til, og Egon
blev nu ansat hos de nye ejere. Det var meningen, at butikken skulle køres
videre. Den gik godt i 1973, men da der også her kom et tilbud, blev butikken solgt til Arly og Karen Ann Andersen fra Darum. De følgende år
fulgte skiftende ejere, inden købmandsgården blev lukket som butik sidst i
6
70’erne.

Ingrid og Egon blev boende i Sejstrup. Noget landbrugsjord vest for jernbanen blev solgt, og så blev der opkøbt en byggegrund hos de mangeårige
venner, Poul og Poula Sørensen. Et nyt hus blev opført på Kirkevej 5, inden Ingrid og Egon flyttede til Bramming i 1997. Her fik Egon kun 3 år,
inden han døde i år 2000. Ingrid bor der stadig og er så aktiv, at det godt
kunne volde problemer at finde tid til vores lille samtale. Familien ejer et
sommerhus i Spanien, og den 20. oktober drog Ingrid – for mindst 50.
gang – til de varme himmelstrøg nord for Malaga.
Alex Andersen

Landsbyposten kan i øvrigt ses på7Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk

Byvandring fortsat

Hunderup Andelsmejeri
Ved en stiftende generalforsamling den 10. Februar 1885 forpligter 81
medlemmer med ca. 350 køer sig for, at hver leverer mælk til et nyt andelsmejeri. Allerede den 3. Juni 1884 indvejes den første mælk, og den 7.
Juni sendes det første smør med bane til København.
På den korte tid har man købt grund, opført bygninger, købt og installeret
maskiner – det er en handlekraft, som vi godt kunne bruge i dag. Formand
var Asmus Jæger, der også var regnskabsfører – det betaltes med 100 kr.
årligt. Anlægssummen var 14.500,- kr.
Det første regnskabsår var på 15 måneder, der blev leveret 1,7 millioner
pund mælk, der blev afregnet med ca. 45.000,- kr.. Overskuddet var
6.200,- kr. eller ca. 45 % af anlægssummen.
Om sommeren fra 15. Maj til 15. September blev mælken kørt ind 2 gange – årslønnen for kørsel var ca. 475,- kr.. Det var et stort arbejde at være
bestyrelsesmedlem med over 30 årlige møder. Nogle gange var bestyrelsen også ude at kontrollere ved mistanke om snyd (vand i mælken).
Først i 1925 gik man over til afregning efter fedt %. I 1931 blev mejeriet
udvidet og moderniseret. En strid om placeringen af en centralskole førte
til, at en del af leverandørerne i Sejstrup meldte sig ud med virkning fra 1.
Oktober 1944. Dermed forsvandt næsten 40 % af mælken, og mejeriet
blev for lille, og man måtte stoppe 1. Oktober 1948.
Derefter var der kartoffeloplagring, senere maskinfabrik og endelig nedbrydning for at give plads til boligforeningshuse.
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Hunderup Brugsforening
40 andelshavere gik i 1945 sammen om at oprette en brugsforening. Den
åbnede 10. December 1946 med Børge Jensen som uddeler, og det var
han de næste 40 år. Første formand var Kresten Bertelsen. Det var både
kolonialhandel og foderstof, og i 50’erne og 60’erne var det almindeligt at
se Børge Jensen ekspedere i butikken, for derefter at gå på lageret og udlevere foderstoffer.
Landbrugets overgang til mejetærskning i 60’erne betød investeringer i
tørreanlæg og en stålsilo i gården. Da så kornet begyndte at komme løst
og nogle gange lå helt ude på vejen, blev det lidt umuligt. Det medførte
også store underskud, så 1969 blev foderstofdelen solgt til Bramming.
I 1973 blev lageret omlagt til butik. Et af de faste punkter på bestyrelsesmøder var udestående fordringer. Det blev hver gang henstillet, at de skulle nedbringes. Det blev vist først løst ved overgang til kontant i 1973. Et
andet vigtigt punkt på møderne var kortspil – ifølge Kristoffer Smidt, der
var formand gennem 18 år.
Første års omsætning var ca. 238.000,-. Børge og Ene fik tilsammen
7.200,- kr.
Brugsen lukkede i slutningen af 2008 og er nu købmandsbutik.
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Personerne i brugsen er fra venstre: Inge og Arne Bruun Nielsen, Stoffer, Birgit, Ene og
Børge Jensen.

Multimedieshow om Darwin.
Ved Hans Erik Rasmussen.
Torsdag,d. 5. November. Kl. 19.30
Riddersalen på Riber Kjærgård.
Fantastisk foredrag/show tager os med på Darwins rejse.
På turen får vi både et indblik i personen Darwin og via hans
egne notater et indblik i den erkendelsesproces,
som ledte ham frem til formuleringen af evolutionsteorien.
Formidlingen er spændende og afvekslende – oplevet af
mange hundrede begejstrede skoleelever og voksne.
I pausen kan købes øl og vand.
Alle er velkomne. Gratis adgang.
Arr.: Hunderup og Vilslev menighedsråd.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
november.
1.november: Alle helgen.
kl. 9.30. Børnekor og kirkekor medvirker.
8.november. 22.sø.e.trin
kl. 10
22.november, Si.sø.e.trin. kl.9.00
29.november, 1.sø.i advent kl. 15. Familiegudstjeneste.
Derefter går man til købmanden, hvor juletræet tændes
og julemanden dukker op.

Onsdag, den 2. December kl. 19 : Julekoncert i Hunderup Kirke med Rødding Børnekor. 10
Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk

Syng julen ind
Kom og vær med når Rødding Børnekor
synger julen ind.
Onsdag d. 2. december
kl. 19.00 i Hunderup kirke.
Gratis og alle er velkomne.
Arr: Hunderup og Vilslev menighedsråd.
Onsdag,den 4.november,kl. 19.30
På Kongeådal skole i Vilslev
Fortæller Lis Bøggild om sit

arbejde som tekstilkunstner,
specielt om arbejdet med messehaglen,
som også lokale11var med til at sy.
Alle er velkomne !

Info Skærm v/købmanden
Som mange sikkert har bemærket kører infoskærmen nu med relevante
informationer fra vores foreninger og udvalg, det er tanken at der ingen
længe findes en person som bliver ansvarlig for opdatering af skærmen.
Samtidig kommer der et nyt og mere bruger venligt lay-out dog stadig
med fokus for informationsdelen !
Vi håber mange vil gøre brug af skærmen og ønsker man at mangfoldigøre information fra sin forening eller udvalg, sender man stadig materialet
til Hjemmeside udvalget,
bjerrum@newmail.dk
da alle informationer til skærmen ved købmanden hentes på hjemmesiden.

Tusind tak
Vi vil gerne sige tusind tak for alle de ting og sager folk donerede til vores loppemarked den 27. september.
De var imponerende så mange ting folk havde fået samlet sammen til os.
Loppemarkedet gav et pænt overskud, som skal bruges til omfugning af
huset, som vi har planer om at udføre i foråret 2010.

Hilsen
Bestyrelsen f.
Sejstrup Forsamlingshus
12

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

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.
13
Henvendelse til: Bente Nonbo, Rønnesvinget 2, tlf. 7517 2167
eller Aage Fredslund, Kirketoften 11, tlf. 7517 4032

Nyt fra Børnehaven:
Børnehaven har haft projekt i 4 uger om Skraldiade – en affaldskampagne under ”Hold Danmark Ren” som Esbjerg kommune har deltaget i.
Vi fik et brev fra Reno – ham fra genbrugspladsen. Han spurgte om børnene ville hjælpe ham med at holde naturen ren, og om de ville være
hans affaldsdetektiver. Det ville de gerne, så vi gik en tur i skoven og en
tur til Sejstrup
for at samle
affald, og føj
hvor var der
meget affald.!!!!
Børnene lærte
at affald ikke
må smides i
naturen, at
sortere affald
til genbrug,
og at der kan
laves nye ting
af affald. Vi
har bl.a. lavet
kunst, en kapselstøvlerenser, en flødebollemaskine, rytmeinstrumenter
og flotte dragter.
De ældste børn deltog i en stor skraldiade fest i Ribelunds festsal med
bl.a. musical om Reno
og hans venner.
Børnehavens årlige motionsløb blev afviklet med fem poster, hvor de
skulle sortere affald, synge og spille på instrumenter lavet af skrald til
”Fætter Mikkel”, hoppe i affaldssække, lege Kim`s leg med affaldsting
og vise affaldsdetektivtegnet.
Efter løbet fik vi frisk frugt sponsoreret af ASH frugt.
Som afslutning på projektet holdt vi en stor fest med kunstudstilling –
koncert – forskellige aktiviteter – frugtspyd og flødebollemaskinen der
virkede, så en flødebolle fik vi også.14

Hockey eller bordtennis for alle 30. december
Kom og vær med til hockey onsdag den 30. december i hallen (HSI) mellem kl. 13.00 og 17.00.
I samlingssalen vil der også være mulighed for at spille bordtennis.
Alle kan være med - både børn og voksne.
Vi deler ind i hold for at få nogle jævnbyrdige kampe.
Præmien er sjov og god motion.
Det koster kun 10 kr. for børn og 20 kr. for voksne. Betalingen går til leje
af hal.
Tag dine eventuelle julesmåkagerester med, som vi kan hygge os med i
pauserne.
Vi glæder os til en eftermiddag med fuld drøn på...
John, Per, Per, Kurt og Erik
15
Yderligere oplysninger på tlf. 75101254

SKAL HUNDERUP-SEJSTRUP
HAVE EN MAND I BYRÅDET?
Så nærmer valget d. 17. november sig med hastige skridt. Som for 4 år
siden er det også denne gang både med valg til lokal -og byråd.
Jeg har besluttet at stille op til 4 år i Esbjerg Byråd, da jeg stadig har både
lyst og mod til det lokalpolitiske. Jeg har været meget glad for et spændende arbejde de sidste 2 år i vores Lokalråd i Hunderup-Sejstrup.
Vi har sat gang i en spændende udvikling lokalt, vi har vist, at ting kan
lade sig gøre, også selvom vi kommer fra et af de mindste lokalområder i
Esbjerg kommune.
•
•
•
•
•
•
•
•

Skolen har vi stadig, trods alt.
Der er de sidste 3 år etableret 3 nye cykelstier i vores lokalområde.
Vi har som det første lokalområde I Esbjerg Kommune fået udarbejdet en Landsbyplan, som er lige på trapperne.
Vi er blevet skarpere på markedsføring og strukturering af lokale aktiviteter.
Byggeriet er så småt ved at komme i gang, trods finanskrisen,
både på kommunale og private udstykninger.
Det er lykkedes at komme på landkortet, på den gode måde, i
Esbjerg kommune.
Vi har formået at bevare vores dagligvarebutik, trods det at
Brugsen måtte lukke.
Vi er netop kåret som Årets Landsby i Esbjerg kommune.

Det skyldes en stor indsats af mange ildsjæle i vores aktive landsby. Jeg
har med stor glæde deltaget i udviklingen både som borger og medlem af
lokalrådet.
16

Desuden har jeg som medlem af LAG bestyrelsen haft mulighed for at
sætte fingeraftryk på udviklingen af andre landsbyer i Esbjerg Kommune,
ofte med udgangspunkt i de værdier vi kender her i Hunderup-Sejstrup.
Videreudvikling af lokalområderne kommer dog ikke af sig selv.
Det kræver fokus og benhårdt arbejde, og kommer jeg i byrådet, vil jeg
kæmpe for at Esbjerg kommune ikke glemmer landdistriktspolitiken. Derfor er det vigtigt, at vi er direkte repræsenteret fra landsbyerne.
Ved sidste valg fik jeg en stor støtte lokalt, en opbakning som jeg er meget taknemmelig for. Det har også været med til at give mig ”blod på tanden” og forsøge en gang til.
Jeg stiller op som nr. 3 på SFs liste i Esbjerg kommune.
Trods den høje placering er der ingen ”garanti” for en byrådsplads.
Da vi er sideordnet opstillet, kræver et valg nemlig mange personlige
stemmer. Det betyder i praksis, at får SF f.eks. 4 mandater i byrådet,
bliver jeg kun valgt, hvis jeg får 4. flest personlige stemmer af de 17 kandidater, der står på listen.

Jeg håber, det lykkes.
Jørn Boesen Andersen
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Hunderup Sejstrup Lokalråd
Et godt aktiv for sognet ~ et stærkt lokalråd
Som afgående formand for Lokalrådet, vil jeg gerne sige tak for 4 lærerige og
oplevelsesrige år i Lokalrådet.
Samtidig opfordrer jeg alle til at stemme ved Lokalrådet den 17. november
2009.
Lokalrådets formål er at bidrage til Hunderup/Sejstrups udvikling i overensstemmelse med beboernes ønsker. Dette gøres via Lokalrådet, der er kontaktled til
de kommunale, regionale og statslige myndigheder. Lokalrådet er ikke partipolitisk.
Lokalrådet har efter bedste evne og med de muligheder vi har haft, søgt at fremme sognets interesser.
Hvert forår har vi møde med kommunens Økonomiudvalg med Borgmesteren i
spidsen. Det er her Lokalrådet argumenterer for det, der kan fremme vort sogns
udvikling.
Lokalrådet består af 3 udvalg:
•
Helhedsplanudvalget: Udvalget fik hurtigt Borgmesteren med på, at få
afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan for Hunderup/Sejstrup.
Udvalget arbejder ihærdigt sammen med arkitekten Helene Plet. Vi har
store forventninger til dette projekt. Hunderup-Sejstrup er den 1. Landsby
i Esbjerg kommune, som får udarbejdet en helhedsplan.
Aktivitetsudvalget har fået tildelt kr. 25.000 fra LAG til en bålhytte, petanguebane og bænke. Placeringen af disse aktiviteter vil udvalget og arkitekten få ind i den fremtidige helhedsplan.
•

Markedsføringsudvalget: Udvalget har som et meget vigtigt punkt fået
hjemmesiden for Hunderup/Sejstrup fornyet og med bl.a. Pia Bjerrum,
Niels Jørgen Hvidbjerg, Thomas Hvidbjerg og Jeppe Skovsgård Christensens hjælp er den rigtig god. Alle der går ind på hjemmesiden får et fantastisk godt billede af, hvad sognet tilbyder af aktiviteter.
Udvalget har samtidig fået tildelt LAG midler til en info skærm, som er
placeret ved købmanden.
Lokalrådet har fået lavet en landsbyfilm, der har premiere i Kosmorama i
november.
18

Aktivitetsudvalget: Et sogn uden liv og aktivitet har ingen fremtid. Der sker
meget her i sognet. Børn og unge boltrer sig i hallen, på sportspladsen og i
Ungdomsklubben. Familieaktiviteter er der dog ikke mange af. Udvalget har
koncentreret sig om, er at lave aktiviteter, hvor alle kan være med, gerne
hvor der indgår fysisk aktivitet. Det er cykelture, kanoture og byvandringer.
•
Aktivitetsudvalgets håb er at aktiviteterne vil blomstre. Vi ser det ikke som
en stor ulykke, når en aktivitet ikke
bliver den store succes og må opgives, men finder det mere ærgerligt, hvis
det ikke bliver afprøvet.
Aktiv Forum er et rigtigt godt eksempel. En ide blev til et forsøg der har stor
succes.
Lokalrådet har udarbejdet en kandidatliste til valget den 17. november og jeg vil
hermed gerne præsentere kandidaterne:

•

•

Alice Juhl Høy 56 år, Kirketoften 15, Hunderup:
Alice har boet i Hunderup siden 1983 og er uddannet pædagog.
Alice opstiller til Lokalrådet, da hun gerne vil fortsætte det gode arbejde,
som Lokalrådet har igangsat, omkring udviklingen af landsbyen, som et
attraktivt sted at bo i for nye som nuværende beboere.

•

Helle Hvitved 55 år, Kjærgårdsvej 48, Hunderup:
Helle er aktiv i aktivitetsudvalget og er med til planlæggelse af årets aktiviteter.
Desuden træner hun på damernes gymnastikhold. Helle er tilflytter og har
boet i Hunderup i 2½ år. Hun vil gerne arbejde for at bevare det levende
miljø, som er i landsbyen, samt forskønnelse af byen. Helle er god til at organisere, gennemføre projekter og god til at formulere sig skriftligt.

•

Michael Bertelsen 36 år, Kjærgårdsvej 40, Hunderup:
Har arbejdet i Lokalrådet i 2 år. Opgaverne har været opstart af Hunderup
Sejstrups visionsplan, markedsføring, ny hjemmeside, filmprojekt og information, samt bidraget til Helhedsplansudvalget, herunder kontakten til Esbjerg Kommune.
Michael stiller op for en ny 4 årig periode, for at bidrage til stadig udvikling i
en positiv retning og derved forbedrer de fysiske rammer til gavn og glæde
for alle borgere. Synliggørelse af værdierne i lokalsamfundet er vigtigt,
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så tilflyttere har et rigtig beslutningsgrundlag til at vælge Hunderup-Sejstrup
at bosætte sig i.

•

Lejf Bjerrum Jørgensen 53 år, Sejstrupvej 19, Sejstrup:
Lejf har boet i Sejstrup siden 1985. Har været medlem af skolebestyrelsen
ved Hunderup skole, formand for HSUG og sidder som kasserer i HSI.
Lejf har siddet i det nuværende lokalråd i 4 år. Han vil gerne være med til at
videreføre det arbejde, vi har igangsat. Lejf har i Lokalrådet arbejdet med
markedsføring, hvor der er søgt LAG-midler til hjemmesiden og infoskærm.
Lejf vil arbejde på at få ideerne i helhedsplanen ført ud i livet.

Jimmy Nonbo 58 år, Rønnesvinget 2, Hunderup:
Jimmy opstiller til lokalrådet, da han vil være med til bevare lokal samfundet, så det ikke bliver til en soveby. Nærhed, social samvær og fællesskab
er noget han sætter pris på. Jimmy har tidlige boet i Bramming og flyttede
i 1996 til Hunderup. Jimmy har siddet i bestyrelsen for HSUG og i menighedsrådet. Han håber og tror, at han som en del af det nye lokalråd kan
være med til præge lokalsamfundet, så det kan blive ved med, at være attraktiv for os og mange nye tilflyttere.
Valget afholdes samme dag som kommunevalget den 17. november 2009. Her
vælges 4 lokalrådsmedlemmer direkte for en 4 års periode.
•

Lokalrådet består af 7 medlemmer. De resterende 3 udpeges efterfølgende af
sognets foreninger for 2 år ad gangen efter valget den 17. november og inden den
31. december 2009.
Lokalrådet konstituerer sig selv og formanden vælges blandt de direkte valgte.
Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Skulle du også have interesse i at opstille til Lokalrådet, vil jeg gerne høre fra dig
hurtigst muligt.
Med venlig hilsen
Bente Nonbo
Lokalrådsformand
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præsenterer

Røverne fra Rold
Et røverspil af Axel Frische og Flemming Lynge
Musik: Niels Clemmensen
Sangtekster: Hans Hartvig Seedorf Pedersen
Forestillinger incl. buffet, musik og dans:
Lørdag d. 9. januar kl. 18.00
Lørdag d. 16. januar kl. 18.00
Lørdag d. 23. januar kl. 18.00
Entré kr. 225,Hverdagsforestillinger:
Onsdag d. 13. januar kl. 19.30
Tirsdag d. 19. januar kl. 19.30
Torsdag d. 21. januar kl. 19.30
Entré kr. 75,-

Billetter sælges torsdag den 26. november 2009
kl. 19.00 til 21.00 i Sejstrup Forsamlingshus

Der kan betales med Dankort
(Billetterne sælges i den rækkefølge folk er ankommet,
og der sælges max 12 billetter pr. person)
Overskydende billetter sælges fra21
den 27. november på tlf. 3042 5980
mandag til fredag kl. 16.00 – 18.00.
Billetterne afhentes og betales efter aftale.

SENIORKLUBBEN INFORMERER
Oktober har foreløbig budt på spændende lokale foredrag.
Bente og Jimmy fortalte om baggrunden for deres engagement i skoleprojektet i Indien. De ved godt, de ikke kan hjælpe hele Indien, men den gruppe
børn, der kommer videre, er godt på vej. Systemet er nemlig sådan, at hvis
man gennemfører sin skolegang, er man garanteret en videregående uddannelse. Det, der startede som en tilfældig ferie, har nu udmøntet sig i en stor
forøgelse af skolesøgende børn samt mange personlige venskaber.
Arendse Dyssel havde valgt at fundere over sine næsten 25 år som landsbypræst. Med H.C. Andersens eventyr om det gamle egetræ som oplæg, blev vi
på spændende vis ført gennem udviklingen de seneste 25 år. Computerens
fremkomst som hjælpemiddel, er kirken i gang med de største forandringer i
mange år. Traditioner hører op, nye kommer til. Hvordan går det individet,
hvordan går det fællesskabet? Jo, der var meget at tænke over.
Torsdag den 29. oktober kl. 13.30 kommer biolog, John Frikke fra Darum, og
fortæller om en spændende tur til Sydhavet omkring Sydamerika og Antarktis. Vi vil høre om de specielle naturforhold på de kanter samt møde hvaler,
sæler, pingviner, albatrosser samt havfugle og papegøjer.
Torsdag den 12. november kl. 13.30 kan vi måske blive inspireret til en cykeltur, når Mette og Poul Nørup kommer og fortæller om deres oplevelser på
en tur langs vestkysten.
Torsdag den 26. november kl. 13.30 er det igen en helt lokal person, der skal
fortælle. Knud Erik Smidt var med på det meget omtalte cykelhold ”Team
Rynkeby”, der med mange kendisser på deltagerlisten kørte til Paris til afslutningen på ”Tour de France”.
GEVINSTER TIL BANKO
Torsdag den 10. december kl. 13.30 har vi den gode tradition med Luciaoptog med skolens elever. Denne dag vil der være bankospil, også for eleverne.
I den anledning vil vi gerne have gevinster at spille om.
Kender du en – eller vil du selv skænke en gevinst til seniorklubbens årlige
banko, kan du henvende dig til
Tage Jensen
tlf. 75 17 38 31 el. mobil 28 49 72 64
Knud Hansen
tlf. 75 17 37 84
Dagny Runge
tlf. 75 17 39 82
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Gerda Bjerrum tlf. 75 17 31 45 el mobil
23 92 96 45
Alex Andersen tlf. 75 17 28 72 el. mobil 29 70 28 72

Juletræsfest
I denne søde juletid…………………………………..

Søndag d.13. dec. 2009 kl.14.00-16.00
i Sejstrup Forsamlingshus.
Det bliver en hyggelig eftermiddag for store og små
med dans om juletræet til rigtig spillemandsmusik.
Måske kommer julemanden med en overraskelse, hvis
vi råber højt nok.
Med ønsker om en glædelig jul og godt -motions nytår
til alle
- samt hjertelig tak til alle dem, der har hjulpet med
store og små opgaver i gennem året.
Glædelig julehilsen fra

HSUG
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STAFETTEN
Ja, det er så første gang jeg er så privilegeret at få lov til at skrive stafetten, som er blevet sendt videre til mig af byens dejlige dagplejere.
Mit navn er Didde Hartvigsen, jeg er sygeplejerske og arbejder på den
medicinske modtagelse i Esbjerg. Min mand Jesper og jeg rykkede teltpælene op, tog børnene under armene og flyttede til Hunderup i Dec. 08.
Og hvorfor så lige Hunderup?
Vi stod pludseligt i et solgt hus i Bramming og skulle beslutte hvad der
så skulle ske. Hvor skulle vores børn vokse op? Vi læssede bilen med
sodavand, GPS og kritiske briller og tog på husjagt. Og sikke vi kiggede! Vi var vidt og bredt i vores søgen efter drømmeboligen. Men vi var
ikke engang afklarede i forhold til om vi ville købe nyt, gammelt eller
bygge selv. Så det var svært at finde det helt rigtige.
Med rundstykkekrummer i mundvigen og kaffe i koppen, mumler Jesper
en dag at der i Bramming ugeavis annonceres med salg af stor parceller i
Hunderup. Jesper er oprindeligt udlært hos Michael Vogt og har altid
haft et positivt indtryk at Hunderup-Sejstrup området, så vi blev enige
om at det da sagtens kunne være en mulighed. Så vi startede bilen op og
drønede ud på Nørlundvej. Her mødtes vi af en kornmark i fuld flor...
hmm vi trillede hjem igen. Vi kunne hurtigt blive enige om at det ville
blive hårdt at skulle bygge igen og især nu hvor vi havde Mille og ventede Frederik. Men alligevel føltes det rigtigt at vælge at bygge igen!
Jesper kunne også se fordelen i at få plads til at bygge et værksted, så
han bedre kan drive sit firma fra egen matrikel.
Og her står vi så! Om lidt runder vi vores 1 års jubilæum som borgere i
Hunderup og vi føler vi er faldet rigtig godt til. Begge unger nyder godt
af pasningen hos Ingermor og Jesper springer rundt som elegant elefant
til forældre barn gymnastik. Jeg var så heldig at være en af flere der
skulle presse en bebs ud på fødegangen sidst på året, så der stod en masse lækre piger med åbne arme og inviterede mig ind i en mødregruppe.
Dermed var der grobund for at danne en masse nye venskaber og blive
en del af samfundet.
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Nu har vi lige sået græs på alle vores kvm og i takt med græsfrøene, er
vores lille familie ved at slå rødder på Nørlundvej. Vi nyder godt af tilbuddene hos den lokale købmand og glæder os over at skolens små klasser fik lov at bestå. Inden længe sender vi Mille afsted på egen ben i børnehaven og vi er allerede begyndt at spekulere over hvordan vi mon skal
fylde huset ud når ungerne flytter hjemmefra. Så man kan vist godt sige vi
har lyst til at blive boende til vi skal have hjælp fra hjemmeplejen på Solgården.
Vi glæder os til næste sommer hvor græsset står grønt i haven og venner
og naboer kommer forbi til en øl eller sodavand på terrassen. Vi ser frem
til at se ungerne vokse op her i Hunderup og danne deres eget netværk,
mens vi selv kan glæde os over at vores hjem er vores trygge base.
Nu er appetitvækkeren på min historie vist fortalt, så jeg vil sende stafetten videre til den næste i rækken. Så kære Jane, værs’go... Glæder mig til
at læse din historie.
Sendes videre til Jane Rødgaard Andersen.
Didde Hartvigsen

Landsby Scenens Børneteater
Da vi ikke har fundet en ny leder for Børneteatret, bliver der desværre ikke noget børneteater dette efterår.
Vi håber det vil lykkes at få et børnehold op at stå omkr. februar 2010
– mere herom senere.

Hilsen
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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
Jette Bjerg Brix
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

SENIOR-KLUBBEN
Niels Bertelsen
Rønnesvinget 1, 75 17 38 03
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06

LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sigfred@bbsyd.dk
LOKALRÅDET
Formand, Bente Nonbo
Rønnesvinget 2, 75 17 21 67
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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Lone og arkitekten foran det nye graverhus.
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Esbjerg Kommune i gang med at etablere belægning på Møllevænget.

