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HUSKEKALENDEREN
Tir. 4. mar.

Damekomsammen, Vilslev præstegård.

Tir. 4. mar. 20.00

Foredrag på skolen

Tor. 6. mar. 13.30

Seniorklubben. Ung pige i huset som 68 årig i
Australien

Tor. 6. mar. 19.30

Hunderup sogns venstreforening generalforsamling

Tor. 13. mar. 19.00

Vintermøde i HSI – adgang for alle

Tor. 13. mar. 19.30

”Landsby-Scenens” generalforsamling

Lør. 15. mar. 10.00

Klubmesterskaber i badminton for børn

Lør. 15. mar. 13.00

Klubmesterskaber i badminton for voksne

Ons. 19. mar. 13.30

Seniorklubben. Til lands, til vands og i luften

Fre. 21. mar. 11.00

Langfredag i Hunderup kirke

Fre. 28. mar. 19.00

Ølaften i forsamlingshuset.

Fre. 4. apr. 19.00

Gymnastikopvisning i hallen

Fre. 11. apr. 18.00

Madaften og teater i forsamlingshuset

Tor. 17. apr. 13.30

Seniorklubben. Generalforsamling – derefter
”sponsorbørn i Gambia”

Tor. 17. apr.

Hit med salmen. Vilslev kirke.

Søn. 20 apr.

Sidste tilmeldingsfrist til petanque-turnering

Tor. 22. maj.

Koncert med Kim Sjøgren. Vilslev kirke.

Ons. 28. maj. 19.00

Gospelkoncert i kirken

28. – 29. – 30. – 31. maj

Landsbyfesten

Lør. 31. maj.

Sogneudflugt.

Man. 25. aug. 18.30

Kirkegårdsvandring Hunderup kirkegård
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HSUG GENERALFORSAMLING
HSUG’s generalforsamling den 4. februar blev en rolig affære med 15
fremmødte.
I sin formandsberetning kunne H. C. Jochimsen fortælle, at spændingen
ved kommunesamenlægningen var faldet positivt ud. Da over halvdelen af
medlemmerne er under 25 år, udløser det tilskud til samtlige medlemmer i
foreningen, og det er en klækkelig forøgelse i forhold til tidligere.
I marts har vi haft den årlige gymnastikopvisning, der som altid forløb
godt. Landsbyfesten blev godt bakket op af de 2 landsbyers beboere. Der
var flere nye og gode tiltag, og så var det en meget positiv, musikalsk oplevelse med gospelkoncerten i kirken. Det gentages i år.
Fodbold har fået nyt hegn bag det bageste mål – betalt og opsat af Esbjerg
kommune – og så har gymnastikafdelingen indkøbt en ”Time Track”.
Stor tak til alle frivillige ledere, der får HSUG til at fungere godt.
Nu da vi er kommet ind i en stor kommune, blev det drøftet, om man måske skulle indføre en lokal lederpris. Der arbejdes videre med disse tanker.
Regnskabet viste, at alle afdelinger kører en fornuftig, ansvarlig økonomi.
Årets resultat blev et plus på godt 49.000,-, så egenkapitalen nu er oppe på
kr. 324.102,-.
Til bestyrelsen var der genvalg af Laila Vejrup, Gitte Josefsen Larsen og
Dan Andersen, mens der var nyvalg til Pia Ebbesen, Michel Riddersholm
og Klaus Jæger. Karsten Tønder og Birgit Weede lod sig hylde som suppleanter, mens der var genvalg af Ole Wind og Jan Bjerrum som revisorer.
Der var en lille debat om den fremtidige brug af hal og klublokaler, nu
hvor skolen bliver reduceret, inden man kunne afslutte generalforsamlingen i en forening med over 400 aktivitetsmedlemmer. Det er mere end
halvdelen af befolkningen herude i landsbyen.
Se de enkelte udvalg andetsteds i bladet.
Alex Andersen

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

HSUG GENERALFORSAMLING
Kassererens beretning
HSUG har i 2007 haft et flot overskud på kr. 49.214.
Foreningen har i 2007 fået væsentligt mere i tilskud til lokaleleje på grund
af nye tilskudsregler. Før var der kun tilskud til de timer der blev benyttet
af børn og unge under 25 år. Med de nuværende regler dækkes alle lokaleudgifterne med 85% af udgiften og 75% af udgifterne til klublokaler og
omklædningsrum så længe at foreningen kan holde en andel af unge på
over 50%. Såfremt andelen er under 50% nedtrappes tilskuddet.
Dette kan specielt ses på resultatet i badmintonafdelingen i forhold til tidligere år, hvor der typisk er en stor andel af voksne over 25 år.
Det skal dog nævnes, at denne tilskudsordning er et forsøg der har kørt i
2007 og skal køre i 2008, herefter skal ordningen tages op politisk igen.
Herudover er der modtaget nogle resttilskud fra det gamle Bramming
Kommune for 2006 der også indgår i dette regnskab.
I 2007 har HSUG haft 405 medlemmer, der fordeles således:
U 25 år
Gymnastik/børneidræt
Badminton
Indendørs fodbold
Udendørs fodbold
Tennis

over 25 år i alt
67
31
23
54
67
10
30
69
26
28

98
77
77
99
54

Medlemmer i alt

213

192

405

Indendørs aktiviteter
Udendørs aktiviteter

157
56

95
97

252
153
5

HSUG GENERALFORSAMLING
Fortsat fra forrige side.
Gymnastikafdelingen har i 2007 haft et underskud på kr. 24.062, der skyldes køb af teamtrack til ca. 45.000.
Landsbyfesten har givet et flot overskud på kr. 22.025.
Der er indgået kr. 11.510 i frivillige bidrag til landsbyposten. Mange tak
for det. Dette betyder at udgiften til bladet i 2007 kunne holdes på kr.
8.109. I 2006 var der indbetalt frivillige bidrag på kr. 11.800.
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Fastelavnsfesten i forsamlingshuset

HSUG GENERALFORSAMLING
Regnskab for 2007
Udgifter

I alt
Årets resultat
Balance
Udestående pr.
31/12 2007
Kontingenter
Tilgodehavende
kursustilskud
Mellemregning HSI
Lys tennisbane
I alt
Beholdning pr.
31/12 2007
Bankkonto
Giro
Kassebeholdning
I alt
Afstemning
Egenkapital pr. 1/1
2007
Årets overskud
Udestående pr.
31/12 2007
Beholdning
Gæld pr. 31/12
2007
I alt egenkapital pr.
31/12 2007

408.323

Indtægter

Resultat

457.537

Sidste år

49.214

40.377

49.214
457.537

457.537

45.225
30.000
5.000
80.225
Gæld pr. 31/12 2007
401.074
4.674
2.002
407.750

Lån hos DGI
Øvrige kreditorer

30.000
133.873
163.873

274.888
49.214
80.225
407.750
-163.873
7
324.102

324.102

HSUG GENERALFORSAMLING
Årsberetning for Gymnastikudvalget
Vi har kunnet mærket de små årgange fra Hunderup Skole på vores børnegymnastik hold. Men det er lykkes os at trække Bramming folk til vores 35 klasses drenge/pige rytme/spring hold, hvor vores 3 dygtige ledere har 18
børn på holdet.
På Bh.kl- 2.kl drenge holdet er der i alt 11 drenge, holdet bliver ledet af nye
ledere i HSUG, som i år har været på kursus i drenge gymnastik. 3 drenge
fra dette hold, som gerne ville lave endnu mere gymnastik, har fået lov til at
fortsætte på det større hold efter deres egen træning. Det er herligt at mærke
gymnasters iver efter at lære mere gymnastik og spring, hvilket vi har forsøgt at efterkomme på denne måde.
Bh.kl. - 2 kl. piger består af 10 friske piger, som hver torsdag laver gymnastik til de nyeste børne hits.
Holdet 3-4-5 år syder af 25 små energiske piger og drenge. Lederne har
mærket et udviklingsmæssigt spring fra de små , der lige er blevet 3 år ved
gymnastikkens start i oktober og til de skole klare børn i 5-6 års alderen.
Derfor er vi utrolig glade for vores hjælpetrænere, der har vist stor ansvarlighed og været utrolig dygtige til at tage sig af alle børn i gymnastik tiden.
Det er hjælpetræner, som HSUG vil gøre alt for at uddanne på DGI Kurser,
for her har vi nogle dygtige kommende ledere til vores børnehold.
PÅ Herre Holdet muntre 15 herrer med boldtræning som opvarmning før
gymnastikken eller omvendt. I år har der været et samarbejdet omkring juleafslutning med Målrettet træning og Herreholdet med først hårdt træning
og derefter julehygge sammen som belønning. Den nye Team-Track bliver
flittig brugt i gymnastikken og til motorisk træning i skolen. Team-Tracken
er en virkelig god anskaffelse og et super middel til at varierer og give kvalitet til en sjov, spændende og udfordrende træning i HSUG.
Den 4. April ser vi frem til gymnastikopvisningen kl. 19.00. Kom og kig
på!
8
På gymnastikudvalgets
vegne i HSUG
Laila Vejrup

HSUG GENERALFORSAMLING
Årsberetning fra Badmintonudvalget
Vi syntes det er gået godt med Badminton i år, der er dette år kommet flere til at spille herude, og det er jo dejligt at det går den vej.
Der er i år tilmeldt 5 hold til turnering. Det er et U11, og et U15 ved børnene. Ved seniorspillerne er der fortsat 2 Serie 1 Hold, men vi har i år også et Serie 3 hold. Der er dog altid plads til flere friske spillere. Alt træning er i år om torsdagen og det betyder, at der kan trækkes hjælp fra dem
som skal spille senere, vi vil ved den lejlighed gerne takke holdledere og
trænere/hjælpetrænere.
Vi har i år haft 8 unge mennesker med til kval til landsmesterskaber, de
skal alle spille videre i forløbet om måske at kunne kalde sig landsmester.
Dette foregår i starten af marts.
I år afholder vi vores klubmesterskab d. 15 marts hvor der om aftenen er
mulighed for at spise med, menuen står på smørrebrød og man kan tilmelde sig i hallen.
Tak for et godt år
Badmintonudvalget
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NYT FRA BRUGSEN
Året er kommet godt i gang i Brugsen. Vores omsætning ligger stort set
status quo i forhold til sidste år. Sammenlignet med den nedgang vi så i
perioder sidste år er det selvfølgelig meget positivt at vi nu atter er på rette
vej med et fornuftigt niveau.
Brugsen er nu ENDELIG kommet i gang med at bage selv. Jeg havde set
meget frem til dette, da det længe havde været et stort ønske hos mig at
kunne tilbyde bedre og billigere brød. Vi er nu også i stand til lave mange
forskellige former for brød og kager og det er næsten kun fantasien der
sætter grænser, vi kan sågar lave kagemand til festlige lejligheder ☺. Starten på salget er gået forrygende og vi håber på at der fremadrettet vil være
mindst ligeså stor opbakning.
En anden ting som brugsen har investeret i her i det nye år er Benzin anlægget. Det er ikke umiddelbart at se men der er brugt en anseelig sum
penge på at opdatere den del af anlægget som ligger under jorden. Lovpligtig miljøsikringssystem, automatisk niveaumåler og bedre spildbakker
gør at vi med god samvittighed overfor miljøet stadig kan tanke lokalt.
Ændringer der var nødvendige og dyre, men som desværre ikke umiddelbart giver flere penge i kassen.
Vi her i Brugsen er til for borgerne i byen og omvendt. Vi forsøger naturligvis altid at gøre vores bedste men, vi er meget interesserede i at hører
hvad der rører sig i blandt vores kunder. Hvad er man tilfredse med og
hvad er knap så godt, og vigtigst at alt hvad kan vi så gøre i stedet for eller
bedre? Derfor vil vi kun i marts sætte en ris/ros/forslagskasse op. Alle forslag og kommentarer vil blive læst og behandlet seriøst & fortroligt, både
med navn og anonyme. Det handler blot om at alle bliver mere tilfredse,
både kunder og personale. Vi håber på en god dialog.
Brugsen vil i samarbejde med forsamlingshuset afholde Øl smagning her i
marts, vi håber på STOR opbakning. Tag naboen under armen og tilmeld
jer det som forhåbentlig bliver en festlig aften i godt selskab. Læs mere
10 i Landsbyposten.
andet steds

Nu nærmer tiden sig for brugsens årlige generalforsamling, vi håber på at
mange vil møde op. Brugsens fremtidige eksistens og grundlaget for denne vil denne aften blive belyst. Desuden skal der vanen tro sammensættes
den helt rigtige bestyrelse der kan bidrage til at Brugsen består mange år
frem i tiden. Derfor mød op til denne aften og sæt dit præg på udviklingen
eller blot for at støtte op om brugsens virke.
Vel mødt.
På Brugsens vegne
Allan Jørgensen

Ordinær
generalforsamling i

Torsdag den 13. marts 2008 kl. 19.30
i Sejstrup Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
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Forslag der ønskes medtaget på generalforsamlingen skal
være
formanden i hænde senest den 10. marts 2008.

Friskbagt brød i Brugsen
Husk at vi nu har friskbagt bagerbrød
hver dag
Stort udvalg i alt fra wienerbrød til rugbrød
Fra egen ovn

Vi
12 ses i Brugsen alle dage 8.00-18.00

FRYSER.
Forsamlingshuset vil gerne hermed rette en stor tak for alle
indbetalinger til hjælp til en fryser.
Den er nu bestilt og vil blive leveret hurtigst.

OG SÅ EN
EFTERLYSNING.
Vi har fået indrettet et personalerum
i forsamlingshuset, men dertil mangler
vi et spisebord evt. m/stole, samt en knagerække til
personaletøjet.
Skulle der være en som ligger inde med ovenstående, tager
vi imod med kyshånd,
og kommer straks og henter det.
Henvendelse på tlf: 75 10 18 28.

FASTELAVNSFESTEN
Med stor tilslutning startede årets fastelavnsfest i kirken, hvor børnene
gik ind i samlet fastelavnsoptog. Herefter fortsatte arrangementet med
tøndeslagning i forsamlingshuset med sædvanlig kåring af de 3
”kattekonger” i aldersgrupperne 0 – 4 år, 5 – 8 år og fra 9 år og opefter.
De heldige og dygtige vindere blev: Sofie Larsen, Jonas Burmeister og
Tim Vulf.
Pia Bjerrum
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Ølaften i Sejstrup forsamlingshus

Fredag den 28. marts 2008 kl. 19.00 holder vi
ølaften i Sejstrup forsamlingshus.

Aftenen vil begynde med foredrag, gennemgang og ikke mindst smagning af diverse
special øl.
Prisen er 150 kr. pr person. Billetter kan købes i brugsen.

Prisen inkluderer øl til selve smagningen, foredrag og stort pølsebord.
Yderligere drikkevarer kan købes i baren.

Vi ser frem til stor opbakning til en hyggelig
aften i godt selskab.

Venlig hilsen
Forsamlingshuset og Dagli’ brugsen
14

Hyggeaften med god mad og
børneteater i Sejstrup Forsamlingshus.
Endnu engang arrangerer 9 mænd og 1 kvinde
fra det lokale madhold en rigtig hyggeaften i Sejstrup Forsamlingshus for hele familien.
Efter spisningen vil LandsbyScenen’s
Børneteater opføre en moderne udgave af
”Snehvide”

Fredag den 11. april 2008 kl. 18.00
Menu:
Tunmousse m/ æg, rejer, tomat, dressing
og brød.
*

Nakkesteg i ”vildsvine-marinade” m/ kartoffeltærte, ovnbagte grøntsager og vildtsauce.
*

Efter forestillingen:
Bagt æblekage m/ ananas.

Pris pr. voksen kr. 100,100,Barn 22-14 år kr. 50,50,Drikkevarer kan købes til særdeles rimelige priser.
Overskuddet går ubeskåret til forbedringer i
Sejstrup Forsamlingshus.

Billetter kan købes i
Dagli’ Brugsen Hunderup
fra den 14. marts til og med den 8. april
15
Arrangør: Sogneudvalget

”FRØKEN NITOUCHE” I TOPFORM
En hjertelig velkomst af flot udklædte skuespillere, en god opvartning under en særdeles god middag, og så var man ellers klar til at se forestillingen.
Næppe er lyset slukket og projektørerne indstillet, før de ”7 søstre” træder
ind på scenen og med rene klokkeklare stemmer slår tonen an. Det var liflig klang i mine ører. Man fornemmer, at der er trænet meget med stemmerne.
Den flotte indledning indikerer en god oplevelse, og det kommer til at holde stik. De foregående år har sat forventningerne op, og man tænker uvilkårligt: ”Kan man holde niveauet”? Det kan man, og endda mere til.
Handlingen i ”Frk. Nitouche” er velkendt. I filmen af samme navn må Lone Hertz have hjælp til sangene, men her klarer Stine Klingsten både
skuespillet og sangene selv – og endda med bravour. Det var en flot præstation. Men det var hun ikke ene om. Der var mange store roller, og der
blev vist skuespil af fin karat. Ikke blot var der stor sikkerhed i replikkerne – suffløsen var dog ikke helt arbejdsløs – men der var trænet meget i
selve skuespillet. Det fremkaldte mange gange fortjent bifald.
Fremførelse af et skuespil er en holdpræstation. Store og små roller udgør
tilsammen en helhed, men oplevelsen bliver først komplet, når musikken,
lyset, lyden, kulisserne, sminkningen og sceneskift går op i en højere enhed. Det formåede vores amatørteater.
Som de foregående år kom de musikalske kvaliteter i vores sogn helt til
sin ret. Jeg sidder og sender en respektfuld tanke til Susanne Hvitved.
Stykket var fyldt med dygtige præstationer. Jeg glædede mig meget over
de mange unge deltagere, der sammen med garvede medspillere optrådte
meget professionelt. Der var også en del nye ansigter, der sammen med de
kendte aktører endnu en gang løftede ”Landsby Scenen” op på et højt niveau. Tradition og fornyelse er en god cocktail.
Var der slet ikke nogen ”kiks”? Jo da. Men som jeg selv tænkte: ”Hvis
man har fået en mindre rolle, sørger man bare for at komme på scenen en
ekstra gang.”
Endnu en gang må man konstatere, at ”Landsby Scenen” leverede en præstation af stor kvalitet, så man gik hjem med en berigende oplevelse på
nethinden.16
Alex Andersen

VIL du ha` et godt barn – eller hva`?
Spændende foredrag med Anders Munch.
Tirsdag, den 4. Marts kl. 20 – 21.45
inviteres I til et spændende foredrag sammen
med forældrene i børnehaven og skolen.
Det er et foredrag om forventninger og
opdragelse i vores hurtige og moderne verden.
Anders Munch, der er sydsjællandsk skolelærer,
siger om sit foredrag, at det er hyggeligt, levende
provokerende og tankevækkende om børn,
deres forældre m.fl.
Det finder sted i 4.-6.`s klasselokaler på skolen.
Der er indlagt en pause i løbet af aftenen, hvor
der er kaffe, te og kage.
Venlig hilsen personalet i Degnehaven.

SENIORKLUBBEN
Torsdag den 6. marts kl. 13.30 kommer Bente Brix Hansen fra Ribe og
fortæller om, hvordan det var at være ”Ung pige i huset” i Australien, da
hun var 68 årgammel.
Onsdag den 19. marts kl. 13.30 har Jørgen Eeg Sørensen fra Billund et
foredrag med titlen ”Til vands, til lands og i luften”.
Torsdag den 17. april kl. 13.30 er der generalforsamling, hvorefter Gerda og Sigfred Bjerrum, Sejstrup, vil fortælle om ”Sponsorbørn i Gambia”.
Seniorklubben v/Laura
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STAFETTEN.
Vi siger tak for Stafetten til Hanne og Keld.
Efterhånden er mangt og meget debatteret og diskuteret i Stafetten og det
er en fornøjelse at læse Landsbyposten i det hele taget, når den udkommer
hver måned.
Vi skal huske på, at også dette kræver mange frivillige timer, så derfor tak
til redaktionen for denne kæmpe indsats I gør måned efter måned.
Vi har taget udgangspunkt i vores egen familiesituation.
Vi har boet i Sejstrup i godt 20 år
Vore 3 børn har gået på Hunderup Skole og både de og vi, som forældre,
har været glade for det.
At bo i en lille landsby er noget specielt, og inden man bosætter sig og vil
stifte familie, skal man opveje fordele og ulemper mod hinanden.
Fordelene ved at bo på landet er mange bl.a. alle kender alle (næsten),
”luft” omkring sig, et fællesskab omkring de faste årlige traditioner.
Den største ulempe er klart den ekstra transport tid til bl.a. arbejde, læge,
specialforretninger mv. men også de mange fritidsaktiviteter, der findes,
og som helst skal prøves af.
Vi har været så heldige at kunne gøre brug af børnenes farmor, når vi ikke
har kunnet få tingene til at hænge sammen. Men ikke alle har denne fordel.
I en tid med faldende børnetal, truende skolelukninger og små dagligvarebutikker der lukker på stribe, kan man fornemme en trussel på landsbylivets beståen, og der vil måske være konkurrence om at ”lokke” nye tilflyttere til de enkelte landsbyer.
En forudsætning for at få tilflyttere hertil er, at der er huse/lejligheder at
flytte ind i. Hunderup/Sejstrup er i forvejen kendt som en aktiv landsby,
men er der flere tiltag, der kan gøres for at stedet er endnu mere attraktiv
at flytte til? Alex var lidt inde på det i sidste nummer af Landsbyposten,
hvor der blev fremhævet afhentningsordninger til eksempelvis musikalsk
legestue og
18 børneidræt. Kunne der tænkes andre ordninger, der kunne lette børnefamilierne?

Et af de nye gode tiltag er forlængelsen af cykelstien fra Kirkevej til Alsbrovej, som er næsten færdig nu. Vi er blevet orienteret om, at det sidste
arbejde udføres i april, når vejret tillader det.
Vi synes i det hele taget, det har været en god oplevelse at bo nabo til cykelstiprojektet.
Både Esbjerg Kommune og Stürup (stået for udførelsen) har været meget
hensynsfulde over for
os implicerede på vejen, og de har styret projektet godt.
Vi er meget glade for cykelstien, og vi vil blot opfordre alle til at bruge
den til en lille cykel- eller gåtur.
Stafetten gives videre til en af de yngre beboere i byen: Kathrine Wind,
Hunderup
Med venlig hilsen
Dorte og Ivan Andersen, Sejstrup

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
marts.
02. marts, Midfaste kl. 11.00
09. marts, Mariæ Bebudelsesdag kl. 09.30
16. marts, Palmesøndag kl. 11.00
20. marts, Skærtorsdag kl. 18.30
21. marts, Langfredag kl. 11.00
VEJEN TIL GOLGATA med
kirkekoret og læsere fra sognet.
23. marts, Påskedag kl. 09.30
24. marts, 2. påskedag kl. 11.00
30. marts, 1. søndag e. påske ingen
06. april, 2. søndag e. påske kl. 09.30
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HUNDERUP SKOLE NU ANNEKS
Hunderup skoles forældrekreds var inviteret til informationsmøde tirsdag
den 5. februar om den fremtidige skolegang for deres børn.
Det blev fastslået, at Hunderup skole er nedlagt som selvstændig enhed og
fremover er at betragte som en anneks til Bakkevejens skole. Dette kunne
Aage Jespersen og Bakkevejens skoles inspektør, Ina Krarup Nielsen,
fastslå ved mødets start. Der er truffet den politiske beslutning, at undervisningen fremover ledes fra Bakkevejens skole.
Siden denne beslutning blev truffet, har der været en hektisk mødeaktivitet med involverede personer fra de 2 skoler. Alt er foregået i en positiv
og konstruktiv ånd for at føre beslutningen ud i livet så nænsomt som muligt. Personalegrupper på begge skoler er blevet spurgt, men i skrivende
stund er der endnu ikke nogen afklaring. Der skal ansættes 4 lærere med
fast tilknytning til ”annekset” i Hunderup, og disse skal suppleres med
løsere ansatte faglærere. Der bliver tilført resurser svarende til 2 klasser,
idet der kalkuleres med 36 elever ved skoleårets start. De kendte prognosetal for vores skoledistrikt indikerer, at der vil være elever nok til ovenstående ordning en del år ud i fremtiden.
Det lave elevtal vil medføre en del samlæsning, så børnene vil modtage
undervisning på store hold og derfor vil have mange ”klassekammerater”.
Børn i 0. – 3. klasse vil være omfattet af Esbjerg kommunes helhedsskole
og modtage daglig undervisning fra kl. 8.00 – 14.00.
Børnecentret ER lukket fra 1. august 2008, da vi nu indgår i et stort skoledistrikt, der ikke giver denne mulighed fremover.
Elever i de nuværende 3. – 6. klasser skal fortsætte deres skolegang på
Bakkevejens skole til august. Der har i mange år kørt en fast procedure
omkring dette skoleskift, og disse principper vil man skele meget til. Det
blev fastslået, at forældre er meget velkomne til at komme med forslag til
et lempeligt skoleskift
Der var mange spørgsmål fra forældreflokken. En del gik på transportmuligheder og tilhørende udgifter i tilfælde af ønsker om ”skoleskift”. Nogle
spørgsmål kunne ikke besvares, men er ved at blive undersøgt hos kommunens jurister. Det ligger dog fast, at hvis man ikke vælger den nærmeste skole, må man selv afholde transportudgifter.
Placering20
af vore elever i de nye klasser på Bakkevejens skole var et andet
kernepunkt. Forældre vil gerne inddrages heri. Der var positiv respons på
samlæsningen, der var spørgsmål til personalesituationen og der blev

spurgt til den fremtidige repræsentation i skolebestyrelsen.
Det sidste bragte skolebestyrelsesformand for Bakkevejens skole, Kaj
Emil Jensen, på banen. Han understregede vigtigheden af en engageret
forældreflok. Vi skal være aktive og konstruktive, så kan der også gennemføres noget.
Det sidste er vigtigt. Der skal bakkes op om den nye løsning. Vi skal sende vore børn til den lokale skole, og vi skal være med til at præge udviklingen. Sammenhold og fælles fodslag er vigtigt nu. Ja, det har næppe nogensinde været mere vigtig end nu.
Skulle nogen have andre planer med deres børn, er det nødvendigt at melde hurtigt ud. Al planlægning foretages ud fra de 36 elever på skolen fra
august, og på Bakkevejens skole kalkulerer man med at modtage vore elever fra 3. – 6. klasse. Det må være almindelig anstændighed at melde ud,
hvis man planlægger andet.
Alex Andersen
NB. Som et lille kuriosum kan jeg lige nævne de kommende års prognosetal. Det er altså børn i førskolealderen, der ER født.
År
2002 11 børn
2003 8 børn
2004 17 børn
2005 12 børn
2006 9 børn
2007 12 børn
Der er altså al mulig grund til at fastholde sine børn i skolen.
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NYTÅRSTANKE:
LAD OS FÅ EN BRUGS KASSE I HUNDERUP BRUGS
Min mand, Jørgen, er normalt den der køber ind og laver mad. HAN kan
finde rundt i selv det mest komplicerede Supermarked, men han køber for
dyrt ind, synes jeg, ja, jeg tror overhovedet ikke han ser på prisen. HAN
tænker heller ikke meget på næringsværdien, han tænker såmænd bare på,
hvad han har lyst til. Og HAN har aldrig lyst til fisk. Desværre, for det har
jeg. Gang på gang må jeg minde ham om, at vitaminer skal man have
gennem fødevarer primært. HAN tror, som vist nok mange mænd, at bare
man spiser en vitaminpille en gang imellem, så er man dækket ind og kan
nøjes med løg og kartofler og lidt salat i ny og næ.
Jeg er lige omvendt. Jeg handler sjældent, har generelt svært ved at finde
varerne på hylderne og kigger efter tilbudsmærkater, men jeg vil samtidig
have en alsidig og varieret kost med kvalitet og masser af friske grøntsager og frugt. HAN er til rødvin, jeg tåler bedst hvidvin.
Så kommer diskussionen om hvor det er billigst at handle. Her har vi noget til fælles: INGEN AF OS GIDER AT KØRE TIL BILKA. Vi mener,
at vi er godt forsynet i nærområdet.
Nu er der jo kommet en ny brugsuddeler i Hunderup, og hvis man kan bedømme en mand på, hvordan varerne ligger på hans hylder, så tror jeg, at
vi med Allan har fået den rette mand i Hunderup, for selv jeg kan finde
rundt. Jeg har også hørt, at Allan er kreativ og har mange gode idéer og
går derfor ud fra, at han kan hjælpe mig med at vinde et væddemål jeg har
indgået med min mand. HAN påstår nemlig, at det er ganske umuligt at
holde et husholdningsbudget for to mennesker på den rigtige side af 500
kr. om ugen, mens JEG siger: Godt så lad det komme an på en prøve. Jeg
har ikke spor imod at blive administreret, så længe jeg selv bestemmer
hvordan.
I stedet for at stille an med den sædvanlige indkøbsseddel, hvor man alligevel aldrig har fået det hele med, giver vi Allan den opgave at skaffe os
mad på bordet,
samt hvad der ellers henhører under et husholdningsbud22
get, for i alt 2000 kr. om måneden. Først og fremmest skal Allan udstyre
os med en økonomikasse. Den skal fyldes op med lødig vitaminrig kost

med ordentlig næringsværdi. Der skal være grape-/appelsinjuice og A38
og cornflakes med rørsukker og rigtigt smør og ost, en potte ordentlig te
(ikke frugtte!) og 1 l mælk på morgenbordet. Spartansk frokostbord med
varieret råkostsalat, æg, fisk, hjemmelavet leverpostej og dertil rødbeder,
måske en god pølse og lidt ost samt et stort glas kærnemælk. Mellem måltiderne vil vi gerne have æblesaft, Ribena og kaffe. Vi er enige om, at der
slet ikke behøver være kød på bordet hver dag og at der gerne må være en
ugentlig grød- eller suppedag, hjemmelavet øllebrød er jo bare alle tiders.
En ugentlig pastadag, ligesom en flaske let italiensk rød- eller hvidvin i ny
og næ og et glas dijonsenep vil være velkommen. Brødet og leverpostejen
bager vi selv. Småkager og søde og fede sager spiser vi kun sjældent, så
de skal ikke inkluderes.
Hermed er bolden givet op til Allan. Og lad os alle bede til, at han kan
løse opgaven som foreskrevet, for så vinder jeg ikke alene væddemålet,
men formodentlig også en vis portion anseelse (hej, der er en præst der
kan mere end sit Fadervor!) og ikke nok med det, det kunne jo være at
andre vil være med på vognen, hvorfor ikke? Jeg ser for mit indre øje en
hel hylde, hvor man afleverer og henter sin egen private kasse med navn
på. En BRUGS kasse til alle, der har brug for hjælp til at styre husholdningsbudgettet. Er det ikke en fænomenal god idé? Men vi skal tænke på,
at det kan godt give Allan lidt ekstraarbejde, og det skal han selvfølgelig
lønnes for.
Arendse Dyssel.
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Petanqueturnering for par i
Hunderup/Sejstrup 2008
Hvem skal være årets mester?
Igen i år er der lejlighed for at spille petanque under hyggelige forhold
på Runden.
Der vil være en række for børn og en for voksne.
Vi starter i maj og spiller hver tirsdag og onsdag frem til slutningen af
juni.
De bedst placerede hold går videre til finalen i august.
Til finalen vil der være ild i grillen samt øvrige aktiviteter for børn.
Spilletider er tirsdag eller onsdag kl. 17.00
Spillested Runden (legepladsen på Kirketoften).
Pris 20 kr./par. Pengene går til afvikling af finalen.
Betaling ved tilmelding.
Tilmelding til Erik Bjergmark, Kirketoften 17, inden 20.april.
klip…klip…klip…klip… klip…klip…klip…klip… klip…klip…klip…
Jeg ____________________ og min makker ____________________
vil gerne deltage i petanqueturnering for par.
Vi kan spille
________ tirsdage.
________
24 onsdage.
Telefon _______________ og/eller e-mail adresse ________________

Langfredag i
Hunderup kirke
d. 21. marts.
Langfredag er en sort dag, en dag hvor mange
danskere aldrig har prøvet at være i kirke.
Det er en stor skam, for Langfredag er en mulighed for at samle op på det mest centrale i
kristendommen: At Kristus døde og opstod
for os. Det første markeres ved at flaget er på
halv Langfredag, det andet ved at lyset først
tændes, når vi har hørt Jesu sidste ord fra korset.
Som kristne skylder vi os selv at forholde os til påskens betydning.
Langfredag holder vi en gudstjeneste, vi er sammen om på en anden måde end ved den sædvanlige søndagsgudstjeneste.
Vores Langfredagsgudstjeneste kommer til
at bestå af 12 bibelske læsninger, sang og
bøn. Læsningerne beskriver vandringen fra
Golgata, salmerne forbinder dem. Og læserne er unge som voksne her fra sognet.
Derudover vil der på kirkebænkene være 12
billeder, der svarer til det læste.
Der er gudstjeneste i kirken kl. 11.00.

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

HUSK
X i kalenderen

Landsbyfesten
2008
28.28.-29.29.-30.30.-31. maj
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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
Jens Biltoft
75 17 38 14
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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Fra Frk. Nitouche i forsamlingshuset.
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Fra Fastelavnsfesten i forsamlingshuset.

