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• Kom til spis-sammen i Hjarup d. 14. januar – Café-holdet
laver maden!
• Kom til Generalforsamling i Skanderup Landsbyforening
• Ny legeplads på vej i Hjarup
• Juletræet blev tændt i både Skanderup og Hjarup

Julekonkurrence
i

B u dst i k k e n !

Hvor mange julenisser gemmer der sig i dette nummer af Budstikken?
Skriv dit svar på email til budstikken2010@gmail.com.
Vi trækker lod blandt de rigtige besvarelser!
Svar senest søndag d. 5. januar 2014.
Præmien er 4 biletter til Vamdrup Kino.
Vinderen får direkte besked og offentliggøres på hjarup.dk og
skanderup.infoland.dk

Nytårsløbet i Hjarup
Social løbe eller gå-tur i skoven
Lørdag d. 28. december 2013
Vi mødes på Mejeriet kl. 14.00 og går eller løber en tur i skoven.
Der er ruter på 5, 8 eller 10 km.
Tag familien, barnevogn og babyjogger med.
Hvis vejret tillader, så tag ski eller kælken med.
Bagefter så hygger vi på Mejeriet
med saft, boller, champagne
og Karen´s kransekage.

Pris kr. 15,- for børn og kr. 35,- for voksne, betales ved fremmøde.
Yderligere betales kr. 10,- per person for leje af Mejeriet.
Tilmelding på kisser@dat.dk
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Nyt fra Skanderup
/Gelballe
Generalforsamling i

Skanderup Landsbyforening
d. 23. januar 2013 kl. 18
Vi starter kl. 18.00 med at spise sammen.
Landsbyforeningen er vært, og alle er velkommen.
Kl. 19.00 begynder generalforsamlingen
Kl. 19.30 fortæller tidligere dyrlæge Ove Dall
om Gelballe tilbage i tiden.
Tilmelding til middagen: kontakt Jakob
Christiansen på 7559 4046 / 4083 2546.

Birgitte Kragh
Skanderup Landsbyforening

Dagsordenen til generalforsamlingen
er som følger:
• Valg af dirigent
• Valg af stemmetællere
• Formandens beretning
• Kassererens beretning
• Indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingent
• Valg af bestyrelse.
På valg: Birgitte Kragh, Jakob Christiansen, Ane
Skovgaard Larsen, Linda Johansen
• Valg af suppleanter.
På valg er Laust Bøgesvang og Erik Henriksen
• Valg af revisor
• Evt.

Spis-sammen i Hjarup Mejeri
T I R S D A G ,
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Cafeholdet laver mad og menuen er:
• Kyllingbryst i flødesovs
med tilbehør
• Kaffe med kage
Pris:
60 kr for voksne (over 14 år) og 30 kr for børn
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Betaling opkræves under middagen, så husk
at tage kontanter med! Bindende tilmelding
senest torsdag, den 9. januar 2014, kl. 12.00
til:
• Jenny på telefon 75 59 40 01 eller på mail
jenhol@profibermail.dk
• eller på SMS til Else-Marie på 20678766

Hilsen Cafeholdet

Juletræstænding i Skanderup

andre gamle og sjove sanglege blev, som de forrige år, udført med stor succes. Den sidste sangleg
Bro, bro brille var, som altid, sjov at iagttage. For
herligt var det at se de smås forventningsfulde og
spændte øjne, når de nærmede sig en bro – for
tænk hvis nu de blev fanget!

Af Birgitte Kragh
Julen er traditionernes fest, og det lever juletræstændingsfesten i Skanderup fuldt op til.
Traditionen tro mødte store og små fra Skanderup og omegn op klokken 16 ved Enghaven. Som
de forrige år, fortalte Laust Bøgesvang om de små
nisser, der huserer i Skanderup og driller folk og
fæ. Ved børn og voksnes hjælp lykkedes det både
at få lys i juletræet og se nissen på Friskolens loft.
Så gik turen hen til Skanderup Efterskole, hvor
der stod et smukt pyntet juletræ og 4 lange borde
og ventede. Snart var hallen indtaget af ca. 120
voksne og børn, der under latter og hyggelig snak
fandt deres pladser.

Endelig kom julemanden Hans Henrik Kunak. Det
var med jubel og gråd, julemanden blev mødt.
Nogle af de helt små brød ud i gråd, da de så den
store julemand, mens andre var noget mere frimodige. Resolut hev de ned i julemandens skæg,
for man skulle da lige tjekke, om det var en, man
kendte. Ja, hvad må en julemand ikke finde sig i
nu om dage.
Men slikposer blev delt ud og snart indfandt
julefreden sig i hallen. Efter at have undersøgt,
smagt til og delt ud af juleposens indhold kunne
børn og voksne begive sig hjem – trætte og en
juleoplevelse rigere. Hjemme ventede Disney Sjov
og starten på den første adventsweekend.

Efter en julesang blev æbleskiver samt risalamande og kirsebærsovs serveret, og mens Hans Otto
sørgede for hyggelig julemusik, bredte julestemningen sig over de glade mennesker.
Som altid spillede Hans Otto op til sang og dans.
Børnene fik hentet deres forældre, og så gik
dansen omkring juletræet. Har I aldrig set Per
syvspring danse, Jeg gik mig over sø og land og

En stor tak til alle, der har hjulpet med at få
denne dejlige dag til at lykkes.
Glædelig jul fra Skanderup Landsbyforening.

Laust Bøgesvang
V ognmand
Kastanie allé 43 · Skanderup · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4088 · Mobil: 4050 8088
laustbogesvang@yahoo.dk
bogesvangkrantransport.com
Båd- & Maskintransport · Montagearbejde
24 og 40 t/m kraner med spil og fly-jib
Fældehoved- Træfældning
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Af Rune Peitersen

Hjerternes
tid

’Black illusions
– A night trip’
er titlen på årets musical

Som så mange andre steder i Skanderup,
er julen også ved at sprede sin glæde og
hygge her på Efterskolen. Kalenderlysene
minder os om, at julen er nær, og der er
pyntet op med julehjerter og gran. Udover
almindelig hverdag og julehygge, byder
december også på terminsprøver og projektarbejde, hvor eleverne skal lave en
kreativ opgave om deres fremtidsdrømme, og hvad de gerne vil
arbejde med i fremtiden. Det
hele munder ud en messe,
hvor hver elev har en
stand, hvor de viser
deres produkter.

Kort fortalt handler det om:
Da Janet og Brads bil punkterer en mørk nat i en
dunkel og dyster skov, søger de hjælp hos Dr. Franken Furter på hans skumle hotel. Herefter følger
en forrygende tur gennem et farverigt univers.
Traditionen tro sætter elever og lærere igen i år
musical op. Eleverne giver den alt, hvad de har, og
vi forventer et brag af et arrangement.
Alle er velkomne til at se musicalen
• 22. januar 2014: Onsdag kl. 19.30
• 23. januar 2014: Torsdag kl.10.30 og kl.19.30
• 24. januar 2014: Fredag kl. 10.30
Vi glæder os til at se jer!

nyt nyt nyt . . . Efterskolen starter

billedskole

for børn i 2014 . . . nyt nyt nyt . . .
Er du mellem 9 og 14 år og har lyst at prøve kræfter med dine kreative sider, så har du chancen,
når Skanderup Efterskole starter Billedskole
i deres kunstlokaler.
Billedskolen løber over 8 torsdage med opstart
den 20. februar og slutter den 10. april med fernisering og udstilling.
Hver gang mellem 15.30 - 17.30
Prisen er 300,- der dækker alle udgifter i forbindelse med undervisningen.

Yderligere oplysninger og tilmelding på billedskole@skanderupefterskole.dk

Ledere af Billedskolen er Frands Lomholt og Anna
Holm som er kunstlærere på efterskolen.

Tilmelding med navn og adresse inden 14.
februar. Deltagerantal max. 12.
5
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Ombygning på skolen
Der har den sidste tid været en del håndværkere
på skolen. Der bygges om på øverste etage i den
efterhånden 100 år gamle hovedbygning. Vægge
bliver revet ned, og et nyt lækkert lokale opstår.
2013 er ved at gå på hæld. Næste år, 2014, byder
på en stor begivenhed for os, da skolen fylder 100
år og det skal fejres!
Vi vil gerne sige tusind tak for samarbejdet i det
forgange år. Dejligt, at efterskolen bliver brugt i
forbindelse med fodboldtræning, gymnastikopvisning, juletræsfest, adventsfest og andet.
Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt
nyt år!
De bedste hilsner fra Skanderup Efterskole,
Rune og Matilde Peitersen

selskabslokaler udlejes

Hjarup
Mejeri
Af Budstikkens bestyrelse
ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk

Budstikken vil gerne sige Mange Tak til alle
læsere, medlemmer, skribenter, annoncører,
frivillige omdelere og samarbejdspartnere.
Vi håber, at I også fremover vil støtte vores lille
blad med en annonce eller et medlemskab som
danner grundlaget for bladets eksistens.
Vi ønsker alle en
Glædelig Jul og et
Godt Nytår!
ring til Bent Poulsen
p å t l f. : 2 7 1 2 2 3 1 7 f o r f l e r e
oplysninger eller se mere på
w w w. h j a r u p. d k
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Nyt fra
Skanderup
Ny Friskole

Hold dig orienteret på:
· hjarup.dk · skanderup.infoland.dk · vamdrup.dk ·
· shifsport.dk · vamdrup-netavis.dk ·

Af Laust Bøgesvang
Det er med stor fornøjelse , at vi har kunnet udleje/udlåne boliger, klasselokaler og gym. sal til
henholdsvis 2 familier, Forbundsskolen, Frilandsbørnehaven, Idrætsforeningen, Landsbycafé,
Madlavningshold og Eftermiddagssanggruppen.
Vi håber, at den udvikling fortsætter.
Mht. hjertebarnet, Friskolen, har bestyrelsen i
den sidste måned været i forhandling med interessante emner i forb.m. den ny skoleleder.
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Velkommen i min
frisørsalon i Ødis
Å B N I N G S T I D E R

Mandag: Lukket
Tirsdag: 09.00-17.30
Onsdag: 08.30-17.30

Torsdag: 12.00-21.00
Fredag: 08.30-18.00
Lørdag: 07.00-12.30

TIDSBESTILLING PÅ MOBIL: 3035 0003
I S A B E L L A C O I F F U R E · Ø D I S K I R K E V E J 2 , Ø D I S · 6 5 8 0 VA M D R U P
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Nyt fra Skanderup
grundtvigske
Valgmenighed

Pizzagudstjeneste
Invitation til alle (børne)familier i lokalområdet.
Som et nyt tiltag vil vi invitere til
"pizza"gudstjeneste torsdag d. 3. april kl. 17.00.
Det er tanken at denne gudstjeneste, skal være
mere børnevenlig og kortere end den almindelige søndagshøjmesse, og at vi så bagefter sætter
os sammen og spiser pizza i cafearrangementet.
Tidspunktet på dagen er valgt ud fra, at børnefamilerne kan slippe for at lave aftensmad denne
dag og alligevel kunne komme i kirke.
Børn er selvfølgelig ingen betingelse for at deltage – alle (medlemmer som ikke medlemmer) er
velkomne.

Af Axel Davidsen Jessen
Præst i Skanderup grundtvigske Valgmenighed

Godt nyt
Selvom der ikke har været skrevet så mange
indlæg fra Valgmenigheden i Budstikken i den
seneste tid, betyder det ikke, at den ikke lever
og har det godt.
En væsentlig ting vi kan notere os er, at vi lige
nu oplever en positiv medlemstilgang. Konklusionen på det må jo alt andet lige være, at vore
lille kirke stadig opfattes som et brugbart og
menneskevenligt tilbud om menighedsfælleskab.
Tilgangen har yderligere den praktiske betydning, at grundlaget for at opretholde en grundtvigsk Valgmenighed i lokalområdet konsolideres.

Kirkebil
Vi har taget et skridt for at lette vore ældre/
gangbesværede kirkegængere, som ikke er i
stand til selv at transportere sig til gudstjeneste/
arrangementer. Man ringer bare til præsten
(7559 4089) i påkommende tilfælde, så vi man
blive hentet på sin bopæl og kørt hjem igen.
Ordningen er selvfølgelig gratis.

Café i kirken
For en del år siden foreslog et af menighedens
medlemmer bestyrelsen, at indrette et hjørne
af kirken til cafe. Dengang var bestyrelsen ikke
moden til at omsætte ideen til virkelighed. Men
så er spørgsmålet kommet op igen, blandt andet
på en af de seneste generalforsamlinger, og nu
er forslaget så blevet til virkelighed.
Vi har fjernet 5 af de nederste kirkebænke og
opsat cafeborde og stole på den ledige plads.
Formålet er jo at højne mulighederne for samvær efter gudstjenesterne, sådan at der så ofte
som muligt (helst altid) vil være mulighed for en
kop kaffe/te og en snak efter gudstjenesten.

Adventskoncert
2. søndag i advent afholdt vi Jule-/adventskoncert. Igen i år var det Tågelundkoret som "kom,
så og sang".
Aftenen blev indledt med Forbundsskolen 6.
klasse, der gik et fint luciaoptog. Det blev en
utrolig festlig og mindeværdig oplevelse.
Koret, som vi har hørt så mange gange tidligere,
8
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er i stadig udvikling, og oplevelsen ved at lytte
til dem højnes år for år. Så vi glæder os allerede
til næste år, hvor de også gæster os 2. søndag i
advent kl. 19.
I år var det en ekstra fornøjelse, at så mange
havde lagt vejen om ad Valgmenighedskirken
for at være med.
Aftenen sluttede på Efterskolen, hvor der hyggedes med æbleskiver og mere sang.

I dette efterår "kører" der en velbesøgt studiekreds i præstegården om de 3 wienerklassiske
komponister Haydn, Mozart og Beethoven.
Emnet kan måske synes lidt "langhåret", men er
i virkeligheden meget spændende, da det ved
siden af musikken er tre geniers utrolige menneskeskæbner, det også handler om.
Det har været dejligt at opleve, at også folk
udenfor menighedskredsen har vist interesse og
deltager i forløbet.

❆
❆

Grundtvigsk tema i efteråret
Til næste efterår søsætter vi et større forløb
med Grundtvig som gennemgående tema. Det
er tænkt som en vekslen mellem mindre studiekredslignende aftner i præstegården forestået af
lokale kræfter og så større anlagte foredragsaftener med kapaciteter udefra, disse arrangementer afvikles på Efterskolen.
Der vil blive orienteret nærmere, når vi kommer
længere hen.
Følg med på vores hjemmeside www.skanderupvalgmenighed.dk eller på facebook.

❆

Til sidst vil jeg ønske alle Budstikkens læsere
Glædelig Jul og godt nytår.
Husk at man altid er velkommen til Valgmenighedens gudstjenester (også hvis man bare er
nysgerrig efter at se, hvad der foregår)

❆

Reminder: Gudstjeneste nytårsaften kl. 23.00
￼￼

Baby-salmesang i Skanderup Valgmenighed
Af Maja Lomholt
Skanderup Valgmenighed
indbyder igen til en times
eftermiddagshygge for børn
mellem 0-3 år og deres forældre eller bedsteforældre. Alle
interesserede er velkomne til
et herligt forløb på otte eftermiddage her i foråret 2014.
Det er ikke nødvendigt at
være medlem af Valgmenigheden for at kunne deltage.

Baby-salmesang er en god
blanding af musik og leg. Der
synges salmer og børnesange
med rasleinstrumenter, fingerdukker, tørklæder og fagter
til. Det varer ca. 45 minutter
pr. gang, hvorefter der serveres en kop kaffe og en forfriskning til dem, der har lyst.
Børnenes musikalitet, sanser
og motorik styrkes i samspil
med gode melodier og tekster. Men endnu bedre er den
9

fortættede stemning af ro
og hygge, som kendetegner
denne stund i kirken for både
børn og voksne. Alle er som
sagt velkomne!
Forløbet begynder i uge 4. På
valgmenighedens hjemmeside
kan du i begyndelsen af det
nye år finde yderligere information om ugedag og klokkeslæt. Baby-salmesangen ledes
af kirkesanger og musiklærer
Maja Lomholt.

Nyt fra Lokalhistorisk Forening i Lunderskov
Hans Erik Phillipsen, tidligere Skanderup, der for
3. år er den, som samler materialet og laver layout. Et arbejde, der bliver gjort med stor omhu,
hvilket også kan ses på det færdige resultat.

Af Laust Bøgesvang
Lokalhistorisk Forening i Lunderskov begyndte
for 3 år siden udgivelsen af et årsskrift. Det er

Årsskriftets indhold består af en omtale af årets
program og gamle opskrifter, men det vigtigste
er gammel lokalhistorie fra de gamle sogne Jordrup, Lejrskov og Skanderup.
I år er lokalhistorierne fra Skanderup. Den ene
fra ”Tvedsgård” Klebæk og den anden om udviklingen i Skanderup set fra en vognmandsforretning.
Historisk parleur
Det er ligeledes lykkedes Hans Erik at udvikle en
historisk parleur for Lunderskov, og med tiden
en videreudvikling for øje til også at omfatte alle
lokalområderne i de 3 sogne.
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Nyt fra Hjarup
Ny legeplads
på vej
i Hjarup
Af Steen Matschke
I starten af sommeren 2013 blev den gamle legeplads i byen ved Mejeriet revet ned af sikkerhedsmæssige grunde.

ning f. eks af Hjarup runners. Vi arbejder med et
budget på 75.000-100.000 kr.
På nuværende tidspunkt har Fam. Høeg, Fam.
Matschke, Bondegårdsferie ved Poul og Nina
Friis, AB Electric, Kim Pallesen Byg, Rolf Schmidt
industri plast støttet projektet økonomisk.

Vi er en lille gruppe af forældre i Hjarup, der
har tilbudt landsbyforeningen at hjælpe med at
samle penge ind til en ny legeplads til vores børn
og unge i byen. Vi synes, det er ærgerligt, at
familierne skal køre til andre byer for at komme
til en legeplads. Samtidig er der kommet rigtig
mange børnefamilier til i Hjarup, og hvis byen
skal følge denne udvikling, er det nødvendigt, at
byen kan tilbyde en legeplads.

Vognmand Bent Bruun leverer faldsand til legepladsen.
Stor tak til alle, dejligt med så meget opbakning
på så kort tid. Det tegner godt for en ny legeplads.

Du kan som familie i Hjarup være med til at
hjælpe og give et bidrag og dermed være med
til at støtte dette initiativ. Hvis så mange familier
som muligt støtter, kommer vi hurtigere i gang
og når målet om en fantastisk ny legeplads både
for byens børn, voksne og Mejeriets gæster. Husk
på, at sammen står vi stærkere.

Pengene kan overføres til landsbyforeningens
konto mærket ”legeplads”
Reg. nr. 7040 konto nr. 4125141
Du må også meget gerne komme og aflevere
pengene.

Har du en god ide, til hvordan vi kan skaffe flere
penge til projektet eller nogle forbindelser til
firmaer, fonde eller lignende som kunne have
interesse i at støtte legepladsen, hører vi gerne
fra dig.

Følg indsamlingen på ”legeplads penge barometeret” ved Mejeriet og på Hjarup.dk

Vores oplæg til indhold på legepladsen er en
hoppepude, gynger og legetårn med rutsjebane.
Vi vil også gerne kunne kombinere legetårnet
med udstyr, som evt. kan benyttes til styrketræ-

På gruppens vegne
Kim Pallesen & Steen Matschke
Toften 3, Hjarup
steen.matschke@hotmail.com, Tlf. 40146777

Har I spørgsmål til overstående, er I meget velkomne til at ringe eller skrive.
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Rohr ApS

Hjarup
Maskinfabrik
Tlf. 7559 4154

Rensning & Service af ventilation
leonrohr@rohrstaal.dk · www.rohraps.dk
Sønderallé 13 · Stepping · 6070 Christiansfeld
Telefon: 7559 4322 / 2372 0322

Rudes Propeller ApS

Fløjbjergvej 68, Hjarup, 6580 Vamdrup
Telefon: 7559 4154 / 2029 4154
E-mail: hjarupmaskinfabrik@mail.dk

Reparation & Salg af Propeller
leon@rudespropeller.dk · www.rudespropeller.dk

Salon Jette

Fløjbjergvej 51, Hjarup
www.hjarup.dk
Tlf. 21 65 52 63

Toften 5
Hjarup . 6580 Vamdrup
Tlf. 7559 4284 . Biltlf. 4021 4284

Åbningstider i Hjarup
Torsdag og fredag fra 9.00-17.00
Mandag-tirsdag-onsdag er jeg på Kløverhøj

BUDSTIKKEN ØNSKER ALLE
Glædelig jul og godt nytår :-)
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Hold dig orienteret på:
· hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk · shifsport.dk ·
· vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk ·

Autoriseret
Optometrist – Kontaktlinsespecialist
ÅBNINGSTIDER:
Mandag-onsdag kl. 9.00-17.30
Torsdag-fredag kl. 9.00-18.00
eller efter aftale.

VAMDRUP SPECIALOPTIK
Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543

TANDLÆGE
JØRGEN RASK
THOMSEN
Buen 3
6000 Kolding
Tlf. 7552 1219
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Hold dig opdateret med Budstikken fra
Uge 52

23. december til 29. december

Mandag d. 23.12.

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Noter

Tirsdag d. 24.12.

Onsdag d. 25.12.

Torsdag d. 26.12.
Fredag d. 27.12.

Lørdag d. 28.12.

Kl. 14.00 Nytårsløbet i Hjarup fra Mejeriet

Søndag d. 29.12.

Trailtur med Hjarup Runners
kl. 13.00 Nytårstur på Islandsk hest fra Hjarup Gl. skole

Uge 1

30. december til 5. januar

Mandag d. 30.12.

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 31.12.

Kl. 23.00 Nytårsgudtjeneste i Skanderup Valgmenighedskirke

Noter

Onsdag d. 01.01.

Torsdag d. 02.01.
Fredag d. 03.01.

Lørdag d. 04.01.

Søndag d. 05.01.

Trailtur med Hjarup Runners
Kl. 23.59 Dealine for besvarelser julekonkurrencen

Uge 2

6. januar til 12. januar

Mandag d. 06.01.

Forbundsskolen starter op efter juleferien
Kl. 14.00-16.00 Café-eftermiddag i Hjarup Mejeri
Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Kl. 17.15-18.45 Spejder i Hjarup: Bævere
Kl. 19-20.30 Spejder i Hjarup: Ulvene
Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole
Kl. 19-21 Spejder i Hjarup: Troppen
Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup

Tirsdag d. 07.01.

Onsdag d. 08.01.

Torsdag d. 09.01.
Fredag d. 10.01.
Lørdag d. 11.01.
Søndag d. 12.01.

Deadline for ansøgning til Landsbypuljen
Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Uge 3

13. januar til 19. januar

Mandag d. 13.01.

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 14.01.

Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole
Kl. 18 Spis-sammen i Hjarup Mejeri
Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup
6. klasse til regional mesterskab i Vejle i quiz

Onsdag d. 15.01.

Noter

Trailtur med Hjarup Runners

Noter

Torsdag d. 16.01.
Fredag d. 17.01.

Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 18.01.
Søndag d. 19.01.

Kl. 10.00 Nytårsparade i Hjarup Kirke
Trailtur med Hjarup Runners

Uge 4

20. januar til 26. januar

Mandag d. 20.01.

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 21.01.

Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole

Onsdag d. 22.01.

Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup
Kl. 19.30 Årets Musical på Skanderup Efterskole
Kl. 10.30 Årets Musical på Skanderup Efterskole
Kl. 18.00 Generalforsamling i Skanderup Landsbyforening
Kl. 19.30 Årets Musical på Skanderup Efterskole
Kl. 10.30 Årets Musical på Skanderup Efterskole
Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 23.01.

Fredag d. 24.01.
Lørdag d. 25.01.
Søndag d. 26.01.

Trailtur med Hjarup Runners

Noter

❆

❆

❆
❆

Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup

Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 01.02.
Søndag d. 02.02.

Kl. 10.30 fra Løverodde – Trail tur med Hjarup Runners

Uge 6

3. februar til 9. februar

Mandag d. 03.02.
Tirsdag d. 04.02.

Kl. 14.00-16.00 Café-eftermiddag i Hjarup Mejeri
Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole

Onsdag d. 05.02.

Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 06.02.

❆

Fredag d. 07.02.

Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 08.02.

Søndag d. 09.02.

Trailtur med Hjarup Runners

Uge 7

10. februar til 16. februar

Mandag d. 10.02.
Tirsdag d. 11.02.
Onsdag d. 12.02.

Noter

Noter

Skolerne holder vinterferie
Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Skolerne holder vinterferie
Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole
Skolerne holder vinterferie

Torsdag d. 13.02.
Fredag d. 14.02.
Lørdag d. 15.02.
Søndag d. 16.02.

Trailtur med Hjarup Runners

Uge 8

17. februar til 23. februar

Mandag d. 17.02.
Tirsdag d. 18.02.
Onsdag d. 19.02.

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole
Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 20.02.

Kl. 15.30-17.30 Opstart af Billedskolen på Skanderup Efterskole
Deadline på Budstikken
Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Fredag d. 21.02.
Lørdag d. 22.02.
Søndag d. 23.02.

Skolerne holder vinterferie
Skolerne holder vinterferie

❆

Noter

Trailtur med Hjarup Runners

Uge 9

24. februar til 2. marts

Mandag d. 24.02.
Tirsdag d. 25.02.
Onsdag d. 26.02.

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole
Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup
Kl. 19.30 Generalforsamling Spejderne i Hjarup

Torsdag d. 27.02.
Fredag d. 28.02.
Lørdag d. 01.03.
Søndag d. 02.03.

Noter

Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup
Trailtur med Hjarup Runners
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Hair & Make-up
Nyeste hårtrends

Fredag d. 31.01.

tlf. 2040 1668, by-rasmussen.dk

Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole

Onsdag d. 29.01.

Til bryllupper, børnefamilier, mødregrupper eller lignende
kører jeg gerne ud, når der skal styles/klippes/farves hår
eller lægges make-up. Ring for tidsbestilling

Tirsdag d. 28.01.
Torsdag d. 30.01.

Noter

Malene Rasmussen
Ejersmindevej 5, Skanderup 6640 Lunderskov

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Individualitet • Professionel rådgivning • Helhedsbetragtning af dit personlige look

❆
❆ ❆
❆
❆

27. januar til 2. februar

Mandag d. 27.01.

By Rasmussen

❆
❆
Uge 5

Baggrund som teknikker ved Sassoon Professionel • Håndværkstradition

23. december 2013 til 2. marts 2014

❆
❆
❆Café-eftermiddage
❆
❆
❆
❆
Julehygge
Mandag, den 2. december var der julehygge.
Der blev sunget et par sange, spillet pakkespil
og Inger Neumärker læste en historie om Englen
Maren skrevet af Gunda Jørgensen, inden vi sluttede eftermiddagen af med kaffe, æbleskiver og
brunkager.

Af Else-Marie Wind-Friis, Hjarup

Mandag, den 4. november gav Karen og Johan Helms en moderne evaluering, som de selv
sagde, om skolen gennem 35 år – og Skolen er
naturligvis Skanderup-Hjarup Forbundsskole,
hvor de begge har været ansat.

2014
Næste cafe er mandag, den 6. januar 2014, hvor
Hans Rømer fortsætter sin beretning om ”50
år på stikkerne”, og denne gang fokuserer han
mest Vestre Jazzværk.

Afslappet jobsamtale
Karen blev ansat i 1977 og Johan året efter.
Karen fortalte om sin ansættelsessamtale, der
meget uforpligtende foregik i Niels Møllers stue,
hvor skolebestyrelsen var samlet. Karen og Johan
lånte også Niels Møllers varevogn, da de skulle
flytte hertil, og de synes, at de blev utrolig godt
modtaget. Begge sagde, at de har nydt at bo i
lokalsamfundet, hvor de har fået stor lokalopbakning. Karen fortalte også, at en elev fra 3.
klasse, havde plukket en buket blomster, som
han kom med, da de var flyttet ind.

Mandag, den 3. februar får vi besøg af Frederik
Skøtt (Johanne og Svends barnebarn). Frederik
er lige kommet hjem fra en længere tur med
Højskole i Udlandet, hvor han blandt andet har
besøgt Fiji øerne og New Zealand, og mandag
den 3. marts slutter vi sæsonen af med at få besøg af guide ved 65-rejser Karin Westerberg.

Stor udvikling
Johan viste en stor planche af skolen, og fortalte
om de forskellige tiltag og tilbygninger, der er
foretaget gennem årene. F.eks. at gymnastiksalen i 1984 fik en scene på, i 1999/2000 kom
børnehaven og SFO’en. Så kom der bibliotek og
sløjd i en pavillon, specialklassen blev oprettet,
og i 2005 kom Grønnebakken og endnu en pavillon, og kontorafdelingen blev ændret.
Lærerstaben er også udvidet kraftigt gennem
årene, og i det hele taget er der sket en stor
udvikling på alle fronter.

Inger, Jenny, Johanne, Ester og undertegnede
ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår,
og siger tak for jeres opbakning til cafedagene i
årets løb.

Ind i mellem så vi billeder og sang sange, og
hørte også flere anekdoter f.eks. om, hvordan
Johan engang tog gas på eleverne til morgensang, ved at putte en båndoptager ind i klaveret
og sætte en dukke foran som pianist, og om
hvordan nogle piger på en lejrtur narrede Johan
til at tro, at en af dem gik i søvne.
Karen og Johan havde gjort meget ud af deres
fortælling, og det var en rigtig underholdende
eftermiddag.
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❆

❆

❆
Da julemanden gæstede Hjarup
❆
❆
Af Bodil Høeg

Uden sne i gaderne lykkedes det alligevel at
skabe julestemning i Hjarup.

Søndag den 1. dec., 1. søndag i advent var der
hyggelig kom-sammen. Først julegudstjeneste i
kirken, efterfulgt at juletræstænding og sang på
torvet. Herefter kunne alle gæster varme sig på
kaffe/sodavand og varme æbleskiver på Mejeriet.
På kraftig opfordring fra alle børnene, dukkede
julemanden også op med godteposer og til en
lille snak om julegaveønsker.

Tak til Mariegården for juletræet, og tak til Olav,
Poul og Svend for kyndig opsætning (juletræet
har allerede nu gennemstået 2 storme!)

HØJ LOGO
V
O
K
S
„MASKINBRODERI”

Varmeanlæg • Badeværelser
Fjernvarme • Blikarbejde • Solvarme
Nybyggeri • Alt i renovering

Taulov:

Adelvej 34 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 56 28 55 • Fax 75 56 38 55

v/Gerda Jensen
Hylkedalsvej 136 · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4229 · gks.dk@post.tele.dk
www.skovhojmaskinbroderi.dk

Vamdrup:

Fabriksvej 17 • 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 28 55

www.alpedalens-vvs.dk
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I Hjarup vil vi glæde os
til foråret …
Af Bodil Høeg
. . . og til at skulle nyde synet af de 2.700 krokusblomster, der vil blomstre i kanten af græsplanen ved Mejeriet ned mod engen. På en fugtig
lørdag formiddag blev de mange løg sat i jorden
i Mejerihaven og med gode folk og det rigtige
grej til opgaven, gjorde 2½ times effektiv arbejdsindsats kål på de mange løg.

Hjarup fik i 2013 af Kolding Kommunes Landsbypulje bevilget penge til beplantning i Mejerihaven. Udover blomsterløgene er der indkøbt
9 lindetræer, der skal plantes i kanten af parkeringspladsen ud mod legepladsen

Guldbryllup
Dette dejlige par kan fejre Guldbryllup den 28. december.
Der er morgensang kl. 8.00 på Hjarupvej 18.
Kærlig hilsen jeres børn, svigerbørn og børnebørn
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· N y t fra H jar u p R u n n e rs · N y t fra H jar u p R u n n e rs · N y t fra H jar u p R u n n e rs ·

Hjarup Runners satte fokus
på kost og motion
Af Kirsten Rungholm
Helt imod sædvane startede vi denne mandag
(18. november) allerede kl. 16.00 med en løbetur
og den udgik fra Forbundsskolen.

Bodil Høeg havde bagt lækre boller, således
kunne vi undervejs få fyldt depoterne op.
Vi er tilbage i de vante rammer: Vi løber hver
mandag kl. 17.00 fra Mejeriet – hele året!

Kl. 17.00 havde vi nemlig indbudt DGI til at
komme og holde et oplæg om Kost & Motion.
Det blev to timer hvor hvor fokus var på en god
livsstil ved hjælp af kosten. Vi ved næsten alle,
hvad der er sundt og usundt, men det er alligevel godt at blive mindet om det og også få de
sidste nye anbefalinger at vide.

Se også indbydelse til Nytårsløbet I Hjarup d.
28.12. forrest I bladet

Juleløbet Skamling – et
anderledes Juleeventyr
Hjarup runners stillede op med ca. 20 deltagere
til dette motionsløb der blev afholdt søndag d.
15. december. Vi vandt en flot købmandskurv
for at være største tilmeldte hold og vi nappede
også 1. pladsen på 10 km blandt kvinderne.

Ruten var fuld af mudder, mange bakker, gik
gennem skov og ved strand. Et rigtig godt, sjovt
og hårdt løb. Vi kommer helt bestemt igen næste år.
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❆

Traditioner holdes i hævd i
frilandsbørnehaven Enghøj

❆

Af Ilse Lorenz

❆

Traditionen tro afhentede Frilandsbørnehaven
Enghøj sit juletræ sammen med forældre og
børn.

Bagefter spiste vi æbleskiver og drak glögg i
stalden.

❆

Fredag den 6. var vi i kirke hvor de store børn
spillede krybbespil. Det var som altid en superdejlig hyggelig dag for både store og små.

Rigtig mange forældre mødte op, og en sej mor
fældede juletræet.
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Adventsfest på
Forbundsskolen

❆

Af Lene Brandt

0. klasse

Torsdag den 12. december kl. 18.30
havde vi på Skanderup-Hjarup Forbundsskole endnu en gang inviteret til adventsfest i efterskolens hal.

optrådte med fortællingen om,
hvordan vikingernes midvinterfest blev til vores
jul. De kunne mange gode sange ind i mellem
fortællingerne.

Grunden til at vi er i efterskolens hal,
når vi holder adventsfest, er, at vi på
skolen mangler et sted, hvor vi kan
være så mange mennesker samlet. Til
adventsfesten indbydes både forældre
og bedsteforældre, så vi var cirka 500
mennesker.

har arbejdet med et forløb om
trolde og sluttede på fornemste vis emnet af med
at synge og danse troldesange for os allesammen.

❆

Alle klasser var på scenen, hvilket var en
stor oplevelse for både børn og voksne.
Alle børn skal have stor ros; både for deres optræden på scenen og for at være
et fantastisk publikum, som kunne sidde
stille, klappe, grine, heppe og synge højt
med på fællesangene, alt sammen på de
rigtige tidspunkter.

❆

I boksen kan du læse om, hvad de
forskellige klasser underholdt med til
adventsfesten. Ud over underholdningen var der også pause, hvor der blev
lejlighed til at få et stykke hjemmebag
med kaffe.
Jeg vil gerne takke alle elever, forældre
og bedsteforældre for den flotte opbakning til adventsfesten. Det var godt, I
kunne komme.
Derudover vil jeg gerne takke efterskolen for lån af hallen. Uden mulighed for
at benytte den, ville det ikke have været
muligt at afholde så stort et arrangement.
Afslutningsvis vil jeg også gerne takke
alt personale for en kæmpe indsats,
både før, under og efter adventsfesten.

1. klasse

2. klasse har arbejdet med stjerner. De
havde lavet guldstjerne og fået stjernekastere med
på scenen, mens de sang ”stjernesange” f.eks.
”Dejlig er den himmel blå”.
H, I og K-klasserne

havde
lavet en videohilsen, hvor de viste os, hvordan de
arbejder til daglig. Vi så hvordan K-klassen lærer
bogstaverne, hvordan I-klassen lærer matematik
og hvordan H-klassen laver parkour.

3. klasse

læste Peters jul for hele salen. De
havde øvet oplæsningens fine kunst og har under
forløbet lært om, hvordan det danske sprog har
udviklet sig gennem tiden. Derudover havde de
lavet en kulisse, der forestillede forsiden af bogen
”Peters jul”.

4. klasse

opførte Thors brudefærd. Hele
salen grinede højt, da Thor og Loke kom til jætternes land udklædte som Freja og brudepige.
Heldigvis endte stykket med at Thor fik sin hammer igen.

5. klasse lavede et troldespil, hvor troldefar ikke ville høre tale om noget så tosset som
julen, men da han smagte julebag, blev det en helt
anden sag.
6. klasse

lavede Luciaoptog med en kort
afbrydelse i den traditionelle luciasang, hvor 6.
klasse sang ”Halleluja”. 6. klasse sang acapella, og
det var meget smukt.
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Det sidste skoleår på
Forbundsskolen er travlt
Af Lene Tonnesen
6. klasse fra Skanderup Hjarup Forbundsskole
har været nede i Skanderup Valgmenighedskirke
søndag den 8. december og gå Lucia optog til
deres julekoncert, og de sang en halluja- sang
også i kirken. Rigtig flot 6. klasse.
Det er meget specielt at gå i 6 klasse, alt er FOR
SIDSTE GANG. Specielt at gå Santa Lucia-optog
i kirken og til adventsfesten og vide, at det er
sidste gang, jeg/vi deltager ved forbundsskolens
adventsfest, sidste jul på forbundsskolen. Specielt at være de store på skolen. Tænk vi har kun
½ år tilbage på forbundsskolen, så er det slut, og
vi spredes og skal på en ny skole. Det er specielt
at gå i 6. klasse.

I dag torsdag den 12. dec. gik de så Lucia-optog
til skolens adventsfest, hvor var I bare gode til at
synge igennem.

6. klasse vandt KLAR PARAT SVAR for 6. klasser i
Kolding kommune, og går videre til regionsfinalen i Vejle den 15. januar.

Tusind tak for tilliden

Nytårstur på islandsk hest

Ved Kommunalvalget d. 19. november var 1.075
vælgere forbi stemmestedet for at sætte sit
kryds ud for mit navn. Heraf 167 i Vamdrup og
452 i Lunderskov. Det betyder at jeg har fået én
af de 25 pladser i Kolding Byråd, og er blevet
medlem af Økonomiudvalget, Seniorudvalget,
Børne-og uddannelsesudvalget og formand for
Miljøudvalget. Jeg er meget gerne talerør for
lokalområdets interesser, så benyt endelig min
mail til input, kommentarer eller spørgsmål.
birgt@kolding.dk

Søndag d. 29. december rider Islænderklubben "Gandur" nytårstur i Fovslet Skov
med fra Hjarup Gl. Skole afgang kl. 13.
Der kommer heste med masser af hår og
i mange farver – alle er velkomne til at
komme og "klappe" og se.
Mere infromation på www. gandur. dk.

Jeg glæder mig utrolig meget til arbejdet, samarbejdet og indflydelsen for at gøre en forskel
for Kolding Kommune og lokal området.
Birgitte Kragh
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❆

❆

Der var nerver på – men vi vandt

❆
❆

❆
❆
❆

Af Jonas Beck og Susanne Østergård

6. klasse fra Forbundsskolen har været med i
en landsdækkende konkurrence, hvor 6. klasser
skulle quizze og svare på spørgsmål i forskellige
kategorier blandt andet fodbold, apps, politik,
kongehuset, vampyrer og danmarkshistorie.
Ja, I har nok alle hørt det !!! 6. klasse VANDT
konkurrencen på Kolding bibliotek.
De kom lidt sløjt fra start, men efter en pause
med strategiændring, vandt de til sidst – efter 3
runder med ”dødt løb”. SÅ FLOT!
Klassen havde til konkurrencen lavet en T-shirt
til alle. På forsiden står der TEAM WORK – deres
holdnavn. På bagsiden af T-shirten står ét stort
bogstav. Når eleverne så står ved siden af hinanden i den rigtige rækkefølge, danner de ordet
TEAM WORK. Der var også lavet to store bannere til at heppe med.

❆

❆

Klassen er nu gået videre til det regionale mesterskab i Vejle den. 15. januar 2014.

Publikum. Fra venstre: Simon, Rebecca, Jonas,
Sara og bagerst Kathrine

❆

Panel-deltagere. Fra venstre: Maja, Jonas, Mathilde,
Lukas og Jens

Esbjergvej 42
6000 Kolding
Tlf. : 7553 6828
plantecenter@mail.dk
www.koldingplantecenter.dk
Åbningstider:
Hverdage 9.00-17.00
Fredag 9.00-18.00
Lørdage 9.00-16.00
Søn- og helligdage 10.00-16.00
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Nyt fra Hjarup-spejderne
Af Lene Tonnesen

Vigtige datoer ved Hjarupspejderne

Lørdag den 30. nov. holdt vi vores årlige julestue.
Omsætningen blev på godt 20.000 kr. Tusind tak
til alle jer, der støttede os, og en særlig stor tak
til alle vores annoncører (se omtale andet sted i
budstikken) samt til alle jer, der har brugt mange
frivillige timer på at gøre klar til julestuen.
Ugen efter julestuen holdt alle vores spejdergrupper juleafslutning. Bæverne holdt afslutning
med æbleskriver og hygge udenfor i bæverhytten. Troppen holdt deres julefrokost, hvor de
selv lavede julemaden, en rigtig god tradition.

• Vi starter op igen i uge 2 – den 6. og 7.
januar.
• Søndag den 19. januar er der nytårsparade
i Hjarup kirke. Vi mødes i spejderhuset kl.
10. Husk tilmedling til Lene: 2118 6417.
Alle spejdere har fået en seddel med hjem.
• Gruppeweekend – den 21.-23. februar på
Lurendal og generalforsamling onsdag den
26. februar kl. 19.30
• Distrikts-sommerlejren ligger fra den 5. 12. juli. Bæverne og ulvene er med sidst på
ugen, nærmere info kommer senere.

Alle grupperne fik æbleskiver, de var heldige, at
der var lidt til overs fra julestuen.

En lile opfordring
Vi mangler kandidater til grupperådet
(bestyrelsen), så kære forældre, overvej om
det kunne være noget for jer. I kan tage fat
i Lene eller Bent til nytårsparaden, hvis det
kunne være noget for jer.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige
TUSIND TAK til alle jer, der giver en hånd med
vedr. Hjarup spejderne, både mht. til julestuen, i
spejderhuset, i grupperådet og ikke mindst alle
vores frivillige ledere. Uden jer intet spejderarbejde i Hjarup.

Trækningsliste til Amerikansk Lotteri

Det er fantastik, at der er så mange hjælpende
hænder/tordenskjolds soldater tilknyttet Hjarupspejderne.

i Hjarup Spejderhus den 30. november 2013
• Gul serie:
15 – 113 – 4 – 170 – 200
• Blå serie:
150 – 7 – 29 – 76 – 54
• Grå serie:
97 – 166 – 37 – 17 – 41
• Lyserød serie: 100 – 67 – 19 – 143 – 53
• Rød serie:
21 – 197 – 111 – 57 – 6
• Grøn serie: 13 – 185 – 26 – 153 – 1

Derudover vil jeg gerne sige tusind tak til alle
jer forældre og spejderbørn, det er en fornøjelse
med så mange herlige og dygtige spejderbørn i
Hjarup.

Gevinstlisten bekendtgøres i Budstikken.
Gevinsterne kan afhentes hos Mary Hansen,
Toften 6, Hjarup indtil 31/12 2013.
Tlf. : 75594064

Jeg vil på Hjarup-spejdernes vegne gerne ønsker
jer alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår og på gensyn til et fantastisk spejderår
i 2014. 2014 bliver året, hvor Hjarupspejderne
får deres egen bålhytte – bålhytte de luxe, det
kommer I helt sikkert til at høre meget mere til i
det nye år.

Hjarup KFUM-spejdere siger TAK for støtten
til spejderarbejdet.

Glædelig jul
Lene Tonnesen – Grupperådsformand.

24

KFUM-spejderne i Hjarup
takker vores sponsorer for
støtten til julestuen 2013
• Danish Air Transport
• Salon Jette
• Kim Pallesen Byg
• Cassiopeia
• Tømrermester Arne Flugt Sørensen
• Klippegården
• Entreprenørgården Syd
• By Rasmussen
• Krabbe Friis Bondegårdsferie
• Tofts Blomster
• Lavabo
• Boleto ApS
• Malermester Alf Skovsende
• Pure Culture
• Salattøsen
• Lund & Mus
• Vamdrup Papir og Legetøj
• Din Elmand
• Lunderskov Pizzaria
• Guldbageren
• Danbolig
• Nordea
• Middelfart Sparekasse
• Sydbank
• Frøs Herred Sparekasse
• Jysk
• Preben Z Jensen
• Shell
• EA Værktøj
• Migatronic
• Certex
• BKI Kaffe
• Teknidan
• Kansas
• ESAB
• Lemvigh-Müller
• Daarbak
• Bosch
Tak for hjælpen til alle vore sponsorer,
frivillige, spejdere og ledere for deres fantastiske indsats.
Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt
og lykkebringende nytår.

25

❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆ ❆
❆
❆
❆
❆
❆
❆
Info fra Kontaktforum i Kolding kommune
Samkørsel
Ødis har været med i et projekt om samkørsel,
og initiativet bredte sig hurtigt til også at omfatte Stepping. Mange borgere har nu tilbudt
køremulighed, og alle kan bruge systemet på:
www.nabo.gomore.dk.

Af Birgit Jørgensen

Nye byporte
Den 13. juni i år blev den første nye byport indviet i Vester Nebel og det fælles projekt med ens
byporte ved alle landsbyer blev dermed åbnet.
Baggrunden er en beslutning fra 2009 om, at
Kolding Kommunes (KK)landsbyer skal have ens
byporte.

Årets emne i kontaktforum 2014
KK har besluttet at årets emne i kontaktforum er
energi. Kontaktforums medlemmer har tilkendegivet, at vi gerne vil involveres, men at det er
for stor en mundfuld at løfte det store emne i
Kontaktforums regi. Vi drøfter yderligere emnet
på et senere møde.

Fælles Hjemmeside
De fleste landsbyer i KK er nu endelig koblet til
den fælles hjemmeside ”www.landsbyforumkolding.dk ”Arbejdet med hjemmesiden har
ikke helt levet op til det lovede, og Hjarup.dk er
endnu ikke koblet til. Hos Infoland oplyser man,
at det skyldes systemtekniske årsager, som bevirker at Infolandsystemet og Hjarup.dk ikke kan
kommunikerer med hinanden. Der arbejdes dog
stadig på en løsning.

Nye udviklingsplaner for landsbyerne
Kontaktforums Forretningsudvalg har ønsket at
samle landsbyerne i 8 enheder i forbindelse med
udarbejdelse af nye udviklings-planer og det
fremtidige samarbejde.
Den ældste plan er fra 1998, og meget har
ændret sig. Der er nu mere fokus på de blødere
værdier og livskvalitet, på adgangs-muligheder
til det åbne land og nærhed til marker og natur.
I 2014 træffes der aftale om tidsplan, indhold og
om hvilke landsbyer, der skal indgå i en fælles
udviklingsplan.

Kortlægning af stier i landsbyerne
I Kontaktforum har vi arbejdet med at registrere
alle landsbyernes forskellige stier. Arbejdet er
snart tilendebragt og munder ud i et digital kort
som alle har adgang til via KK.

Snerydning
KK har afsat midler til et forsøg med lokal snerydning i 2012/13 og 2013/14. Forsøget viste sig
sidste år at være en succes og er i år udvidet med
flere landsbyer bl.a. Hjarup. Opgaven omhandler
snerydning på især C & D veje og foregår ved,
at en snefoged alarmerer en snerydder som på
timelønsbasis udfører arbejdet. Der indgås en
kontrakt med KK. Snerydderen skal selv have
materiellet til opgaven.

Udskiftning af gadebelysning
Fra Plan- og Miljøudvalget blev der orienteret
om den forestående udskiftning af gadebelysningen i KK. Formålet er at skifte til
en mere miljøvenlig løsning.

Landsbypedelordningen
Det har ikke været muligt for KK at finde interesserede seniorer til opgaven og den er nu lagt
ud til Kontaktforum.
En mindre gruppe under Kontaktforum arbejder
nu med at præcisere ordningen og forsøge at få
lokale interesserede i arbejdet.

Kontakt til Birgit på tlf.nr. 75 59 40 54, hvis
du er interesseret i landsbypedelordningen
eller snerydningen.
Ansøgning til Landsbypuljen 2014 kan
afleveres til Birgit på Østergårdsvej 12,
Hjarup eller sendes på brobyg@mail.dk.
Husk deadline den 9. januar.
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❆
AB ELECTRIC A/S
Med over 30 år i el-branchen
og lokal montør i Hjarup,
er vi klar til at servicere
■

Installationer
hos private

■ Solcelleanlæg
■

Ventilationsanlæg

■

Energioptimering

■ Industriinstallationer
■

Programmering

■

Udvikling af

DØGNVAGT
AB Electric A/S
Møllebakken 14
6091 Bjert
Tlf. 75 57 27 77
www.ab-electric.dk
post@ab-electric.dk

PLC-programmer
■

Styringer

■ Robotter

Inprint i Kolding trykker
Budstikken
tlf. nr. : 7550 3131
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Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe

Bestyrelsen:
Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9
Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5
Korrektur og renskrivning: Inge Friis, Hjarupgårdsvej 4B
Kasserer: Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5
Bestyrelsesmedlem: Ruth Lassen Jessen, Kastanie Allé 47

tlf. 7559 4059
tlf. 2971 5852
tlf. 7559 4010
tlf. 7559 4770
tlf. 7559 4089

Har du ikke fået Budstikken? – ring straks til Alice Stub på tlf. 2971 5852 (eller en
anden i bestyrelsen) så det kan blive bragt i orden hurtigst muligt. Bladet kan også
læses på hjarup.dk og skanderup.infoland.dk

Mail-adresse – indlæg, billeder, artikler og datoer for arrangementer til kalenderen
kan sendes på mail: budstikken2010@gmail.com
Medlemskab – Det koster kun kr. 100,- at være medlem af Budstikken og bladet
eksisterer kun i kraft af lokal opbakning. Medlemskab kan tegnes ved at indbetale
kr. 100,- på giro nummer 6000 1995, eller på konto 1551 60001995, Danske Bank
eller 7040 1532364, Sydbank.

Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning: Lund&Mus Grafisk Design, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2014: 20. februar, 24. april, 19. juni, 21. august, 23. oktober, 11. december
Bemærk: Generalforsamling i 2014: 6. maj

Gældelig Jul fra Budstikken

Året er igen fløjet af sted og vi har som vanligt udgivet 6 numre af Budstikken i årets
løb. Vi har altid meget stof til bladet og oplever at mange har meget de gerne vil dele
med deres medborgere igennem vores lille blad.
Vi har også oplevet en stigning i vores medlemstal og det er dejligt at vores arbejde
med bladet på den måde bliver anerkendt.
Mange Tak til vores frivillige omdelere og Mange tak til de frivillige som har været
med til at tegne flere medlemmer til Budstikken.
Tak til alle læsere, medlemmer, frivillige og annoncører, trykker og grafiker for et godt
samarbejde i hele 2013.
Julehilsner fra Budstikkens bestyrelse

Julemanden var
en populær gæst i
Skanderup

