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HUSKEKALENDEREN
Søn. 27. mar. 11.00
Lørdag 2. april
Mandag 4. april
Man. 4. apr. 17.00
Ons. 6. apr. 16.30
Tor. 7. apr. 13.30
Tor. 7. apr. 19.00
Lør. 9. apr. 11.00
Fre. 13. apr. 18.00
Lør. 16. apr. 10.00
Tor. 28. apr. 13.30
Ons. 4. maj 16.30
Lør. 14. maj 8.10
Tor. 26. maj 18.00
Tor. 2. jun.
Fre. 3. jun.
Lør. 4. jun.
Søn. 5. jun. 14.00

Afsked med kirkesanger Allan Seerup
Tennisbanen klargøres
Fodbold. Udendørssæsonen starter for ungdom
Fodboldtræning for 0. – 3. klasse
Fodboldtræning 4. – 7. klasse
Seniorklubben. Sigfred Nielsen, Bramming om
hjælp til Ukraine
Hygge shoppe aften hos LUNAGAARD
Tennis holder fællesmøde
Fællesspisning i samlingssalen
Forårsrengøring af legeplads i Sejstrup
Seniorklubben. Generalforsamling
Tennisinstruktion for ungdom
Sogneudflugt til Silkeborgegnen
Cykeltur til gravhøjene i Braming og Ilsted
Landsbyfest. Hockey, moseløb, sildebord
Landsbyfest. Hockey, cykelsponsorløb, spisning,
fest
Landsbyfest. Familiedag, fodbold, fællesspisning,
lagkagekonkurrence
Grundlovsmøde på Riber Kjærgaard

INDSAMLING TIL ”LANDSBY-POSTEN”
Vi vil gerne endnu en gang opfordre til en indsamling til ”LandsbyPosten”. Vi kunne godt have ønsket et bedre resultat sidste gang, men det
skyldtes måske, at girokortet var trykt som en side i bladet.
Denne gang bliver der vedlagt et almindeligt girokort.
Det er helt frit, hvor stort et beløb, man vil give. Betalingsmulighederne
er følgende:
Indbetaling med girokort på posthus eller netbank
Overførsel med netbank til konto 4630 0450012394
Kontant betaling hos købmanden eller hos Alex Andersen
På forhånd tak
På HSUG og ”Landsby-Posten”s vegne. Alex Andersen
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LANDSBYFESTEN DEN 2. – 3. – 4. JUNI 2011
Så er det igen blevet tid til den årlige landsbyfest. Vi håber selvfølgelig på
rigtig STOR opbakning, selv om festen ligger i Kr. Himmelfartsferien.
I grove træk ser programmet således ud. Færdigt program udkommer i
”Landsby-Posten” til maj.
Torsdag den 2. juni begynder dagen kl. 16.00 med hockeyturnering.
Det traditionelle moseløb har ruter på 4,5 km, 10,5 km og som noget nyt
en halvmaraton på 21,1 km.
Sildebord som vi plejer, og vi slutter aftenen af med en gang landsbydyst.
Fredag den 3. juni begynder vi igen kl. 16.00 med hockeyturnering.
Derefter vil vi igen forsøge med cykelsponsorløb.
Aftensmaden medbringer vi selv, og der vil igen være præmie til den flotteste bordopdækning. Så sæt fantasien i gang med dine venner/naboer og
lad os se nogle kreative/festlige borde.
Aftenens højdepunkt går på scenen kl. 22.00, når superbandet ”Kiss Me
I’m Danish” igen i år vil sørge for fed musik og stemning.
Lørdag den 4. juni begynder dagen med rundstykker kl. 9.30.
Dagen står i familiens tegn med både aktiviteter og konkurrencer.
Derudover vil der være fodbold for seniorer om eftermiddagen.
Sidste års succes med børnediskotek skal selvfølgelig gentages.
Ingen lørdag aften uden fællesspisning og underholdning, og ingen landsbyfest uden lagkagekonkurrence, så lørdag aften kåres landsbyens mest
kreative kagebager.
Husk at det er dig og mig, der gør, at landsbyfesten forbliver, så vi igen
kan mødes til nogle sjove og fornøjelige timer sammen i vores sogn, som
gerne skal bestå som et aktivt og rart sted at bo.
Med venlig hilsen landsbyfestudvalget
Klaus Iversen, Annette Knudsen, Line Gravsholt, Karen Margrethe Hollænder, Henrik Lutzen og H.C. Jochimsen
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SÅ STARTER TENNIS
Tennisbanen klargøres lørdag den 2. april, og derefter er det bare med at
komme i gang.
Tennis er en billig udendørs sport, der kan spilles på alle niveauer, så du
skal ikke holde dig tilbage. Vi finder makkere og modstandere til dig.
Tilmelding hos Per Hedevang på tlf. 75 10 23 84. Her vil du også få udleveret en nøgle (mod depositum på kr. 50,-).
Du kan vælge en fast ugentlig tid, og må derudover skrive dig på til ledige
timer. Er der ønske om instruktion, kan der rettes henvendelse til Mette
Nørby på tlf. 40 11 28 17.
Ønsker du at møde jævnbyrdige modstandere fra naboklubber, arrangeres
der hvert år en sogneturnering. Du kan også selv invitere klubmedlemmer
fra andre foreninger til kamp på vore baner.
TRÆNING FOR UNGDOM
Vi er så heldige, at Mette Nørby stiller sig til rådighed som instruktør.
Hun indleder sæsonen med at tage på kursus.
Der vil i forårsperioden være træning for børn (fortrinsvis 3. – 4. klasse,
men også andre) hver onsdag kl. 16.30 – 17.30. Første gang er onsdag den
4. maj.
Klubben har træningsbolde og enkelte ketsjere til udlån.
I skolernes sommerferie skal de unge mennesker selv holde sig i gang,
mens der vil blive arrangeret småstævner i efteråret.
Vi vil gerne give alle spillere mulighed for at hilse på hinanden med en
ÅBNINGSDAG LØRDAG DEN 9. APRIL KL. 11.00
Der gives en lille orientering samt øl/vand, hvorefter der er mulighed for
at spille.
Evt. spørgsmål rettes til tennisudvalget
Med håb om en god sæson med liv på banerne
Mette Nørby
Per Hedevang
Alex Andersen

Tlf. 75 17 28 17 eller 40 11 28 17
Tlf. 75 10 23 84
Tlf. 75 17 28 72 eller 29 70 28 72
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Med de små forårstegn er det også tid til opvisning

Gymnastiksæsonen 2010-2011 synger på sidste vers, og her viser nogle
at årets hold deres flotte opvisningstøj.
Børn 1.-3. klasse drenge/piger.
Ledet ved Sonja
Hansen og Mai
Lorentsen samt
hjælpetræner
Rikke Jochimsen.

Børn 3-4 årige.
Ledet ved Maiken Tækker samt hjælpetrænere
Stine Sørensen, Annette
Aalling og Camilla Harreby.
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Børn 4-årige – 0. klasse.
Ledet ved
Bente Held og
Annie Jochimsen samt hjælpetrænere Camilla Harreby,
Esben Vejrup
og Annette
Aalling.

Børn 3.- 5. klasse drenge/piger.
Ledet ved Lars Boel samt
hjælpetrænere Annette Alling
og Camilla Harreby.
Vi sender 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.
Vi håber at se mange af jer i
den kommende sæson, og vi
forventer at kunne vise den kommende sæsons hold på hjemmesiden i løbet af juni måned. Skulle der være ønsker til nye hold eller vil du blot give
en hånd med, så hører vi gerne fra dig.
Gymnastik udvalget
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Klubmesterskab 2011 – Badminton
Klubmestre 2011:
Børn:
Single A:
1. plads = Rasmus Nørby
2. plads = Tobias Burmeister
Single B.
1. plads = Jonas Burmeister
2. plads = Stina Holm Ebbesen
Double.
1.plads = Rasmus Nørby / Stina Holm Ebbesen
2.plads = Tobias Burmeister / Jonas Burmeister
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Voksne:
Mix.
1.plads = Lis Andersen / Tommy Ebbesen
2.plads = Hanne Andersen / Anders Burmeister
Dame Double.
1.plads = Hanne Due / Kate Christensen
2.plads = Hanne Andersen / Inge Naustrup
Herre Double B.
1.plads = Mathias Fabricius / Jonas Andersen
2.plads = Karsten Thygesen / Niels Erik Truelsen
Herre Double A.
1.plads = Tommy Ebbesen / Torben Koch
2.plads = Anders Burmeister / Claus Jæger
Herre Single B.
1.plads = Mathias Fabricius
2.plads = Henrik Uhrenholt
Herre Single A.
1.plads = Claus Jæger
2.plads = Dan Andersen
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FASTELAVNSFEST HELT I TOP
Landsby-scenen og Menighedsrådet var gået sammen om at arrangere
årets fastelavnsfest, og det blev et vellykket arrangement.
Det hele startede i kirken, hvor en veloplagt præst, Arendse Dyssel, tog
imod. Kirkegulvet med blåt tæppe skulle symbolisere Jordanfloden, og i
samlet flok vandrede de flot udklædte børn op foran alteret, inden de
indtog deres pladser hos forældrene.
Gudstjenesten foregik helt på børnenes præmisser. Sangene var med aktuelle tekster og nedfældet på et ark papir med fine børnetegninger, og
teksten var udvalgt fra ”Børnenes bibelbog”.
Flot klaret af præsten og menighedsrådet.
Derefter gik turen til forsamlingshuset, hvor børneflokken nu var steget
til ca. 65 samt mindst lige så mange forældre og bedsteforældre.
De 3 tønder var klar til at blive udsat for den hårdhændede behandling,
som tøndeslagning er. De 0 – 3 årige startede med forsigtige slag, men
efter en del runder måtte tønden kapitulere, og det væltede ud med slik
og balloner til børnene.
Så stod de 4 – 6 årige for tur. Slagkraften steg noget, og efter en tid måtte også denne tønde overgive sig.
De største børn fra 7 år og opefter tog så fat på den sidste tønde. Slagkraften var nu så voldsom, at det gav alvorlige efterdønninger i armen.
Alt var godt organiseret under tøndeslagningen, og det varede en passende tid. Som belønning for anstrengelserne fik børnene en slikpose og
sodavand/juice, mens forældre og bedsteforældre satte sig ind til en veldækket kaffebord med rigtig lækre fastelavnsboller.
Et flot arrangement, som alle kan være tilfredse med.
På næste side bringes den afsluttende sang i kirken.
Alex Andersen
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Melodi: Boller op
Fastelavn gør sin gavn
nu bliver alle glade.
Inden vi skal lide savn,
vi laver vist ballade

Appelsin – den er din,
nu skal alle spise,
boller tygges med et grin,
og vi må gerne grise.

Maskespil må der til
munde males sjove,
de, som ikke males vil,
må gå og være flove

Onsdag stop, hold så op,
da begynder fasten,
masken hænges i sin strop,
hvor ingen mås kan mas’ den.

Tøndeslag, dejlig dag
vi kan li’ at gonge,
tønden får det glatte lag,
og én bli’r kattekonge.

Nu der kun er en stund
cirka halvtreds dage,
til vi lukker op vor mund
og påskeæg skal smage.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
april.
03. april, Midfaste kl. 09.30
10. april, Mariæ Beb.: Minier&guldkonf. kl. 11.00
17. april, Palmesøndag kl. 09.30
21. april, Skærtorsdag kl. 19.00
22. april, Langfredag, Kirkekor kl. 11.00
24.april, Påske (Konfirmation Vilslev) ingen
25. april, Anden påskedag kl. 11.00
01. maj, 1. sø.e.p. Konfirmation kl. 10.00
Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Fotokavalkade fra det vellykkede arrangement med fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning i forsamlingshuset
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SOGNEARKIVET I FULD VIGØR
Jeg har fået en invitation til at besøge sognearkivet, der siden 1985 har
holdt til i kælderen i HSI. Til stede er Johannes, Bente og Lene, der er i
fuld gang med at digitalisere alle indkomne effekter. Det er et tidskrævende arbejde, og man ønsker sig flere hjælpende hænder. Giv en melding, hvis du har tid og lyst.
Sognearkivet har
gennem mange
år indsamlet forskellige effekter
og har omhyggeligt noteret alt i
håndskrevne
journaler. Disse
skal nu overføres
til computeren.
HunderupSejstrup sognearkiv er en af mange sognearkiver, der er samlet under en paraplyorganisation i Esbjerg kommune, hvorfra der er forbindelse til et landsdækkende arkiv. Der er udarbejdet et nyt computerprogram, arkibas, hvor man
ønsker alle klenodier registreret.
Sognearkivet er finansieret med tilskud fra Esbjerg kommune. Der er
udgifter til lokale, PC, internetforbindelse, kurser, møder, materialer,
kontingent til landsarkivet m.m. Alt sammen ligger inden for et meget
beskedent budget.
Sognearkivet, der ledes af Niels Hansen, Kristoffer Smidt og Johs. Clausen, vil gerne have lidt mere bevågenhed. Der er åbent den første mandag hver måned kl. 19.30 – 21.30. Derudover efter aftale med Niels
Hansen på tlf. 75 17 34 06. Kig endelig indenfor.
For at skærpe interessen er der denne gang opgaver til læserne for at finde frem til alle personer på de medfølgende fotos. Der vil blive bragt
andre fotos i de kommende numre.
En lille tillægsopgave. Hvem kan oplyse, hvor og hvornår vores sognearkiv er startet?
Hvad laver man så i sognearkivet? Foruden de ovennævnte opgaver er
man medarrangør til ture rundt i omegnen, bl.a. byvandringerne i
16

Hunderup og Sejstrup. Det er et interessant arbejde at være med til.
Gør sognearkivet mere levende. Mød op i lokalet. Tilbyd din arbejdskraft.
Alex Andersen
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Fællesspisning 13. april
kl 18:00 i samlingssalen

Menu voksne 70 kr
Græsk farsbrød med bagte bådkartofler, salat og flütes

Menu børn: 55 kr
frikadeller m./ tilbehør + is
Medbring selv tallerkener, bestik, kopper og kaffe.
Tilmelding:
Lotte: l_aarhus@hotmail.com eller 40 14 19 11
Helle: helle@hvitved.com eller 75 17 24 17
senest 9. april

________________________________________________

Cykeltur 26. maj
Alsbrovej - Strat - Parken
Vi stopper ved Claus Jæger og hører om hans kommende produktion og
hilser på hestene.
Vi slutter i Parken med kaffe og mad og musik
Vi mødes kl. 18 ved Kwik Spar
Medbring kaffe og mad
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Kunne du tænke dig at gå til klatring?
Ribe Klatreklub har en af de bedste klatrevægge i Danmark og nogle af
vores klatrere er blandt de bedste i Danmark. Det synes jeg du skal være med til.
Alder er ingen hindring, vi har Børnehold fra 2-5 klasse, Ungdomshold
fra 6-10 klasse og Senior hold fra 16 år og op.
Hvis du har lyst til at prøve har vi åbent mandag og onsdag aften samt
fredag og lørdag eftermiddag. En prøvetur koster 50,Du kan kontakte mig på 26195291 eller njh@it.dk, så kan vi aftale en
tid.
Alle detaljer kan læses på http://ribeklatreklub.dk hvor du også kan se
billeder og videoer, læse (hårrejsende) beretninger fra vores klatreture i
bjergene rundt i Europa eller hvad du skal gøre hvis i er en flok der vil
have et sjovt arrangement på klatrevæggen, rapelle fra Blue Water siloen i Esbjerg eller prøve træklatring.
Venlig hilsen
Niels-Jørgen Hvidberg
Kjærgårdsvej 52, Hunderup
+45 2619 5291
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SENIORKLUBBEN ORIENTERER
HERLIGT – HERLIGT. Ja, det var det første, der faldt mig ind, da vi havde besøg af spillemændene fra Årre. Med en gennemsnitsalder på 70 – 80
år tog de 5 glade musikanter fat, og leverede den ene gode evergreen efter
den anden. Lokale ønsker blev straks indfriet, og havde der ikke været et
sluttidspunkt, havde de såmænd spillet endnu.
På spørgsmål fra forsamlingen kunne musikanterne oplyse, at de spiller
fast på 2 plejehjem hver mandag og fredag, og derefter efter aftaler.
”Hvornår øver I”, blev der spurgt. ”Det gør vi nu”, svarede trommeslageren med et herligt glimt i øjnene.
En dejlig oplevelse i seniorklubben.
Torsdag den 10. marts havde vi besøg af sognepræst i Jerne, Ingelise
Wenzel, der fortalte om sit arbejde blandt hjemløse under titlen ”Et engagement”.
Det startede, da Ingelise Wenzel, tiltrådte sit job i Jerne for mange år siden. Efter at have forestået et par begravelser uden pårørende til stede,
mødte hun en fredag eftermiddag en forhutlet person, hun kom i snak
med. Vedkommende stod uden en krone på lommen og havde ikke udsigt
til at få mad før om mandagen, hvor kommunen igen udbetalte penge. Ingelise tog sagen i egen hånd og fik fremskyndet udbetalingen fra kommunen.
Disse oplevelser blev startskuddet til et utrætteligt arbejde blandt vore
hjemløse medborgere. Vi hørte om mange triste skæbner og fik i det hele
taget et rigtigt spændende og engageret foredrag, der berørte os dybt.
I april får vi besøg af endnu en ildsjæl. Torsdag den 7. april kl. 13.30
kommer Sigfred Nielsen fra Bramming og fortæller om sine ture med
hjælp til befolkningen i Ukraine.
Sæsonens sidste arrangement i forsamlingshuset bliver generalforsamlingen torsdag den 28. april kl. 13.30.
Derefter afsluttes sæsonen med en udflugt i maj/juni. Mere herom senere.
Alex Andersen
Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Fastelavnsfest i Degnehaven
Fredag den 04. Marts blev der afholdt fastelavn for alle børnehavens børn.
Der var mange fantasifulde udklædninger, deriblandt en tomat.
Kasper D. fortæller: Jeg var klædt ud som spiderman og jeg kunne skyde
med edderkop spind. Jeg skulle bruge alle mine muskler for at slå tønden
ned.
Selvom Kasper brugte alle sine muskler, rakte det ikke nok til at kunne
blive kattekonge. Og ud af tønden kom ikke kartofler og løg som lovet,
men derimod lidt slik som vi nød til sidst.

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: Michael Bertelsen, Kjærgårdsvej 40,
mobil 26 19 31 94 eller 76 56 11 22
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Fodboldtræning ungdom ude 2011.
Hej Alle friske drenge og piger i Hunderup & Sejstrup.
Foråret er nu på vej og indendørssæsonen er slut.
På med træningsdragten, evt. hue og handsker og sidst men ikke mindst de pudsede fodboldstøvler.....
Udendørstræningen starter Mandag den 4 April 2011.
Vi træner på følgende tider :
0. kl. - 1. kl. Drenge og Piger :
Mandage kl. 17.00 - 18.00 Træner Pascal Tanyimboh.
2. kl. - 3. kl. Piger :
Mandage kl. 17.00 - 18.00 Træner Inge Nagstrup.
4. kl - 7. kl. Drenge :
Mandage og Onsdage kl. 16.30 - 18.00 Træner Claus Schønwandt.
Vel mødt til en god sæson - vi glæder os til og komme
igang.........
Vi ses - Fodboldudvalget i HSUG.

TAK FOR BIDRAG !
Søndag, den 24. marts havde Folkekirkens nødhjælp indsamling til katastroferamte og andre nødlidende. I Hunderup-Sejstrup var der fire indsamlere, der besøgte omtrent alle husstande.
Mange var ikke hjemme. Alligevel nåede vi det flotte resultat af 3463 kr.
Det ligger noget over landsgennemsnittet i forhold til befolkningstallet.
(Til orientering indsamlede vi i 2009 3381 kr og i 2010 2926 kr.) Tak for
alle bidrag og for venlig modtagelse !
Menighedsrådet.
22

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 16. 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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Formandsberetning ved
Generalforsamling i Sejstrup Forsamlingshus
onsdag den 2. marts 2011.
2010 har været et godt år for forsamlingshuset.
Der har været afholdt ca. 70 private fester foruden de lokale
foreningers møder, teater- forestillinger, juletræs fest, fastelavnsfest m.m. i forsamlingshuset.
Vi er i bestyrelsen også glade for, at huset fortsat fungerer
uden vært, og at det er blevet taget godt imod som nøgle hus.
Aktiviteter i huset 2010.
I hele 2010 har vi samlet skrot/jern ind, både ved at afhente
hjemme hos folk og ved at have en container stående ved forsamlingshuset.
Det har været et indbringende år, som har givet et godt økonomisk tilskud til driften af forsamlingshuset.
Tak til alle der smider skrot/jern i vores container og til den
opbakning der er omkring dette.
Og ikke mindst Sigurd skal have en stor tak, han har gjort et
stort stykke arbejde med at få samlet ind og få skaffet kontakterne.
Bestyrelsen prøvede i september 2010, at arrangere en høstfest i samarbejde med Beverly Band. Det viste sig dog desværre, at der ikke var nok opbakning til dette arrangement, så
vi måtte aflyse arrangementet.
Vi må konstatere at det kan være svært at iværksætte nye arrangementer pga de mange andre tiltag der er i sognet. Det er
dog muligt at vi prøver et lignende arrangement en anden
gang.
Den 11. december afholdt vi den årlige julefrokost i forsamlingshuset. Der var en flot opbakning både fra lokale og udenbys fra - 125 personer valgte at holde deres
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julefrokost hos os i år. Det var en god aften med masser af god
mad fra Ricco’s Diner Transportable.
Også her skal lyde en stor Tak til alle frivillige hjælpere og til
Ricco.
Vedligehold/ forbedringer i huset:
Takket være tilskud fra Esbjerg Kommunes Byfond, fik vi I foråret 2010 omfuget gavlen og langsiden på store sal, en tiltrængt opgave, som blev løst ved fælles hjælp og i dag fremstår
murværket som næsten nyt. En kæmpe tak skal endnu engang
lyde til alle de frivillige i sognet, som gav en hånd med, samt til
Kim Andersen (Murerfirmaet Egon Sørensen) og Claus Iversen
(VKI Byg) for deres hjælp med fugning.
Som alle nok ved, har vi også haft fornøjelsen af at anskaffe os
170 nye stole til huset. Vi søgte Tuborg Fondet om støtte og var
så heldige at modtage 25.000 kr.
Også en stor tak til Keld Østergaard for hjælp til kørsel af stolene.
Fremtidig tanker/beslutninger.
Vores næste planer om vedligehold af huset er, at der skal lægges trægulv i depotrummet. Træet til gulvet har vi liggende, så
der er ingen større udgifter til dette.
Og så skal vi have kigget på trappen ved hovedindgangen, hvor
klinkerne bliver ved med at falde af.

Tak til alle lokale brugere af huset, tak til vores rengøring dame, Anni, som sørger for at huset altid ser pænt ud. Og sidst
men ikke mindst tak til resten af bestyrelsen for deres indsats.
Jan L. Bjerrum
Formand, Sejstrup Forsamlingshus.
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Indsamlingen fortsætter!
Kom af med din gamle trillebør, plæneklipper, cykel,
brødrister eller andet gammel jern, som bare ligger og
flyder.

Ligger du inde med noget af ovenstående er du meget velkommen til at smide det i vores skrot-container der er opsat
mellem Forsamlingshuset og banen.
Når containeren er fyldt, bliver jernet solgt, og pengene bruges til forbedringer i Forsamlingshuset.
Hvis du har større mængder du gerne vil have hjælp til at komme af med
kan du kontakte Sigurd Smidt på tlf. 4060 2962

Hilsen Forsamlingshuset.

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
AFTENSKOLEUDVALGET
Karen Margrethe Bertramsen
Sejstrupvej 4
tlf. 40253510
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen
BØRNEHAVEN
Gitte Nørregaard Knudsen
30 22 35 95
FORSAMLINGSHUSET
Jan Lautrup Bjerrum
7517 2402, Kirkevej 80
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com
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
Aage Fredslund
Kirketoften 11, Hunderup,
tlf. 7517 4032,
mail: aagef@hotmail.com
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Bonde
75 17 20 37
LANDSBY SCENEN
Lis Stenger
Kirkevej 5, Sejstrup
tlf. 75 10 14 19
lisstenger@mail.dk
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97
SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

Kirkevej 50,
tlf. 75173145,
mail sigfred@bbsyd.dk.
SOGNEARKIV
Niels Hansen
Birkealle 8,
6740 Bramming
75 17 34 06
HUNDERUP SEJSTRUP
CYKELMOTION
Svend Aage Nissen
Kirketoften 15
6740 Bramming
75 12 73 30

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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Fastelavnsfest - De store børn.

Fastelavnsfest - De små samler slik og balloner op.
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