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HUSKEKALENDEREN
Lør. 1. feb. 18.00
Tor. 6. feb. 13.30
Søn. 9. feb. ca. 12.00
Søn. 16. feb. 9.00
Tir. 18. feb. 19.00

”Hjælp, jeg skal giftes” i forsamlingshuset
Seniorklubben. Harmonikamusik.
Menighedsmøde i HSI (varm suppe)
Fodboldstævne for børn i hallen
Generalforsamling i Hunderup-Sejstrup Cykel
Motion
Ons. 19. feb. 19.30
Møde for alle foreninger i samlingssalen
Tor. 20. feb. 13.30
Seniorklubben. Ole Gudmundsen fra ”7-kanten”
fortæller
Søn. 23. feb. 11.00
Forklaringsgudstjeneste for nye konfirmander
Søn. 23. feb. 11 – 13 Aktivitetsdag i hallen
Tir. 25. feb. 20.00
HSUG generalforsamling i klublokalet
Tor. 27. feb. 19.30
Forsamlingshusets generalforsamling
Søn. 2. marts 14.00
Fastelavnsfest i forsamlingshuset. Start i kirken
Tir. 4. mar. 19.30
HSI afholder vintermøde
Tir. 11. marts
Seniorklubbens petanquespillere til Spanien
Man. 24. mar. 19.00 Damefodbold starter
Fre. 28. marts 18.00 Fællesspisning i forsamlingshuset
Hver tirsdag 14.00
Bogbussen holder ved kirken kl. 14.00 – 14.45
Hver tirsdag 18.30
Crossfit
Hver tirsdag 19 – 22 Ungdomsklubben ”Bjælkehytten” har åben
Hver onsdag 9.30
Petanque i hallen
To. – lø. 29. – 31. maj Landsbyfesten

Landsbyfesten 2014.
Landsbyfesten 2014 afholdes fra torsdag den 29. maj (Kristi Himmelfartsdag) til lørdag den 31. maj. For at få stablet et godt arrangement på
benene er der brug for mange frivillige hjælpere.
Har du lyst til at hjælpe til i større eller mindre omfang kan du kontakte
Lone Ingvartsen tlf. nr.: 22 56 45 55.
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Nyt fra det nye lokalråd
Nu har det nye lokalråd konstitueret sig. Undertegnede er formand, i hvert
fald det første år. Desuden fortsætter jeg som kasserer. Yvonne Hansen,
Hanne Rødgaard Andersen og Claus Højlund Jensen er folkevalgte medlemmer. Jytte Clausen og Lejf Bjerrum Jørgensen er valgt af foreningerne,
og vi skulle gerne have et ekstra medlem den vej. Lejf er repræsentant i
HSI.
Vi har lavet to udvalg: Hjemmesideudvalg: Lejf og Helle, aktivitetsudvalg: Hanne, Yvonne og Helle.
Lokalrådets første handling har været at indbyde foreninger og interessegrupper til et fælles møde i februar, hvor vi hver især skal informere hinanden om vores fremtidige planer samt lægge planer for vores samarbejder. Samtidig finder vi forhåbentlig det sidste medlem til lokalrådet.
En af de store udfordringer bliver vores idrætscenters fremtid. Vi bestemte
i lokalrådet, at vi vil prøve at lave nogle Åben Hal arrangementer. Det første løber af stablen søndag den 23. februar, se andetsteds i bladet. Vi vil
selvfølgelig gerne samarbejde med HSI, men for nu at få det løbet i gang
inden påske og konfirmation, så besluttede vi at starte på egen hånd.
En anden arbejdsopgave bliver at skaffe arbejde til de nye landsbypedeller. Desværre havde jeg ikke modtaget et referat af kommunens første
planlægningsmøde. Jeg har siden modtaget et (forsinket) referat, og det
fremgår, at vi kan få landsbypedellen til at holde pænt omkring forsamlingshuset, Hunderup skole og Degnehaven. Til gengæld har vi fået afslag
på at få ryddet op på veje og indfaldsveje en gang årligt. Begrundelsen er,
at det arbejde i forvejen udføres af entreprenørafdelingen. Så det betyder,
at det bliver vi nødt til at fortsætte med at gøre selv, så vi laver en oprydningsdag engang i april. Vi har også søgt om at få stien langs jernbanen og
kondistien i vandværksskoven ryddet engang imellem, men det arbejde
skal undersøges nærmere, da det evt. hører under Entreprenørafdelingen.
Idrætshallen har fået godkendt malerarbejde på mure, døre og vinduer
samt vedligeholdelse af beplantning og udenomsarealer. Jeg kan da oplyse, at Grimstrup forsamlingshus bl.a. har fået tilkendt pusning af ruder
udendørs samt rensning af tagrender. Så den ide er hermed givet videre.
Hvis nogen vil have hele listen, kan I ringe til mig på 61 33 14 92. Man
gør i brevet opmærksom på, at der ikke er arbejdsopgaver nok, så det
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gælder bare om at søge så hurtigt som muligt. Det gælder også indendørs
arbejder. Deadlines for ansøgninger er omkring den 7. i hver måned.
Hjemmesidens Lokalråds-side skal opdateres.
Vi vil se på mobildækning, som åbenbart ikke fungerer optimalt visse steder, men foreløbig er der andre lokalråd i gang, så vi venter og ser, hvad
de finder ud af. Hvis det er en sag mellem abonnent og udbyder, kan lokalrådet nok ikke gøre noget.
På lokalrådets vegne
Helle Hvitved

Åben hal i Hunderup
Vi vil forsøge at lave nogle åben hal arrangementer, dels for hyggens
skyld, dels for at støtte hallen.
Prisen bliver 25 kr. for voksne, 10 kr. for børn.
Husk indendørs sko. Medbring gerne familie og venner.
Søndag den 23. februar kl. 11-13
½ hal
Kl. 11 Hockey (fra 8 år)

Kl. 12

½ hal
Gymnastik med rodondobolde
(undervisning v. Helle Hvitved).
Plads til at børnene leger

Soft-tennis
Gymnastik med
elastikker

Indendørs petanque

Desuden vil der være adgang til
Billard, bobspil, stigegolf og kortspil
Te og kaffe
På lokalrådets vegne
Helle Hvidtved
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Mellem-jul-koncerten i kirken.
Tak Stine og Gabriel, Mads og Jakob for den fine koncert, I gav.
Tak til alle jer, der kom og fyldte kirken op den 29. dec., så det blev rart
og stemningsfuldt at være med.
Godt at vide, at mange sætter pris på den tradition, der startede for et par
år siden:
Lokale unge sangere og musikere får lov at vise, hvad de kan.
Vi mødes til en afslappende koncert efter juleræset.
Vi får snakket med hinanden over en varm drik i pausen.
Vi har allerede nu fundet optrædende til næste år, men skal først have forudsætningerne for koncerten for sanger og musiker helt på plads, før vi
kan afsløre, hvem det er.
Men vi glæder os til at se jer alle igen.
Menighedsrådet.
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Sweet Eliza rockede i kirken
Hunderup kirke var fyldt som til en juleaften. Det var dog Julesøndag (d.
29. december), klokken havde slagen 19.30, og kirken var tætpakket. Forventningfulde ansigter var rettede mod alteret. Eller rettere: på pladsen
foran alteret, for dér var opstillet keyboard, bas og guitarer. Ind kom fire
unge mennesker, der rutinerede satte sig til instrumenterne, introducerede
sig som Sweet Eliza og hvorefter de gav en fremragende koncert med indlagt kaffepause. Musikken var en blanding af egne sange og cover versioner af mere eller mindre berømte sangere. Sang for sang fik de fire spillet
sig ind under huden på de fremmødte, og det afsluttende nummer på en
glimrende koncert blev modtaget af stående klapsalver – og et ekstranummer. På scenen var forsangeren Stine Klingsten Sørensen, guitarist Mads
Skovsgaard Christensen, guitarist Gabriel Uth Nielsen samt bassist Jakob
Biltoft. De har spillet i kirken flere gange, og de spiller gerne til fester.
Læs mere om dem på www.facebook.com/SweetElizaband

Ole Madsen

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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Nye konfirmander
og deres forældre inviteres til forklaringsgudstjeneste
SØNDAG, d. 23. FEBRUAR KL. 11.
i Hunderup Kirke.
Præsten arrangerer gudstjenesten i samarbejde med de nuværende konfirmander.
Alle er meget velkomne .
Efter gudstjenesten inviteres de nye konfirmander og deres forældre til en
forfriskning i konfirmandstuen i Vilslev, hvor præsten vil fortælle om
konfirmation og konfirmandforløb.

Konfirmandholdet 2012
Yderligere oplysninger : Ole Madsen. Tlf.: 75 431059

Andre aktiviteter i Vilslev-Hunderup pastorat:
Mandag, d.3.februar kl. 19.30-22 afholdes der sangaften i
Vilslev konfirmandstue.
Sangaften afholdes den første mandag i hver måned. Alle er velkomne.
Kontakt : Roll Præstegård, tlf. 75 431240.
Kirkekoret øver på tirsdage kl. 17 – 18.30 i ulige uger.
Alle er velkomne.
Kontakt : organist Dorte Grangaard, tlf. 75 433009
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Menighedsmøde 2014
Kom og giv din mening til kende om kirken og
dens liv og vækst i sognet.
Hvad var du tilfreds med i det forgangne år?
Hvad kunne du ønske dig anderledes?
Kom og hør menighedsrådsformand og
regnskabsfører orientere om året, der gik
og planer for den kommende tid.

Efter gudstjenesten søndag, d. 9. februar kl. 11
går vi over i HSI, spiser varm suppe og afholder
Menighedsmødet.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
februar.
Søndag den 2. februar
Søndag den 9. februar
Søndag den 16. februar
Søndag den 23. februar

Ingen
11.00 Menighedsmøde i samlingssalen.
Ingen
11.00 Dåb / Forklaringsgudstjeneste med efterfølgende indskrivning af nye konfirmander.

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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SEJSTRUP-KREATURER
PÅ LANGLI I HO BUGT
For nogle år siden besøgte jeg øen Langli i Ho bugt på en særdeles spændende tur, som jeg kun kan anbefale. Øen har ikke været beboet i mange
år, men efterfølgende hørte jeg, at der engang har græsset kreaturer fra et
landbrug i Sejstrup. Da tænkte jeg: ”Det må jeg skrive om på et tidspunkt”.
Landmanden, det drejer sig om, er såmænd Folmer Boel Hansen, Ribevej
73. Folmer havde gården på Ribevej 75 fra 1960 til 1993, men gårdens
historie går langt tilbage i tiden. Den var placeret på arealet mellem Svend
Sørensens gård og Lis og Carsten Andersens hus (se foto) og bliver første
gang omtalt i
1688.
Den
gang var der i
Sejstrup
et
mere omfattende vejsystem, der slet
ikke
ligner
det, vi kender
i dag. Der var
landbrug på
gården, men
også gæstgiveri og så har man drevet købmandshandel med egnens folk.
I 1854 blev gården solgt til Lambert Jepsen, der senere blev gift med Bodil Jørgensen fra Sejstrup, og sammen fik de 7 børn. Den 3. yngste i børneflokken, Maren Margrethe, er Folmers farmor. Den ældste datter, Ane
Kjerstine, blev gift med Hans Jørgen Klemmensen og overtog gården i
1899. Hans Jørgen døde i 1924, men Ane drev landbruget videre indtil
1953, hvor sønnen og datteren, Lehman og Bodil Klemmensen overtog
det.
Mens Ane havde landbruget, blev der opført nye bygninger i 1934 på den
nuværende adresse (se foto). I 1960 overtager Folmer landbruget, mens
Lehman og Bodil Klemmensen flytter ind i huset i nr. 73, hvor Folmer nu
bor.
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SOMMEREN PÅ LANGLI
Folmers fødehjem var ”Trindvanggård” på Puggårdsvej 16, som broderen,
Hans Kristian, overtog i 1964. Moderen,
Anna Boel, er født
på gården Sejstrupvej 6, og Folmer og
Hans Kristian er således 6. generation
af Boel-familien. For
fuldstændighedens
skyld skal lige nævnes, at Knud Hansen
på Puggårdsvej og
Iver Hansen på Kirkevej er fætre til Folmer og Hans Kristian.
Da Folmer overtog gården på 18 ha, var der 2 køer, 2 kalve og 10 grise.
Det var lige i underkanten til at brødføde en familie, så der blev hurtigt
suppleret med flere svin og kvæg. Hermed opstod behovet for mere græsningsareal, og så kom Langli ind i billedet.
En annonce i dagbladet ”Vestkysten” (nu Jydske Vestkysten) fangede opmærksomheden, og det blev besluttet at lade kreaturerne græsse på øen
Langli i Ho bugt i 1961 eller 1962 (Folmer kan ikke huske det nøjagtige
årstal). Vognmand Valdemar Jacobsen på Ribevej skulle sørge for transporten, der naturligvis skulle passe med lavvande. I alt 8 – 10 landmænd
valgte at lade kvæget (70 – 80 stk.) græsse på Langli. En dyrlæge mærkede kreaturerne i øret, og der blev lavet en liste, så dyrene kunne blive rigtig fordelt sidst på sommeren.
En blev ansat til at holde øje med dyrene, men det lange ophold på øen
gjorde dyrene menneskesky, så det var en vanskelig proces at indfange
dem. Samtidig var dyrlægens liste over dyrene blevet væk, så nogle landmænd vendte hjem med de forkerte dyr – dog ikke Folmer.
At indfange de mange dyr var besværligt for en del af landmændene, der
var oppe i årene, men både Hans Kristian og Folmer var unge og adrætte,
så det lykkedes at få alle med, inden det blev højvande.
Græsset på Langli var både dårligt og mangelfuldt, så ”eventyret” på
Langli blev en engangsforestilling.
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EN LANDBRUGSFAMILIE
Den manglende landbrugsjord blev derfor erhvervet hos de landbrug, der
blev nedlagt i de efterfølgende år. Jord og bygninger blev opkøbt, hvorefter bygningerne blev solgt fra. Til gengæld opstod der nye bygninger på
Ribevej 75, hvilket kan ses på fotoet fra ca. 1998. Tendensen har gennem
mange år været klar. Der bliver færre landbrug, som så til gengæld bliver
større. Også med landbrugsmaskinerne er der sket en markant udvikling.
Landbrugsblodet ruller stadig i Boel-familiens årer. Den ældste søn, Jørgen på 51 år, har eget landbrug på Aalborg-egnen, datteren, Anna på 50
år, arbejder som skatterådgiver inden for landbruget, mens yngste søn,
Lars på 47 år, har overtaget landbruget på Ribevej.
Efter at have været ude og tjene blev Lars ansat som karl på faderens gård.
I 1993 overtog Lars gården, mens det så var Folmers tur til at blive ansat
som karl. Det sidste bevirkede, at Folmer i dag får udbetalt et beskedent
månedligt beløb fra ATP.
Hvor udviklingen går hen, tør Folmer ikke spå om, men det er i dag meget
udbredt, at der er knyttet økonomiske rådgivere til landbruget.
Alex Andersen
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Generalforsamling!
Der indkaldes hermed til generalforsamling i HSCM, tirsdag den 18. februar 2014 kl. 19.00 i
Hunderup/Sejstrup Cykel Motions Klubhus på hjørnet af Kjærgårdsvej og
Kragelundvej
Dagsorden i følge vedtægterne.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle udendørs motionister opfordres til at møde op, da der på grund af begrænset aktivitet af cykelmotionisterne bliver lokalerne ikke udnyttet optimalt. Derfor indbyder vi også aktive løbere og crossfit udøvere til at møde
op. Ved opbakning fra flere aktiviteter, kan vi opnå en større deltager aktivitet og et sundt og godt socialt samvær.
Bestyrelsen
HSCM
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Hunderup-Sejstrup seniorklub og dens godt 120 medlemmer fortsætter
sine torsdagsarrangementer med musik. Brøns harmonikatrio, der består
af 3 pensionister, gæster forsamlingshuset torsdag den 6. februar kl. 13.30.
Der bliver spillet underholdnings- og dansemusik fra vores ungdomstid,
men der vil også være nyere populære melodier på repertoiret.
Det hele vil blive krydret med uddeling af sanghæfter, så de sangglade
seniorer også selv kan få brugt stemmebåndene.
Torsdag den 20. februar kl. 13.30 skal vi have ”7-kanten” fra Varde på
visit. En af de kendte fra sommerspillene, Ole Gudmundsen, gæster forsamlingshuset denne dag. Hans fortælling har titlen ”Man har lykken i sin
hånd”.
Prisen for at deltage i torsdagsarrangementerne er kr. 35,-, der omfatter
foredrag og kaffebord (altid hjemmebagt brød af høj kvalitet).
Alle er velkomne.
Hver onsdag kl. 9.30 er der petanque i hallen, og det er endnu billigere.
Der erlægges kr. 10,- hver gang, og man medbringer selv kaffe. Petanque
kan spilles uden forudgående kendskab til spillet – så kom bare. Vi har det
hyggeligt.
Bowling i Brørup er mandage den 10. og 24. februar kl. 14.00.
Alex Andersen

NYE PETANQUEBANER –
NY HSUG-AKTIVITET
Hen over efteråret er der arbejdet på at få mulighed for at anlægge nye
petanquebaner på arealet, hvor der nu er tennismur og udeareal for børnehaven. Ingen af delene er i aktivitet mere.
”Dagtilbud”, der er den ansvarlige kommunale myndighed, har godkendt,
at der kan anlægges nye petanquebaner.
Der forestår et større arbejde med at anlægge banerne, men her har seniorgruppen lovet at stille med den nødvendige arbejdsstyrke.
Økonomien i projektet udgør ca. kr. 28.000,-, der skal bruges til maskinel
arbejdskraft og materialer. Der blev sendt ansøgning til den fritidskulturelle pulje ved kommunen, men det gav desværre afslag.
Der er derfor sendt ansøgninger til lokale pengeinstitutter samt DGI og
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Carlsbergs sportsfond. Skulle nogen, der læser dette, have kendskab til
nogle, der kunne tænke sig at støtte den nye HSUG-aktivitet, bedes besked givet til undertegnede.
Samtidig med anlæggelsen af de 4 baner, er det planen at starte petanque
som ny HSUG-aktivitet. Der er i øjeblikket 4 baner i sognet, 1 på Kirketoften, 1 på legepladsen i Sejstrup samt 2 ved hallen. Fælles for banerne
er, at de er for små (11 gange 2 meter), mens minimumkravene i DGI er
12 gange 3 meter.
Med 4 baner samt de 2 nuværende som supplement, vil det være muligt at
arrangere petanque med mange deltagere på en gang, hvilket vil være en
stor social gevinst.
Undertegnede har lovet at være tovholder med igangsætning af petanque,
men der skal være et udvalg, så giv lyd, hvis du vil være med i udvalget.
Jeg forestiller mig, at banerne kan bruges i forbindelse med familiearrangementer, til småstævner, til deltagelse i DGI-turnering, som decideret
familiesport samt til løbende lokale turneringer.
Som sidegevinst er det planen at skabe et velholdt og velplejet areal, der
vil pynte i landskabet.
Jeg informerer igen, når der er nyt.
NB. Vi har netop modtaget tilsagn fra Skjern bank om kr. 5.000,- til projektet
Alex Andersen
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SMÅ FØDDER – STOR SUCCES
I et samfund og sportsverden præget af effektivitet og resultatsøgning, var
det en fornøjelse at komme til fodboldstævne i hallen søndag den 5. januar, hvor de yngste på 5 – 6 år lagde for.
Jeg har fulgt træningen om fredagen nogle gange, og mage til livsglæde
og humør skal man lede længe efter. Det bliver næppe kommende verdensstjerner, men målt på humør og glædesudstråling er kvaliteten helt i
top. Det kunne være interessant at tage med i en PISA-undersøgelse.
Pointen i spillet interesserer ikke børnene, men der er stor trængsel om
den runde bold. Dommerens vigtigste mission er at få startet spillet igen
efter scoringer, mens resultatet ikke bekymrer børnene særlig meget.
Spørger man de små herom, får man svaret: ”Vi synes, det er sjovt”.
I en voldsom konkurencepræget verden var stævnet en fornøjelse at overvære, men kom selv og bese det.
Der er stævne igen søndag den 16. februar kl. 9.00.
Alex Andersen
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Damefodbold i HSUG
Så skal støvlerne snart findes frem igen, vi starter
mandag den 24.03.14 kl. 19.00.
Der trænes en times tid, derefter får vi en snak om
den kommende sæson.
Har du lyst til at spille hyggebold på 7-mandsbane,
så er du velkommen.
Træner: Doris Præst
Mobil: 40 33 42 97
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ORIENTERING OM HSI (hallen)
HSI hallen har de sidste 3 år mistet en del indtægter fra henholdsvis skolen, børnehaven og nu også Riber Kjærgård landbrugsskole i forbindelse
med deres nybyggede hal.
Vi er derfor kommet i den situation, at driften kun lige løber rundt, og dermed er der ingen muligheder for nye investeringer p.t.
På grund af de manglende indtægter ønsker vi at komme i dialog med alle
foreninger og andre, der har interesse i at bruge hallen og de øvrige lokaler, som forefindes i HSI.
Det kan oplyses, at i 2013 installerede HSUG trådløs internet i HSI, så der
nu er mulighed for at afholde kurser m.m. som kræver internet-adgang.

HSI afholder vintermøde
Tirsdag den 4. marts kl. 19.30
for alle foreninger, som bruger hallen. Ønskede punkter til dagsordenen
kan afleveres til H.C. Jochimsen senest den 17. februar 2014.
Vi håber på stort fremmøde, så vi i fællesskab kan udvikle nye ideer for
vores lokale hal og samfund.
H.C. Jochimsen

Gymnastikopvisning
Lørdag den 29. marts afholdes årets gymnastikopvisning. Kom og vær
med, når vores lokale hold viser, hvad de har lært i løbet af vinteren.
Nærmere information følger i næste nummer.
Mvh. Gymnastikudvalget
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Ungdomsklubben i Hunderup
Klub Bjælkehytten har åbent hver tirsdag kl. 19-22, og alle unge er velkomne. Klubben holder til i kælderen hos Hunderup-Sejstrups Idrætscenter, og her kan man mødes med venner og kammerater, købe snack og
sodavand til billige penge og blandt andet spille computerspil.
Klubben drives af Esbjerg Kommune og hører under Klub Darum. Der er
altid et par voksne til stede i klubben, som står for salg af snacks og sodavand og som de unge kan tale med om løst og fast. Klik ind på
www.klubdarum.esbjergkommune.dk eller kig efter ’Klub Bjælkehytten’
på facebook og se på mulighederne for at blive en del af et ungt og lokalt
fællesskab.
Klubben søger frivillige, så der kan arrangeres flere aktiviteter for de unge. Kunne du være interesseret, er du velkommen til at kontakte klubben
på tlf. 7616 8065 og klub-darum@esbjergkommune.dk
Ole Madsen

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
Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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Nyt fra Troldehulen.
I efteråret har vi haft ekstra fokus på Sproget. I den periode har vi sunget
mange sange, sagt rim og remser m.m.
Børnene har på skift haft en Pixibog med hjemme, som forældre skulle
læse sammen med barnet og finde et godt ord, som skulle præsenteres
for de andre børn næste dag. Børnene fandt mange spændende og sjove
ord.
Vi har arbejde med overbegreber f. eks. vilde dyr, bondegårdsdyr, frugt,
vejret. Vi snakkede om begreberne og lavede et eller andet kreativt til.
Og vi gik tur, hvor der var fokus på årstider og naturfænomener.
Til sidst så vi en teaterforestilling sammen med de andre børnehaver i 3
– stammen.
Sidst i November havde vi Lysfest. Forældrene var inviteret. Først lavede barnet og forældrene sammen flotte kalenderdekorationer til at tage
med hjem. Derefter skulle vi ud at finde lyset og Lysfeen i Hunderups
gader og stier. Børnene havde lavet lygter af mælkekartoner og der var
fakler, så det så rigtig godt ud i gaderne. Lysfeen blev fundet og kager
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med månestøv blev delt ud.
Hjemme i Troldehulen var
der varme æbleskiver, gløgg
og saftevand.
I December havde 2 børn på
skift en nisse med hjemme
på besøg. Næste dag fortalte
de om, hvad nissene havde
lavet derhjemme. Det var
mange spændende ting nisserne havde oplevet og de
havde drillet rigtig meget.
Farvet mælken grøn, hængt
en sko op i lampen og gemt
ting. Lige inden jul havde vi
besøg af julemanden, som
havde godteposer med.
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FLOT STYKKE AF ”LANDSBY-SCENEN”
”Landsby-Scenen” havde valgt forestillingen ”Hjælp – jeg skal giftes”, og
den gik rent ind hos publikum den aften, jeg var tilstede.
Der blev grinet og klappet, og der lød mange anerkendende ord om forestillingen. Vi fik virkelig en god oplevelse.
I ordet dilettant ligger, at det er en amatørforestilling, men hvor var det
dog flotte præstationer. Stor anerkendelse til skuespillerne, men også til
det øvrige hold bag forestillingen.
”Landsby-Scenen” formår at lave et total arrangement, hvor alting klapper. Der er bare styr på det .
Dorthe, der er ny som formand, havde påtaget sig rollen som instruktør,
og det klarede hun flot. Der var også andre nye, uprøvede kræfter, der
sammen med de erfarne folk bragte kvaliteten helt op på tidligere års niveau.
Den efterfølgende musik fortjener stor ros. Normalt er musikken alt for
høj til mine aldrende ører, men ikke denne aften. At så repertoiret faldt
fuldstændig i publikums smag, gjorde kun oplevelsen komplet.
Der var ikke mange, der holdt ud til den bitre ende (kl. 1.30), så måske er
det værd at overveje, om festen skal slutte ½ eller 1 time før.
Og tænk! Sådan en totaloplevelse for kun kr. 250,-.
Alex Andersen
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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
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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

Fra koncerten med ”Sweet Eliza” i kirken

3 af de dygtige skuespillere fra ”Hjælp - jeg skal giftes”.
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