
•  GelBallerne på mountainbike 

•  Kratskolen har fået deSIGNE prisen

•  Der blev samlet skrald i Hjarup

•  Budstikken på lokalhistorisk arkiv i Vamdrup
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BUD
S T I K K E N

Lokalblad 

for 

Skanderup

Hjarup

Gelballe
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Af Kirsten Rungholm, formand for Budstikken

Det er nu tid til at betale det helårlige kontingent på kr. 100,- for medlemskab af Budstikken.

Der er i dette blad vedhæftet en betalings anvisning, som kan bruges til overførsel af penge – vi håber 
du vil gøre brug af den. Kontingentet er uændret kr. 100,- og sådan har det været i mange år!

Vi håber, du synes bladet er værd at læse og værd at bevare her i vores lille lokal samfund. Det er en af 
måderne at kunne holde sig opdateret på, hvad der foregår lige omkring, hvor vi bor.

Alle er altid velkommen til at komme til orde i bladet om stort og småt og ingenting er for småt.  
Så har du noget på hjerte, du gerne vil dele, så send det til os!

Kære Budstik modtager!

TANDLÆGE
JØRGEN RASK
THOMSEN
Buen 3
6000 Kolding 
Tlf. 7552 1219

ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk
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Kære Budstik modtager!
Af Kirsten Rungholm

Budstikken er nu udkommet i 27 år og en kom-
plet samling af alle de udgivne blade, ligger nu 
på Lokalhistorisk arkiv i Vamdrup. Arkivet har 
til huse på Jernbanegade 7, samme sted som 
Kongeåmuseet.

Bladene afspejler en stor del af lokalsamfundets 
historie igennem de 27 år og man kan få en god 
fornemmelse af, hvad der rørte sig i lokalsam-
fundet igennem årene ved at kigge bladene 
igennem. Alle er velkommen til at læse i bladene 
på arkivet – der er åbent hver tirsdag fra kl. 
14.00 – 17.00 og desuden åbent efter aftale.

Lokalarkivet tager altid gerne imod tekster, bil-
leder, bøger, foreningsprotokoller og alt mulig 
andet, som kan have historisk interesse og som 
efterlader en dokumentation på hvordan tiden 
er gået. Har man interesse i Lokalhistorisk arkiv 
og hvad der foregår der, så er man meget vel-
kommen til at kontakte arkivleder Inger Søren-
sen på tlf. 7558 1973. 

Se også arkivets hjemmeside på 
vamdrup-arkiv.dk

Budstikken nu på Lokalhistorisk 
arkiv i Vamdrup
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Af Kirsten Wehmüller

Der bliver skrevet meget om krigen 1864 i år. 
Når man skal til at fortælle den lokale historie i 
krigsåret, kniber det med kilderne. Det gælder 
dog ikke for Hjarups vedkommende.

Præsten i Hjarup hed H.C.V. Find. Han var ved at 
være gammel og havde allerede i fl ere år haft 
sin søn, Ludvig Find som kapellan og medhjælp. 
Denne Ludvig Find havde en 9-årig datter, som 
skrev ned om de mange spændende oplevelser, 
som tropper på gennemmarch og forskellige ind-
kvarteringer i præstegården gav hende i foråret 
og sommeren 1864.

Den 11. og 12. marts var Vamdrup skoles 3. klas-
ser på besøg i Kirkeladen, hvor de fi k besøg af 
en aldrende Henriette Frederikke (Tante Fikke 
kaldet), der genfortalte og læste op om sine 
oplevelser for 150 år siden. Efter forestillingen 
fi k de 10-årige en smagsprøve på boghvedegrød, 
som omtales i teksten, og bagefter gik vi en tur 
rundt og så på nogen af de bygninger, som fand-
tes i Hjarup på Tante Fikkes tid.

Børnene har efterfølgende omsat oplevelsen 
i nogle tegninger:

Her ses Hjarup præstegård med soldater 
og Henriette Frederikke i døren.

Martin har ladet sig inspirere af den fl otte 
stenbro ved Sidselbanke.

Henriette Frederikke 
Find og krigen i 1864

Af de 8 plancher, som vil komme til at hænge i møderummet omhandler hele to Hjarup – og den ene 
er helliget Henriette Frederikke Finds beretning. Erling Østergaard har lavet tegninger hertil. Han har 
bl.a. med udgangspunkt i matrikelkort fra 1857 lavet denne tegning af Hjarup, som han forestiller sig 
det har set ud i 1864.

kongeåmuseets udstilling åbner som sædvanligt St. Bededag – i år fredag d. 16. maj kl. 14.
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Af Mogens Tersbøl

De seje tøser på u12 -13 har haft en fornøjelig 
opstart på ude sæsonen -Der er mødt masser 
af friske piger op .Vi er nu 15 stk og har måtte 
melde et hold mere til. Det er da en god ting. 
Nu bliver der masser af pigekampe på stadion, 
så husk at kigge forbi, det vil man ikke fortryde, 
det er nogle vældig kønne piger de fl este af 
dem. Onsdag d 30-4 spiller u 13. deres første 
hjemmekamp kl. 18 . Alt er godt ,men kunne 
godt bruge et par voksne el unge over 15 som 
har lyst til at dømme nogle af vores hjemme-
kampe. Man får en masse dejlig frisk luft. Nu vi 
er i gang så ville et nyt sæt spillertøj til de kære 
tøser også hjælpe dem. Så har du overskydende 
skat eller andet der skal bruges så tager vi da 
gerne imod. Jeg takker fordi jeg må træne de 
tøser, det er en sand fornøjelse.   

Hvis man møder op på stadion i ugens løb, vil 
man se masser af glade, svedende og lærerige 
børn, som kæmper for at nå op i nærheden af 
Messi, Ronaldo mm. Man møder også en fl ok 
friske frivillige trænere som hver dag uge efter 
uge yder en kæmpe indsats for klubben og dens 
medlemmer.  Tror det er noget tid vi siden vi har 
mønstret så mange holdspillere  i vores lille klub. 
Der er jo altid plads til fl ere, så skulle du være 
interesseret  så kig forbi en tirsdag v 17 tiden, da 
træner de fl este hold eller se tider på opslag på 
skolen. Der hold helt fra 5 års alderen til vores  
13 piger. Med alle de kære børn mangler vi nu 
en hal med omklædning, et samlingssted efter 
træning til det sociale og nogle gode ordentlige 
forhold til vores modstandere bad, omklædning, 
klublokaler mm.

Friske piger har haft en 
fornøjelig start
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Kolding kommune har indstiftet en designpris, 
som hedder deSIGNE. I år var første gang de-
SIGNE skulle uddeles. Prisen uddeles én gang 
årligt til et projekt/initiativ, der har vist, hvordan 
brug af designmetoden har skabt nytænkning 
og innovation til gavn for borgeren.

En komité bestående af kommunaldirektør 
Rikke Vestergård, designchef Ulrik Jungersen, 
Udviklingschef på designskolen Mette Mikkel-
sen, koldingborger Jeppe Laursen, indehaver af 
designfi rmaet ”Flyvende Oktober Lone Lambæk, 
medarbejderrepræsentant i Kolding Kommune 
Sofi e Fredborg og design- og innovationskonsu-
lent i Kolding Kommune Torben Aaby fandt at 
”Kratskolen” var vinder blandt de tre nomine-
rede projekter.

Parametrene ”Kratskolen” blev målt på var ud-
syn, professionalisme, designdrevet fornyelse og 
resultatskabende forskellighed.

DeSIGNE består af: 
•  En ”vandrepokal”, en skulptur skabt af kunst-

neren Henrik Fischer fra Sdr. Stenderup. Skulp-
turen ses herunder

•  En check på 20.000 kroner samt
•  Et diplom

Vinderen af deSIGNE blev kåret på kommunens 
ledertræf i Koldinghallerne i skarp konkurrence 
med to andre projekter, som var nomineret til 
fi nalen – nemlig seniorområdets velfærdsværk-
sted samt Nicolai for børns designudstilling om 
matematik. 

"I scorede højst på alle parametre," sagde for-
manden for dommerkomiteen, Rikke Vester-
gaard, ved afsløringen af vinderprojektet. 

Rikke Vestergaard fremhævede bl.a., at Kratsko-
len tager udfordringen op med bevægelse i un-
dervisningen, ligesom hun glædede sig over, at 
projektet er blevet skabt ved at involvere mange 
forskellige aktører, som hver især har bidraget 
med værdifulde indsigter.

Kratskolen skal efter planen opføres til efteråret 
i skellet mellem krat, boligområde og boldbaner 
som et naturligt midtpunkt for området omkring 
Skanderup-Hjarup Forbundsskole. 

En stor del af præsentation af Kratskolen foregik 
gennem en video, som var lavet med eleverne, 
lærerne og arkitekterne bag ”Kratskolen”. 
Videoen kan ses på www.youtube.com søg på 
Kratskolen. 

Forbundsskolen vandt 
kolding kommunes nyindstiftede 
designpris deSIgne med ”kratskolen”

6
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Laust Bøgesvang
V O G N M A N D

Kastanie allé 43 · Skanderup · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4088 · Mobil: 4050 8088 

laustbogesvang@yahoo.com
bogesvangkrantransport.com

Båd- & maskintransport · montagearbejde
24 og 40 t/m kraner med spil og fl y-jib

Fældehoved- træfældning
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Sæt kryds i kalenderen torsdag den 19.juni 
kl.19.00 – 21.00. Forbundsskolen indbyder 
til forældrearrangement, som omhandler 
hvordan dagligdagen bliver på Forbunds-
skolen med den nye skolereform.

Nærmere invitation følger til forældre.

Forældre-
arrangement 
om skole-
reformens 
betydning for 
Forbundsskolen

Det var ikke kun de unge spillere der har bril-
lieret her sidst på sæsonen.

I den sønderjydske pokalturnering, som blev spil-
let i Åbenrå, deltog 3 hold fra SHIF.

Thor Sørensen og Michael Mortensen præsente-
rede ungdomsafdelingen, hvor det blev til sølv i 
Yngre drenge rækken.

Kasper Dansbo og Peter Hansen fi k sølv i Herre 
klasse 7 rækken.

Mens Thomas og Mette Arvidsson blev pokalme-
stre i Herre klasse 5 rækken.

SHIF har 
succes i 
bordtennis

Bagerst fra venstre Peter Hansen, 
Kasper Dansbo. Forrest fra venstre 
Thor Sørensen, Michael Mortensen.
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Elever og forældre fra 6. klasse vil gerne 
sige 1000 tak til alle jer der har støttet os 
med vores bod på skolen og ikke mindst 
vores tombola til skolefesten. 

1000 tak til alle der har sponseret os, det 
er vi meget taknemmelige for, for ikke at 
glemme nogen bliver det en fælles TAK TIL 
JER ALLE. 
Vi har nu fået en hel del penge samlet sam-
men til vores studietur til København som 
vi skal afsted på den 26 – 28 maj. Vi glæder 
os helt vildt. 
Vi har kun 36 skoledage tilbage på for-
bundsskolen – snøf snøf. 

Her er et par billeder af de meget fl otte 
gevinster, fjernsynet var ikke en gevinst 
men skolens. 

1.000 tak
F r a  6 .  k L a S S e 

oldboys fodbold 
i Skanderup-
Hjarup er 
godt i gang 

Af Steen Matschke

Vi spiller kamp hver onsdag. Har du tid og 
lyst til at spille så kontakt Lars Frederiksen 
på tlf 5188 0423.

Velkommen i min 
frisørsalon i Ødis

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

Å B N I N G S T I D E R

T I D S B E S T I L L I N G  P Å  M O B I L :  3 0 3 5  0 0 0 3

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

C O I F F U R E

„MASKINBRODERI”
v/Gerda Jensen

Hylkedalsvej 136 · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4229 · gks.dk@post.tele.dk

www.skovhojmaskinbroderi.dk

SKOVHØJ LOGO
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Det blev til en sjov dag for alle!

Der var fuldt hus til SHIF  gymnastikopvisning 
i Skanderup d. 30. marts
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Sportsfesten 
2014 
Af Jan, Festudvalget i SHIF

Fra den 5. juni til den 7. juni ( uge 23)

Vi er ved at have det meste klar til den 
årlige Sportsfest. Udvalgene arbejder på 
højtryk for at få de sidste ting på plads. 
Teltet stilles op om tirsdagen fra kl ca. 16:15 
– så kom bare og giv en hånd med som I 
plejer.  Vi kvitterer med en slice Pizza fra 
Killis i Vamdrup. 

Sponsorerne har i overvældende grad støt-
tet op om Sportsfesten i år. Danske Bank 
Seest afd. er årets hovedsponsor til fod-
boldturneringerne.  

BSB Lunderskov og DAT, Vamdrup er dom-
mersponsorer. 

Over 40 forretninger og virksomheder har 
i år tegnet annoncer og doneret sponsor-
gaver til bankospillet og tombolaen. Så tøv 
ikke med at købe en lodseddel, når vi star-
ter med at sælge lodsedlerne, samtidig med 
at Festbladet deles rundt i omegnen. Så 
husk endelig at have kontanter liggende.

Vel mødt til Sportsfesten 2014

Der var fuldt hus til SHIF  gymnastikopvisning 
i Skanderup d. 30. marts
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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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Autoriseret
Optometrist – Kontaktlinsespecialist

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-onsdag kl. 9.00-17.30
Torsdag-fredag kl. 9.00-18.00

eller efter aftale.

Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543
VAMDRUP SPECIALOPTIK

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

Vamdrup:
Fabriksvej 17 • 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 28 55

www.alpedalens-vvs.dk

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

Hjarup blev 
forårsrengjort en 
dejlig forårsaften 
den 10. april.

Vi samledes ved 
Spejderhytten 
og fordelte alle 
gaderne i byen 
blandt os. 

Heldigvis var der 
ikke foruroligen-
de meget affald, 

der flød i gaderne og skæmmede vores smukke 
landsby. Men vi fik da samlet et par poser godt 
fyldt med skrald og dåser. Og vi fik endda hævet 
borgmesteren op af grøften!

Efter endt indsamling fik vi en velfortjent forfrisk-
ning i form af kaffe/te og kage.

Styr på skidtet  
– Hjarup blev forårsrengjort

Synlig 
i sognet
Af Hjarup menighedsråd

I Hjarup kirke har menighedsrådet besluttet, at 
kirken skal være mere synlig i sognet:

Vi vil gerne dele buketterne, som står på alteret 
om søndagen ud til mennesker, som er syge, lige 
flyttet til sognet eller som har det svært af andre 
grunde. Hvis du kender én, som trænger til en 
opmuntring, kan du sige det til én fra menighed-
rådet. Hvis du selv er til gudstjeneste, kan du tage 
buketten med derfra, til den i sognet, du har i 
tankerne. Buketten er en hilsen fra Hjarup kirke. 
Vi vil gerne nå bredt ud i sognet: Derfor er jeres 
øjne og ører vigtige, for I kan fortælle om dem, I 
kender til.  
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HoLD DIg orIenteret på:

· hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk · shifsport.dk · 

· vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk ·
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Hold dig opdateret med Budstikken fra  28. april til 6. juli 2014
H I V  S I D e r n e  u D  o g  H æ n g  p å  k ø L e S k a B e t

16

uge 18 28. april til 4. maj noter
Mandag d. 28.04. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 29.04.

Onsdag d. 30.04.

Torsdag d. 01.05.

Fredag d. 02.05. Kl. 16.00  Farveladen. Leg i det fri – husk tøj efter vejret + forældre café

Lørdag d. 03.05.

Søndag d. 04.05. Kl. 10.00 konfirmation i Skanderup Valgmenighed 
Kl. 10.00 Hjarup Runners – trailtur
Kl. 10.30 Konfirmation i Hjarup Kirke

uge 19 5. maj til 11. maj noter
Mandag d. 05.05. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet 

Åbent hus på forbundsskolen for forældre og bedsteforældre
Tirsdag d. 06.05. Kl. 19.00 Generalforsamling i Budstikken på Forbundsskolen

Onsdag d. 07.05.

Torsdag d. 08.05.

Fredag d. 09.05. Kl. 16.00 Farveladen. Udflugt til Hjarupgårdsvej 9 - husk tøj efter vejret

Lørdag d. 10.05.

Søndag d. 11.05.

uge 20 12. maj til 18. maj noter
Mandag d. 12.05. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 13.05. kl. 19.00 Minkaften hos Hans og Niels Kjeld - tilmelding på 4040 5963

Onsdag d. 14.05.

Torsdag d. 15.05.

Fredag d. 16.05. St. Bededag

Lørdag d. 17.05.

Søndag d. 18.05.

uge 21 19. maj til 25. maj noter
Mandag d. 19.05. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 20.05. Kl. 19.30 gereralforsamling i Butik i Byen på Mejeriet

Onsdag d. 21.05. 19.30 Orgelkoncert i Valgmenigheden ved organist Johan Michaelsen, gratis ad-
gang

Torsdag d. 22.05.

Fredag d. 23.05. Kl. 16.00 Farveladen - madlavning,  
kl. 17.00 spis med Gud i Kirkeladen i Hjarup  
kl. 17.30 Åbent Hus på Skanderup Ny Friskole

Lørdag d. 24.05. Kl. 15.00 tur på overdrevet, Flauenfeldvej 8 ved Biolog Thomas Nielsen

Søndag d. 25.05.

uge 22 26. maj til 1. juni noter
Mandag d. 26.05. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 27.05.

Onsdag d. 28.05.

Torsdag d. 29.05.

Fredag d. 30.05.

Lørdag d. 31.05.

Søndag d. 01.06.
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Hold dig opdateret med Budstikken fra  28. april til 6. juli 2014
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17

uge 23 2. juni til 8. juni noter
Mandag d. 02.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 03.06.

Onsdag d. 04.06.

Torsdag d. 05.06. Sportsfest på forbundsskolen

Fredag d. 02.06. Sportsfest på forbundsskolen

Lørdag d. 03.06. Sportsfest på forbundsskolen – Hjarup runners motionsløb

Søndag d. 04.06.

uge 24 9. juni til 15. juni noter
Mandag d. 09.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 10.06.

Onsdag d. 11.06. Kl. 19.00 Forårskoncert på Forbundsskolen

Torsdag d. 12.06.

Fredag d. 13.06.

Lørdag d. 14.06.

Søndag d. 15.06.

uge 25 16. juni til 22. juni noter
Mandag d. 16.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 17.06. Kl. 19.00 Forårskoncert på Forbundsskolen

Onsdag d. 18.06.

Torsdag d. 19.06. Deadline på Budstikken  
Kl. 19.00 Forældrearrangement på Forbundsskolen

Fredag d. 20.06.

Lørdag d. 21.06.

Søndag d. 22.06.

uge 26 23. juni til 29. juni noter
Mandag d. 23.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet 

Fælles Sct. Hans for Hjarup og Skanderup
Tirsdag d. 24.06.

Onsdag d. 25.06.

Torsdag d. 26.06.

Fredag d. 27.06.

Lørdag d. 28.06.

Søndag d. 29.06.

uge 27 30. juni til 6. juli noter
Mandag d. 30.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 01.07.

Onsdag d. 02.07.

Torsdag d. 03.07.

Fredag d. 04.07.

Lørdag d. 05.07.

Søndag d. 06.07.
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gelBallerne på mountainbike!

Af Kirsten Rungholm

Vi er en fl ok kvinder der hver tirsdag aften mø-
des og kører en tur på MTB. 

Turen varer et par timer (incl. små pauser under-
vejs) og vi har mange forskellige og meget fl otte 
ruter der køres på. Flere i gruppen er meget 
lokal kendte og viser os andre hyggelige stier og 
små grusveje i de meget natur skønne områder 
vi bor midt i og bor omkring.

Vi har det rigtig hyggeligt og der er plads til fl ere.

Vi koordinere mødested og tid på facebook – 
”GelBallerne MTB” så meld dig ind her, hvis du 
har lyst til at være med eller bare vil se hvad der 
foregår.
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Af Mette Hauschildt

Den 29. marts skulle jeg løbe mit første halv-
marathon. VM. I halvmarathon i København. 
Vi var tidlig oppe og blev hentet i Gelballe kl. 
06. Vi var 7 stk. fra Hjarup Runners der kørte 
sammen i en minibus. Kl. 9.00, havde vi aftalt at 
mødes med andre fra Hjarup Runners på hotel-
let, til lidt fælles morgenmad. 

Der efter gik vi i samlet fl ok, dog efter diverse 
gruppe billeder, ind efter vores Finisher trøje, for 
at afl everer vores ting i bagage vognene og for 
at aftale et samlet møde sted efter løbet. Det 
var svært at holde fl okken samlet, blandt alle de 
30.000 løbere der alle var samlet der. 

Der tog laaaang tid inden vi blev skudt i gang 
af Kronprinsen. Først blev Elite løberne skudt i 
gang af Statsministeren og dem kunne vi følge på 
storskærm mens vi gik fremad mod start, sammen 
med alle de andre. Vores overtræks tøj smed vi, 
de blev samlet op, vasket og givet til genbrug.

Endelig blev det vores tur til at krydse startlinjen 
og vi kunne begynde at løbe. Jan og jeg havde 
aftalt at følges ad rundt og det lykkes. Vejret var 
fantastisk og der var et super publikum langs 
hele ruten. På selve ruten, var der 4 vandposter 
( vand / energi drik) Publikum heppede på en, 
gav High fi ve og havde lavet sjove indslag. Der 
var forskellige bands langs ruten. Det var hårdt, 
men jeg gennemførte og krydsede målstregen 
på 2.21.  

Efter løbet fi k vi udleveret vand, øl, æble og 
tæppe. Ned og fi nde bagagen og  de andre 
Hjarup Runners og høre om deres oplevelser og 
tid. På hotellet til et hurtigt bad og så på restau-
rant og spise. Hold fast hvor var jeg træt, da jeg 
langt om længe kunne kravle til køjs. Brugt, men 
havde haft en super dag, sammen med en masse 
dejlige mennesker. Vi forstår at hygge i Hjarup 
Runners. Næste dag, efter morgenmad, kørte 
den lille bus tilbage mod Gelballe. 

Skanderup kirkes ungdomskor

københavn 
halv-
marathon

Af Lene Tonnesen

Vi øver på Skanderup Hjarup Forbundsskole i 
musiklokalet hver onsdag fra kl. 13.50  til kl. 
15.00.
Vores underviser er Line Reinvang – organist i 
Skanderup Kirke.  Tlf. 26838873
Du skal gå i min. 4 klasse. 
Vi er pt. Caroline 5 kl. fra Kongsbjerg. Emma fra 

4 kl. Christoffer, Amelia og Louise fra 5 klasse. 
Maja fra 6 klasse Fra Forbundsskolen. 
Vi kan godt bruge nogle fl ere i koret. 
Vi er ind i mellem ude og optræde med koret i 
kirken. 

Hvis du er interesseret er du velkommen til at 
møde op en onsdag og se om det er noget for 
dig. Det koster ikke noget at være med. 
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Af Jesper Lund Clausen

Igen i år havde Landsbyforeningen i Skanderup 
inviteret til Fastelavn på Forbundsskolen. Der var 
stor tilslutning til arrangementet hvor vi var om-
kring 70 voksne og 70 børn. Arrangementet star-
tede kl. 14.00 med tøndeslagningen. Alle bør-
nene var delt op I 3 hold, et hold for børn under 
børnehaveklasse, 1 hold for børnehaveklasse, 1. 
og 2. klasse og 1 hold fra 3. klasse og opefter. 
Uheldigvis var tønderne af en lidt ringe kvalitet, 
hvilket betød at de 2 ældste hold knap nåede 2 

runder før tønderne var slået ned.  
Der blev selvfølgelig kåret 

både en kattedronning 
og kattekonge fra hvert 

hold. 

Under hele arran-
gementer var der 
mulighed for at 

købe kaffe og kage 
som kunne nydes 

ved de opstillede borde. 
Samtidig med indtagelse 

af kaffe og kage var det 
muligt at stemme på bedst 

udklædte, som blev kåret 
efter kåring af kattedronning 

og kattekonge. Bedst udklæd-
te blev Mathilde og Sofie. Alt 
i alt var det nogen hyggelige 
timer hvor alle hyggede sig og 
havde det skægt.

Fastelavn i 
Skanderup
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forestillet sig, men på rigtig mange måder har vi 
fået noget som stadig virker 40 år senere.

 Tak for den store opbakning til vores arrange-
ment, det hele bliver bare lidt hyggeligere og 
lidt bedre sådan en dag, når så mange fi nder tid 
til at komme forbi. Der skal lyde en stor tak til 
udvalgsgruppen.

Det var med stor forventning, vi gik og gjorde 
klar til vores runde dag. Der var lagt et stort 
stykke arbejde i udvalgsgruppen, og nu var det 
bare at håbe, at nogen havde lyst til at bruge de-
res fredag eftermiddag på cafe stemning, kage 
konkurrence, gamle fi lm fra Skanderup gennem 
tiden og ikke mindst historien om husene i byen.
Der blev bragt kager ind i alle afskygninger den 
ene fl ottere end den anden, hvilket spredte en 
forventningsfuld stemning. Otto spillede op, og 
så måtte der smages på de lækre kager. 

Arbejdet med at fi nde informationer, har givet 
mange sjove historier om mennesker og huse i 
Gelballe og Skanderup, tidens ungdom blegner, 
når det gælder om at more sig og feste til den 
lyse morgen.

Thorvald Rudbæk startede foreningen for 40 år 
siden, en mand der havde store visioner for det 
lille samfund. Det ser næppe ud som han havde 

Fastelavn i 
Skanderup

40 års fødselsdagsfest i 
landsbyforeningen for 
gelballe og Skanderup
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InprInt i kolding trykker 

Budstikken

 tlf.nr.: 7550 3131
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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 

PLC-programmer

■ Styringer

■ Robotter

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

DøgnVagt
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Skanderup Ny Friskole gør nu alt for at starte op 
til august og det lader til de har heldet med sig. 
Nu er en stærk bestyrelse og en håndfuld marke-
tingstuderende sat på sagen. 

Af Caroline Kvist, foto Nada Saleh

Nu vil Skanderup Ny Friskole starte op efter 
skolens lukning i 2011 - der er kommet helt nye 
kræfter til. Udover en bestyrelse med mange års 
erfaring indenfor friskole-branchen er der en 
gruppe marketingstuderende fra Haderslev. De 
hjælper skolen med at overbevise forældrene 
om at Skanderup Ny Friskole er et godt valg. 

Det er blandt andet kommet langt større fokus 
på marketing gennem skolens hjemmeside og 
facebookside. Facebooksiden har ca. 120 likes og 
det går fremad hver uge.

Formanden for bestyrelsen er Laust Bøgesvang. 
Han er meget optimistisk omkring det nye sko-
leår, der bliver sat i værk. Der har allerede været 
flere interesserede forældre der har henvendt 
sig til friskolen, så der er god grund til den store 
optimisme i bestyrelsen.

Skanderup Ny Friskole regner med at mellem 14-
20 elever starter til August. For at klasserne ikke 
bliver for små, har ledelsen valgt at kun tage ele-
ver ind fra 0.-4. Klasse. Derefter vil der følgende 
komme et nyt klassetrin på for hvert år der går.

De marketingstuderende fremlægger en strategi 
for, hvordan Skanderup Ny Friskole skal samle 
nok elever til skolestart.
Fra venstre: Laust Bøgesvang, Asger Eskesen, 
Aase Sørensen, Caroline Kvist, Caroline Toft, 
Mette Mortensen.

Fremtiden ser lys ud for 
Skanderup ny Friskole

I n F o r m at I o n
• Skolestart: 11. august 2014
• Åbent Hus: 23. maj 2014
•  Hjemmeside: skanderupnyfriskole.dk
• Find os på Facebook
•  Kontakt: 42 96 90 93,  

laustbogesvang@yahoo.dk

B o n u S  I n F o  t I L 
j o u r n a L I S t e n :
•  En friskole skal have minimum 14 elever 

for at kunne få tilskud fra staten til at 
starte op.

•  Kontakt Laust Bøgesvang for citater eller 
yderligere info på mobil: 40 50 80 88

•  Kontakt mig for flere informationer  
eller billeder på e-mail:  
carolinekvist@hotmail.com
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Selskabet blev stiftet den 25. maj 2002.  

Stiftere var en kreds af borgere i Hjarup og 
omegn – 95 husstande i alt – der ønskede at sikre 
den markante gamle Brugsbygning fra 1895 for 
fremtiden. I første omgang var målsætningen at 
bevare en butik i byen, hvilket senere efter flere 
forsøg desværre har vist sig ikke at være realistisk.

I en årrække har boligen og senest butikken 
været udlejet til Værested for de større børn, 
der mødes til klubaktiviteter efter skoletid under 
voksent opsyn. Værestedets bestyrelse har imid-
lertid været nødsaget til at opsige lejemålet, da 
aktiviteterne ophører med udgangen af dette 
skoleår. Skolereformen medfører, at eleverne skal 
opholde sig længere tid på skolen og Kolding 
kommune har derfor erkendt et mindre behov 
med nedskæringer i tilskuddet til følge.

Boligen blev i 2013 istandsat er p.t. udlejet.

Bestyrelsen har herefter besluttet at sætte ejen-
dommen til salg, da den ikke længere tjener et 
generelt formål for lokalsamfundet og anparts- 
haverne. 

om Butik i Byen apS

24

Hjarup Mejeri søger et rengøringshold/ægtepar på 2 personer til rengø-
ring af Mejeriet efter fester.
Der er i alt 3 hold, som på skift, ca. 1-2 gange pr. måned skal gøre rent. 
Det tager ca. 1½-2 timer. Der laves rengøringsplan for 3 mdr. af gangen.

Yderligere info kontakt Bent Poulsen 27122317 eller Anna Brink 
75594138 
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Sæt kryds i kalenderen onsdag den 11.juni kl.19.00 – 21.00 for der optræder eleverne på Forbunds-
skolen med deres musiknumre.

Nærmere invitation følger til elever og forældre.

Forårskoncert 
p å  F o r B u n D S S k o L e n

general- 
forsamling i  
Butik i Byen apS

Selskabet Butik i Byen ApS indkalder  
herved anpartshaverne til ordinær  
generalforsamling.

tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.30 i  
Forsamlingssalen Hjarup mejeri

med dagsorden ifølge vedtægterne.

Butik i Byen ApS
Bestyrelsen
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Af Bodil Høeg

Der var ca. 35 fremmødte til generalforsamlingen, 
og ordstyrer blev Johan Helms, stemmetællere 
Erik Sørensen og Karen Helms.

Næstformand Bodil Høeg fremlagde bestyrelsens 
beretning, der bl.a. omfattede gennemgang af 
årshjulet for aktiviteter med Skt. Hans, andespil, 
jule- og fastelavnsfester. Legepladsudvalget fik 
tak for kæmpe indsats, og der håbes på en helt ny 
legeplads opført til sensommer. 

Birgit Jørgensen fik tak for kampene i Kolding 
Kommunes Landsbyforum.

Bestyrelsen vil gerne opretholde et højt aktivitets-
niveau for landsbyens borgere, men det kræver 
flere hænder til at varetage de mange opgaver, 
der er forbundet hermed. Derfor blev Hjarupbor-
gerne opfordret til at byde ind med hjælp.

Gitte Ferslev fremlagde landsbyforeningens 
regnskab, der i år viste et underskud, grundet nye 
vinduer og afdrag på lånet for Mejerihaven.

Bent Poulsen fremlagde beretning for Mejeriet, 
hvor udlejningen er gået godt, og der vil fremad-
rettet ske nogle forbedringer på Mejeriet. F.eks. 
planlægges der internetadgang. Bodil fremlagde 
regnskabet for Mejeriet, der viste et lille over-
skud. Kontingentet for 2014/2015 fastholdes på 
150 kr. pr. husstand, 75 kr. for pensionister.

Der var ingen indkomne forslag.

ny bestyrelse pr. 1.4.2014
Finn Thomsen, Bent Paaaard, Flemming Toglykke, 
Marianne Frederichsen og Bodil Høeg
Suppleanter: Kim Pallesen, Stefan Petersen og 
Steen Matschke.

Revisorer: Jens Holdt og Karen Helms

referat fra general- 
forsamlingen 9. april 2014 i 
Hjarup Landsbyforening
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Forny dit medlemskab af  
Hjarup Landsbyforeningen nu

Du kan allerede i dag forny dit medlemskab af Landsbyforeningen i Hjarup for hele næste sæson 
2014/2015.
Kontingentet er fastsat til 150 kr. pr. hustand, pensionister 75 kr.
Pengene kan overføres til vores konto i Sydbank Reg: 7040 Konto 412 5141 – husk at påføre navn 
og adresse.

På forhånd tak!
Mvh. Landsbyforeningen i Hjarup
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Af Birgit Jørgensen 
Landsbyrepræsentant i Kontaktforum

Fælles Hjemmeside 
Thomas B. Hansen fra Infoland og vores hjem-
meside administrator, Bodil har været i dialog om 
oprettelse af linket til det fælles landsbynetværk. 
På grund af problemstillinger vedrørende vores 
hjemmeside er der ikke foretaget noget.

Adgangen til det fælles netværk for landsbyerne 
i Kolding kommune er www.landsbyforum-Kol-
ding.dk.  

Netværket har haft en træg opstart og behovet 
for det, synes ikke helt så stort, som tænk. For 
at det skal få sin berettigelse, skal trafikken på 
netværket øges væsentligt. Hjemmeside/netværk 
drøftes på næste møde i Kontaktforum.

kortlægning af stier i landsbyerne
Sti udvalget i Kontaktforum har netop startet en 
opsamlingsrunde, for at få de sidste kort gjort 
færdige. Vi afventer så et ”stikort”
over vejen til de digitale kort, som lige nu er me-
get svære at finde ind til via www.kolding.dk. 

Snerydning
Her i Hjarup gik vi ikke med i forsøget med lokal 
snerydning, Vi har kun få strækninger på C og D 
veje der kan være besværlige ved megen snefald 
og her er meldingen ”vi finder jo ud af det”. Det 
gør vi jo og derfor var der heller ingen henven-
delser på opslagene vedrørende sne foged og 
snerydder. 

Hvis forsøget munder ud i en fast ordning med 
lokal snerydning i landsbyerne, er det måske 
Michael Kjeldsen vi skal ty til, idet han vist inte-
resse for opgaven, men blot mangler materiellet 
til traktoren.

Info fra  
kontaktforum  
i kolding  
kommune
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Landsbypuljen 
2014
Der var i år ansøgninger for 4.054.500 kr. 
til puljen.

En ansøgning vedrørende gadelys på 
skolevejen Hjarup/Skanderup til 392.000 
kr. samt en ansøgning om forlægning af 
Hartevej på 1.150.000 kr. er videresendt til 
Teknikudvalget

Til småprojektpuljen er afsat 75.500 kr. og 
resten 1.074.500 kr. er fordelt på ansøg-
ninger fra de 18 landsbyer. Fra Hjarup 
Landsbyforening var der 3 ansøgninger, 
som alle blev tildelt det søgte beløb.

En ansøgning fra Bodil om tilskud til reno-
vering af vinduespartiet mod Hjarup Byvej 
på 20.000 kr. samt en ansøgning om 3.000 
kr. til indkøb af 2 stk. brandtrapper/stiger 
til Mejeriet.

En ansøgning fra Steen Matschke på et 
legetårn til Mejerihaven på 85.000 kr.  

Landsbyens egen indsamling som Kim og 
Steen havde sat i værk, var her en god 
hjælp.

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

Åbningstider i Hjarup
Torsdag og fredag fra 9.00-17.00

Mandag-tirsdag-onsdag er jeg på Kløverhøj

Salon Jette
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Af Benjamin König

Indtil 1978 kom storken til Hjarup næsten hvert år 
for at yngle, blandt andet på kirkegavlen. Den-
gang var det nok en selvfølge at se storken. Må-
ske havde man det som Søren Ryge: Han voksede 
også op i en storkeby, og for ham var storken lige 
så selvfølgelig som gråspurve og svaler. 

Nu om dage er storken blevet en sjælden gæst i 
Danmark, og det der førhen var selvfølgeligt kan i 
dag blive en nyhed i TV Avisen. 

Der er dog blevet set enkelte storke i Danmark og 
storkebestanden syd for grænsen øges år for år. 
Det er altså ikke udelukket, at storken vil lægge 
vejen forbi Hjarup igen. 

Derfor har Hjarup Kirke, ganske gratis, fået hjælp 
af Museumsinspektør og Storkeekspert Hans Skov 
til at genetablere storkereden på kirkegavlen. Det 
skete d. 4. april, lige i tide, for storken plejer at 
ankomme til Danmark medio april, og hvem ved, 
måske bliver Hjarup Storkeby igen. Mest sandsyn-
ligt er det dog, at storken, i første omgang, vil in-

spicere reden. Så husk at kigge op på kirkegavlen, 
når du kører forbi kirken i Hjarup. Husk samtidig 
at holde det andet øje på vejen.

engang var Hjarup 
storkeby

27

Her ses det sidste storkepar. Desværre fik de ingen 
unger. Billedet er taget d. 21/5 1978.

Her ses den nyetablerede storkerede. 

Der skulle en lift til for at etablere storkereden.
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Af Lars Høeg, på bestyrelsens vegne
Formand, Værestedet i Hjarup ”Det Gode Liv”

Med udgangen af maj måned slutter et kapitel 
i Hjarup. Værestedet ”Det gode liv” i de gamle 
brugslokaler lukker. Værestedet har eksisteret i 6 
år, men nu er det desværre slut.

Den nye skolereform betyder længere skoletid 
for børnene, og dermed reduceres behovet for 
at kunne komme i Værestedet. Værestedet har 
haft åbent på alle skoledage fra kl. 13-17. Efter 
sommerferien må vi forvente, at børnene først 
får fri ved 15-tiden eller måske endda senere 
nogle dage, og så er det ikke sandsynligt at se 
mange børn i Værestedet.

Behovet for Værestedet som vi har set det æn-
drer sig dermed, og som konsekvens har Kolding 
Kommune indregnet nogle besparelser i budget-
tet for Værestederne. For vort vedkommende 
vil det formentlig betyde, at vi mister godt 
50.000 kr. i tilskud allerede fra næste skoleår, og 
dermed er der ikke økonomisk mulighed for at 
videreføre Værestedet i Hjarup.

Det har været en fornøjelse at arbejde med ste-
det og de mange gode mennesker omkring det, 
og vi fra bestyrelsen skal hermed sende en stor 
tak til børn og forældre, og alle Jer der har gjort 
en indsats for Værestedet. Samtidig skal vi sende 
en stor tak til Arne, der som daglig leder har 
været primus motor i opbygningen og driften 
af Værestedet. Vore ældre edb-kursister onsdag 
formiddag har hjulpet med fine bidrag i lokaler-
ne, og har været en del af Værestedets identitet. 
Det har været med til at gøre Værestedet til det 
særlige samlingspunkt i Hjarup, som det oprin-
deligt var meningen – tak for det! 

Vi har forsøgt at få videreført aktiviteten i 
lokalerne i anden regi, men der har ikke været 

levedygtige alternativer på bordet, så nu er der 
tale om ren afvikling.

Værestedet har været drevet i regi af Skande-
rup Hjarup Idrætsforening. SHIF har fra starten 
i 2008 betinget sig, at Værestedet aldrig måtte 
blive en belastning, hverken organisatorisk eller 
økonomisk. Dette mener jeg vi har levet op til, 
og opgaven bliver nu at lukke ned uden økono-
miske tab. Værestedets regler omkring nedluk-
ning findes i vedtægternes § 8:

§8 Foreningen opløses, når mindst 2/3 
af de fremmødte medlemmer på to 
på hinanden følgende generalforsam-
linger med mindst 14 dages mellem-
rum vedtager opløsning. Foreningens 
overskydende midler skal efter ge-
neralforsamlingens afgørelse tilfalde 
ungdomsarbejdet i Skanderup Hjarup 
Idrætsforening.

Værestedet indkaldte således per e-mail til samt-
lige medlemmer den 24. marts til ekstraordinær 
generalforsamling henholdsvis den 8. og den 22. 
april med følgende dagsorden:

Bestyrelsen foreslår i henhold til ved-
tægternes § 8, at Værestedet opløses 
snarest muligt efter fraflytning af loka-
lerne den 31. maj 2014.
Bestyrelsen søger alle aktiver solgt 
bedst muligt, eventuelt ved et samlet 
salg til en anden forening/Værested/
SFO el.lign. Eventuelle overskydende 
midler tilfalder ungdomsarbejdet i 
Skanderup Hjarup Idrætsforening, hvor-
til der også aflægges regnskab over 
nedlukningen.

På de to generalforsamlinger mødte 2 medlem-
mer ligesom der var afgivet henholdsvis 6 og 7 
fuldmagter. Begge punkter blev vedtaget en-
stemmigt den 8. og 22. april, og Værestedet vil 
således blive afviklet. Vi må afvente varmeregn-

Slut med værested  
for børn i hjarup
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rohr apS
Rensning & Service af ventilation
leonrohr@rohrstaal.dk · www.rohraps.dk

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

SønDeraLLé 13 · SteppIng · 6070 CHrIStIanSFeLD
teLeFon: 7559 4322 / 2372 0322

Hjarup 
Maskinfabrik
Tlf. 7559 4154

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

skab m.v. inden vi kan lave et færdigt regnskab, 
men vi forventer vi kan sende et overskydende 
beløb til SHIF efter nedlukning.

Omkring den praktiske rydning af Værestedet 
og afvikling af alle vore fine computere, spil-
lemaskiner, møbler, m.v. håber vi, at vi kan finde 
en samlet løsning, der består i et salg inklusive 
en forpligtelse til total rydning af lokalerne. Vi 
har haft besøg af Kolding Kommunes Ungdoms-
skoler, men de var ikke interesseret.

Vi forventer således en fraflytning per 31. maj i 
god ro og orden, og hvor vi har fundet en samlet 
ordning med salg af aktiverne mod total rydning 
af lokalerne.

Regnskab for drift og afslutning af Værestedet 
per 31. maj vil tilgå Skanderup Hjarup Idrætsfor-
ening og Kolding Kommune.

ny legeplads 
i Hjarup er 
godt på vej

Af Steen Matschke

Kæmpe stort tak til dem der har støttet op 
om den nye legeplads i Hjarup.

Status pt er, at vores byggeansøgning ligger 
ved Kolding kommune til godkendelse.

Så snart projektet er godkendt, vil vi gå i 
gang med at lave den nye legeplads.

Legepladsbarometeret siger nu 147.850 kr. 
Helt fantastisk med så god en opbakning, 
har du endnu ikke støttet legepladsen, har 
du stadig muligheden.

Pengene kan indbetales til Landsbyforenin-
gens konto. Reg. Nr. 7010 konto nr. 4125141 
eller kom forbi Toften 3 med pengene.

Hvis der er nogen der "lige" har ca. 20 m 
ø110 kloakrør eller 20-25 m2 40x40 fliser, 
så send mig en mail på steen.matschke@
hotmail.com

29
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Toften 5
Hjarup . 6580 Vamdrup
Tlf. 7559 4284 . Biltlf. 4021 4284

30

Af Biolog og naturvejleder Thomas Nielsen
Flauenfeldvej 8, 6640 Lunderskov

Jeg købte for snart to år siden et husmandssted for enden af Flauen-
feldvej. Efter en del hegnsarbejde, rydning af krat, slåning af bræn-
denælder med mere har jeg efterhånden fået lidt styr på tingene her-
nede. Nok styr på det til, at jeg gerne vil invitere på en rundvisning i 
de kuperede bakker, der huser en af de mest truede naturtyper i lan-
det - nemlig kuperet overdrev. Nu går der gallowaykvæg og græsser i 
bakkerne, mens mine bier summer rundt mellem blomster, der mange 
andre steder er forsvundet fra vores natur. I området lever også både 
grævling, agerhøne, birkemus, snog og meget andet. 
  
Lørdag den 24. maj kl. 15.00 - 16.30  vil jeg gerne invitere på en tur 
ud på overdrevet i Åkær Ådal for folk i Skanderup, Hjarup og Gelbal-
le. Måske er der endda et par af de ældre deltagere, der kan fortælle 
en historie eller to om husmandsstedet og området. 

tur ud på overdrevet 
D .  2 4 .  m a j  2 0 1 4

tur til overdrevet i åkær ådal

Lørdag den 24. maj kl. 15.00 - 16.30  vil 
jeg gerne invitere på en tur ud på 
overdrevet i Åkær Ådal for folk i Skan-
derup, Hjarup og Gelballe. 

Måske er der endda et par af de ældre 
deltagere, der kan fortælle en historie 
eller to om husmandsstedet og områ-
det.
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Af Lene Tonnesen

Der har været generalforsamling hos Hjarup 
spejderene og spejdercentret, det lykkedes os at 
få 3 personer i grupperådet og grupperådet ser 
nu således ud:

 • Formand og PR   Lene Tonnesen 
75586417 / 21186417

 • Næstformand Bent Poulsen
 • Kasserer Bit Kjeld
 • Sekretær  Regitta Vang Kjær
 • Medlemmer Sten Hansen
  Uve Frank-Jessen
 • Suppleanter  Jette Christiansen

Lone V. Madsen
Morten Højsager 

Vi begynder så småt at gå i gang med bålhytten, 
og I hører nærmere i næste nummer. 

Der er i skrivende stund fuld gang i planlægnin-
gen til årets distriktssommerlejr der foregår ved 
PORT ARTHUR på Fyn. 
Den endelige og bindende tilmelding kommer 
snart. 

Vi er i fuld gang i de enkelte spejdergrupper og 
børnene hygger sig. Bæverne har lige været på 
tur i skoven og det er altid et hit. Ulvene har 
været på ulvelejr, en fed weekend og vi har haft 
8 spejdere

(6-7 klasse)afsted på PL/PA weekend på Lurendal. 

PL/PA er et patruljeleder  / patruljeassistent kur-
sus. Fra Fredag aften til søndag middag.  Der var 
60 unge mennesker samlet. De 4 piger fra Hjarup 
sov sammen – dernede var det opdelt med piger 
og drenge værelser. De 4 drenge var også på 
værelse sammen. Grupperne var opdelt på tværs 
af alle spejdergrupper. 

De havde førstehjælp, var på Hike med rygsæk, 
forkyndelse – lave mini gudstjeneste – De var på 

natløb samt meget andet. En rigtig fed week-
end, men nøj de var trætte da de blev hentet 
søndag. 

Seniorerne har lige været afsted på weekend, de 
sov i shelter og gik bl.a. 10 km. 

Hjarup spejdercenter:
Vedr. Udlejning af spejdercenter/spejderhuset 
kontakt Erik og Mary på tlf. 7559 4042

nyt fra Spejderne

Af Budstikkens bestyrelse

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!

s e l s k a b s l o k a l e r  u d l e j e s

H j a r u p 
M e j e r i

r i n g  t i l  B e n t  P o u l s e n

p å  t l f . :  2 7 1 2  2 3 1 7  f o r  f l e r e 

o p l y s n i n g e r  e l l e r  s e  m e r e  p å 

w w w . h j a r u p . d k

tur ud på overdrevet 
D .  2 4 .  m a j  2 0 1 4
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Lokalblad for Skanderup-Hjarup-gelballe

Bestyrelsen:
Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059
Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852
Korrektur og renskrivning: Inge Friis, Hjarupgårdsvej 4B  tlf. 7559 4010
Kasserer: Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5  tlf. 7559 4770
Suppleant: Ruth Lassen Jessen, Kastanie Allé 47 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 Grafi sk Design, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2014: 19. juni – 21. august – 23. oktober – 11. december

GENERALFORSAMLING 
I  BUDSTIKKEN 

tirsdag d. 6. maj 2014, kl. 19.00 på Forbundsskolen

mød op og giv din mening til kende.

Generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden:
➜ Valg af dirigent.
➜ Formandens beretning.
➜ Kassererens reviderede regnskab.
➜ Indkomne forslag.
➜ Valg af bestyrelsesmedlemmer.
➜ Valg af 2 revisorer.
➜ Eventuelt.

Mette Hauschildt var til 
VM i ½ marathon 

– læs hendes beretning 
inde i bladet
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