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Juletræsfest
den 8. december 2019
i
Sejstrup Forsamlingshus kl.
10.00 – 12.00
Entre: 30 kr. pr. person
Lokale børn opfører i år
Lucia optog
Gymnastik udvalget
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Mellemjulekoncert
i Hunderup Kirke
30.-12. kl. 19.30.

Sidste år fyldtes kirken af lyden af dejlige Kim Larsen sange.
I år skal vi synge Benny Andersen sange
akkompagneret af

”Den blå bogs orkester”.

Bandet består af fem unge musikstuderende fra MGK
syd koordineret af trommeslager Nicklas Ø. Oksen.
De har fundet sammen om at akkompagnere til
fællessang af Højskolesangbogen. Bandet har spillet
på forskellige efterskoler og vil gerne udbrede
deres måde at synge og spille på i det nye år.
Bandet slutter med et par af deres egne sange.
Der er selvfølgelig – traditionen tro- varm rødvinsdrik og
kaffe, så publikum også kan få snakket med hinanden.
Tag naboen med og kom og få stemmebåndene rørt til
” Om lidt er kaffen klar ”, ” Barndommens land ” m. fl.
Vel mødt!
Menighedsrådet.
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Decemberkor
Har du lyst til at være med i Decemberkoret i julemåneden og synge
gode gamle og nye julesalmer i vores smukke kirker i Hunderup og
Vilslev - så grib chancen og mød op til øveaften i konfirmandstuen i
Vilslev præstegård.
1. gang er tirsdag d. 3. december kl. 19 – 21
Vi øver følgende 3 tirsdage: 3/12 – 10/12 – 17/12
Kaffe og brød/juleknas til pausen medbringer man selv.
Søndag d. 22/12 medvirker Decemberkoret ved de stemningsfulde
”9 læsninger” kl. 9.30 i Hunderup og kl. 11 i Vilslev
Traditionen med ”De 9 læsninger” stammer fra England, hvor den
første blev holdt i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.
Bibelteksterne som læses spænder fra
Skabelsen over Syndefaldet til profetier
om Frelseren som skal komme og Jesu
fødsel.
Teksterne læses af menigheden og ind i
mellem læsningerne er der salmer eller
musik.
Organist Dorte Grangård Olesen
dortegrangaard@mail.dk
Tlf. 21 74 30 10

SOGNEARKIVET

v/ Niels Hansen, tlf. 20 43 30 67

Åben første mandag i hver måned fra kl. 19,30 til 21,30
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Ref. af årsmøde i Lokalrådet / Alex Andersen
Årsmøde i Hunderup-Sejstrup Lokalråd mandag den 28. Oktober 2019.
Referat
Dirigent: Ole Wind
Referent: Alex Andersen
Formandens beretning ved Claus Simonsen;
Lokalrådet har revideret sine vedtægter, men har ikke modtaget en godkendelse
fra kommunen. Det tolkes sådan, at ændringerne er accepteret.
Lokalrådet arbejder stadig på at få forbedret forholdene for skolebørnenes færden langs Kjærgaardsvej.
Et underudvalg under lokalrådet (Knud Runge, Helle Hvitved og Jes Højlund
fra Darum) arbejder med at få forbedret stisystemet i Hollænderskoven og forsøge at få en bade-/bådebro ved Dammosen.
Der er nu vedtaget en ny udstykning vest for Møllevænget. Et område i Sejstrup
var også i spil, men blev fravalgt af kommunen. Samme kommune er imødekommende med hensyn til muligheder for lejeboliger i den nye udstykning.
Bogbussen har været på spil til at blive nedlagt, men den kommer stadig. Måske
er det en stakket frist.
Lejeboliger omtales senere på mødet.
Lokalrådet deltog i forårsmessen, hvilket blev en dejlig og positiv oplevelse
med rigtig mange indspark på udleverede spørgeskemaer.
I februar afholdtes det årlige møde med sognets foreninger, og i den forbindelse
blev den nye landdistriktskonsulent, Ann Caroline Hansen, præsenteret.
Den årlige forårsrengøring druknede i regn, men på magisk vis var der alligevel
ryddet pænt op til konfirmationerne.
Der er problemer med motorkørsel i Hollænderskoven.
Årets DM i landevejscykling gik gennem Hunderup, og i den anledning havde
mange glade mennesker taget plads til hyggeligt samvær i ”Haven”.
Claus sluttede sin beretning af med at rette en stor tak til Helle Hvitved for et
stort arbejde for lokalrådet.
Derefter fulgte kommentarer til trafikale problemer i dobbeltsvinget i Sejstrup,
ved Sejstrupvejs udmunding ved Puggaardsvej og ved Kirkevejs udmunding
ved Kjærgaardsvej (måske kunne spejle opsættes).
Der ønskes lys på stien fra legepladsen i Sejstrup til Ribevej.
Forslag om at oprette holdeplads for autocampere ved købmanden eller på kirkens P-plads.
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Der blev opfordret til at kontakte kommunen (evt. med kommunens app), når
man oplever hullede veje, mangelfuld belysning m.m.
Regnskab:
Kasserer, Helle Hvitved, fremlagde et regnskab med ganske få posteringer. Indtægterne kommer udelukkende fra kommunen og udgør kr. 5.554,- mens udgifterne er løbet op i kr. 9.904,87. Der er således et underskud på kr. 4.350,87, og
kassebeholdningen er dermed faldet fra kr. 16.009,87 til kr. 11.659,-.
Helle Hvitved vil også fremadrettet tage sig af kassererjobbet, selv om hun ikke
mere er med i lokalrådet.
Valg:
Under dette punkt udspandt der sig en debat om reglerne for valg til lokalrådet.
I ulige år vælges 3 repræsentanter fra sognets foreninger, og i lige år op til 4
repræsentanter på årsmødet.
Helle Hvitved ønskede ikke genvalg, og det lykkedes ikke at finde nye emner.
Lokalrådet kan maksimalt bestå af 7 medlemmer, og i øjeblikket består lokalrådet af følgende: Claus Simonsen (formand), Jytte Clausen (valgt for Landsbyscenen), Helle Rasmussen og Mads Vestergaard Hansen.
Det bliver nu lokalrådets opgave at kapre nye medlemmer.
Ang. aktivitetsmuligheder for lokalrådet blev der henvist til et spørgeskema, der
var brugt under forårsmessen. Det viste sig, at der er udarbejdet en omfattende
ideliste til aktiviteter. Denne blev sendt rundt til de mange deltagere i mødet og
skal udgøre en ”Idebank” for lokalrådets fremtidige aktiviteter.
Valg af revisorer:
Knud Runge og Børge Andersen blev genvalgt
Årets pris:
Årets pris gik til Alex Andersen, der modtog diplom og vin fra Helle Hvitved
samt pæne ord og anerkendelse for et stort arbejde med ”Landsby-Posten”, tennis, petanque, seniorklub, rejser m.m.
Situationsrapport fra lejeboligudvalget:
Jette Brix redegjorde for arbejdet med at opføre lejeboliger på den nye udstykning vest for Møllevænget. Der er en positiv respons fra både kommunen og
Bramming Boligforening. Lokalplanen indeholder ingen hindringer for opførelLandsbyposten December 2019
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se af lejeboliger, og så skal en senere markedsundersøgelse klarlægge behovet.
Den gamle skole:
Vores kære gamle skole sygner desværre hen. Den har været sat til salg, men
ingen køber meldte sig, kunne Jørn Andersen berette.
Der skal ændres i lokalplanen, og derefter vil skolen igen blive sat til salg. Den
gamle børnehave er med i den samlede planlægning.
Kirken har reserveret parkeringsmuligheder på pladsen foran skolen.
Eventuelt:
Jesper Brix kunne fortælle om arbejdet med solceller. Det har været længe undervejs, men der er mange hensyn at tage. Den bedste placering er den gamle
vandværksgrund. Det forventes, at der inden for en overskuelig tid bliver præsenteret en plan.
Alex Andersen
Skriftfører

Forslag til Lokalrådet / Helle Hvitved
Indkomne forslag til Lokalrådet på forårsmessen.

Vi har prøvet at koge alle forslag og bemærkninger sammen:
Hvad er godt ved at bo i Hunderup-Sejstrup?
Der er mange ildsjæle! At vi har en god lokal butik. Det lokale sammenhold.
Foreninger osv. Trinbræt. Stilheden om natten. De mange muligheder for
gåture i både Sejstrup og Hunderup. Fællesskabet. Godt naboskab. Petanque.
Sammenhold. ”Der sker noget her” .
Hvordan bliver her endnu bedre at bo?
•
Ældreboliger. Prøvebolig for unge. Bofællesskab
•
Liv i DLG-bygningerne, eller riv dem ned. Rapelling/ungdomscenter
på DLG
•
Sti fra Nørrelundvej til de nye udstykninger
•
Solcellepark med anparter
•
Nattog. Dele el-biler
•
Opdatering af hjemmeside.
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•
SFO/fritidsklub. En klatre-park, klatrevæg i hallen eller ved DLG, udfordrende legeplads (forhindringsbane) for de større børn, Øvelokale – musik
til de unge. Udendørs træningsfaciliteter. Håndboldklub.
•
Åbent værksted til reparation af alt mellem himmel og jord.
•
Løbe-gå-klub.
•
Running dinner [Uddybet på standen: At man fx en gang om ugen eller måneden spiser forret i ét hus, middag i et andet og dessert i et tredje hus.
Opgaverne går på tur].
•
”Tour de Hunderup-Sejstrup” [Åbn dit hjem i en halv time med en lille
forfriskning] (Det forslag fik Jette Rasmussen præmie for)
•
Fredagsbar/samtalesalon. Børnearrangementer med forældre-kaffe.
•
Gør op med sammenspistheden. Vores imødekommenhed er kun på
overfladen. Sørg for at involvere nytilflyttere – også dem der ikke lige bor i
centrum af byerne. Og ikke kun som billig arbejdskraft i foreningerne.
Hvorfor bor du i Hunderup-Sejstrup?
Nærvær og fællesskab. Tæt på Esbjerg. Billige grunde. Dejlige mennesker.
Havet, byen og naturen er tæt på – og toget. Der er et super netværk. Godt og
trygt nærmiljø. ”Højt til loftet”.
Bemærk: Her i efteråret har Inge Nagstrup selv taget initiativ til at starte
”Walk and Talk”, som er gåture søndag formiddag. Det er altså ikke nødvendigt at vente på, at nogen andre starter et eller andet. Man kan bare gå nogle
stykker sammen og så gå i gang.
Sammenskrivning: Helle Hvitved

Tusind tak for jeres opmærksomhed til vores
diamantbryllup d. 23/10.
Venlig hilsen
Eva og Niels Bertelsen
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Nyt fra Købmanden (’s venner)
Halloween hos Min Købmand
En (u)hyggelig dag hos købmanden. Vi havde om formiddagen besøg af nogle
meget modige børn fra dagplejen og børnehaven.
Om aftenen slukkede vi næsten alt lys i butikken og skruede op for uhyggen.
Særlig populært var vores ”kirkegårdstur” i haven ved lejligheden og bag butikken.
1000 tak til alle der kiggede forbi og en særlig stor tak til alle de frivillige som
i den grad var med til at give dagen og aftenen den helt rigtige halloween stemning.
Købmanden og Købmandens Venner
J-dag hos Min Købmand
Dagen efter halloween var der igen aftenåbent hos Min Købmand. Her var de
voksne indbudt til at markere årets J-dag og smage årets første julebryg fra
Tuborg.
Igen i år støttede borgerne op og mødte op til en hyggelig stund i butikken.
Købmanden og Købmandens Venner
Julebanko i Sejstrup Forsamlingshus
Husets Venner og Købmandens Venner inviterer til julebanko i Forsamlingshuset søndag den 15.december 2019, kl. 13.00-17.00.
Der er mange fine præmier fra lokale butikker, områdets selvstændige og leverandører.
I pausen er det muligt at købe kaffe og kage.
Overskuddet fra dagens banko går til forsamlingshuset og købmandsbutikken.
Vel mødt til en hyggelig eftermiddag.
Husets Venner og Købmandens Venner
Juletræssalg ved Min Købmand
Det vil i år være muligt at købe juletræ ved købmanden.
For nærmere info om dage og tidspunkt, så kommer der opslag på Facebook og
hos købmanden.
Overskuddet går til købmandsbutikken.
Købmandens Venner
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Samtalesaloner i 2020 / Mette Bjergmark
Nye samtalesaloner første mandag i februar, marts og april 2020

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Menighedsrådet har besluttet at fortsætte med at afholde samtalesaloner i 2020
den første mandag i februar, marts og april måned – se datoer her:
•
Mandag den 3. februar
•
Mandag den 2. marts
•
Mandag den 6 april
Samtalesalonerne vil igen være i klublokalet i HSI, hallen i Hunderup, fra kl.
19:00-21:00. Menighedsrådet sørger for gratis kaffe og kage, og Mette Bjergmark er ”samtalevært”.
Samtalesalon er et koncept, som er udviklet i København. Samtalesaloner
opstod som en reaktion på en undren over, hvorfor vi ofte er så dårlige til at
snakke med fremmede. Samtalesaloner er derfor en samværsform, hvor det er
nemmere at snakke sammen på helt nye måder. Samtalesaloner i HunderupSejstrup er tilrettet, så det mere passer til os i Hunderup/Sejstrup, hvor vi ikke
altid er fremmede for hinanden.
Emnerne for samtalesalonerne er endnu ikke fastsat, så hvis der er nogen, der
har ønsker til emne, så henvend jer til Mette Bjergmark. Emnerne i 2019 var
alder, vaner og nærvær. Der er foreløbig kommet følgende forslag til nye emner – men kom endelig med flere forslag:
•
Angst
•
Grundloven
•
Helte
•
Lykke – glæde – hvad gør mig glad
•
Sorg
•
Stress
•
Traditioner
•
Tro på sig selv - det man laver - som religion
•
Valg - tage valg bevidst og ubevidst - hvad hvis valgt noget andet
Vel mødet. Vi glæder os til at se dig.
Venlig hilsen Menighedsrådet og Mette Bjergmark (bjergmark@bjergmark.com)
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Tirsdag den 10. december kl. 18.00 i forsamlingshuset

Smørrebrød og kaffe med kage
Julesange og fællessang
”Skalakoret fra Bramming”

I år skal seniorklubbens juleafslutning fejres i selskab med ”Skalakoret” i
Bramming, og arrangementet er flyttet til en tirsdag.
Aftenen starter kl. 18.00 med 3 stk. smørrebrød inklusive 1 vand/øl.
Kl. godt 19.00 synger ”Skalakoret” et stykke tid, hvorefter der er kaffe og
kage, og så synges der igen.

Prisen for alt dette er kr. 125,Tilmelding nødvendig hos:
Gerda Bjerrum på tlf. 28 83 08 45 senest 3. december
Landsbyposten December 2019
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Møde i Seniorklubben / Alex Andersen

HUSK:
Torsdag den 28. november kl. 13.30 skulle vi have haft besøg af vores borgmester, Jesper Frost Rasmussen, men han er desværre blevet forhindret.
I stedet kommer lægeparret, Merete og Mogens Brix Christensen fra Varde
og fortæller om arbejdet som ”Læger uden Grænser”. I forbindelse med deres
arbejde har de udgivet en bog, der hedder ”Tre søskende”
”Bogen omhandler vore tre børns oplevelser som udsendte nødhjælpsarbejdere
for Læger uden Grænser. Den er baseret på breve og mundtlige beretninger til
os, mens de var udsendte. De dramatiske historier, der både danner forlæg for
Susanne Biers prisbelønnede film: Hævnen, og for karakteren Jacob Sommer i
TV drama serien Sommer, er lånt fra vore børns dagbøger, der er skrevet under
udstationeringen. Alle tre børn var meget åbenhjertige i deres breve til os. De
var gode til at sætte ord på deres tanker og følelser. Brevene indeholder knivskarpe iagttagelser, dybe følelser og
gode refleksioner over deres dramatiske oplevelser. Der er dog også humoristiske og direkte morsomme beskrivelser, som vi har forsøgt at gengive.
Som forældre har vi både grinet og
grædt sammen med vore børn.”
Merete og Mogens Brix Christensen
Varde

Til kaffe hos..... / Eilif Fogh Pedersen
Denne gang besøger jeg Mette og Claus Jæger, som bor på Stratvej. Det første jeg
møder, da jeg kommer ind af døren, er en familie af Golden Retrievere. Der er 7
små hvalpe, som er helt uimodståelige.
Gården, som primært har produktion af svin, drives af både Mette og Claus med
yderliger hjælp uderfra. ”Jo, min far er fuldtidsansat her, men han har truet med,
at han vil på ½ tid” fortæller Claus. Jeg spørger, om de også har østeuropæere til
at hjælpe med. Svaret er ”nej” ... ”øh, joh.... vi har da to piger fra Sjælland ansat”.
Claus glæder sig over, at han ikke har marker med majs (som kun delvist er
høstet i skrivende stund) eller kartofler, ”så vi er inde i den stille halvdel af året”.
Hovedemnet for snakken bliver Claus’ arbejde i HSUG, hvor han nu sidder som
Landsbyposten December 2019
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formand. ”Jo, jeg har været i bestyrelsen i 16 år med snart sagt alle poster, så jeg
har meddelt, at jeg tager en pause fra næste generalforsamling”.
Jeg spørger til, hvad der bestemmer, hvilke sportsgrene, der udbydes af HSUG,
og svaret er, at foreningen er åben fra andre ønsker. Det, der er vigtigt, er at der
skal være en tovholder på alle grene. Bestyrelsen synes ikke, de kan påtage sig
yderligere opgaver, og vi bliver da også hurtigt enige om, at det i høj grad gælder
om, at flest mulige har en opgave i arbejdet. Således som vi fx ser det med Landsbyfesten, som bliver vores næste emne. ”Landsbyfestens formål er at være en fest
for lokale”. Økonomisk må arrangementet gerne balancere, men ydre forhold
gør, at opbakningen til festdagene svinger meget fra år til år.
Der er flere, der har besvær med at betale kontingent, siger jeg, hvorefter snakken kommer over på foreningens hjemmeside (hsug.dk). Det er et stort projekt,
som Bjørn Jepsen arbejder med, og det er langt fra udbygget. På sigt er det tanken, at man herfra skal kunne komme videre til alle vore foreninger. Som det er
nu, kan man komme videre til HSUG’s sportsgrene, men pt er der ikke meget
fyldt på disse sider endnu. Med hensyn til betalinger til foreningerne, så kan
kontingenter betales ved overførsel eller via MobilePay fra hjemmesiden, - eller
man kan stadig få et girokort, og derefter tilmelde sig til PBS. Husk at skrive tekst
til, hvis du overfører via MobilePay!
”Hvorfor har foreningen ikke nogen sekretær?” spørger jeg, men Claus kan kun
gå tilbage i tiden og sige, at det har der vist aldrig været, - ”men faktisk har vi
taget referat af de seneste møder”
Det samlede billede af HSUG og fremtiden tegner Claus lyst: Vi har en solid
økonomi. Selvom kommunen skulle finde på at reducere lokaletilskuddet, er vi
godt rustet, idet vores kontingenter er ganske lave, takket været systemet med
HSI, som er en selvejende forening med god økonomi. De fleste sportshaller
i kommunen ejes af - ja Esbjerg Kommune. Der afholdes typisk et fællesmøde
mellem HSUG og HSI ved sommertid, hvor der lægges en årsplan. - Andre mindre sager klares med telefonen o.l.
Der er også medlemstilgang i foreningen. Især bliver der gjort en stor indsats
med at få børn tidligt i gang med badminton, - allerede i børnehaven/ første
skoleklasse får de tilbudt at prøve at have en ketcher i hånden nogle gange. Der
er også tilgang for voksne i badminton og i tennis.
I den såkaldte velkomstpakke får nye tilflyttere tilbud om gratis at prøve deltagelse i de udbudte sportsgrene. - En ordning, som andre egentlig også må benytte sig af.
Inden jeg siger tak for kaffe og farvel, må jeg lige forbi et par af de små gule pelsdyr, som dog ikke lader sig vække af deres søvn!
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FORENINGER I HUNDERUP OG SEJSTRUP

Claus Jæger, Formand 75 17 38 53 / 22 78 82 39, clausjaeger@stenhedegard.dk
Jan B. Andersen, Næstformand, 28 49 50 29, jan.b.andersen@bbsyd.dk
Vicki Hejn, Kasserer, 30 70 86 70, hsugkasser@outlook.dk
Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
Doris Præst, 40 33 42 97, kirketoften9@gmail.com
HJEMMESIDE: www.hsug.dk

		

facebook.com/hsug.dk

BADMINTON: Claus Jæger, Dan Andersen, badminton@hsug.dk
BILLARD/E-SPORT: Bjørn Jepsen, 20 48 61 06, 2008april@live.dk
FODBOLD: Lars Jensen, 60 92 30 08, Claus Schønwandt, fodbold@hsug.dk
GYMNASTIK: Mai F. Riddersholm, 61 65 51 58, Karina B. Jensen, 28 49 45 13, gymnastik@hsug.dk
PETANQUE: Erik Madsen, 29 70 17 06, Alex Andersen, 29 70 28 72, petanque@hsug.dk
TENNIS: Jan B. Andersen 28 49 50 29, Eilif Fogh Pedersen, 40 17 28 17, tennis@hsug.dk
LANDSBYFESTUDVALG: landsbyfest@hsug.dk
LANDSBYPOSTEN: landsbyposten@hotmail.com
FORSAMLINGSHUSET: Ole Bix Jensen, 40 37 77 32. UDLEJNING: Camilla Hejn,
75 17 24 02, sejstrup-forsamlingshus@hotmail.com
H.S.I IDRÆTSSAL: H.C. Jochimsen, 40 53 23 19. UDLEJNING: Anette B Jørgensen, 		
51 71 99 58, bjerrum-sejstrup@get2net.dk
HUNDERUP-SEJSTRUPS FREMTID: Jesper Brix, 61 62 61 90, jb@bpi.dk
HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN: Jørn Høeg, 20 34 13 04, 1988hsfb@gmail.com
IDEFORUM: Mette Fredslund, 30 13 23 72, mettepf@hotmail.com
K-34: Jeppe Klingsten Sørensen, 22 18 31 42, marjanna@live.dk
KØBMANDENS VENNER: Dorthe Knudsen, kobmandensvenner@hotmail.com
LANDSBYSCENEN: Len Søgaard, 28 49 50 28, landsbyscenen@outlook.dk
LOKALRÅDET: Claus Simonsen, 44 26 26 48, lokalraad@hunderup-sejstrup.dk
MENIGHEDSRÅD: Lena Randrup, 75 17 30 97, randrupxlassen@gmail.com
SENIORKLUBBEN: Gerda Bjerrum, 75 17 31 45 / 28 83 08 45, gerda_bjerrum@icloud.com
SOGNEARKIV: Niels Hansen, 20 43 30 67
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SOGNEKALENDER
Tors
Søn
Søn
Man
Tirs
Tirs
Ons
Søn
Tirs
Tirs
Søn
Søn
Tirs
Ons
Søn
Man
Ons
Fre
Tirs
Tors
Lør
Man
Man
Fre
Lør
Lør
Man
Ons

28 nov
1 dec
1 dec
2 dec
3 dec
3 dec
4 dec
8 dec
10 dec
10 dec
15 dec
22 dec
24 dec
25 dec
29 dec
30 dec
1 jan
24 jan
28 jan
30 jan
1 feb
3 feb
2 mar
6 mar
7 mar
28 mar
6 apr
8 apr

13,30
9,30
10
19
19
9,30
10-12
18
13
9,30
16
11
11
19,30
16,30
18
19,30
19,30
18

Merete & Mogens Brix Christensen i Seniorklubben (s.13)
Gudstjeneste med fredslyset
Billetsalg til Landsbyscenen starter i Forsamlingshuset
Sangaften i Vilslev konfirmandstue
Decemberkoret starter (s. 5)
Frist for tilmelding til seniorklubafslutning (s. 12)
Kirke for de små (nov. s. 5)
Juletræsfest i Forsamlingshuset (s. 3)
Skalakoret, sang m.m. i Seniorklubben (s. 12)
Deadline for Januarnummeret af Landsbyposten
Julebanko (s. 10)
De 9 læsninger med konfirmander i Hunderup Kirke
Gudstjeneste juleaften
Gudstjeneste juledag
Gudstjeneste julesøndag
Mellemjulekoncert i Kirken (s. 4)
Gudstjeneste med champagne og kransekage
Landsbyscenens første forestilling (nov. s. 7)
Landsbyscenens forestilling
Landsbyscenens forestilling
Landsbyscenens forestilling
Samtalesalon (s. 11)
Samtalesalon (s. 11)
Koncert/foredrag med Thomas Buttenschøn
Børnedisco
Kun for Kvinder
Samtalesalon (s. 11)
Fællesspisning
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