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HUSKEKALENDEREN
Søn. 2. marts 14.00
Tir. 4. mar. 19.30
Tor. 6. mar. 10.00
Tor. 6. mar. 13.30
Søn. 9. mar. 9.30 -11
Man. 10. mar. 19.30
Tir. 11. marts
Tor. 13. mar. 10.00
Tor. 20. mar. 10.00
Tor. 20. mar. 13.30
Tor. 20. mar. 19.30
Fre. 21. mar. 18.30
Lør. 22. mar. 18.30
Man. 24. mar. 14.00
Man. 24. mar. 19.00
Tor. 27. mar. 10.00
Fre. 28. marts 18.00
Lør. 29. marts 14.00
Tor. 3. apr. 13.30
Lør. 12. april 10.00
Tir. 15. apr. 17.00

Fastelavnsfest i forsamlingshuset. Start i kirken
HSI afholder vintermøde
Babysalmesang i Vilslev kirke
Seniorklubben. Fortælling om ”luksusvagabond”
Indsamling til Folkekirkens nødhjælp
”Landsby-Scenen”. Generalforsamling i forsamlingshuset
Seniorklubbens petanquespillere til Spanien
Babysalmesang i Vilslev kirke
Babysalmesang i Vilslev kirke
Seniorklubben. Besøg fra Sdr. Omme statsfængsel
Generalforsamling K-34 i hallen
Børnedisco for 5. – 6. klasse i forsamlingshuset
Børnedisco for 2. – 3. – 4. klasse i forsamlingshuset
Foredrag og kaffebord for 60+ i Vilslev præstegård
Damefodbold starter
Babysalmesang i Vilslev kirke
Fællesspisning i forsamlingshuset
Gymnastikopvisning
Seniorklubben. Naturfilm fra Tøndermarsken
Klargøringsdag på legepladsen i Sejstrup
Salmesang i Hunderup kirke

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

Bogbussen holder ved kirken kl. 14.00 – 14.45
Ungdomsklubben ”Bjælkehytten” har åben
Petanque i hallen

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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Nyt fra lokalrådet
Vi har lige afholdt et møde med alle foreningerne, hvor vi informerede
hinanden om vores arbejde, vores successer og vores problemer. Ved
samme lejlighed blev Lejf Bjerrum Jørgensen og Jytte Clausen formelt
valgt til foreningernes repræsentanter i lokalrådet. Der var ikke andre frivillige, så vi mangler stadig et foreningsmedlem i lokalrådet. Måske dukker der et nyt emne op, når mange af foreningerne i nærmere fremtid holder generalforsamlinger. Vi vil tage imod vedkommende med åbne arme.
Fremtiden for den gamle skole blev diskuteret. Kommunen vil gerne sælge den til lejeboliger, men parkeringspladsen er adgangsvej til kirken og
er derfor omfattet af visse fredningsbestemmelser, som kommunen åbenbart ikke kendte. Bygningen selv er bevaringsværdig, men ikke mere end
at den godt kan rives ned. Kommunen vil overveje sagen igen.
Nogle medlemmer fra lokalrådet og fra HSI har haft møde med John
Knigge, der er leder af landsbypedellerne. Det var et godt møde, hvor vi
fik snakket om mulige og umulige jobs. Et vigtigt udfald var, at vi fik oplyst, at landsbypedellerne selv kan medbringe græsslåningsmaskine, så nu
har vi bedt dem om at slå græs i anlægget og i vandværksskoven. Så har
vi vist fundet rigelig arbejde til pedellerne, i hvert fald i sommerperioden.
Helle Hvitved
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Tag en tur til Hollænderskoven og Kratskellet
Vi vil opfordre jer alle til at tage en tur til Hollænderskoven og Kratskellet. Her får man en god oplevelse. Og det er endda gratis. Der forefindes
udendørs toiletter ved Kratskellet, som er til fri afbenyttelse af alle.
Den 19/2 2014 mødtes en lille gruppe fra Darum og Hunderup med folk
fra Myrthuegaard og Esbjerg Kommunes skovafdeling i Kratskellet ved
Hollænderskoven. (Fra Hunderup: Knud Runge fra Hunderup-Sejstrups
fremtid, Johannes Clausen fra lokalarkivet, Jytte Clausen og Hanne Rødgaard Andersen fra lokalrådet).
Vi blev orienteret om, hvordan de brugte skoven og om fremtidsplanerne
i området. Der kom gode debatter i gang.
Inde i skoven fortalte Jan fra Myrthuegaard f.eks. om hvordan man i skoletjenesten med de små børn, brugte skoven til eventyrskov og blandt andet brugte en hund udskåret i træ til at fortælle historien om fyrtøjet. Børnene blev udklædte og spillede selv med. Broen i skoven illustrerede
eventyret om bukke bruse.
På kratskellet (lejrskolen) blev børnene udklædte i middelalderkjortler og
arbejdede i ”landsbyen” som bønder med trædyr, markarbejde og madlavning på bål. Desuden var der tingsted, ringridning og dans.
Den nye skoleklasse shelter blev vist frem til stor beundring.
Nu situationen i Hollænderskoven og skovafdelingens fremtidsplaner
Der blev i 2013 tyndet ud langs stierne og stinettet blev udvidet med en
ekstra sløjfe syd om den gamle lergrav i skovens sydlige ende. I den forbindelse blev der også opsat nyt udstyr i skoven. Det er planlagt at de to
parkeringspladser bliver forbedret og at der opstilles informationstavler
med kort over området. I forbindelse med registrering af publikumsfaciliteter i de kommunale skove bliver drift niveau i Hollænderskoven højnet.
Samarbejdsprojekter
Det blev besluttet at der arbejdes videre med en Multiplatform som kan
rumme både naturelskere, fuglekiggere, båd entusiaster m.m., forbedring
af søstien samt en ny tolkning af Fransiskas hule med funktion som shelter.
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Arbejdsgruppe nedsat
I første omgang nedsættes der en arbejdsgruppe med repræsentanter fra
Darum Lokalråd, Hunderup- Sejstrup lokalråd, Hunderup- Sejstrups fremtid, Myrthuegaard og Esbjerg Kommunes skovafdeling. Udvalget skal i
første omgang se på mulighederne for at lave et projekt med opførelse af
Fransiskas hule som mål.
Jytte og Hanne

Nyt fra Landsbyscenen
Så er årets forestilling overstået, og vi sætter stor pris på den opbakning
og de roser vi har fået fra lokalsamfundet. Bare fordi vi ikke arbejder med
forestillingen mere, betyder det ikke at arbejdet i landsbyscenen er gået i
stå. Det næste vi arbejder med, er i samarbejde med sognerådet at lave en
super god fastelavnsfest (se annoncerne hos købmanden og i tidligere udgaver af landsbyposten). Derudover har foreningen fået en hjemmeside
med adressen www.landsbyscenen.weebly.com. Siden er stadig under opbygning, men vi glæder os til at se den færdig. På siden vil man kunne
finde oplysninger om billetbestilling, årets forestillinger, hvordan man
kommer i kontakt med os, nyheder og meget andet.
Nu da vi nærmer os foråret er det også tid til at afholde generalforsamling.
Denne finder sted mandag d 9/3 kl. 19:30 i den lille sal i forsamlingshuset.
Foreningen er vært ved en kop kaffe/te og kage og alle er velkomne denne
aften, hvor der blandt andet skal vælges 2-3 nye bestyrelsesmedlemmer.
På vegne af bestyrelsen i Landsbyscenen Hunderup-Sejstrup
Dorthe Christensen
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Hermed indkaldes til
ordinær generalforsamling i K-34
Torsdag den 20. marts 2014 kl. 19.30 i HSI.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse af årsrapport med revisorpåtegning til
godkendelse.
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af
tab i henhold til den godkendte årsrapport.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af revisor.
Eventuelt.

På bestyrelsens vegne
Ole Wind 41384357.

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp.
Søndag, d. 9. marts besøger vore indsamlere så mange
husstande som muligt mellem kl. 9.30 og 11.
Tag godt imod dem !
Menighedsrådet.
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Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning
Søndag d. 2. marts kl. 14 er der en kort fastelavnsgudstjeneste i Hunderup
kirke. Børn er meget velkomne udklædte i kirken, hvor gudstjenesten vil
være knapt så ”voksen”. Der vil være børneoptog, og efter gudstjenesten
er der tøndeslagning, sodavand, kaffe og fastelavnsboller i forsamlingshuset mod en beskeden entré på 35 kr. for voksne og børn. Fastelavnsgudstjeneste og tøndeslagning er et fællesarrangement mellem Landsbyscenen
og menighedsrådet. Vel mødt!

9

Kære 60 + damer….og herrer !!
Traditionen med at invitere 60+ damer til foredrag og kaffebord i præstegården/konfirmandstuen skal I ikke snydes for, selv om Arendse ikke er
præst her længere.
I år får i dog ikke en personlig invitation pr. brev og i år er mændene også
hjertelig velkomne!
Men vi håber rigtig mange - damer og herrer – har lyst til at komme og
høre en meget inspirerende foredragsholder, som på en humoristisk og
tankevækkende måde taler til os, så vi kan forstå det.
”Plusalderen- livsglæde og livskurs” hedder foredraget med Flemming
Rishøj. Og så er der det gode kaffebord oven i købet.
Velkommen mandag, den 24. marts kl. 14
i konfirmandstuen i Vilslev Præstegård.
Tilmelding senest 19.marts til Mette Fredslund mettepf@hotmail.com
75174032 eller Else Marie Bjerg Olesen forbro@privat.dk 75431462
Venlig hilsen
Ole Madsen og Menighedsrådene.

Gudstjenester i
Hunderup Kirke i
marts.
Søndag den 2. marts
Søndag den 9. marts
Søndag den 16. marts
Søndag den 23. marts
Søndag den 30. marts

14.00 - Fastelavnsgudstjeneste
11.00 - 1. søndag i fasten
9.30 - 2. søndag i fasten
Ingen
9.30 - Midfaste

Se mere på: www.vilslev-hunderup.dk
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Babysalmesang
i Vilslev kirke
Kan babyer synge? Nej, det kan de måske nok ikke, men det er heller ikke
meningen med babysalmesang. Derimod er meningen med babysalmesang, at musik, rytme, bevægelse og selvfølgelig sang, kan hjælpe med at
få salmer ”sunget” ind i et lille barn, så salmerne kan følge barnet resten
af livet.
Babysalmesang er også en lejlighed til at forældrene kan få genopfrisket
og lært nogle salmer som kan bruges derhjemme, når barnet vågner eller
skal sove.
Babysalmesangen er et samarbejde mellem Vilslev-Hunderup pastorat og
Jernved-Hjortlund pastorat. Vi mødes i foråret i Vilslev kirke og i efteråret i Gredstedbro kirke. Begge steder vil det være organist Dorte Grangård, som står for salmesang og aktiviteter.
Vi begynder torsdag d. 6. marts kl. 10.00-10.40. Herefter mødes vi torsdagene d. 13. marts, d. 20. marts og d. 27. marts i samme tidsrum. Alle dage
i Vilslev kirke.
Der bliver lagt tæpper og hynder ud på kirkegulvet, og I er meget velkomne til at medbringe tæpper og dyner. Vi sørger også for at der er en kop
kaffe eller the efter babysalmesangen, hvor der også vil være mulighed til
at snakke lidt sammen.
Det er gratis at deltage, og man skal tilmelde sig snarest muligt!
Tilmelding til sognepræst Ole Madsen på tlf.: 75 43 10 59 eller mail:
om@km.dk
De bedste hilsner, Dorte og Ole
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Landsbyfesten 20

14

014 - 29. - 31. maj

15

NYE PETANQUEBANER
I forberedelserne til anlæggelsen af de nye petanquebaner er der sket det
glædelige, at der også er kommet tilsagn om støtte på kr. 5.000,- fra Sydbank. Sammen med kr. 5.000,- fra Skjern Bank er vi således oppe på kr.
10.000,-.
Der er også kommet nogle afslag, og så venter vi stadig på et svar. Der vil
blive søgt andre steder, så vi kan nå så tæt på budgettet på kr. 28.000,som muligt.
Hvis der sidder lokale folk, der vil bidrage til projektet, er man velkomne
til at kontakte undertegnede.
Arbejdets påbegyndelse afhænger naturligvis af vejret, men mon ikke det
er realistisk, at det kan blive i slutningen af marts. I har selvfølgelig lov til
at tilbyde arbejdskraft.
Derefter vil der blive indbudt til at benytte petanquebanerne, men det
kommer der mere om i næste nummer.
Alex Andersen

Landsbyposten kan i øvrigt ses på Hunderup-Sejstrups hjemmeside:

www.Hunderup-Sejstrup.dk
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TENNISSTART
Det forberedende arbejde med den kommende tennissæson er gået i
gang. Tennisudvalget i år består af :
Jan B. Andersen, Kirkevej 5,
Tlf. 75 10 14 19 el. 28 49 50 29, mail jan.b.andersen@bbsyd.dk
Alex Andersen, Kirketoften 23,
75 17 28 72 el. 29 70 28 72, mail alexhunderup@gmail.com
Bisiddere i udvalget er:
Eilif Pedersen, Løkkeshave 1,
tlf. 75 17 28 17 el. 40 17 28 17, mail eilif@bihus.dk
Aljosa Katic, Ulkærvej 29, Gr.
tlf. 60 49 71 53, mail aljosa15@hotmail.com
Første punkt er klargøring af banerne. Det er berammet til lørdag den
29. marts kl. 9.00 til morgenkaffe med brød og derefter arbejde. Til frokost bydes der på pizza og drikkevarer.
Der er brug for arbejdskraft, og der er både let og hårdt arbejde. Meld
dig venligst til en af ovennævnte, hvis du kan hjælpe den 29. marts.
Retningslinierne for tennis vil ligne de foregående års. Dog vil sæsonstarten omfatte et tilbud om instruktion med Henning Pedersen fra Ribe.
Begynd allerede nu at overveje, om ikke det kunne være en god ide at
komme ud i den friske sommerluft og spille tennis.
Nærmere information følger i næste nummer, mens nuværende medlemmer løbende modtager nyheder pr. mails.
Alex Andersen

SOGNEARKIVET
v. Niels Hansen, 7517-3406
Åbningstider
Første mandag i hver måned fra kl. 19.30 til kl. 21.30
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NYT FRA SENIORKLUBBEN
Seniorklubben har et konstant flot fremmøde til sine aktiviteter, som er
torsdagsarrangementer i forsamlingshuset, bowling i Brørup og petanque i hallen.
Næste arrangement i forsamlingshuset er torsdag den 6. marts kl. 13.30
og handler om en ”luksusvagabond”. Forhenværende skoleinspektør i
Chritiansfeldt, Leo Ranlev, ville prøve at tage ”temperaturen” på danskerne ved at rejse rundt som skærsliber. Det kom der mange forskellige
oplevelser ud af, og det skal vi høre om denne dag.
Torsdag den 20. marts kl. 13.30 handler det om hverdagen i én af de
danske fængsler. Fra Sdr. Omme statsfængsel kommer en af de ansatte,
Lis Vig, sammen med en af de indsatte og fortæller om forholdene i et
dansk fængsel anno 2014. Ifølge de udtalelser, der er nået frem til os, er
det et yderst interessant foredrag.
Torsdag den 3. april kl. 13.30 venter en naturoplevelse fra vadehavsområdet. Carl C. Christiansen fra Tønder kommer og fortæller om marskområdet og viser naturfilm fra Tøndermarsken med titlen ”Langs vadehav og marsk”.
Torsdagsarrangementerne er altid en tredelt oplevelse. Først foredrag
eller underholdning, så kaffebord og til slut kortspil indtil kl. 17.00. Foruden oplevelserne er der altid et utrolig hyggeligt samvær.
Kom og vær med, også selv om du ikke har nået senioralderen. Alle er
velkomne, og prisen er beskedne kr. 35,-.
Man er også velkommen til at komme og deltage i petanque hver onsdag
kl. 9.30 i hallen. Der er ikke krav om forhåndskendskab til spillet. Alle
kan finde ud af det. Der er indlagt kaffepause, hvor man selv medbringer kaffe og brød og det koster kun kr. 10,- pr. gang at deltage.
Dog lige en lille advarsel. Man kan nemt blive afhængig af det. Det er
simpelthen bare hyggeligt.
Det er også muligt at spille bowling hver anden mandag kl. 14.00 i Brørup i ulige uger. Tilmelding nødvendig til Knud Hansen tlf. 75 17 37 84.
Prisen er kr. 35,-.
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SENIORPETANQUE I SPANIEN
Så er tiden inde til den store Spanientur. 17 af seniorklubbens petanquespillere drager af sted til Malaga tirsdag den 11. marts med hjemkomst
den 18. marts. I spanien tager Irene og Jens Jørgensen, der er fastboende i
Malaga om vinteren, imod og tager os med på en række spændende oplevelser.
Vi skal selvfølgelig spille petanque og skal bl.a. deltage i en turnering
med deltagere fra det lokale område. Ifølge de første meldinger bliver det
med bred international deltagelse.
Der er lavet ture til Granada med den kendte borg ”Alhambra”, til familier, der bor i huler, til drypstenshuler og til markeder. Senere venter en
dansk gudstjeneste og besøg i en stor dyrepark, ”Lobo Park”, inden den
sidste hele dag sluttes af med den store petanqueturnering.
Irene og Jens har ordnet alt med indkvartering og arrangement af ture. Vi
skal bo i 3 store lejligheder beliggende tæt ved hinanden. Herhjemmefra
er det Sigfred Bjerrum, der har trukket det store læs med at stable arrangementet på benene.
Forventningens glæde er stor, og jeg håber og tror, jeg kan berette om en
god tur senere.
Alex Andersen

MOBILNETTET
For et par numre siden efterlyste jeg respons på mobilnettets kvalitet i
Hunderup-Sejstrup. En del har henvendt sig, og der er åbenbart dårlig forbindelse mange steder.
Enkelte har henvendt sig til udbyderne og der fået det svar, at man skal
indsende klager, hvis man ikke er tilfreds. Hvis ikke udbyderne får klager,
går de ud fra, at alle er tilfredse.
Jeg ved, at man i lokalrådet følger udviklingen i andre småbyer, men ellers er recepten vist klar. Alle os, der oplever dårlig forbindelse, må klage
til udbyderne af mobilnettet.
Alex Andersen
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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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Gymnastikopvisning 29. marts 2014
Lørdag den 29. marts afholdes den årlige gymnastikopvisning. Vores tre
lokale børnehold viser, hvad de har lært i løbet af vinteren. Desuden kommer der to opvisningshold udefra.
Vores lokale hold er:
Forældre-barn
Børn 3-4 år
Børn 5 år-0. klasse
Efter opvisningen kan der købes kaffe, the, sodavand og kage.
Husk, at alle aktive deltagere skal møde senest kl. 13.40.
Vi glæder os til en dejlig dag med flotte opvisninger.
Gymnastikudvalget
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Indlæg til landsbypost og hjemmeside
På foreningsmødet d. 19/2 blev der stillet spørgsmål til hvilke email
adresser man skal bruge, hvis man skal sende noget til vores informationskanaler.
Hvis indlægget skal både i landsbyposten og på hjemmesiden:

redaktion@hunderup-sejstrup.dk
Hvis information kun er til landsbyposten:

landsbyposten@hotmail.com

Hvis information kun er til hjemmesiden:

studio@juicy-recs.dk

Flemming Madsen, som er redaktør på hjemmesiden, oplyser at han sender svar retur, check evt. om svaret ryger i uønsket post af jeres spamfilter
Med håb om at I vil bruge begge vores nyhedsmedier flittigt, til glæde
for sognets borgere og andre interesserede.
Lejf Bjerrum Jørgensen

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.

23

Menighedsmøde i Hunderup Sogn
Søndag d. 9. februar var borgerne i Hunderup-Sejstrup inviteret til et
menighedsmøde arrangeret af Hunderup menighedsråd. Mødet blev indledt med dejligt, hjemmelavet suppe, og formålet med mødet var at menigheden kunne komme med input, så borgerne/menigheden får indflydelse på menighedsrådets arbejde ved bl.a. at komme med synspunkter
på og idéer til det kirkelige arbejde, samt forslag til ændringer og nye
tiltag.
Menighedsrådets og præstens arbejde og indsats blev fremlagt og drøftet, og vi kom vidt omkring. Der var de genkendelige udfordringer med
at få et tilfredsstillende antal deltagere til kirkens aktiviteter (fra højmesse til sociale arrangementer til diakonalt arbejde osv.), og der blev talt
en del om andre måder og andre tiltag, der kunne være (mere) relevant
for kirkens medlemmer. F.eks. har flere ytret sig positivt over for idéen
om en kort eftermiddagsgudstjeneste på en hverdag med efterfølgende
fællesspisning. Der blev også talt om lystændingsgudstjenester, studieture, kirkekaffe, besøgstjeneste, studiekredse med mere.
Det skortede ikke på idéer. Et fokus blev lagt på at lave gode og relevante aktiviteter for børn og unge i et bredere samarbejde med flere foreninger i sognet, f.eks. i form af børne- og ungdomsgudstjenester, udflugter
og lejre. Siden skolens nedlæggelse er det blevet vigtigere at arbejde
med, hvordan børn og unge får et godt forhold til den lokale kirke, så de
vælger den bl.a. til konfirmation. Gode idéer og initiativer samt hjælpende hænder er altid velkomne. Kontakt menighedsrådsformand Lena
Randrup på randrupxlassen@gmail.com.
Ole Madsen
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Manish School Fundraising
indkalder til generalforsamling
Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 på Rønnesvinget 2,
Hunderup, 6740 Bramming
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3.
4.
5.

Bestyrelsens/formandens beretning
Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
Fastlæggelse af kontingent

6.
7.

Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen: På valg er Anette Lücking og Britta
Pedersen
8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
9. Valg af 2 revisor og 1 revisorsuppleant: Aage Fredslund modtager ikke genvalg
10. Eventuelle valg/nedsættelse af udvalg
11. Evt. – hvor intet kan besluttes. Forslag kan kun vedtages under punkt 6.
Vel mødt!
Hunderup den 30. januar 2014
Bente Nonbo, formand
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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

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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Her ses 3 af aktiviteterne ved ”Åben Hal” arrangementet.

28

