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HUSKEKALENDEREN
Tor. 3. apr. 13.30
Lør. 5. apr. 10.00
Lør. 5. apr. 14.00
Søn. 6. apr. 10.00
Søn. 6. apr. 15.00
Tir. 8. apr. 17.00
Ons. 9. apr. 19.00
Lør. 12. april 10.00
Tir. 15. apr. 17.00
Tor. 17. apr. 17.00
Tor. 24. apr. 13.30
Tor. 29. maj 16.00
Fre. 30. maj 16.00
Lør. 31. maj 9.30
Tor. 12. juni 9.00

Seniorklubben. Foredrag om Tøndermarsken
Badminton. Klubmesterskaber for børn
Badminton. Klubmesterskaber for voksne
Fodbold. Oldboystræning
Åben hal. Diverse aktiviteter for ALLE
Start for ”fodbldtosser”
Fodbold. Oldboysturnering starter
Klargøringsdag på legepladsen i Sejstrup
Salmesang i Hunderup kirke
Fællesgudstjeneste + fællesspisning
Seniorklubben. Generalforsamling
Landsbyfest
Landsbyfest
Landsbyfest
Seniorklubben. Udflugt til Ballumområdet

HVER UGE
Hver tirsdag 14.00
Hver tirsdag 17.00
Hver tirsdag 19 – 22
Hver tirsdag 19 – 22
Hver onsdag 9.30

Bogbussen holder ved kirken kl. 14.00 – 14.45
Fodboldtosser mødes
Ungdomsklubben ”Bjælkehytten” har åben
Ideforum
Petanque i hallen. Sidste gang 16. april

ÅRSKALENDER
Her skal stå de begivenheder, der afholdes en gang om året.
Husk at informere.
To. – lø. 29. – 31. maj Landsbyfesten
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SENIORPETANQUE VED MIDDELHAVET
Så er seniorklubbens petanquespillere vendt hjem fra en meget vellykket
tur til La Herradura ved Malaga i Spanien. Turistbussen med chauffør
ventede i lufthavnen, og så gik det ellers slag i slag med en oplevelsesrig
uge.
Vore lokale værter, Irene og Jens, havde planlagt programmet. Der var 2
store udflugtsdage, hvor den første gik til Granada med Alhambrapaladset, der er fra maurernes tid og fyldt med smukke eksempler på islamisk
arkitektur – en flot oplevelse. Herfra gik turen til Guadix med besøg hos
en af de mange familier, der bor i huler i bjergene, dog med moderne installationer og indretning.
Den anden udflugt gik til Antequera med besøg i Lobo park, som er et ulvereservat. Køreturen til ulveparken og videre frem var en utrolig smuk,
landskabsmæssig oplevelse, som klart kan anbefales.
På hjemturen gjorde vi ophold i Mijas, hvor der var tid til shopping.
I lokalområdet var vi på markeder og restaurantsbesøg, og endelig stod
den også på petanque et par gange. Vi havde selv indbudt til en lille turnering på den lokale petanquebane, der lå helt ud til Middelhavet. Der var 39
deltagere fordelt på 18 hold. Af vore hold blev det til puljevindersejre for
Lene og Jørgen Aage samt Hanne og Eilif, der endvidere præsterede at
blive nr. 2 sammenlagt. Med de smukke omgivelser og en lille cafe med
noget spiseligt og drikkevarer blev det et hyggeligt arrangement.
Efter en uge med mange gode oplevelser i bagagen drog vi veltilfredse
hjem til de vante omgivelser –
og lidt koldere
klima.
Mon ikke turen
har givet appetit på en gentagelse?
Alex Andersen
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben går nu ind i sin sidste måned i vintersæsonen.. Torsdag den
3. april kl. 13.30 kommer Carl C. Christiansen fra Tønder og fortæller under titlen ”Langs vadehav og marsk”. Foredraget suppleres med en film.
Torsdag den 24. april kl. 13.30 rundes der af med den årlige generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
I disse dage er seniorklubbens petanquespillere i fuld gang med at anlægge 4 nye baner ved ”Troldebo”. Banerne ventes klar i løbet af april.
Sidst i april starter forårets petanqueturnering. Der spilles i dagtimerne ca.
1 gang pr. uge, og kampene kan placeres uden for andre planlagte aktiviteter, så alle kan være med.
Pris for deltagelse er kr. 20,- pr. spiller, og der er tilmelding hos Erik
Madsen på tlf. 75 10 17 06 eller 29 70 17 06 senest den 18. april.
Seniorklubbens årlige udflugt bliver en busrundtur fra Skærbæk til grænsen med Erhardt Ehmsen fra Ballum som guide torsdag den 12. juni. Turen er handicapvenlig.
Alex Andersen

TENNISSTART
Så skal vi i gang med tennis. Hvis vejret har flasket sig, skulle banerne
være klargjorte den 29. marts, og straks herefter kan man gå i gang.
TILMELDING hos Jan B. Andersen tlf. 75 10 14 19 el. 28 49 50 29 eller
Alex Andersen tlf. 75 17 28 72 el. 29 70 28 72.
Man kan reservere en fast ugentlig spilletid. Har du ikke umiddelbart en
makker at spille med, så finder vi en løsning.
KONTINGENT er fastsat til kr. 450,- over 25 år, derefter kr. 200,- for 15
- 25 årige, mens man kan deltage for kr. 100,- under 15 år.
INSTRUKTION er aftalt med Henning Pedersen fra Ribe onsdag den 30.
april kl. 19 - 20.30 og igen onsdag den 7. maj samme tid. Instruktionen
tilpasses den enkelte spiller.
SOGNETURNERING er en mulighed for at spille mod jævnbyrdige
modstandere fra omegnsklubberne, og der afsluttes altid med et lille traktement, som hjemmeholdet tager sig af. Pris for deltagelse er kr. 120,- pr.
hold.
Der spilles den klassiske turnering (2-mandshold) med 2 singler og 1
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double i A, B og C-rækker samt en parturnering, hvor der kun spilles en
doublekamp i 3 sæt. Inddeling i dame, herre og mix-række.
BOLDE (Tretorn Micro-X) kan købes hos Alex Andersen til kr. 120,- for
6 stk..
På gensyn på tennisbanerne
Alex Andersen

SPIL PETANQUE PÅ DE NYE BANER
I løbet af april bliver der etableret 4 nye petanquebaner ved hallen. Her
skal spilles petanque af alle aldersgrupper.
Seniorgruppen spiller i forvejen 1 fast dag ugentligt, men det skulle vi
gerne få andre til. Ved at tegne et medlemskab til kr. 50.- får man råderet
over en fast tid, hvor de første 5 gange er gratis. Dernæst betales kr. 10,for at spille. Der bliver lavet et reservationssystem ved petanquebanerne.
Der vil blive tilbudt instruktion til en opstart.
Der er planlagt en forårsturnering og en efterårsturnering, hvor der spilles,
når du har tid. Sig selv til, hvornår du bedst kan spille.
Dernæst bliver der tilbudt småstævner, f.eks. en lørdag formiddag eller en
aftenstund. Pris for at deltage i stævner og turneringer er kr. 20,- pr. person.
Petanque er en oplagt aktivitet for alle aldersgrupper. Der kræves ingen
forudgående kendskab til spillet.
Der er nedsat et udvalg bestående af Jørgen Aage Hansen, Møllevænget
8 , tlf. 21 59 56 40, Erik Madsen, Kirkevej 44, tlf. 29 70 17 06 og Alex
Andersen, Kirketoften 23, tlf. 29 70 28 72.
Alex Andersen
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Den nye bestyrelse i Sejstrup Forsamlingshus består af:
Jan Lautrup Bjerrum (formand)
Sigurd Schmidt (næstformand)
Pernille Jacobsen (sekretær)
Klaus Pedersen
Dennis Lauridsen
Suppleant: Kirsten Skov
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Man faster da ikke på tom mave
Ordet ’fastelavn’ stammer fra tysk og betyder ’aftenen før fasten’. Fasten
er optakt til påske på samme måde som advent er optakt til jul. Der er i
Danmark ikke tradition for at faste på tom mave, så aftenen eller dagen
før faste klæder børnene sig ud, og vi hygger os med fastelavnsboller, slik
og med at slå katten af tønden. Igen i år har fastelavn givet anledning til et
godt samarbejde mellem Hunderup-Sejstrup forsamlingshus, Landsbyscenen og Hunderup menighedsråd. Fastelavns søndag indledte vi med en
kort gudstjeneste i Hunderup kirke, hvor børnene var inviteret til at møde
op udklædte. Den festlige og mere jævne gudstjeneste blev både indledt
og afrundet med at børnene gik i procession ind og ud af kirken. Præsten
holdt en kort
refleksion over
fastelavns betydning og om
det at bære en
maske til hverdag og fest – og
om at Jesus gerne vil møde
mennesker som
de er uden masker. Efter gudstjenesten blev
der slået katte af
tre tønder, børnene var opdelt
efter aldersgrupper, og kattekonger og -dronninger blev kåret. Fastelavn er blot én anledning til et godt
og sundt samarbejde mellem lokale foreninger i et landsbysamfund. Det
bredest mulige samarbejde med flest mulige styrker fællesskabet og samhørigheden i et lokalsamfund. Igen kan vi med glæde konstatere, at et
bredt samarbejde gavner de engagerede foreninger.
Ole Madsen
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Forårsklargøring
af legepladsen på Kirkevej i
Sejstrup
Så skal vi igen have gjort klar
til en ny sæson.
Det foregår:

Lørdag den 12. 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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Beretning for H/S Fremtid 2013
Det er foreningens 18. generalforsamling (fra 1996).
Først lidt om HSF`s aktiviteter i 2013.
Vi startede året med at se på mulighederne for et fælles solcelleanlæg,
men desværre blev loven ændret til ugunst for disse anlæg.
Lørdag d. 21. april var der Familiedag. Det var et stort arbejde at få alle
aftaler på plads, men heldigvis var der mange, som hjalp til.
Bestyrelsen blev suppleret af 6 ildsjæle + stor velvilje og hjælp fra alle
foreninger i sognet.
Ideen var at vise, hvad vores landsby kunne byde på mht. foreningsliv,
forretningsliv, åbne bondegårde, rappelling fra kirketårnet, segway`s – ja,
der var åbent hus mange steder foruden udstillingen i hallen.
Selvom vi havde udgifter på over 50.000 kr. på forhånd, så kom vi alligevel ud med et overskud på godt 20.000 kr.
Dagen blev en succes med godt vejr og rigtig mange gæster fra sognet,
men også en del udefra. Værdien af Familiedagen ligger nok meget i: At
få den gode historie om vores landsby ud gennem pressen og fra mund
til mund.
Det næste vi arbejdede med var muligheden for at lave et 15 – 16 m højt
tårn i Hollænderskoven, terrænhøjden er op til ca. 18 m. Ideen var, at lave
en attraktion i skoven og se ud over Nationalpark Vadehavet. Vi så på et
tilsvarende tårn i Læborg plantage, som var 12 m, men terrænhøjden var
til gengæld 91 m, så her kunne man virkelig se langt. Vi havde et godt
samarbejde med deres arkitekt, Jakob Mortensen, som ville hjælpe os med
tilladelserne, men efter et møde med kommunen vurderede vi i bestyrelsen, at der var for mange problemer med opførelse og drift af tårnet. Tårnet kan tages op igen, hvis der er nyt i sagen.
Kommunen var mere positivt stemt over for andre ideer omkring Hollænderskoven: Genopbygning af Siskas hule, bedre stier i skoven og om
Dammosen.
Vi havde d. 19. feb. møde i Kratskellet med følgende deltagere: Kommunen, H/S Fremtid, H/S Lokalråd og Darum Lokalråd. Det er altså et fællesprojekt mellem Darum og Hunderup/Sejstrup. Alle var positive for at
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gennemføre projektet og lederen af skove og vandløb i kommunen, Nicklas Ibsen, har lovet at være tovholder for projektet. Han har allerede indkaldt til det næste møde d. 26. marts i Kratskellet. Meningen er, at hulen
genopbygges, og at der ved hulen opsættes plancher, som fortæller historier om den farverige og originale Franciska, men også om Hollænderskovens historie. Vores ønske er, at det kunne få flere ud i den dejlige skov
både fra vores sogn og udefra. Det vil nok også være spændende for lejrskolebørnene, der opholder sig på Kratskellet.
Der blev også nævnt muligheden for at holde- en Hollænderskov-dag
eller - en Siska - dag, hvor vi og kommunen fortæller om tilbuddene i –
og omkring Hollænderskoven. Her er: Lejrskolen Kratskellet, en gammel
landsby, tingsted, stor shelter og Dammose-søen med en sti omkring og
skoven med eventyrfigurer, Siskas hule, en bro med bukkebruse under
mv. Det kunne blive endnu en god historie om sognet, som avisen sandsynligvis ville skrive om?
Vi har også været med i debatten om Hunderup skoles bygninger. Kommunen har jo foreslået salg eller nedrivning af de lokaler, der ikke bruges
til børnehave eller af foreninger. Vi arbejder med en ide om at bruge den
gamle skole til et udstillingssted for alle former for alternativ energi og
isolering. Skoleklasser og private kunne være kunder, som ville være interesserede. Vi har nedsat et udvalg, der arbejder med denne ide. Det vil
nok også være svært at sælge bygningen, og det ville være rigtig synd for
Landsbyen at fjerne den gamle skole, som sammen med kirken udgør en
unik enhed. Menighedsrådet er også med i udvalget og arbejder meget for
at bevare den gamle skole.
Vi har gennem året også støttet gode projekter i Hunderup/Sejstrup:
Hjemmesiden, renoverings/initiativpris, Ideforums udstilling på Egnsmuseet i Bramming, gave til nybygger, givet lån til Lokalrådet og givet et nyt
flag til hallen.
Nogle spørger, hvad forskel der er på H/S Fremtid og lokalrådet. Formanden for Lokalrådet gav sidste år en god forklaring:
Begge foreninger arbejder for fremme udviklingen i Hunderup og Sejstrup.
Lokalrådet arbejder på beboernes vegne, arbejder med mange forskellige
sager og har kontakten til kommunen.
H/S Fremtid er kun ansvarlig over for foreningens medlemmer. Vi
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arbejder med få sager ad gangen – ofte noget der koster noget.
Mange af vores ideer omfatter samarbejde med kommunen, og derfor har
vi ofte samarbejde med Lokalrådet. Ofte bliver der også suppleret med
andre personer, som har en særlig viden eller interesse for arbejdet.
Foreningen startede med at købe jord, byggemodne og sælge grundene
(Vestervænget) for at fremme tilvæksten i sognet. Vi har ikke arbejdet
med så store projekter siden, men vi har snakket om at bygge et 0energihus med salg for øje. Vi har også sendt en føler til Bramming boligforening for at høre, om de kunne være interesseret i at bygge nyt herude?
I øjeblikket er der grunde til salg af kommunen og af Niels Bertelsen
På grund af Familiedagen har vi overskud på driften i år, men vi har nedskrevet vores tilgodehavende i K34 (købmandsbutikken).
Måske var vores støtte til K34 ikke forgæves. Det og andres støtte, var
nok med til at holde liv i butikken, indtil de nuværende købmænd tilbød at
drive forretningen videre. Flot klaret af Anne Grete og Karina.
Fremtidige opgaver:
Foruden Skolen og Siska`s hule kunne det være:
Koordineret samarbejde om PR for sognet: Ny folder, hjemmeside, aviser,
omtale af aktiviteter mv. Evt. have et fast udvalg til PR?
Lokalrådet holdt et rigtig godt møde med alle foreninger, her kom rigtig
mange ideer til nye tiltag.
Vi er nok ikke en af de landsbyer, der skal have ”skrotpræmier” til nedrivning af faldefærdige huse, men vi skal alligevel hele tiden tænke på at holde landsbyen og husene pæne (derfor giver Lokalrådet og HSF en renoveringspris).
Pæne og aktive landsbyer med gode arbejdspladser i nærheden er et
trumfkort.
Nye medlemmer er meget velkomne i foreningen.
Bestyrelsen i HSF: Niels B., Sv. Aage N., Jørn A., Jesper B. og Knud R.

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Nyt fra Idéforum
Foråret står for døren!
Nogle i gruppen af aktive kvinder vil lidt udenfor, for at planlægge noget dekorativt til området ved
Vandværksskoven samt Haven.
Derfor: kom og vær` med - nye som gamle medlemmer.
Vi samler altid på gode, sjove og skøre ideer og tips til at komme igang.
Ideer der allerede er i spil er følgende:
- Nye pile, i mosaik, som gør opmærksom på vandrestierne.
- Skulpturer, lavet af forskellige materialer (måske fra skoven).
- Dekorerede cykelhjul, som hængende uroer.
Det kunne også være noget helt andet.
Til Haven vil vi også gerne igang med en ny udstilling, nu vores mosaikskulpturer er væk.
Ideer hertil modtages også gerne...
Lyder dette ikke særlig interessant, så er der altid gang i strikke/hæklepinde,
synål og tråd m.m.
Der er altid søde og dygtige hjælpere som stiller sig til rådighed, hvis nogen
sidder med et kreativt problem de skal have løst.
Kaffe/te og hyggesnak er altid på plads.
M.v.h. Alice Høy
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SKÆRTORSDAG, den 17.-4. kl. 17
er der fælles gudstjeneste i Hunderup Kirke.
Efter gudstjenesten serveres i lighed med tidligere

et jødisk påskemåltid i Samlingssalen.
I beretningen om udfrielsen fra slaveriet i Egypten fortælles, hvordan døden, den sidste af de ti plager, gik israelitternes huse forbi. Det skete, fordi
de havde smurt blodet fra det slagtede lam på husets dørstolper.
Folket skulle holde sig klar til at forlade Egypten i al hast så snart Farao
gav dem lov. Der var ikke tid til at lade dejen hæve, og derfor måtte de
spise usyret brød.
Der serveres udover lam og brød andet tilbehør, der har hørt til et jødisk
påskemåltid og har en symbolsk betydning.
Alle er velkomne !

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
april.
Søndag den 6. april
Søndag den 13. april
Torsdag den 17. april
Fredag den 18. april
Søndag den 20. april
Mandag den 21. april
Søndag den 27. april

09.30 - Mariæ bebudelsesdag
11.00 - Palmesøndag
17.00 - Skærtorsdag
09.30 - Langfredag
11.00 - Påskedag
Ingen - 2. Påskedag
Ingen - 1. søndag efter påske

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Salmemaraton
kræver hverken tilmelding eller forberedelse, kun sangglæde.
Man mødes på skift i provstiets forskellige kirker kl. 17 – 18 i lige uger.
Formålet er mangesidigt:
At genskabe et syngende folk.
At opleve de fine kirkerum og forskellige orgler.
At forny bekendtskabet med gamle salmer og opnå fortrolighed med nye.
At synge af karsken bælg i max 3 kvarter.
At få hilst på hinanden over en kop kaffe.
Arrangementet kører nu på fjerde sæson og et utal af mennesker har haft
glæde af en fantastisk fællessang.
Den næste gang foregår det:
Onsdag, d. 2.-4. i Gørding Kirke.
Tirsdag, d. 15.-4. i Hunderup Kirke.
Onsdag, d. 30.-4. i Spandet Kirke.
Onsdag, d. 14.-5. i Jernved Kirke
Tirsdag, d. 27.-5. i Skt. Ansgar kirke, Bramming
Torsdag, den 12.- 6. i Farup Kirke.
Holder du af at synge sammen med mange andre, så giv dig selv chancen
for en god oplevelse i det mindste den 15.-4.
Tag gerne en brochure om salmemaratonen fra købmandens opslagstavle.
Menighedsrådet.

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Da reformationen kom til Hunderup Kirke
Hunderup Kirke blev opført af granit og tufsten som romersk-katolsk kirke omkring år 1150. Der er ikke rigtig skrevet noget om Hunderup kirke
før 1600-tallet, hvor kirken blev skænket af Christian V til Riber Kjærgård-herskabet (Frederik Gersdorff). Men som romersk-katolsk kirke blev
der utvivlsomt i dens første par hundrede års levetid holdt messe på latin;
et sprog, som kun præsterne og munkene forstod. Det omkringliggende
samfund bestod mest af bønder, der hverken kunne læse eller skrive. Der
var ingen bænke i kirken, så menigheden – både gamle, unge, gravide og
handicappede måtte stå på gulvet under den timelange messe eller gudstjeneste, som vi kalder det nu om dage. Kirkerummet blev ikke varmet op,
så især om vinteren må det have været en kold fornøjelse at gå til messe eller få sit nyfødte spædbarn døbt i vand, hvor isskorpen først skulle brydes.
Først ved reformationen i Danmark i 1536 begyndte præsten at prædike på
dansk; da folket skulle udfries fra den falske romersk-katolske lære og
undervises i den lutherske kristendom, varede prædikenerne gerne en time
eller to. Det gjorde, at folk faldt i søvn i kirken, for der blev på grund af
prædikens længde sat bænke op, så menigheden kunne sidde og høre forkyndelsen. Men når de havde vandret igennem Hunderup-sognets så velkendte lunefulde vestlige vind og vejr, kunne de godt slumre hen efterhånden som præstens bløde stemme lullede dem i søvn
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til ordene af Luthers fortolkning af de gamle skrifter. Derfor ansatte man
mange steder (måske ikke i Hunderup?) nogle vægtere, der kunne gå
rundt med vækkestokken og puffe til de sove eller give dem et gok i nøden. Vækkestokken var en lang træstang, og for enden havde den en slags
pose, hvori menigheden kunne lægge en skilling.
Der blev desuden skrevet en masse salmer på dansk (og en del af Luthers
tyske salmer blev oversat), så bønderne kunne lære at synge, selvom de
ikke kunne læse. Og var melodien og teksten god og til at forstå, så sang
bønderne nok også salmerne, når de arbejdede i marken og hjemmet. Salmesangen var på den måde et vigtigt led i reformationen. Reformationen
blev skudt i gang i Wittenberg, hvor den unge augustinermunk Martin Luther d. 31. oktober 1517 slog 95 teser eller sætninger op på kirkedøren.
Det var skik og brug dengang, når man ville diskutere noget. Og Luther
ville diskutere 95 ting, der især handlede om den romersk-katolske afladshandel. Han mente, det var fup og fiduser, og at man ikke kunne redde sin
sjæl fra skærsilden ved at købe et afladsbrev. Pengene fra afladshandlen
gik blandt andet til opførelsen af Peterskirken i
Rom, hvor især Det Sextinske Kapel med Leonardo da Vincis malerier
betager mange turister.
Sognepræst Ole Madsen
skriver fremover et afsnit
i LandsbyPosten om
Hunderup Kirke.
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Det Vildeste Band er festorkestret, der oser af energi og spilleglæde! En
sprængfarlig cocktail, der med stort musikalsk overskud og højt humør
trækker det ene hit efter det andet op af hatten. Allerede fra første strofe
virker Det Vildeste Band som en magnet på dansegulvet! Repertoiret
spreder sig over alt lige fra rock ’n roll til pop, krydret med de største hits
fra de sidste 5 årtier!
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Lasse Høgh
Opvarmning fredag aften til Landsbyfesten
En mand, en guitar og de
bedste pop og rock sange fra
de sidste 5 årtier. Det er menuen, når Lasse Høgh går på
scenen og spiller unplugged
med sange af Rasmus Seebach, Bon Jovi, Oasis, Take
That, CCR og mange mange
flere. Lasse Høgh er normalt
frontfigur i bandet Festoriginalerne (tidligere Prime) som
før har spillet til Hunderup
byfest. Der bliver denne aften
rig mulighed for varme stemmerne op og skråle med.

Sponsor cykelløb 2014
Der vil som tidligere år blive afholdt sponsorcykelløb, tilmeldingen sker i
teltet fra torsdag eftermiddag
Der kan som noget nyt kun køres faste beløb ind og ikke pr. omgang.
kontrakter og girokort vil være at finde i teltet så det bliver lettere at lave
aftaler.
Tidspunktet er flyttet til lørdag kl. 12-13.00 da vi ønsker at arrangementet
skal ha´ fuld opmærksomhed.
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Tryllekunstner til Landsbyfesten
Jack The Hart lover en kanon oplevelse i form af et godt grin , måske
en flot ballon eller en overraskelse i form af en magisk oplevelse.
Jack the Hart er en Chicago gangster, der skyder med skarpt , både
hvad tryl og balloner angår, han laver dels walk around og dels et
show hvor tryl og ballon tricks går hånd i hånd, der er både spænding
og dramatik når Jack han tryller.

Tag ungerne i hånden og kom og oplev showet til landsbyfesten Lørdag den 31. maj. Showet starter kl. 15.30.
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Oldboys fodbold
Efter den lange vinter, er græsset nu ved at være grønt.
Det betyder at oldboys fodboldspillerne nu også så småt skal
ud af deres vinterhi, have genopbygget superformen, og i
gang med at spille noget fodbold, kombineret med hyggeligt
samvær.
Som altid spilles der kampe onsdag aftener, startende med
første træningskamp onsdag 9. April.
Vi er igen i år tilmeldt i DGI turneringen, og møder de velkendte
landsby naboklubber.
For at komme i den rette form, er der planlagt én træningssamling:
Søndag 6. April kl. 10.00
Efter ca. 1 times træning, afrunder vi træningen med en kort
snak om den kommende sæson. Som sædvanlig kan der købes
forfriskninger fra fælleskassen, som igen i år bestyres af Tommy Ebbesen.
Vi håber at alle de gamle drenge er friske på en ny sæson, ligesom
også nye interesserede er velkommen til enten at møde op på
træningsdagen søndag, eller kontakte undertegnede.
Med venlig hilsen
Jan B. Andersen (mobil 28495029)

41

42

FORENINGER I HUNDERUP / SEJSTRUP
BILLARDKLUB
Palle Ebbesen

FORSAMLINGSHUSET
Formand:
Jan Lautrup Bjerrum 2360 9904
Udlejning:
Pernille Jacobsen 7517 2402
mail: sejstrupforsamlingshus@hotmail.com

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

HUNDERUP-SEJSTRUPS
FREMTID
Knud Runge
Kirkevej 37 , Hunderup,
tlf. 7517 3982,
mail: dagnyknud@mail.dk

MENIGHEDSRÅD
Lena Randrup,
Ribevej 80, 75 17 30 97

HUNDERUP-SEJSTRUP LOGEN
Jørn Høeg
20 34 13 04

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

LANDSBY SCENEN
Dorthe Christensen
Kjærgårdsvej 34B, Hunderup
61 33 12 30
Landsbyscenen@gmail.com
LOKALRÅDET
Lejf Bjerrum Jørgensen
Sejstrupvej 19, 75173591
bjerrum-sejstrup@get2net.dk

SENIOR-KLUBBEN
Gerda Bjerrum

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

PETANQUE TIL LANDSBYFESTEN
I lighed med sidste år vil der blive afviklet en petanqueturnering til årets
landsbyfest. Der kan laves voksen-, børne- og seniorrække afhængig af
tilmeldingen.
Der satses på minimum 3 - 5 kampe pr. hold ( 2 el. 3 spillere), og det koster kr. 20,- pr. hold at deltage.
Jeg vil være behjælpelig med regler og petanquekugler, hvis det ønskes.
Tilmelding senest søndag den 25. maj.
Alex Andersen på tlf. 75 17 28 72 el. 29 70 28 72
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De stolte fodboldspillere, der fik bronzemedaljer til fodboldstævnet i Jernved
søndag den 16. marts 2014. Sebastian, William, Josefine, Andreas, Malthe,
Marius, Mikkel, Katrine, Maria og Celina.

Seniorklubbens petanquespillere fotograferet i ulveparken under opholdet i
Spanien.
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