
Velkomstpakke 
 

 
Til: Nytilflyttere i Hunderup/Sejstrup 
Fra: Foreninger, institutioner, forretninger og erhvervsdrivende. 
 

 
Foreninger og erhvervsliv byder velkommen til landsbyen med 
denne flotte buket af muligheder til en værdi af ca. kr. 15.000,00. Her 
kan du opleve nogle af de mange muligheder, der er i vores landsby. 
 
Tilbudene gælder det første år, du bor her medmindre andet er 
nævnt. 
 

Husk at medbringe velkomstpakken til den du ønsker rabatten ved – 
så du får glæde af de gode tilbud. 
 
 
 

Velkommen til  
Hunderup - Sejstrup 

 
 
 
 
 

www.hunderup-sejstrup.dk – Her finder du alt om Hunderup/Sejstrup: 
 
• Aktuelt 
• Fritid 
• Oversigt over foreninger/råd 
• Handel 
• Institutioner 
• Skolen 
• Brugsen 
• Fritids- og kulturtilbud og meget mere 



 
Navn:  Dato for tilflytning:  
    

Underskrift: Lokalrådet    
  

Firmaer:  
  

Opus9 Urmagerværksted 
v/Lis Andersen 
Stenbrovej 6, Sejstrup: 
Gratis batteriskift i ur. 

Udfyldes af firma: 
Benyttet d.     /     / 

  

Optimal Bramming - www.optimal-bramming.dk  
Storegade 7, Bramming: 
Gavekort på kr. 500,00 ved køb af nye briller. 

Udfyldes af firma: 
Benyttet d.     /     / 

  

René Rasmussen 
Mulvadvej 59, Mulvad: 
25% på malervarer i 2 år. 

Udfyldes af firma: 
Benyttet d.     /     / 

  

Bent Fritzen Biler 
Køb og salg af biler – Autoværksted - Dækcenter 
Kjærgårdvej 8, Hunderup: 
20% i 1 år. 

Udfyldes af firma: 
Benyttet d.     /     / 
 

  

HD Geoconsult – www.hdgeo.dk 
v/Jan Pristed 
Jordbundsundersøgelse. 
2000,00 kr. i rabat på en undersøgelse. 

Udfyldes af firma: 
Benyttet d.     /     / 

  

Majholm Anlæg og Planter - www.majholm.dk  Smedevej 6, 
Bramming: 
10% på alle planter i butikken i 1 år. 

Udfyldes af firma: 
Benyttet d.     /     / 

  

Kurt Majholm anlægsgartner 
Smedevej 6, Bramming: 
Konsulentbistand til anlæg af have kr. 1.000,00 rabat. 

Udfyldes af firma: 
Benyttet d.     /     / 

  

Lunagaard Butik, Idé og Vinhandel – www.lunagaard.dk  
Ribevej 71, Sejstrup: 
1 stk. lækker gavekurv kan afhentes i butikken, indeholdende bl.a. 
et rabatkort på 10% til et år. 

Udfyldes af firma: 
Benyttet d.     /     / 

  

 
www.Bramming-Hundecenter.dk og www.DogCity.dk 
v/Charlotte Hansen 
Puggårdsvej 17, Sejstrup 
Gavekort på kr. 100,00 eller 15% ved første køb i butikken. 

Udfyldes af firma: 
Benyttet d.     /     / 

  

Foreninger:  
HSI formand (se Landsbyposten): 
Rabat på kr. 500,00 til leje af lokaler i hallen. 

Udfyldes af firma: 
Benyttet d.     /     / 

  

HSUG 1 års gratis abonnement på 1 aktivitet pr. familiemedlem. Udfyldes af firma: 
Benyttet d.     /     / 

  

Hunderup/Sejstrup Cykelmotion: 
1 års medlemskab for 1 familiemedlem.  
HSCM formand – Svend Aage Nissen tlf. 75 12 73 30, Kirketoften 
15, Hunderup - www.hundmotion.dk  

Udfyldes af firma: 
Benyttet d.     /     / 

  

Øvrige:  
Lone Lindberg 
Lundagervej 2, Hunderup: 
Zoneterapi/massagebehandling til halv pris. 

Udfyldes af firma: 
Benyttet d.     /     / 

  

Mette Bjergmark 
Kirketoften 17, Hunderup: 
1 times coaching kr. 1,00 

Udfyldes af firma: 
Benyttet d.     /     / 

  

Salon DEJA-VI  
v/Inge Aagaard – din mobile frisør.  
P. Schousvej 5, Bramming - tlf. 24 80 95 60. 
Giver 50%  rabat ved første besøg. 

Udfyldes af firma: 
Benyttet d.     /     / 

  
  

 


