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HUSKEKALENDEREN
Tor. 28. mar. 17.00
Tor. 4. apr. 13.30
Lør. 13. apr. 10.00
Tor. 18. apr. 13.30
Lør. 20. april
Søndag 21. april
Søn. 21. apr. 9.30 – 15
Tor. 25. apr. 19.30
Man. 29. apr. 19.30
Tor. 30. maj 16.00
Fre. 31. maj 16.00
Fre. 31. maj 17.00
Lør. 1. juni 9.30
Lør. 1. jun. 10.00
Lør. 1. juni 14.00
Hver tirsdag 17.00
Hver tirsdag 19.00
Hver onsdag 9.30

Fællesgudstjeneste i Hunderup kirke – derefter fællesspisning i samlingssalen
Seniorklubben. Med ”Røde Kors” i Hviderusland
Rengøringsdag i sognet
Seniorklubbens generalforsamling i forsamlingshuset.
Derefter fortæller Hans W. Hansen om at være tyskerdreng
Rengøringsdag på Kirkevej i Sejstrup
Gratis togbillet til Sejstrup
Familiedag i Hunderup-Sejstrup. Program på midtersiderne
Sangaften med Bjarne Haahr i konfirmandstuen
Generalforsamling i K-34 og Købmandsgården i HSI.
Landsbyfest
Landsbyfest
Cykelsponsorløb
Landsbyfest
Veteranbiltræf
Havetraktor/traktorringridning
Bogbussen holder ved kirken kl. 17.00 – 17.40
Ideforum
Petanque i hallen

INDSAMLING TIL LANDSBYPOSTEN
Så er det tid til den årlige indsamling til ”Landsby-Posten”. Bladet udgives og
finansieres af HSUG, men vi håber, at bladet er så værdsat, at firmaer, foreninger
og privatfolk vil give et bidrag.
Al redaktionsarbejde og distribution er ulønnet – kun budene modtager en beskeden betaling.
Bidrag kan gives på vedlagte girokort, ved overførsel med netbank til
konto 4630 0450012394 eller kontant hos købmanden eller Alex Andersen, Kirketoften 23.
På forhånd tak
Alex Andersen
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En charmeoffensiv
Udvalget, der arbejder med Familiedagen d. 21. april, har nu arbejdet et
stykke tid med at arrangere dagen, og vi må sige, at folk har vist en fantastisk vilje til at vise, hvad vi kan i landsbyen Hunderup/Sejstrup.
Det gælder både foreninger, virksomheder og private. Derudover har en
del meldt sig som frivillige hjælpere, men vi mangler stadig nogle. Endvidere har flere firmaer uden for sognet givet penge, gaver eller også kommer de for at vise noget på stande i hallen eller uden for.
Se programmet andetsteds i bladet.
Avisen kaldte familiedagen for en charmeoffensiv, og det er vel ikke helt
forkert, for vi viser jo nok lidt mere, end vi kan byde på til daglig. Det er
ikke hver dag, vi har rappelling fra kirketårnet, prøveture på en segway,
gratis tog med Arriva til Sejstrup station m.v., men ellers er det andet i
programmet jo udtryk for det, man kan opleve i sognet i almindelighed.
Ud over det, der står i programmet, kan sognet også tilbyde: Et godt miljø
for både sjæl og krop, et sogn med mange aktiviteter, mange ildsjæle og
boliger og grunde til rimelige priser.
Ugeavisen har i nogle gode artikler fortalt om livet i sognet. Det er ikke
nok, at vi har en levende landsby, det skal også fortælles til andre.
Når man skal vurdere, om en landsby er attraktiv at bo i, så er det vigtigste måske mund til mund snakken, hvad siger de, som bor der, men det
betyder også meget, at man hører/læser noget positivt om området: Det er
ideen med familiedagen.
En anden ting, som mange lægger mærke til, når man kører igennem en
landsby er, hvordan den tager sig ud æstetisk. Vi har alle set, hvordan enkelte faldefærdige huse og rod kan ødelægge indtrykket af en landsby.
Det er vi heldigvis forskånet for. Vi har tværtimod mange indfaldsveje
med pæne velholdte huse med gode udsigter.
Kjærgårdsvej fra Nørlundvej forbi købmanden til børnehaven skal renoveres med et pænt fortov. Det glæder vi os til og håber, at kommunen får
det lavet inden familiedagen. Johnny Søtrup kommer jo også, så kan han
selv se, at det er påtrængende (eller måske lige lavet?)
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For at bevare landsbyen levende, er det nødvendigt at få unge mennesker
her ud. Derfor har vi også satset på at vise noget for dem: Børnepasning,
børnehave, legepladser, hoppeborge, politi, brandbiler m.v.
Lidt praktisk:
-Der kan købes streamers til bagruden hos købmanden.
-Frivillige hjælpere kan melde sig til en i udvalget.
-Bidrag til dækning af udgifterne i forbindelse med dagen, kan lægges i
”postkassen” inde ved købmanden.
Vi har lige fået bekræftelse på, at man kan køre gratis med Arriva til Familiedagen søndag d. 21. april.
Du skal bare gå ind på Hunderup Sejstrups Hjemmeside og finde ”Arriva
Togbillet”. Print billetten ud og medbring den i toget, når du rejser til og
fra Sejstrup Station i forbindelse med arrangementet. Billetten kan kun
benyttes søndag d. 21./4 fra kl. 9-16.
Du finder køreplaner på: mitarriva.dk
Man kan også møde Arrivas personale i Arrivabilen ved HSI/skolen.
Sig til venner og bekendte, at de kan komme gratis til Hunderup/Sejstrup
og få en spændende oplevelse.
Udvalget består af: Jette Brix, Yvonne Hansen, Bente Held, Anne Grete
Madsen, Laila Vejrup, Aage Fredslund, Niels Bertelsen, Michael Knudsen, Helle Hvitved, Dagny og Knud Runge. Alex og Søren Aksel laver
programmet.
På udvalgets vegne
Knud
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Kirkens medvirken ved
Sognedagen den 21.april.
Når foreninger og andre samarbejder om at få en festlig dag i sognet,
vil kirken gerne være med !
Fra kl. 12.30 – 13 spilles dejlig orgelmusik af Dorte, vores organist.
Der vil være adgang til tårnet, så hvis man har lyst
at se sit sogn oppefra, er det muligt.
Kl.13.15 har Menighedsrådet stillet tårnet til rådighed for
Ribe Klatreklub,(N.J.Hvidbjerg) og man kan rapelle
ned fra tårnet,hvis man har mod på det !
Det sker på eget ansvar !
Vi glæder os til en god dag sammen med alle jer andre .

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Kom og giv en hånd med ved
rengøringen af Hunderup og Sejstrup
Lørdag 13/4 kl. 10:00
Lad os gøre Hunderup-Sejstrup og omegn pæn til Åben
Landsby 21.04.13
Vi mødes ved købmanden kl. 10:00 og får udleveret en sæk
og tildelt en rute. De fyldte sække kan stilles på ruten og vil så
blive hentet i bil.
Hvis nogen har lyst til at bage en kage, og nogle andre tager
kaffe med, så kan vi hygge os sammen efter veludført arbejde.
Husk havehandsker. Nogle ruter vil måske kræve en cykel
Tilmelding er ikke nødvendig, men det vil være en fordel for
arrangørerne
Kontakt:
Helle Hvitved 75172417 / 61331492 og Alice Høy
75101027 / 40155702
Hilsen
Lokalrådet.

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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LANDSBYFESTEN 2013 - PROGRAM
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Udlejning af Sejstrup Forsamlingshus
gældende fra 1. januar 2013

Lille sal (max. 60 pers.):
Hele huset (med undtagelse af store sal), al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.

Pris inkl. slutrengøring

kr. 1800,(fra 1. januar 2014: kr. 1850,-)

Store og lille sal (max. 150 pers.):
Hele huset med al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og
toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.

Pris inkl. slutrengøring

kr. 2850,(fra 1. januar 2014: kr. 2900,-)

Lille sal v/ begravelse:
Hele huset (med undtagelse af store sal), al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.

Pris inkl. slutrengøring

kr. 1150,(fra 1. januar 2014: kr. 1200,-)

Store og lille sal v/ begravelse:
Hele huset med al inventar, garderobe, køkkenfaciliteter og
toiletter, inkl. toiletpapir og papirhåndklæder.

Pris inkl. slutrengøring
kr. 1550,(fra 1. januar 2014: kr. 1600,-)
Reservationsgebyret udgør altid kr. 700,- og tilbagebetales ikke ved afmelding.

Råderet priser (dagen før afholdelse af fest):
(uden ekstra rengøring)
Lille sal
Store sal

kr. 1300,kr. 2100,-
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Hunderup/Sejstrup Motion!
Så står en ny sommersæson for døren, og vi skal ud og have moder Jord’s
friske luft i lungerne.
VI STARTER: TIRSDAG DEN 2. APRIL 2013 KL. 18.30 FRA KLUBHUSET i
HALLEN.
Vi starter i Hallen den første aften få koordineret træningen med de tre
motionsgrene som vi satser på i år.
Der vil år være mulighed for, at dyrke motionscykling, motionsløb og
crossfit.
Ansvarlig for crossfit træningen vil være Tom Jepsen (Tlf. 21 70 20 62).
Ansvarlig for motionsløberne vil være Claus G. Jørgensen (Tlf. 30 34 60
49).
Ansvarlig for cykelmotionisterne vil være Jimmy Nonbo (Tlf. 30 11 28
87).
Der vil hver gang efter veludført træning være en GRATIS sodavand.
Der vil være fast træningstid tirsdage kl. 18.30.
Er der ønske om yderligere træning, kan det det eventuelt aftales med de
ansvarlige ledere.
Kontingentet er kr. 200,00 for sommersæsonen.
Motionsklubben håber på et stort fremmøde, for at så mange som muligt
kan komme ud og få rørt sig, og få et bedre velvære sammen med andre
glade mennesker.
Vi vil opfordre alle uanset figur og alder til at melde sig til motionstræningen ”DET ER SÅ SKJØNT NÅR I ER MED”.
Vi håber, I møder talstærkt op og er med til, at bakke op dette motions
initiativ.
Vi glæder os til, at rigtig mange møder op og bakker os op.

Bestyrelsen
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FAMILIEDAG

SØNDAG DEN 21. APRIL
KL. 9.30 - 15.00
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AKTIVITETER PÅ FAMILIEDAGEN
9.30

Velkomst i idrætssalen: Aage Fredslund, Knud Runge,
Johnny Søttrup og Jørn Andersen
Kaffe og boller i HSI (gratis)
”Jørn, Jørgen Jyde” kommer
Arriva: Gratis tog til/fra Sejstrup kl. 9—16 d. 21. april.
Udprint billet på www.hunderup-sejstrup.dk
Palles taxi og hestevogn kører videre.

10.00 – 12.00

Åben bondegård i Hunderup hos H.C. Ingvartsen, Kjærgårdsvej 44a. Køer, kalve, geder, katte, traktorer
og en overraskelse til børnene. ②

10.00 – 14.00

Prøv airtrack i idrætssalen (gratis) ①

10.00 – 14.30

Forsamlingshus: Kaffe og fremvisning ⑨

11.30

Kjærgård Landbrugsskole:
Fortælling om Herregården og spøgelser. ④

11.00

Fortælling om tingstedet v. træmændene ⑤

12.00 - 14.00

Åben bondegård i Sejstrup hos Lars Boel, Ribevej 75
Dyr, store traktorer og maskiner ⑦

12.30 – 13.15

Kirken: Se kirken, tænde et lys og høre orgelmusik

13.15 – 15.00

Kirken: Adgang til tårnet og rappelling fra
Kirketårnet. ①

13.00 - 14.00

”Danfoss” viser kemishow - prøv en segway gratis ①

14.00

Dagen slutter med grillstegt gris med tilbehør
(kr. 30,- pr. portion) ved idrætssalen.
Her kan købes øl, vand og pølser.

14.30

Auktion over sponsorgaver i idrætssalen ①
Ret til ændringer forbeholdes
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HELE DAGEN 9.30 – 15.00
Der vil dagen igennem være mulighed for at køre med hestevogn (gratis) til de forskellige steder med aktiviteter.
Kiosken i idrætssalen sælger sodavand, slik mm. ①
Der er servering flere steder både i hallen og ved nogle aktiviteter i landsbyen.
Stande i idrætssalen: Lokale erhvervsfolk, ejendomsmæglere, energiudstilling mv.
Petanque og tennis kan prøves på banerne uden for idrætssalen. ①
Hoppeborg og oppustelig fodboldbane uden for HSI ①
Åbent hus ved ejendomme, der er til salg og ved nybyggeri (opslag i hallen).
Byggegrunde på Møllevænget og Nørlundvej ⑩
Børnehave/dagplejen har åbent i skolen
Brandbil og politibil står uden for børnehave/dagpleje
Udstilling af mosaik fra Ideforum i ”Haven” ved idrætssalen
Åbent hos ”Ideforum” i skolen med udstilling og kaffe
Åbent ved cykelklubhuset over for hallen
Lokalarkivet udstiller og viser billeder i samlingssalen sammen med kunstudstilling
af Erik og Mille Stuhr
Åben v. en privat dagplejer: snobrød, gratis ponyridning. Fruerlundvej 3 ③
Store havespil og dyr fra Rosengård Friland i ”Haven” ved hallen
Kvik-Spar-købmand: Udstilling i og ved butikken + gode tilbud ⑥
Benzintanken: Tilbud kl. 9.00—12.00. ⑥
Bogbus og ”Arrivabus” holder v. kirken
3D film i idrætssalen fra SE fiberbredbånd
Lunagaard Gourmet– og Livsstil: Chokoladefestival: Grillet ost og ølsmagning
Specialbiludstilling ⑧
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Kort over Hunderup-Sejstrup
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Beretning Fodbold 2012 –
Generalforsamlingen 26/2-2013
Ungdom: Der har desværre i indeværende sæson været deltagelse af færre hold end året før. Der har på drenge siden været to drenge hold U14
og U8
U14 har deltaget i JBU’S 7 mands turnering udendørs og vandt rækken.
Indendørs deltog de i DGI’S turnering, hvor det blev til en 3. plads i A
Rækken.
U8 spillede med i DGI’S stævner på oppustelige baner. Indendørs har de
som vanligt deltaget i DGI’S store succes minihal stævner. Vi har i sæsonen haft to stævner på hjemlig grund med deltagelse af ca. 40 hold per
gang.
På pigesiden var der et U10 piger som desværre måtte stoppe ved sommerferien. Det lykkedes dog Lars Søgård og samle et slagkraftigt til indendørssæsonen, som med succes har deltaget i JBU’S pigeturnering.
Senior: Serie 6 holdet har igen deltaget i JBU’S turnering. Det var en sæson på det jævne, men holdet forsætter under ledelse af Lars Jensen og
Lars Søgård, og men håber på et par nye ansigter udefra…
Indendørs har der i år været deltagelse af et herresenior i B rækken.
Damer C7 har som vanligt deltaget med et hold både ude og inde.
Oldboys forsætter og kunne mønstre et hold.
Nyt medlem i fodboldudvalget er: Lars Jensen.
Som helhed ser vi fortrøstnings fuldt på fremtiden, men erkender også, at
vi skal kæmpe hårdt for og fastholde medlemstallet. Der er hård konkurrence om vores børn, og unge mennesker.
Til slut vil jeg gerne sige tak til trænere og ledere og til de ildsjæle der
trofast hjælper til i kiosk og som dommere ved vores stævner.

Fodboldudvalget Claus Schønwandt.
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Indlæg på HSUG´s generalforsamling 2013
Gymnastikken har generelt kunnet mærke en nedgang i medlemstallet i kølvandet af skolelukningen.
Udvalget har dog forsøgt at tilpasse udbuddet med efterspørgsel sammenholdt
med hvilke ledere der har været mulighed for at finde.
Det er betydet, at Danseholdene er blevet til 2 fordelt på aldersgrupperne fra 0.1. klasse og 2. kl. til 6. klasse. Det traditionelle gymnastikhold 3-4 årige samt 5
årige- 0. kl. blev grundet ledermangel sat sammen til ét hold. Det har vist sig at
være svært at tilpasse niveauet, så alle børn får noget ud af det, hvorefter det tilstræbes at inddele dem som forrige år mod at vi kan få ledere til holdene.
Som noget nyt startede vi CrossFit op, for at have et tilbud både til voksne damer
og herre. Vi kunne godt have haft lidt bedre tilslutning, men vi regner med at
fortsætte tilbuddet den kommende sæson forhåbentlig med en fordobling af deltagerantallet.
Den lidt mere kedelige del er, at det har været svært at besætte poster i udvalget
det seneste år efter flere af udvalgets medlemmer var nødsaget til gå før tid grundet sygdom og graviditet. Jeg har derfor været nødsaget til at rundsende en skrivelse til alle forældre i håb om, at få posterne besat 2013. Det kan være svært at
”finde” folk, når man er tilflytter.
Denne seddel omdeles til alle i løbet af uge 9 og 10.
Den årlige juletræsfest var ikke så besøgt som sidste år, hvorefter det er besluttet
at indbydelse skal omdeles i børnehaven og lægges på skole-intra til de små klasser det kommende år. Endvidere sættes indgangsbillet op fra 25,- til 30,- kr./
person.
Ellers står årets gymnastikopvisning jo for døren d. 23. marts og alle hold glæder
sig til at vise, hvad de har lært idet forgange år. Forberedelserne er godt i gang
og vi håber på stort fremmøde. Gæsteholdene ligger endnu ikke fast, men det er
lige på trapperne.
Så arbejdes der på højtryk med udbuddet at hold efter sommerferien, hvor der
som noget nyt prøves at opsætte et ”Tons og tummel” tilbud for de unge fra 5 år
og op til 3. klasse sammen med en forælder. Danseholdene fortsætter med stor
succes.
Gymnastikudvalget
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Stor opbakning til årets Gymnastikopvisning
trods snestorm få dage forinden
Gymnastiksæsonen 201-2013 blev rundet af med et brag af en opvisning,
hvor næsten 200 forventningsfulde forældre, bedsteforældre mv. havde
fundet vej til hallen d. 23. marts. Her viser børn fra årets hold deres flotte
opvisningstøj.
Dans/Funk holdet fra 2. klasse – 6. klasse.
Ledet ved Maiken Tækker, Tina Andersen, Rikke Jochimsen.
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Forældre/barn som i år er ledet af Lone Ingvartsen og Tine Nielsen.

Børn fra 3 – 5 år ledet af Lone Ingvartsen, Jette Rasmussen og Jimmi
Fyhn samt hjælpetræner Kirstine Hansen og Annette Aalling
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Dans fra 0. klasse - 1. klasse.
Ledet ved Sonja Hansen, Line H. Birk og Johanne Lærke Lauridsen.

Cross-Fit holdet ledet af Tom og Pia Jeppesen
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Herreholdet ledet af Leif Bjerrum og Åge Fredslund

Der skal lyde en stor tak til alle ledere, børn og hjælpere, som gjorde det
muligt at holde en god og oplevelsesrig gymnastikopvisningen. Også en
stor tak til Madam Madsen for blomster og pyntning på dagen, Bix for
hjælp til styring af musik, redskabshjælperne og til sidst Laila Boel som
styrede os igennem dagen ved mikrofonen.
I år havde vi 2 gæstehold på opvisningsdagen. Først fik vi besøg af Aspirantholdet DGI-Sydvest med næsten 100 gymnaster på gulvet - en meget
flot opvisning ledet Ditte, Hanne, Bo, Nicolaj og Kenneth. Med som holdleder er Mette G. Sørensen og Leif Egeberg.
Tilslut rundede Juniormix holdet fra Ribe Gymnastik Forening dagen af
ledet af Maja, Line, Mark, Thomas og Rasmus.
Til næste år håber vi at kunne få besøg af Juniortræningsholdet, hvor vi
har lokale gymnaster på.
I år skal vi desværre også sige farvel og tak til Lone Ingvartsen og Tine
Nielsen, som også har gjort en stor indsats i gymnastikudvalget. Tak for
god opbakning og hjælp til arrangementer samt stort engagement med
børnene.
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Også en stor tak til Marie Bebe, som de sidste par år har gjort et stort stykke arbejde i gymnastikudvalget, da udvalget fik ”mandefald” grundet sygdom. Trods opfordring til forældre med aktive gymnastikbørn til at gå ind
i udvalgsarbejdet, er der i skrivende stund kun positiv tilbagemelding fra
én forældre. Vi skal være min. 3 i udvalget – så hvis du ikke lige har fået
givet tilbagemelding, så er det nu vi gerne vil høre fra dig ☺
Til slut håber vi at se mange af jer i den kommende sæson, hvor vi arbejder på at starte et Tons/tumlehold-hold for børn+ én forældre. Vi forventer
at kunne vise den kommende sæsons hold på hjemmesiden i løbet af juni
måned.
Som noget NYT udbyder vi Cross-Fit som et tilbud i forårssæsonen med
opstart tirsdag d. 2. april fra 18.30-19.30. Holdet vil veksle mellem indendørs og udendørs aktiviteter – Pris 225,- ☺ Vel mødt
Vi forventer at Cross-Fit fremover udbydes i samarbejde med Motionsklubben.
Skulle der være ønsker til nye hold eller vil du blot give en hånd med, så
hører vi gerne fra dig.
På gymnastikudvalgets vegne med ønsket om et snarligt forår.
Jette B. Brix

Generalforsamling i K-34 Aps og købmandsgården
Hunderup/Sejstrup og omegns Aps.
Ordinær generalforsamling afholdes mandag den 29. april kl. 19.30 I Hsi.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
På bestyrelsens vegne
Ole Wind
41384357
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Forårsklargøring
af legepladsen på Kirkevej i
Sejstrup
Så skal vi igen have gjort klar
til en ny sæson.
Det foregår som sædvanligt
3. lørdag i april, dvs.:

Lørdag den 20. april kl. 10.00
Vi håber der igen i år er
mange, der har lyst til at give
en hånd med et par timer.

Hilsen bestyrelsen i
Sejstrup By Beboerforening
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Klubmestre i badminton
Med fin tilslutning og en hyggelig afslutning, blev der afviklet klubmesterskaber i badminton lørdag den 16. marts. I double A lavede man et
forsøg med at lade alle møde alle med skiftende makkere. Den med flest
vundne sæt var herefter klubmester – derfor kun et navn ved double A.
Klubmestre blev:

Double A Tommy Ebbesen

Double B
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Mona/Brian

Single B

Mathias Fabricius

Damedouble

Mixdouble

Hanne Due/Hanne Rødgaard

Hanne Due/Jørgen Bargisen

30

Den traditionelle sangaften i konfirmandstuen
Bededagsaften, 25.april, kl. 19.30
ledes i år af komponist og højskolelærer
Bjarne Haahr.
Efter sangtimen er der varme hveder.

Menighedsrådet

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
april.
Torsdag den 28. marts
Fredag den 29. marts
Søndag den 31. marts
Mandag den 1. april
Søndag den 14. april
Fredag den 26. april
Søndag den 5. maj

17.00 (Skærtorsdag)
11.00 (Langfredag)
9.30 (1. påskedag)
11.00 (2. påskedag)
9.30
10.00 (Bededag)
10.00 (Konfirmation)

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Hygge, humor og godt samvær er stadig hovedelementerne, når seniorklubbens medlemmer modes. Det gode humør fik lige en saltvandsindsprøjtning, da koret ”Syng dig Glad” fra Esbjerg var på besøg den 21. februar. En gruppe pensionister har specialiseret sig i kendte, glade evergreens, og de blev serveret med sprudlende livsglæde, der hurtigt smittede
af hos os i seniorgruppen – en dejlig oplevelse.
Petanque i hallen hver onsdag kl. 9.30 er stadig velbesøgt med en fast skare på 23 deltagere, mens bowling hver anden mandag i Brørup igen oplever fremgang i deltagerskaren.
April måned byder på 2 arrangementer i forsamlingshuset. Torsdag den 4.
april kl. 13.30 kommer Mette Fjord og Ella Hedegaard fra ”Røde Kors”
og fortæller om en tur til søsterorganisationen i Hviderusland.
Torsdag den 18. april kl. 13.30 får vi besøg af Hans W. Hansen fra Bramming, der vil fortælle om sine oplevelser som tyskerdreng.
Husk det koster kun kr. 35,- at deltage i seniorklubbens arrangementer i
forsamlingshuset, og så får man både foredrag og kaffebord. Alle er velkomne.

GENERALFORSAMLING I SENIORKLUBBEN
Hunderup-Sejstrup Seniorklub indkalder til generalforsamling torsdag den
18. april kl. 13.30. Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af ordstyrer
Valg af skriftfører
Bestyrelsens beretning
Regnskabet
Valg af bestyrelse og suppleanter
Fastsættelse af kontingent (foreslås hævet til kr. 50,-)
Indkomne forslag (senest 8 dage før)
Valg af revisor
Eventuelt
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PETANQUE
Så snart vejret arter sig, rykker vi udendørs og spiller på banerne på Kirkevej i Sejstrup, på Kirketoften og ved hallen.
Der bliver arrangeret fællesmøde hver onsdag kl. 10.00 og igen kl. 14.00,
hvor der spilles efter samme model som i hallen. Jeg tager mig af at organisere det.
Der arrangeres turnering med fast makker. Turneringen tilrettelægges således, at man spiller ca. 1 gang pr. uge (2 eller 3 kampe pr. gang). Kampene starter så snart vejret arter sig fra den gode side i sidste halvdel af april.
Tilmelding til Alex Andersen på tlf. 75172872 eller 29702872 senest den
14. april.
Petanque på familiedagen. I forbindelse med det storstilede arrangement
den 21. april er vi blevet opfordret til at spille på banerne ved hallen i tidsrummet kl. 10 – 14. Der gives besked til mig, hvem der vil deltage – man
kan også komme uopfordret. Vi aftaler nærmere en onsdag i hallen.
Der arrangeres petanqueturnering til landsbyfesten i dagene torsdag den
30. maj til lørdag den 1. juni. Der er indledende kampe torsdag og fredag
fra kl. 16.00 med afsluttende finalerunde lørdag kl. 12.00. Tilmelding senere.

UDFLUGT
Den årlige udflugt bliver torsdag den 13. juni og går til Filsø-området. En
guide vil fortælle om naturgenopretningen, og vi skal på Nymindegab museum, inden middagen serveres på Stausø kro. Efter middag skal vi høre
om jagttrofæer hos Niels Nygaard i Lydum fiskeland. Her vil vi også indtage kaffen, inden turen går hjemover.
Nærmere besked senere.
Det er besluttet, at den nye sæson starter torsdag den 5. september med en
aftentur til TV-SYD i Kolding. Der køres i egne biler. Mere herom senere.
Alex Andersen
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SPIL TENNIS I SOMMER
Mange har fået øjnene op for, at tennis er en dejlig sport at dyrke udendørs om sommeren, men der er plads til endnu flere. Det er vanskeligt
med vejrsituationen at fastsætte en startdato, men det forventes, at banerne
klargøres lørdag den 6. april, hvorefter der kan spilles.
Vi kan tilbyde gode tennisbaner med vandingsanlæg og et dejligt klublokale. Du kan vælge en fast ugentlig spilletid (anbefales) og spille i sogneturneringen med ligestillede fra omegnsklubberne.
Det er billigt at spille. Sidste år betalte medlemmer over 25 år kr. 450,- for
hele sæsonen, mens øvrige betalte kr. 200,-.
Ønsker du ikke at være fast medlem, men gerne vil spille en gang imellem, kan en bane lejes for kr. 100,- for de første påbegyndte 2 timer, og
herefter kr. 50,- pr. time.
Ikke alle har en makker at spille med på forhånd, men det skal ikke afholde jer fra at spille. Tilmeld jer, så finder vi en medspiller til jer.
Vi håber, at de yngre borgere fra ca. 10 års alderen og opefter vil melde
sig, så vi kan etablere instruktion for denne gruppe
Det er planen at arrangere et par lokale småstævner i løbet af forsommeren. Mere herom senere.
Vil du spille, skal du have en nøgle (kr. 50,- i depositum), en ketcher og
nogle bolde. Jeg har gode bolde til salg (6 stk. for kr. 100,-). Det er klogt
at skifte bolde i god tid.
Der bliver fremlagt spillekalender i tennishuset, hvor man kan reservere
timer. Der bliver også ophængt tilmeldingsliste – ellers tilmelding til Alex
Andersen på tlf. 75172872 eller 29702872.
På gensyn på tennisbanerne
Mette Nørby 40 11 28 17 (mail: mj@egonline.dk)
Alex Andersen 29702872 (mail: alexhunderup@gmail.com)
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
7517 2402, Kirkevej 80
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com

H.S.I. IDRÆTSSAL
Formand:
H.C. Jochimsen 4053 23 19
Udlejning:
Anette B Jørgensen
bjerrum-sejstrup@get2net.dk
Tlf. 75 17 35 91

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Aage Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup,
tlf. 7517 4032,
mail: aagef@hotmail.com

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06

LANDSBY SCENEN
Kristina Søgaard
Ribevej 70, Sejstrup
kristinasoegaard@gmail.com
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.

HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

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 ................................................................52,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer

Kalvekød i kasse (25-30 kg uden ben) .................55,00 kr. pr. kg.
Bestillings varer
Kartoffel bod på Kjærgårdsvej 22, Hunderup.
Søren Karlo Tækker
75 17 42 25 / 20 87 73 78
Bedst efter kl. 18.00
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Deltagerne i klubmesterskab:
Stina, Julia, Helena og Andreas samt Tommy (træner).

Klubmesterskaber i badminton. Single: Stina nr. 1 og Andreas nr. 2
Andreas og Helena vandt i double.
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