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HUSKEKALENDEREN
Fre. 5. Jun. 13.45
Lør. 6. Jun. 8.15
Ons. 17. Jun. 18.00
Tor. 18. Jun. 19.30
Søn. 28. Jun. 15.00
Søn. 16. Aug. 10.00
Man. 24. Aug. 18.30
Ons. 26. Aug. 18.30
Hver tirsdag 18.30

Grundlovsmøde på Riber Kjærgaard
Sogneudflugt til Sydfyn
Grillfest i vandværksbygningen
Sejstrup by Borgerforening har generalforsamling
Ta’ med til Varde sommerspil 2009
Kanotur på Kongeåen
Oplevelsesrig gåtur gennem Hunderup
Kirkegårdsvandring
Cykeltræning fra ”Rytterhuset”

Mærkedage
Diamantbryllup: Tirsdag den 9. juni kan Kirstine og Kristoffer Smidt
(Søster og Stoffer) fejre diamantbryllup (60 år).

15 år: Den 8. juni er det 15 år siden, at Jørn Andersen og Jørgen Hvitved for
første gang optrådte under navnet ”Jørn Jørgen Jyde”

60 år: Lørdag den 8. August kl. 12.30 fejrer Mette Fredslund sin 60 års fødselsdag

Nyfødte:
Oliver født d. 23.04.09. 3850 gram og 53 cm. Søn af Mai og Michel,
Ribevej 74

TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
Alle konfirmander og deres forældre siger tak for den store opmærksomhed på konfirmationsdagen.
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Effekter til LOPPEMARKED søges

Sejstrup Forsamlingshus afholder senere på
året loppemarked.
I den forbindelse søger vi aflagte ting og sager, så
ligger du inde med noget du endnu ikke har fået
afleveret på Genbrug, modtager vi det gerne.
Vi er interesseret i ALT brugbart !
Henvendelse kan ske til
Anna Marie Thomsen tlf. 7510 1281
eller John Schmidt tlf. 4495 9959.
Der kan evt. arrangeres afhentning af større genstande.
Hilsen
Bestyrelsen for
Sejstrup Forsamlingshus
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Indkaldelse til
Ordinær generalforsamling i
Sejstrup By Beboerforening
Torsdag den 18. juni 2009
kl. 19.30
på legepladsen
Kirkevej 46 i Sejstrup.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Forslag som ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før.
Venlig hilsen bestyrelsen
Sigfred Bjerrum, Signe Hansen, Birgitte Lützen,
Tommy Ebbesen og Pia Bjerrum
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Oplevelsesrig gåtur gennem Hunderup,
mandag den 24. august kl. 18.30
Sognearkivet og Aktivitetsudvalget har i samarbejde planlagt en
historisk gåtur gennem Hunderup.
Turen starter på hjørnet af Kjærgårdsvej/Kirkevej ved Degnehaven:
Asmus Jæger stenen, tidligere skolelærer og kirkesanger
forbi Købmandsgården, tidligere Brugs og foderstof
Andelsmejeriet, nu beboelseshuse
Møllegården, som ikke er der mere
den gamle smedje og Sejstrup central i Hunderup
og slutter af ved Tingstedet
På turen fortælles om gamle dage og hvad der er foregået de
forskellige steder.
Vi tager det stille og roligt, så folk med børn og rollatorer kan
sagtens være med.
Pak en kaffekurv og ta’
med på turen. Vi slutter af
ved træmændene, hvor
den medbragte kaffe kan
nydes.
Med venlig hilsen
Niels Hansen og Bente
Nonbo
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Grundlovsmøde på Riber Kjærgård
fredag den 5. juni.
KL. 13,45: Musikken spiller op
- 14,00: Velkomst og fællessang
- 14,10: Grundlovstale, chefredaktør Mikael Kamber,
Jydske Vestkysten
- 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 sogns foreninger
Riber Kjærgård
Vilslev sogns foreninger

Efterlysning:
I forbindelse med ankomsten af vores søn havde vi fået en stork
med baby indpakket i et blåt klæde, men desværre er storken nu
forsvundet.
Er der nogen, som ved, hvad der er sket med den??
Mai og Michel, Ribevej 74
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Grillfest i Vandværksbygningen
Onsdag den 17. juni kl. 18,00
Vandet er væk, men bygningerne står endnu.
Tag aftensmaden med eller grillmad til grillen
Benyt lejligheden til at se de imponerende bygninger.
Kommunen har en plan med bygningerne – nedrivning
Men måske kan vi finde en bedre plan.
Det bliver der lejlighed til at drøfte
Tag evt. et tæppe eller en stol med.
Vi har grillen varm og giver en øl/vand
Hunderup Sejstrups Fremtid.
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
juni og juli.

01. juni, Anden pinsedag
07. juni Trinitatis søndag
14. juni, 1. sø. e. trin
21. juni, 2. sø. e. trin. Th.K28. juni, 3. sø. e. trin.
05. juli, 4. sø. e. trin.
12. juli, 5. sø. e. trin.
19. juli, 6. sø. e. trin.
26. juli, 7. sø. e. trin.

kl. 17.00
kl. 11.00
kl. 09.30
kl. 09.00
ingen
kl. 09.30
kl. 11.00
kl. 09.30
kl. 11.00

Se mere på:
www.vilslev-hunderup.dk

Rutineret rytter søges!
Kunne du tænke dig at få helpart i Araber på 12 år?
Du kan frit benytte mindre ridehal og du kan tage ham med til
stævner. Han skal blive stående på vores adresse. Dalshøjvej
nr. 8, 6740 Dalshøj / Darum Mark.
Marianne Witt Clausen—28 68 02 86.
Du skal være mindst 13-14 år.
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Nyt fra Lokalrådet
Det nuværende Lokalråd har med udgangen af 2009 eksisteret i 4 år.
Vi har efter bedste evne og med de muligheder vi har haft, søgt at fremme sognets interesser.
Hvert år i maj har vi haft et møde med kommunens Økonomiudvalg med Borgmesteren i spidsen. Det er her de store sager tages op. Det er her Lokalrådet
argumenterer for det, der kan fremme vort sogns udvikling.
I starten af 2008 stillede Lokalrådet spørgsmålet: Hvad er vigtigst for os i Hunderup/Sejstrup! Vi lavede en Brain-storm som endte ud i de nuværende 3 udvalg.
Aktivitetsudvalg
Helhedsplanudvalg
Markedsføringsudvalg
Den 14. Maj 2008 inviterede Lokalrådet til borgermøde i Idrætssalen. Der kom
68 lokale beboere, som bidrog med mange gode ideer. Derefter gik de 3 udvalg
i gang.
Helhedsplanudvalget fik meget hurtigt Borgmesteren med på, at få lavet en
helhedsplan og der blev afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan for
Hunderup/Sejstrup.
Helhedsplanudvalget arbejdede ihærdigt i efteråret 2008 sammen med arkitekten Helene Plet. Vi har store forventninger til dette projekt og der startes møder
op den 25. juni 2009 med kommunen. Hunderup-Sejstrup er den 1. Landsby i
Esbjerg kommune, som får udarbejdet en helhedsplan.
Det er en meget lang proces og vores arbejde er desværre blevet bremset at en
meget langstrakt sagsgang i kommunens administration. 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 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. Placeringen af
denne skærm bliver i den nye købmandsbutik.
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. Det som udvalget har gjort, er at lave aktiviteter, hvor alle kan være med, gerne hvor der indgår fysisk aktivitet.
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19. Maj 2008. Cykeltur til Hollænderskoven (i samarbejde med Seniorklubben). 63 deltog på cykel eller hestevogn. Kaffe ved kratskellet, Jens Hansen og Niels Bertelsen fortalte om Fransiska
Hanberg: Jørn Jørgen Jyde spillede sangen om Fansiska. De har
senere fortalt, at det er første gang de har sunget sangen, hvor
hendes jordhule lå. En dejlig aften, hvor vi cyklede 7 km. Aftenen sluttede med at vi så Fransiska-filmen.
Udvalget, som sidder i Aktivitetsudvalget blev nedsat denne aften: Bente Nonbo, Jette Bendiksen, Ole Ebbesen, Helle Hvitved
og Aage Fredslund.
18. August 2008. Cykeltur til Vilslev, Jedsted, Jedsted Mølle og til
Søen hos Aage, hvor vi tog vores kaffe. Aage fortalte om søen
og stedet. En rigtig fin tur, hvor 35 personer deltog.
Aktivitetsudvalget står også for Hyggecykelklubbens trilleture hver
tirsdag aften fra Rytterhuset i Hunderup.
13. Maj 2009. Cykeltur til Gørding. Vi cykler ad Hedemarksvej og
Brammingborgvej på vej til Gørding. Vi besøger en vinbonde
(Kurt Præst), som fortalte os om vindyrkning. Vi nød vores
medbragte kurv hos Kurt. Hjemturen foregik over Ilsted. Der var
26 personer der deltog.
Kanotur på Kongeåen søndag den 16. August.
Ca 3-4 timer. Start ved Villebøl Camping og til Vilslev. Hvis der
kommer mange tilmeldinger laver vi 2 ture. Her kan madkurven
også medbringes. (I en tæt plastpose – den skulle jo nødig blive
våd).
Oplevelsesrig Byvandring i Hunderup torsdag den 20. August 2009 i
samarbejde med Sognearkivet.
Vi starter ved stenen ved Degnehaven, går ned forbi Købmandsgården, Møllegården, den gamle smedje og telefoncentral. Vi
ender hos træmændene, hvor indholdet af den medbragte madkurv.
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.
Bente Nonbo
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Møde mellem Vej og Park Esbjerg kommune
og repræsentanter fra lokalrådene.
En gang om året inviteres 2 repræsentanter fra lokalrådet til møde med
forvaltningen for Vej og Park.
På mødet kan lokalrådet fremlægge de ting som vi synes, Vej og Park skal
kigge på i det kommende år, og forvaltningen kan orientere om, hvad de
har af planer. Efter mødet har vi fået følgende referat, med forvaltnings
svar på de forhold, som lokalrådet havde påpeget.
Dette års punkter og svar
Lokalrådets problemstilling
Sti fra Vandværksvej til Kragelundvej
Belægning på Møllevænget
Beplantning mellem Møllevænget og Vestervænget
Sti langs Kjærgårdvej gennem
Hunderup by
Græs på kørerbanen på Kirketoften
Faldunderlag til legepladsen på
Rønnesvinget
Lys på parkeringspladsen ved
Sejstrup forsamlingshus
Børnehavens ønske om fodgængerfelt over Kirkevej
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Forvaltningens svar
Vej og Park søger om at få overdraget området fra Forsyningsområdet, og vil derefter kigge på sagen
Der vil blive udlagt belægning i
2009
Der er problemer med afsætning af
skel. Vej og Park arbejder på sagen
Dette vil blive taget op i forbindelse med udarbejdelse af Landsbyplaner. Der vil blive set på grusbelægningen
Vej og Park vil fremover bekæmpe
græs i belægningen
Det er ikke en kommunal legeplads
Forsamlingshusets p-plads er privat
ejendom og må derfor ikke belyses
med offentlig gadelys
Børnehaven skal selv skrive til Vej
og Park med nærmere oplysninger,
så vil de se på sagen

Generelt må man sige, at vores ønsker blot er en del af alle de ønsker, som
forvaltningen får, og de foretager en prioritering. Vi kan ikke forvente at
alle vores ønsker bliver opfyldt, men hvis vi gentagne gange kommer med
de samme ønsker, og der samtidig er henvendelser direkte fra borgerne til
forvaltningen, er der håb for at det lykkes, som eksempel gadelyset, der er
etableret på Puggårdsvej og Sejstrupvej.
På lokalrådets vegne
Lejf Bjerrum Jørgensen

Livet er et cirkus. Man kommer ind og bukker,
hopper lidt omkring, bukker og går ud ( Storm-P ).
Du må gerne blive lidt længere !
Jeg bliver rund og vil gerne se venner til nogle
hyggelige timer med frokost og sang
lørdag,d. 8.august kl.12.30
i HSI`s samlingssal.
Håber, vi ses. Mette Fredslund.
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Opstilling til Hunderup Sejstrup Lokalråd
Et godt aktiv for sognet ~ et stærkt lokalråd
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.
Valg:
Inden 1. oktober 2009 udarbejdes en kandidatliste til valg af det nye Lokalråd.
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.
Har du interesse i at arbejde i Lokalrådet, vil vi gerne høre fra dig. Vi kan oplyse,
at det er et spændende arbejde at være med i. Vi føler også, at vi reelt har været
med til at videreudvikle vores landsby.
Hvilke personer der opstilles til valget den 17. november bekendtgøres på Årsmødet den 16. september 2009 i forsamlingshuset.
Lokalrådet konstituerer sig selv. Formanden vælges bland de direkte valgte. Alle
beslutninger træffes ved simpelt flertal.
Læs mere om sognet, historie og liv på www.hunderup-sejstrup.dk
Er du interesseret i at opstillet til valget, bedes du kontakte en fra lokalrådet
inden den 14. august 2009.
Lokalrådet består af Lars Boel, Aage Fredslund, Lejf Bjerrum-Jørgensen, Bente
Nonbo, Jørn Andersen, Mette Bjergmark og Michael Bertelsen

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Hunderup Skole
Onsdag d. 22. april cyklede 1.,2.
og 3. klasse fra Hunderup Skole
til
Kratskellet, hvor vi havde en dejlig dag. Vi mødtes med naturvejleder
Anne-Grete, der i samarbejde med
Mette Fredslund havde planlagt
en spændende og lærerig dag for
os med inspiration fra "Emil fra
Lønneberg" historierne.
Vi lavede rugklatkager, arbejdede
med uld og lærte at snitte. En rigtig god dag for store og små.

Venlig hilsen
Ulla Bladt, Hunderup Skole
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GOD START FOR KØBMANDEN
Der har været begyndervanskeligheder, men en måned efter åbning udtrykker vores nye købmand, Michael Henriksen, tilfredshed med starten.
Tips og lotto er netop på trapperne og skulle gerne køre optimalt, når disse
linier læses. Der er kommet ugeblade, og til daglig kan man købe BT, JV
og Ekstra-bladet, mens weekenden også byder på Politiken og Berlingske
Tidende. Hver morgen er der friskbagt rugbrød, franskbrød og rundstykker fra Roxy-bageren i Bramming. Michael tager imod bestilling, hvis
man ønsker brød til særlige begivenheder, f.eks. ekstra mange rundstykker
en dag.
Det bliver muligt at betale med flere forskellige betalingskort. Ønsker
man en indsamlingsliste til mærkedage, kan man lave en aftale med Michael.
Der skulle nu være styr på parkeringen uden for butikken. Dan har lavet 4
afmærkede båse, mens et nyt cykelstativ er anbragt ved indgangspartiet.
Som ny i sognet har Michael observeret, at det er en god ide at komme
med informationer. Der må gerne laves et opslag eller plakat, der kan få
en plads i butikken. Kom bare med det.
Til havearbejde og andet forefaldende er Knud Runge ansat, og som det
allernyeste bliver der fremover uddelt tilbudsaviser i Darum-området.
Jo, vores nye butik er levende på alle måder.
Husk fortsat at handle lokalt.
Alex Andersen
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SENIORKLUBBEN
Når disse linier læses er 26 af seniorklubbens medlemmer netop vendt
hjem fra den årlige udflugt, der gik til Husum.
Hermed kan de ”modne” medlemmer se tilbage på en aktiv sæson, der har
budt på mange gode oplevelser. Som bekendt kom der 3 nye personer i
bestyrelsen ved den netop overståede generalforsamling, og konstitueringen ser herefter således ud:
Formand er Gerda Bjerrum, Alex Andersen fik titler som næstformand og
kasserer, mens Dagny Runge påtog sig sekretærjobbet. De øvrige medlemmer er Knud Hansen, der tager sig af bowling samt Tage Jensen.
Bestyrelsen har netop lagt sidste hånd på næste års program, der sædvanen tro byder på spændende personer. Der lægges ud med en tur til minibyen i Varde torsdag den 3. September, mens bowling i Ribe påbegyndes
tirsdag den 8. September. Mere herom senere.
Nedenfor ses den nye bestyrelse i Gerda og Sigfreds flotte have.
Alex Andersen
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”JØRN JØRGEN JYDE” gennem 15 år
Præcis den 8. Juni 2009 har vores lokale spillemænd ”Jørn Jørgen Jyde”
spillet sammen under dette navn i 15 år. Forinden havde man spillet sammen i ”Landsby-orkestret” sammen med Knud Erik Smidt, Ivan Dahlsgaard og Gunnar Husted samt været konferencier ved forskellige aktiviteter under ”Landsbyfesten”.
En forespørgsel fra Lars Alsted fra Bramming om at optræde ved dennes
50 års fødselsdag gav startskuddet til en række optrædener, der nu har
strakt sig over 15 år. Helt spontant blev navnet ”Jørn Jørgen Jyde” slynget
ud, og sådan blev det.
Deres indfaldsvinkler til at optræde som musikere er vidt forskellige. Jørgen H. er uddannet på musikkonservatoriet og universitet i Århus, mens
Jørn A. er autodiktakt – altså selvlært. Det startede på kagedåser og luftguitar i hjemmet efterfulgt af musikundervisning på seminariet, og så træder Jørgen H. til som læremester ind imellem.
De har en klar rollefordeling. Hver især er klar over egne kvaliteter. Jørn
A. fører ordet med oplæg til næste nummer, mens Jørgen H. supplerer
med småbemærkninger.Sammen udgør de en harmonisk enhed, hvor humor og gensidig respekt er nøgleordene, og der har aldrig været nogen
form for uoverensstemmelse.
Et engagement er altid velforberedt og tilegnet den pågældende begivenhed. Ikke 2 arrangementer er ens. Repertoiret spænder altid over egne tekster – nogle gange anvendes andres melodier – men en del melodier er
selvskrevne. Teksterne tager som regel udgangspunkt i lokale begivenheder. Mon ikke mange med mig har glædet sig over sangen om Franciska –
gilde i æ’hus – bænkevarmer (om at være tilflytter) – kaffepunch ved smeden (om svigtende kirkegang) – festival i småbyer – åh, Karen (om orkanen) og mange flere.
For Jørn og Jørgen var det en helt speciel oplevelse at lave ”Kaj Lykke
sangen” til stensymposiet i Bramming. Da mange af kunstnerne var udlændinge, blev sangen oversat til engelsk af J. Drejer Mikkelsen. De optræder mest i lokalområdet – enten som bestillingsarbejde – eller simpelthen ved at dukke spontant op og give et par numre. Det er også blevet til
optrædener på Sjælland, i Århus, Ebeltoft og Svendborg. Gennem årene
har man altid kørt efter ”mund-til-mund” metoden og har haft omkring 10
engagementer om året. De senere år er det nedtrappet lidt.
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Intet er for stort og intet er for småt. ”Jørn Jørgen Jyde” har spillet ved
arrangementer for samtlige politiske partier. Man vælger altid neutrale
(men aktuelle) tekster og går aldrig ”under bæltestedet”. Af prominente
personer har de spillet for bl.a. Jytte Hilden og Poul Nyrups mor. Den 7.
Juni er der optræden for en 100 års fødselar, og det er aldrig prøvet før.
Det er blevet en tradition at spille ved 1. Maj fester og grundlovsfesten
på Riber Kjærgaard.
Jo, vore lokale spillemænd har spredt megen sangglæde og humor gennem tiden.
Tillykke med de 15 år.
Alex Andersen
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Franciska-sangen af Jørgen Hvitved –
inspireret af Thea Smidt
Omkvæd:
Franciska var en tøs – en tatertøs
Hun boede i Darum sogn
Familien var udstødt, og de slog sig ned
Et sted ved Hollænderskovn.
En hule i jorden de boede i
Hendes far den bygged’ had’
Han spilled’ og sang i egnen her omkring
For at tjene til den daglige mad.
På fattiggården fik de ikke hjælp
De tre børn måt’ ud og tjen’
For Ciska gik det galt hun blev tidlig gravid
Og barnet blev fjernet på trods
Omkvæd…..
Det præged’ hende dybt – hun blev lidt sær
Hun flyttede hjem til sin far
Hun elsked’ ham højt da han gik bort
En blodbøg hun satte på hans grav.
Når hun skulle handle på Darum mark
Hun ofte drillet blev
Børnene de efter hende løb
Og fik hende til at bli’ vred.
Omkvæd….
Når sognets børn til hulen kom
De blev ej lukket ind
Før de havde sagt hvem de var
Og familien de kom fra.
Hun kunne fortælle vidt og bredt
Om hendes omtumlede liv
I dag hun endnu huskes af mangen en person
De aldrig hende glemme vil
Omkvæd…
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Petanque turneringen er i fuld gang

SPIL TENNIS – ÅRETS TILBUD
Tennissæsonen er for længst gået i gang, men der kan sagtens blive plads
til flere. Kontingentet er ændret lidt, så nu kan priserne for at spille godt
kaldes ”Årets tilbud”
Prisen er kr. 350,- for voksne over 25 år, øvrige betaler kr. 200,-, mens en
hel familie(samboende) kan spille for kun kr. 500,-.
Tilmelding til Per Hedevang på tlf. 75 10 23 84 eller på listen ved banen.
Der er træningsaften hver onsdag kl. 19.00 frem til 24. Juni.
Husk at kampe i sogneturneringen har fortrinsret til banerne.
Ønsker ikke-medlemmer at spille på banen, kan det gøres for kr. 20,- pr.
time pr. spiller. Betaling i postkassen ved banen før spillestart.
Nøgle til banen kan fås mod aflevering af kr. 50,- hos Per Hedevang.
Alex Andersen

SOGNEARKIVET

v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Kanotur på Kongeåen
Søndag den 16. August.
Tag madkurven med og få motion og en god oplevelse
Afgang fra Villebøl Camping kl. 10.
Vi har 6 kanoer, med 2 voksne i hver ( evt. 2 voksne og et barn)
Turen er planlagt at gå til Vilslev. Hvis tilslutningen er større end 12
voksne laves 2 ture, hvor 1. hold sejler fra Villebøl til Gredstedbro og 2.
hold fra Gredstedbro til diget.
Turen varer ca. 4 timer, incl. et stop, hvor vi nyder den medbragte mad.
Pris 50,- kr. pr person.
Først til mølle.
Tilmelding, :
Lokalrådets Aktivitetsudvalg
Helle Hvitved. Tlf. 75172417 mail: helle@hvitved.com
Aage Fredslund. Tlf. 75174032 mail: aagef@hotmail.com

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
eller Aage Fredslund, Kirketoften 11, tlf. 7517 4032
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen
BØRNEHAVEN
Allan Lohals
Kirkevej 10, 31 37 02 65
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
HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Egon Sørensen
Kirkevej 15, 75 17 35 82

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37
LANDSBY SCENEN
Sigfred Bjerrum
Kirkevej 50, Sejstrup 75 17 31 45
Sigfred@bbsyd.dk
LOKALRÅDET
Formand, Bente Nonbo
Rønnesvinget 2, 75 17 21 67

SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
SOGNEUDVALG
Lejf Knudsen
Puggårdsvej 6

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Niels Bertelsen
Rønnesvinget 1, 75 17 38 03
SKOLEBESTYRELSE
Claus Schønwandt
Nørlundvej 3, 75 10 25 50

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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Så kom der asfalt på den nye cykelsti

Fra skolens tur til kratskellet
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