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HUSKEKALENDEREN
Tir. 3. dec. 19.00
Tor. 5. dec. 19 – 21
Søn. 8. dec. 14.00
Tor. 12. dec. 13.30
Søn. 15. dec. 9.30
Søn. 29. dec. 19.30
Tor. 9. jan. 13.30
Lør. 18. jan. 18.00
Ons. 22. jan. 19.30
Lør. 25. jan. 18.00
Ons. 29. jan. 19.30
Lør. 1. feb. 18.00
Lør. 29. mar.
Hver tirsdag 14.00
Hver tirsdag 18.30
Hver onsdag 9.30

Stiftende generalforsamling i ”Ideforum” på skolen
Billetsalg til ”Landsby-Scenens” forestillinger
Juletræsfest i forsamlingshuset
Seniorklubben. Banko og Luciaoptog
Lucia-optog i kirken
Koncert i Hunderup kirke med ”Sweet Eliza”
Ann Thomsen fortæller om bostedet ”Helheden” i Darum
”Hjælp, jeg skal giftes” i forsamlingshuset
”Hjælp, jeg skal giftes” i forsamlingshuset
”Hjælp, jeg skal giftes” i forsamlingshuset
”Hjælp, jeg skal giftes” i forsamlingshuset
”Hjælp, jeg skal giftes” i forsamlingshuset
Gymnastikopvisning.
Bogbussen holder ved kirken kl. 14.00 – 14.45
Crossfit
Petanque i hallen

”LANDSBY-POSTEN” I DET NYE ÅR
Når vi når ind i 2014, står der 36. årgang på ”Landsby-Posten”. Det er egentlig
imponerende.
Vi ændrer deadline til at være den 20. i hver måned. Det må være til at huske.
Kniber det at nå at aflevere til denne dato, så kontakt redaktionen for nærmere
aftale. Vi finder for det meste en løsning.
Bemærk at der ikke udkommer et nummer i juli.
Og så noget meget VIGTIGT. Alle, der deltager i udvalg, bestyrelser eller lignende, og som laver arrangementer, skal huske at sende informationer og referater til ”Landsby-Posten” – og meget gerne med FOTOS.
HUSK DET SÅ.
Vi vil stadig gerne have en person mere i redaktionen. Arbejdet er meget overkommeligt.
Tak for i år og glædelig jul
Henrik Uhrenholt og Alex Andersen
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Landsbyscenen
Så er landsbyscenen i gang igen
Efter en hård opstart efter sommerferien, er det endelig lykkedes at
samle et kanon hold af skuespillere, der er gået i gang med at øve
årets dilettant. Der er lagt op til sjov og ballade når fruen på gården
Clarasminde beslutter at hendes søn skal giftes - ikke mindst fordi
hun ikke ved med hvem! Den stakkels ungkarl modtager mange
gode råd om hvordan sådan kvindfolk skal behandles, men når han
forsøger sig er det som om kvinderne ikke helt reagerer som forventet... Kom og få en morsom aften i selskab med et veloplagt
hold af aktørere, lækker mad og god musik.
Vi har i år ændret lidt på traditionen, da der de respektive aftener
vil være forskellige bands og genrer. Så tag et kig på plakaten andetsteds i bladet, og find den aften der passer netop jer bedst.
Billetsalget starter torsdag d. 5/12 fra kl. 19-21 i forsamlingshuset. Efterfølgende vil der være mulighed for at købe de resterende
billetter på tlf. nr 30 42 59 80 mandag- torsdag i tidsrummet 16:3018:00.
Med venlig hilsen, og på glædeligt gensyn
Landsbyscenen Hunderup-Sejstrup

4

5

NYT FRA SENIORKLUBBEN
Mens dette blad er på vej rundt til beboerne i Hunderup-Sejstrup, har vi
haft besøg af tidligere amtsborgmester, Laurits Tørnæs.
Næste arrangement er vores årlige juleafslutning, der i år byder på BANKO, LUCIAOPTOG og GLØGG. Det foregår som sædvanlig i forsamlingshuset torsdag den 12. december kl. 13.30, og ALLE er velkomne.
Hele arrangementet inklusive kaffebord koster kr. 35,-, der betales ved
indgangen.
Plader til banko koster kr. 5,- pr. stk.
GEVINSTER KAN GIVES
Der plejer at være mange gevinster til banko, både fra private og erhvervsvirksomheder. Har du lyst til at skænke en gevinst til seniorklubbens banko den 12. december, så giv venligst besked til formand, Gerda Bjerrum
på tlf. 75 17 31 45 eller 28 83 08 45.
Første arrangement i det nye år er torsdag den 9. januar kl. 13.30 i forsamlingshuset, hvor Ann Thomsen fra Darum kommer og fortæller om bostedet ”Helheden”.
Seniorklubben ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
Alex Andersen

Repræsentant i byrådet
Det med spænding imødesete byrådsvalg er overstået. Fra vort sogn var
Lars Boel og Jørn B. Andersen opstillet, og det lykkedes for Jørn at blive
valgt ind i byrådet.
Dermed har vi også et talerør for vores lokalsamfund i den kommende
byrådsperiode.
Jeg synes, der er grund til at ønske Jørn og hinanden tillykke med valget.
Alex Andersen
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Lucia-optog
Ved gudstjenesten d.15.dec., 3. søndag i advent kl 9.30
Vil der være Luciaoptog med Hunderup-Sejstrup piger fra 3. og 4. klasse.
Optoget er arrangeret af tre konfirmander Cecilie, Lilian og Stina.

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Mellem-jule-koncert
29.december kl. 19.30 til ca. 21.
i Hunderup Kirke.
Traditionen tro kan man i kirken slappe af oven på
juletravlheden, lytte til lokale musikere og møde sine naboer.
I år skal vi igen møde Sweet Eliza, der består af
Mads, Stine og Gabriel.
Med to akustiske guitarer og tre vokaler blander trioen
repertoiret med egne numre og kendte så vel som ukendte
cover numre – danske og udenlandske.
De tre musikere har haft musikken i blodet, siden de var små
og fandt sammen om musikken for 8 år siden.I dag er trioen en
legeplads for dem, hvor de udforsker et country-,rock- og
popunivers – og nyder det hver eneste gang.
Vi har også nydt at lytte til dem og glæder os til genhøret.
Gløgg ,kaffe og småkager i pausen.
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Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
december og januar.
Søndag den 1. december
Tirsdag den 10. december
Søndag den 15.december
Fredag den 20.december
Søndag den 22. december
Tirsdag den 24. december

9.30
9.30 (Kirke for de små – jul)
9.30 (Luciaoptog arr. af konfirmander)
10.00 (Juleafslutning for de yngste klasser)
11.00 (Decemberkor medvirker)
16.00 (Juleaften gudstjeneste)

kollekt til Børnesagens Fælles
råd
Torsdag den 26. december
Onsdag den 1. januar
Søndag den 5. januar
Søndag den 12. januar
Søndag den 19. januar
Søndag den 26. januar

9.30 (Ulrik Mårup Iversen)
17.00 (Nytårsgudstjeneste)
9.30 (Helligtrekonger)
11.00
9.30
9.30

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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REKLAMESKILT I HALLEN?
Vi tillader os at rette henvendelse til dig med henblik på at indgå en sponsoraftale mellem dit firma og H.S.I.
Aftalen lyder på en 5-årig kontrakt, hvor du for kun kr. 5.250,- kan få ophængt et reklameskilt med eget valg af logo på hvid baggrund i H.S.I. hallen i Hunderup
Vi håber meget, at dette har din interesse og ser frem til at høre nærmere
fra dig.
Ved evt. spørgsmål rettes henvendelse til H.C.
på tlf. 60 49 14 17
Med venlig hilsen
H.S.I./H.C. Jochimsen
BEMÆRK: Midtersiderne kan rykkes ud

Kære Alle Energilandsbyer
Regeringen har øget sit fokus på udskiftning af gamle olie- og gasfyr med
afsættelse af en pulje på 42 mio. kr.
Et af tilbuddene som puljen dækker er gratis og uvildig rådgivning om udskiftningen. Læs mere på dette link:
http://www.energitjenesten.dk/aktuelt/fa-gratis-hjalp-til-at-finde-oliefyretsafloser.html
Der bliver desuden afholdt 5 gratis informationsmøder om udskiftning af
gamle fyr rundt om landet i den nærmeste fremtid. Læs mere på disse links:
http://www.energitjenesten.dk/arrangementer/bliv-kladt-pa-til-skift-af-olieog-naturgasfyr.html
http://www.bolius.dk/index.php?id=1691
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Lørdag den 27. september var
vi (en flok malerglade piger) samlet
til undervisning – billedkunstner Anni Juhl Jørgensen fra Middelfart var
blevet indkaldt til at undervise og fortælle os, hvordan hun bruger akrylfarver på lærred.
Det var en udfordrende dag, takket være en god underviser.
Vi startede med at lære farveskalaen at kende, ikke fordi vi ikke kender
den, men vi kan aldrig få terpet den nok.
Så var det slut med at bruge pensler – vi skulle bruge

venstre

hånd til de næste 2 billeder – og vi skulle have store lærreder med.
Anden opgave bestod i at vi skulle tænke på en dejlig oplevelse fra vores
barndom – og få det frem på lærredet – jeg mistede dog koncentrationen,
da jeg kom til at lytte til den dejlige baggrundsmusik vi havde i rummet.
Tredie opgave – her hørte jeg vistnok ikke helt efter – men det var også
vores barndom vi skulle tænke på. Vi fik lov til at male ca. 15 minutter og
blev så stoppet – for nu skulle vi gå til sidemandens lærred, og sætte vores
”farveklat” – og her kom det spændende og udfordrende frem – ikke alle
var glade for det ☺ men der kom, synes jeg en masse flotte billeder ud af
det.
Sidste billede blev et landskabsbilled – en god afslutning på en dejlig dag.
Tusind tak piger for en dejlig dag.
Anna Grethe
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Stiftende generalforsamling i Ideforum.
For at få tilskud til at bruge et lokale på Hunderup
skole skal Ideforum være en forening.
Derfor er der indkaldt til stiftende generalforsamling
på skolen tirsdag d. 3. december kl. 19.00
På Ideforums vegne Dagny Runge.
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Ideforum udstiller på Egnsmuseet.
Egnsmuseet havde inviteret Ideforum til at udstille på museet,
og holdt fernisering lørdag d. 9.nov. med dejlig stor tilslutning.
Der var velkomst, fællessang og taler. Vi fik lejlighed til at fortælle lidt om vores landsbysamfund og vore fælles kreative projekter. Derefter var udstillingen åben.
(Se billederne).
De følgende 6 søndage er udstillingen åben fra kl. 13 – 16.
(også for salg af nogle af de udstillede ting, som alle er hjemmegjorte !) Sidste udstillings-åbningsdag er søndag, d. 16. dec.
Dagny Runge og Mette Fredslund.
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Fra Idéforums udstilling på Egnsmuseet
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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

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Husk Juletræsfest i forsamlingshuset den 8. december
Billede fra ”Anlægget”
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