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HUSKEKALENDEREN
Ons. 28. maj. 19.00

Gospelkoncert i kirken derefter i teltet

Tor. 29. maj 17.00

Landsfest med moseløb, sildebord, landsbyscenen,
hockey m.m.

Fre. 30. maj 17.00

Landsbyfest med fodbold, hockey, lagkagekonkurrence,
modeshow, musik, Hunderup mod Sejstrup m.m.

Lør. 31. maj 9.00

Landsbyfest hele dagen – se aktiviteter i programmet

Lør. 31. maj. 8.30

Sommerudflugt til Als med menighedsrådet.
Hjem 21.00

Torsdag 6. jun. 14.00

Grundlovsmøde på Riber Kjærgård

Ons. 18. jun. 19.00

Hunderup skoles sommerkoncert i HSI (for sidste gang)

Tor. 19. jun. 9.00

Seniorklubbens udflugt til egnen omkring Ringkøbing

Man. 23. jun.

Sct. Hans fest på Kirketoften. Alle er velkomne

Søn. 29.jun. 10.00

Loppemarked i Holm Træbygs hal, Kirkevej 13

Man. 25. aug. 18.30

Kirkegårdsvandring Hunderup kirkegård

Lør. 6. dec. 18.00

Julefrokost i forsamlingshuset

Onsdage kl. 18.00

Tennistræning for børn

Onsdage kl. 19.15

Tennistræning for voksne (over 15 år)

Mærkedage / Nyfødte
Ny rubrik, som vi gerne modtager mange henvendelser til.
Tusind tak for al opmærksomhed i anledning af min 70 års dag både til festen
og derhjemme. Mange sommerhilsner fra Ingrid og Georg.
Marie Bebe og Morten Lauridsen har fået en søn, Malthe, den 2. januar.
3

Marlene Grundahl Nielsen og Michael Kristensen har fået en datter, Nanna,
den 31. januar.

Brugsens generalforsamling d. 22/4-08
Bestyrelsesformand Jens Biltoft aflagde formandsberetning, om året der
gik, på godt og skidt. Sidste år var det uddeler John Bang der var med ved
mødet, siden har vi haft Nele ansat, og nu siden 6 august er det Allan Jørgensen der er vores uddeler. Det var en turbulent tid vi var igennem sidste
år, men med god hjælp fra Klaus i Kongeådal og Kvickly i Ribe lykkedes
det at have personale i butikken.
Jens Biltoft omtalte, et par af de arrangementer der har været i Brugsen,
her vil jeg nævne den hyggelige aften, hvor julebryggen blev frigivet. Der
var Disney sjov for de mindste på lageret, og juleøl for de voksne i butikken. Meget hyggeligt, fin stemning og flot opbakning af børn og voksne.
Vi har investeret penge i tankanlægget. Der skulle etableres automatisk
niveau måling, hvilket nu er lavet. Allan har fra starten her i Brugsen været meget interesseret i at have Bake off, og dette er også allerede i gang.
Af kommende investeringer kan nævnes, at der på et tidspunkt skal laves
nyt tag på hele bygningen, og der skal investeres penge igen på tanken i
2010. Dertil kan komme uforudsete udgifter til køler eller lign.
Uddeler Allan Jørgensen kom med en fin forklaring om årets økonomi.
Og selv om det var en turbulent tid vi var igennem, kom vi ud af 2007 og
et overskud på 24.976 kr. Og det på trods af, at vi havde et indeks på 97,3
% på butikkens varer, som burde have været 103 % for at følge med prisudviklingen i 2007.
På benzin tanken er det især priskrigen i Esbjerg som betød væsentlig
nedgang i indtægten.
Alt i alt mangler vi 800.000,- kr. i omsætning i 2007, deraf skulle de ca.
600.000 være kommet fra benzinsalg.
Desværre ønskede Jens Biltoft og Jannick Knudsen ikke genvalg til bestyrelsen. Vi siger tak til begge for det gode arbejde de har lagt i bestyrelsen.
Ole Nagstrup modtog genvalg. Nye i bestyrelsen blev: Keld Østergaard
og Anna Bodil
Frederiksen. Vi ønsker begge velkommen.
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Bestyrelsen har konstitueret sig på følgende måde: som formand: Dorthe
Juul Thomsen, og næstformand: Brian Iversen.
Vi glæder os nu til arbejdet i den nye bestyrelse, og håber befolkningen
vil bakke op om Brugsen og dens stadige eksistens.
Har du nogle gode ideer til aktiviteter i/omkring Brugsen, andet varesortiment eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte Allan eller en af
os i bestyrelsen.
PBV
Dorthe Juul Thomsen

Prisundersøgelse
Bilka, Esbjerg vs. Daglig Brugsen, Hunderup
Inden vi tog ud og handle lavede vi en liste over en række almindelige
dagligvarer. Alle priser er normal priser.
Resultatet blev, at bilka kun er 12 kr billigere end Daglig Brugsen, Hunderup. hvis man derefter fjerner den statistiske ulighed, altså vores største
ulempe og vores største fordel, bliver forskellen på 46,90 kr.
Oven i det skal man også beregne den tid det tager at handle i Bilka. Det
tog os en halv time at finde alle varerne og komme gennem kassen. Det
skal siges, at vi gik lige efter varerne uden at gå hele bilka rundt og kigge
på andre varer. hvilket er svært, hvis man følger butikkens ''rute''.
I Brugsen tog det, med en vis hjemmebanefordel, 9 min.
Vi synes ikke det er en stor forskel, men det er op til folk selv at bedømme
om det er værd at give en halvtredser ekstra for at bevare en butik i nærområdet.
Mvh
Allan Jørgensen
Daglig Brugsen Hunderup
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Se en liste med de købte varer og priser på næste side

Varer
Letmælk
Økologisk Sødmælk
Youghurt alm.
Ymer
Havregryn Ota
Cornflakes Kellogs

Pris Bilka Pris Brugsen difference i kr Diff. i %
kr 6,75
kr 8,25
kr -1,50
kr 8,95
kr 10,95
kr -2,00
kr 12,25
kr 14,95
kr -2,70
kr 14,50
kr 17,50
kr -3,00
kr 7,95
kr 9,95
kr -2,00
kr 29,95
kr 30,95
kr -1,00

Frosne rundstykker hatting
Toastbrød
rugbrød (bager)
Rugbrød levebrød
Franskbrød bager
Himmelev lille postej
Hamburgerryg den grønne
Ost hel
Ost i skiver
12 æg

kr 19,95
kr 9,75
kr 19,75
kr 17,75
kr 16,50
kr 12,25
kr 19,95
kr 59,95
kr 29,95
kr 35,00

kr 21,95
kr 10,95
kr 22,00
kr 20,95
kr 20,00
kr 13,95
kr 20,95
kr 54,95
kr 34,75
kr 36,95

kr -2,00
kr -1,20
kr -2,25
kr -3,20
kr -3,50
kr -1,70
kr -1,00
kr 5,00
kr -4,80
kr -1,95

Medova the
Kaffe karat
Appelsinjuice rynkeby
Fun sport saft
1,5 liter coca cola

kr 15,95
kr 29,95
kr 13,95
kr 11,95
kr 17,50

kr 17,95
kr 33,95
kr 16,50
kr 14,95
kr 21,50

kr
kr
kr
kr
kr

1 kg hakket oksekød 8-10%
1/2 kg medister
1 hel stykke bacon kg pris
900gram skinke schnitzler

kr 89,90
kr 48,00
kr 47,90
kr 50,00

kr 50,00
kr 50,00
kr 50,00
kr 45,00

kr 39,90
kr -2,00
kr -2,10
kr 5,00

Iceberg salat
Agurk
2 kg gulerødder alm.

kr 8,00
kr 5,50
kr 17,95

kr 10,95
kr 8,00
kr 19,95

kr -2,95
kr -2,50
kr -2,00

Toiletpapir
6 8 ruller
vaskepulver miljøvenlig

kr 13,95
kr 35,95
727,6

kr 17,95
kr 32,95
739,6

kr -4,00
kr 3,00
-12

-2,00
-4,00
-2,55
-3,00
-4,00

Vedr. booking af ”Forsamlingshuset”
Til orientering:
Står du og gene vil have fest el. lignende, hvor du skal bruge
”Forsamlingshuset” skal du ringe på ”Forsamlingshusets” telefon:

75 17 24 02
(og ikke til bestyrelsen)
hvorefter du får direkte kontakt til forpagterne på
”Restaurant Kammerslusen”
MVH
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STAFETTEN
Egelygaard d.13-5-08

Vi takker Fam. Hoeck Storkehave for ”Stafetten”.
Det er nu ca. 1 ½ år siden vi forelskede os i Egelygaard. Der var
ingen tvivl, vi har begge altid gerne ville bo på landet, og med Egelygaard fik vi en gård der både ligger på landet og har landsbylivet.
Lidt om os: Jonny kommer oprindelig fra Norge, og jeg er opvokset
i Ribe.
Jonny er pædagogstuderende og jeg arbejder ved Holger Christiansen a/s i Esbjerg. Sammen med os på Egelygaard bor Jonnys
datter Daniela og vores schæfer Joka. Vi boede sammen i Esbjerg
et stykke tid, mens vi søgte efter det helt rigtige.
Vi husker tydeligt den dag vi skulle ud og se Egelygaard. Vi blev
taget venligt imod af Eva og Niels, som begyndte rundvisningen,
indtil ejendomsmægleren kom. Vi sagde ikke et ord til hinanden,
men vi havde svært ved at skjule begejstringen. På vej hjem fik vi
talt om tingende og ringede straks til ejendomsmægleren med vores bud. En halv time efter ringede han tilbage med de gode nyheder. Egelygaard skulle blive vores fremtidige hjem. Vi har nu fået
rigtig meget plads, og holdte derfor loppemarked sidste sommer.
Sammen8 med familien fik vi skrapt en masse ting sammen som vi
pænt fik sat op i gildesalen/teorilokalet. Det var nogle hyggelige da-

ge, hvor vi var så heldige at møde en del fra byen. Hunderup er en
levende landsby, det så vi med det samme, og er kun blevet bekræftet i det siden. Vi er glade for at skolen fik lov til at forsætte, om
dog i en ny form. Vi håber på at få brug for den, hvis storken skulle
komme denne vej. Ligeledes er vi glade for at vi har en super velfungerende Brugs.
Vi nyder at bo her. Indtil videre har vi haft fornøjelse af Landsbyscenen, hvor alle er søde og hjælpsomme.
Det har været en fornøjelse at møde så mange venlige naboer og
borgere i Hunderup.
Tak for den varme velkomst! En særlig tak til Eva og Niels som har
fortalt os mange spændende ting om Egelygaard og Hunderup.
Med venlig Hilsen
Jonny Nordgård & Karina B. A. Andersen, Egelygaard, Kjærgårdsvej 21.
”Stafetten” gives hermed videre til Inge lise og Elo Fillipsen Nørlundvej 1.

Velkomstpakke
Er du flyttet til Hunderup/Sejstrup efter 1. januar 2007, kan du modtage
en Velkomstpakke til en værdi af ca. 15.000,- kr. fra lokale erhvervsdrivende og foreninger.
Henvendelse til: Bente Nonbo, Rønnesvinget 2, tlf. 7517 2167 9
eller Aage Fredslund, Kirketoften 11, tlf. 7517 4032

Grundejerforeningen Kirketoften holder Sct. Hans Fest
mandag den 23. juni 2008 på runden i Hunderup.
Alle i Hunderup-Sejstrup er velkommen.
Vi starter kl. 18.00 i teltet på det grønne område,
hvor vi nyder vores medbragte mad.
Du/I skal selv medbringe stole, bord, tallerkner, bestik,
kopper, drikkevarer og mad.
Der vil være mulighed for at grille på en stor grill.
Efter spisning er der fælles leg for børn og voksne. Herunder rundboldkamp (børn mod voksne).
Ved bålet synger vi nogle fællessange.
I år vil båltalen blive holdt af Alex Andersen.
Vel mødt.
Venlig hilsen
for Grundejerforeningen Kirketoften
Mette Bjergmark, Kirketoften 17
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Grundejerforeningen Kirketoften
Grundejerforeningen Kirketoften har købt en ny spændende gynge
til legepladsen på runden (Kirketoften). På vores arbejdsdag blev
gyngestativet sat op. Hunderup-Sejstrups Fremtid har givet et tilskud til gyngen, og Morten Lauridsen satte selve gyngen op.
Grundejerforeningen håber, at alle børn i Hunderup Sejstrup vil blive glade for "fuglereden".

Grundejerforeningen Kirketoften har i år fået nye medlemmer. Alle
der har interesse i, at forny og vedligeholde vores 2 legepladser og
det lille stiareal mellem Kirketoften og Rønnesvinget kan blive medlemmer. Det koster 400 kr. om året.
Vi holder generalforsamling i februar, arbejdsdag i april og Sct. Hans
fest i juni. Sct. Hansfesten er ikke kun for medlemmer. Vil du/I gerne
11 Bjergvære medlemmer, kan du/I henvende jer til formanden Mette
mark, Kirketoften 17, tlf. 75 10 12 54.

FRA SKOLEN .
2. og 1. klasse har i en uge haft emne om mors og fars arbejde.
Vi skulle interviwe mor og far og fortælle vores kammerater
om det og skrive om det.
Fredag skulle vi lave en bod. Det var det bedste i hele ugen. Vi
skulle alle sammen lave noget….
Os kokke var i køkkenet. Vi skrællede frugt og grønt og brugte
knive. At være kok er svært og der er meget at lave, og man
skal være hurtig….
Jeg var designer og jeg var også sælger. Det var rigtig sjovt…
Vi skulle lave æsker. Vi havde travlt. Så fandt vi på at nogen
blev gode og hurtige til at folde og nogen andre til at klistre. Så
gik det godt….
Vi arbejdede med at lave plakater og skilte….
Det er sjovt at være butiksansat. Det har jeg prøvet i skolen. Vi
fik mange $ som nogen havde lavet. Alle børn i skolen fik en
pengeseddel, Så kunne de købe i boden…
Vi blev lige færdig til 10-frikvarteret, så skulle vi sælge det.
Det var Shawn Mathies og Cecilie.
Det blev hurtigt solgt. Det var den bedste dag.

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

Billeder fra skolen
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Landsbyfesten 20
Onsdag d. 28. maj
19.00

Gospel Gudstjeneste i Hunderup Kirke

20.00 – 22.00 Salg af Kaffe/the og kage i teltet
22.00

Teltet lukker

Fredag d. 30. ma

Torsdag d. 29. maj
17.00

Landsbyfesten åbner
Telt og køkken åbner
Hoppeborge
Skydetelt
Vandret elastikspring
Fiskedam og tombola

17.00

Hockey turnering starter

17.50

Opvarmning til moseløb

18.00

Moseløbet

19.00

Gratis sildebord

Åbningstale v/
Lars Søgaard,
Formand for HSUG
19.45

Hunderup
Sej

Præmieoverrækkelse for
moseløbet

20.00 14
– ca. 21.00
Indslag fra LandsbyScenen

16.00

Landsbyfesten åbner
Telt og køkken åbner
Hoppeborge
Skydetelt
Vandret elastikspring
Fiskedam og tombola

17.00

Hockey turnering starter

18.30

Fodbold serie 3

19.00

Fredags-fight: Hunderup m

19.40

Lagkage-konkurrence

20.30

Modeshjow

22.00

Musik v/Danablue.
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Lørdag d. 31. maj
09.30

p/
jstrup
10.30

Landsbyfesten åbner
Telt og køkken åbner
Gratis kaffe og rundstykke.
Sponsor: KongeÅbageriet, Gredstedbro
Børneloppemarked
Hoppeborge
Skydetelt
Vandret elastikspring
Fiskedam og tombola
Cykelløb for alle

11.00 – 13.00

Pony-ridning

12.00 – 15.00

”Børnenes eftermiddag” - sjove boder og
aktiviteter for store og små

13.00 – 15.00

Ansigtsmaling for de mindste i teltet

aj

mod Sejstrup

13.00

Cykel-ringridning

14.00 – 14.30 Udendørs gymnastikopvisning af
DGI Juniortræningshold
14.30

Musik-festival

15.00

Spil uden grænser

16.00

Fodbold serie 5

16.30

Finale i:
Skydning
Hockey
Vandret elastikspring

17.30

Præmieuddeling

18.00

Fællesspisning i teltet

20.00 – 21.30

Musik v/Beverly Band m/ Adam Beverly

22.00

Musik v/Gypsy Queen

02.00

Teltet lukker - Landsbyfesten 2008 er slut.15

Grundlovsmøde
på Riber Kjærgård den 5. juni.
Program:
Kl. 13,45: musikken spiller op
- 14,00: velkomst og fællessang
- 14,10: grundlovstale: højskoleforstander Mads Rykind
Eriksen. Rødding højskole.
- 14,40: fællessang
- 14,50: musik
- 15,10: kaffe m.v.
- 15,30: gymnastikopvisning: Bramming Gymnastik- og
Idrætsefterskole
- 16,15. afslutning
Alle er velkommen

Entre: voksne 30 kr, børn gratis

Hunderup-Sejstrup Sogneudvalg

Riber Kjærgård

Vilslev sogns foreninger

Parken er gjort forårsklar
Vi har ryddet op i de døde træer - og de huller, der blev i beplantningen
derved, er allerede fyldt ud af nye friske skud. Stierne er blevet jævnet og
gjort lidt bredere, men der er stadig hemmelige stier til børnene. Der er
kommet nye borde og bænke, der er blevet høvlet bløde og lækre, så man
kan nyde sin kaffe i solen ved søen. Græsplænen er velholdt, for det sørger frivillige borgere for. Ud mod vest er der kommet en solnedgangsbænk, hvor man kan nyde en medbragt forfriskning til gravændernes
snadren. 16

Der er ingen fremtid i den lokale kajaksport, men vi fik da målt dybden på
den forreste sø til godt 2 meter – men så skulle man også være hurtig, for
det dybe område er ikke ret stort. Søerne rundt omkring er knap så dybe,
men bunden er mudret, så badning er heller ikke tilrådelig. Det er sikrere
at stå ved bredden med en ketcher og fange smådyr – især om foråret før
brændenælderne vokser op.
Parken er til for at blive brugt, så benyt jer af den!
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1. KLASSES LOPPEMARKED
KOM TIL LOPPEMARKED
SØNDAG DEN 29/6-08 FRA KL. 10:00 – 14:00
I HOLM TRÆBYG’S HAL
KIRKEVEJ 13, SEJSTRUP
Du har nu chancen for, at få ryddet op på loftet,
børneværelset, i garagen osv.
Saml det hele sammen, og bestil en standplads.
En stand koster kr. 50, som vil gå i
Hunderup skoles 1. klasses klassekasse.
Stole, borde o.l. skal selv medbringes.
Der vil blive solgt kage, pølsehorn, saftevand, kaffe og
the, som ligeledes går i klassekassen.
Henvendelse til:
Bente Held 75174009
Pia Ebbesen 75101904

Konfirmation i Hunderup Kirke 2008
På konfirmandernes (Hunderup Kirke) og forældres vegne siger vi tak for al opmærksomhed ved vores konfirmation søndag
d. 4. maj 2008.
Line Truelsen, Søren Aksel Bjergmark, Anni Jochimsen, Sean
Jepsen, Karen Sørensen, Thomas Clausen, Rikke Jochimsen,
Tina Andersen, Michael Schmidt, Jonas Andersen, Per Jepsen,
Camilla18Harreby, Mads Kjeldstrup og Joachim Jacobsen.

HAVEKVINDE/MAND

Vilslev Præstegårdsudvalg mangler en person der kunne
tænke sig at passe præstegårdens have !!
Arbejdsmængden udgør 60 til 80 timer årligt.
Lønnen er ca. 110,- i timen plus feriepenge.
Du planlægger selv din arbejdstid.
Vi forventer bare en pæn og velholdt have.
Har du tid og lyst til at hjælpe os med det, så henvend dig
til nedenstående for yderligere informationer.
Karl Johan Bendorff
Tlf. 75431629

OBS: HAR DU NOGET GAMMELT JERN,
METAL EL. ANDET BLIK SÅ HUSK 19
CONTAINEREN VED FORSAMLINGSHUSET

Vi præsenterer Bramming Hundecenter
For enden af den lange grusvej - hvor Karen og Ole Jæger har bosat sig i
det første hus - støder man på adressen Puggårdsvej 17 på den nyeste selvstændige forretning i sognet.
Her har Charlotte Hansen på 34 år, der kommer fra Skanderborg, slået sig
ned som specialist i alt inden for hunde. Før jeg kommer inden for i butikken, bliver jeg lige vist om til en perle af en have med en idyllisk sø. Besøgende til butikken bør slå et smut forbi denne flotte udsigt.
Pladsforholdene i Skanderborg var for små for Charlotte, som derefter gik
på udkig efter en ejendom i det sydlige Jylland eller Fyn. Den første ejendom, der blev besigtiget, var Puggårdsvej 17, og den faldt Charlotte pladask for og flyttede ind 1. juli 2007. Her er plads både indenfor og udenfor, og så er der ro.
Inde i den velordnede butik bliver jeg hilst velkommen af hunden, Malthe,
på 9 mdr. De øvrige beboere er schæferen Tim på 7 år, papegøjen Gustav
på 2 år og en sydamerikansk buskhaleegern.
Charlotte har foretaget et skift fra IT-branchen. Hun har den nødvendige
uddannelse til at tage sig af alt inden for hunde og har suppleret med en 3årig uddannelse som dyreadfærdsterapeut.
Hun driver en internethandel med alt inden for foder og udstyr til hunde
samt deres ejere. Travlheden er så stor, at det kræver 10 timers arbejde
hver dag. Derfor er der kun åbent i butikken om lørdagen. Charlotte lægger vægt på en god rådgivning for kunderne, både i butikken og på internettet.
Allerede i efteråret 2007 startede Charlotte op med hundetræning. Her i
sommertiden foregår det torsdag aften og lørdag formiddag. Om vinteren
er det kun lørdag. Der gives alle former for træning. Det kan være på store
hold eller som individuelle timer. Al hundetræning starter på det niveau,
som hunden befinder sig på.
Som næsten nytilflyttet har Charlotte ambitioner om at blive integreret i
vort lokalsamfund. Man må gerne ringe og bede om hjælp i forskellige
sammenhænge. Skulle en forening mangle lidt IT-ekspertise, vil Charlotte
gerne øse ud af sin viden fra tiden i denne branche.
Velkommen til Hunderup-Sejstrup.
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Charlotte Hansen med hunden Malthe

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
juni.

01. juni, 2. sø. e. trinitatis kl. 09.30
08. juni, 3. sø. e. trinitatis kl. 10.00
15. juni, 4. sø. e. trinitatis kl. 17.00
22. juni, 5. sø. e. trinitatis kl. 11.00
29. juni, 6. sø. e. trin. TK-H kl. 09.00
Se mere på:
www.vilslev-hunderup.dk
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SENIORKLUBBENS UDFLUGT
Torsdag den 19. juni er der udflugt i seniorklubben.
Turen starter kl. 9.00 fra kirkens paekeringsplads. Turen går til egnen omkring Ringkøbing. Først til Hangårds have, hvor vi forventer at være kl.
ca. 10.30. Der er rundvisning og derefter spises den medbragte mad. Evt.
drikkevarer skal købes der.
Ca. kl. 13.00 besøger vi ”Keramikkens hus”, hvor der er arbejdende værksted og virkelig meget keramik at se. Vi opholder os der en time.
Så køres der til Søndervig, hvor der er en international festival med bygning af sandskulpturer. Her får vi eftermiddagskaffen og ca. 16.30 er der
afgang mod stausø, hvor der spises aftensmad kl. ca. 17.30. Hjemkomst
ca. kl. 20.00.
Turen koster kr. 250,- incl. eftermiddagskaffe og aftensmad.
Tilmelding senest 10. juni til tlf. 75173803 eller 75431203

Kender vi selv landsbyen Hunderup-Sejstrup?
På det velbesøgte borgermøde den 14. maj var der glædeligvis nytilflyttede til stede. Det er interessant at høre lidt om, hvor gode vi er til at informere om landsbyen. Der er som alle andre steder en del indforstået viden,
men gør vi nok for at fortælle det?
Husker ALLE at informere om deres aktiviteter, og ved vi nok om vore
mange selvstændige firmaer?
Jeg tror, det kan blive bedre.
Jeg kunne f.eks. forestille mig en midtersektion i ”Landsby-Posten” med
annoncer fra de lokale selvstændige en eller to gange om året. Men hvad
siger det lokale erhvervsliv?
Jeg kan ikke tilbyde at kontakte alle, da jeg på forhånd ved, at jeg risikerer
at glemme nogle.
Kontakt derfor venligst ”Landsby-Posten”, hvis I er interesserede i at være
med.
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100 flere om 5 år - Vi starter nu
Efter dønningerne omkring skolens fremtid har lagt sig, er lokalrådet for
Hunderup-Sejstrup trukket i arbejdstøjet og har fremført en ambitiøs plan
for landsbyen.
Under sloganet ”100 flere om 5 år” bliver der i den kommende tid søsat
en række aktiviteter, der skal gøre målsætningen mulig.
”Landsby-Posten” vil gerne starte op med at udgive 100 ekstra eksemplarer af næste nummer. Disse eksemplarer anbringer vi i Brugsen, og vi vil
så bede alle, der arbejder uden for sognet, om at tage et par eksemplarer
med ud på deres arbejdsplads og lægge på et synligt sted.
På forhånd tak – og mind lige din nabo om at huske det.
Alex Andersen

Sommerkoncert på Hunderup Skole
For sidste gang afholder Hunderup Skole sommerkoncert i HSI

onsdag d. 18.6. kl. 19.00
Alle forældre, bedsteforældre, søskende og andre interesserede er velkomne. Skolens musikskolehold og instrumentalelever fra kulturskolen
deltager. Desuden optræder SFO’s miniplayback-hold med vindernummeret fra dette års konkurrence.
Der kan købes kaffe/te, sodavand og kage i pausen.
På gensyn

Musiklærerne
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VELBESØGT BORGERMØDE
Onsdag den 14. maj havde ”Lokalrådet” for Hunderup-Sejstrup indkaldt
til borgermøde, og efterfølgende kunne de over 50 fremmødte se tilbage
på en god og konstruktiv aften.
Formanden, Lars Boel, startede med at præsentere ”Lokalrådet” samt dets
arbejdsområder. Emnerne var arbejde med vej og lys, hjemmesiden, stisystemer, PR, forskønnelse, udstykning samt ad hoc udvalg, der kunne tage
aktuelle sager op, f.eks. skoleplanerne.
Derefter introducerede de øvrige medlemmer i udvalget emnerne for aftenen. Først var Jørn Andersen på banen med den ambitiøse plan, at vi skal
være 100 flere borgere i Hunderup-Sejstrup om 5 år. Der skal altså bygges
ca. 35 nye huse de kommende 5 år. Der er god gang i Møllevænget, og så
er der solgt 3 storparceller på Nørlundvej. Forsamlingen skulle så drøfte,
hvor fremtidig bebyggelse i sognet skal placeres. Skal der være strikse
lokalplaner m.h.t. udseende, skal vi satse på lavenergihuse eller er der andre ideer? Kommunen har lovet at være behjælpelig med arkitektassistance.
Aage Fredslund kom ind på livet i Hunderup-Sejstrup. Der skal være aktiviteter til alle aldersgrupper og interesser. Vi skal få nye med, men også
sørge for, at nuværende medlemmer bliver. Vi har 17 velfungerende foreninger, men vi skal til stadighed kigge på ny udvikling.
Bente Nonbo omtalte således den forestående tur til Hollænderskoven for
at se stedet, hvor Fransiska boede for over 50 år siden.
Michael Bertelsens oplæg fokuserede på markedsføring. Hvordan får vi
fortalt andre, at det er godt at bo i Hunderup-Sejstrup. Der er afholdt et
møde om oprettelsen af et egentlig pressekorps, der skal udarbejdes en ny
hjemmeside, ligesom der satses på at få anbragt en monitor i Brugsen, så
vi til stadighed bliver orienteret.
Mette Bjergmark drejede problematikken ind på kunsten at få os til at blive boende. Det vil være ærgerligt at skaffe 100 nye beboere, hvis der
f.eks. i mellemtiden er fraflyttet 50 personer.
Mette introducerede derefter aftenens debatform, der skulle udspindes
omkring cafeborde. De drøftede emner skulle være: Aktiviteter, markedsføring, forskønnelse og udstykning.
Deltagerne
24 valgte sig ind på et emne, og så blev der drøftet på livet løs i
de enkelte grupper. Det afsluttedes med de enkelte gruppers fremlæggelse,
og iderigdommen var heldigvis stor. Alt er noteret ned, og det er nu op til

”Lokalrådet” at arbejde videre med de mange gode forslag.
Bente Nonbo orienterede derefter om velkomstpakken, der repræsenterer
en værdi på kr. 15.000,-. Alle nytilflyttere bedes henvende sig til en i udvalget, hvorefter man vil modtage velkomstpakken.
Alle aftenens deltagere var med i lodtrækningen om en velkomstpakke, og
den heldige vinder var Lene Jørgensen.
Klokken var blevet mange (ca. 21.30), og nu skulle vi til det kulinariske i
form af kaffe og brød fra Brugsen. Vores brugsuddeler, Allan Jørgensen,
viste forskelligt bagværk, og så var det bare om at tage fat. Man må gerne
smage mere end en slags, lød opfordringen.
I løbet af aftenen var der øl og vand fra ”Hunderup-Sejstrups Fremtid”.

Jeg synes, det var en god og spændende aften. Der er nok at tage fat på.
Ikke alle ideer er lige nemme at realisere. Men vi må have arbejdshandskerne på, og så bare komme i gang.
Sammenhold, initiativ og dynamik er mere nødvendigt end nogensinde.
Lokalrådet modtager gerne henvendelser fra de, der var forhindret i at være til stede med gode ideer.
Alex Andersen
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510

Udlejning: Leif B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

SENIOR-KLUBBEN
Niels Bertelsen
Rønnesvinget 1, 75 17 38 03

BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

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

SKOLEBESTYRELSE
Claus Schønwandt
Nørlundvej 3, 75 10 25 50

BRUGSEN
Dorthe Juul Thomsen
nan@post11.tele.dk
BØRNEHAVEN
Inge Nagstrup
Nørlundvej 6, 75 10 16 09

FORSAMLINGSHUSET
Karsten Andersen
Stenbrovej 6, 75 10 18 28
H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand Ole Wind, 75 17 27 80

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Palle Ebbesen
Kirkevej 36, 75 17 22 48
LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sb@kvartal.dk
LANDSBYRÅD
Formand, Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 77 43 43

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
SOGNEUDVALG
Lejf Knudsen
Puggårdsvej 6
VENSTREFORENING
Lars Boel Hansen
Ribevej 75, 75 17 43 43

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

Grill pølser (af let krydret kalvefars) .....................60,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kalvefars ................................................................50,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................50,00 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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Oldboys-holdet med nye trøjer
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Tennistræning

