
•  Høst/friluftsgudstjeneste ved spejdernes bålhytte i Hjarup 

•  Erik Grip kommer til Skanderup Valgmenighed 

•  Energirigtig landsby i Skanderup – møde på Forbundsskolen

•  Se SHIF efterårsprogram og meld dig til!

•  Skanderup Efterskole har 100 års jubilæum
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Af Line Reinvang

Lørdag d.14 juni var Skanderup Kirkes Kor på ud-
flugt, som afslutning på korsæsonen. Kirkekoret 
er knapt et år gammelt. Det startede sidste som-
mer i forbindelse med ansættelsen af kirkens nye 
organist Line Reinvang. I den forgangne sæson 
har koret medvirket ved julekoncert, luciaoptog, 
fastelavn, påske og spaghetti-gudstjenester i 
kirken.

Udflugten var en gave fra Skanderup Kirke til de 
unge korsangere, som tak for deres store indsats 
i kirken i det forgangne år. 

Udflugten startede med, at alle korsangerne 
mødtes med deres organist på Lunderskov 

Station, og derefter gik turen mod Odense med 
tog.  Vejret var godt og smukt så det også ud, da 
vi krydsede Lillebælt. En fra koret betroede mig 
også, at det var første gang hun prøvede at køre 
med tog. Vi kom til Odense i god tid til forestil-
lingen i Odense Teater, som vi skulle se. Det var 
forestillingen ” Tjener for 2” som var på plaka-
ten.

Det var en rigtig sjov ” fald-på-halen-komedie”. 
Skuespillerne var rigtig dygtige, og selv om fore-
stillingen varede 2 timer og 40 min, var det ikke 
noget problem for børnene at sidde stille fordi 
de var så godt underholdt. På vejen hjem spiste 
vi pizza i toget, som vi havde købt i nærmeste 
pizza-restaurant på vej til Banegården. Da vi 
kom hjem, var alle mætte, trætte og glade og vi 
ønskede alle hinanden en god sommer.

En dejlig dag  
i Odense med 
Skanderup Kirkes Kor

Efter sommerferien starter kirkekoret igen 
deres korprøver, hver onsdag eftermiddag 
i kirkehuset. Hvis man er interesseret i at 
høre mere kan man kontakte kirkens orga-
nist Line Reinvang. Tlf : 26 83 88 73
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Af Axel Davidsen Jessen

Skanderup grundtvigske Valgmenighed vil sam-
men med Skanderup Efterskole gerne invitere 
alle til tre Grundtvigs arrangementer på Skande-
rup Efterskole.

Det er vores håb, at disse arrangementer vil være 
med til at øge forståelsen for Grundtvigs store 
betydning for vor tids danske skole, kultur og 
tænkemåde.

Der opkræves kun entre ved koncerten med Erik 
Grip. Ved de to andre er der gratis adgang.
Vi håber, at mange vil komme og alle er vel-
komne.

Grundtvig 
på SKanDErup EfTErSKOLE

EriK Grip OG GrunDTViG
2. november 2014 kl .  19.30 

Vi har valgt at indlede Grundtvigs aftnerne 
med at invitere en af vores ypperste vise-
sangere Erik Grip, der i adskillige årtier har 
glædet et utal af mennesker med sine me-
lodier til og fortolkninger af danske digte, 
sange, salmer og viser. Siden ”Frank Jægers 
Viser” fra 1975 er det blevet til mere end 
28 udgivelser, hvoraf Grundtvig albummet 
”De Levendes Land” er det mest solgte.

 Det er jo Grundtvig, der er omdrejnings-
punktet og der er næppe tvivl om, at vi 
denne aften både vil blive budt ”Velkom-
men i den grønne Lund” og høre sangen 
”Hvad er det min Marie”. Sidstnævnte 
skrevet af Grundtvig til sit livs store kærlig-
hed Marie Toft.

Entre:  80 kr. inkl. kaffe.  
Et glas vin i pausen 20 kr.

4
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GrunDTViGSKE  
SKOLETanKEr OG DET  

SEnMODErnE SaMfunD 

ulrik Overgaard, præst i Skibet ved vejle.  
ph.d. århus universitet. 

1.  februar 2015 kl .  19.30

Foredraget undersøger, om Grundtvigs skoletan-
ker kan bruges i vor moderne tid. Kan vi i dag 
lære noget nyt af at tænke Grundtvig ind i vores 
tid? 

Jo mere man arbejder med Grundtvig, jo mere 
opdager man, at kontrasten mellem Grundtvigs 
verden og vores ikke er så stor, som man umid-
delbart skulle tro. Tværtimod betoner en række 
af de nyeste strømninger indenfor både pæda-
gogikken og sociologien i dag netop aspekter, 
der er centrale i Grundtvigs skoletanker. 

Der gives i foredraget eksempler på disse aspek-
ter, så det fremhæves, hvordan man også i dag 
kan argumentere ganske stærkt for Grundtvigs 
fortsatte relevans i en dansk senmoderne skole-
tradition.

Gratis entre inkl. kaffe.

Grundtvig 
på SKanDErup EfTErSKOLE

GrunDTViGS LiV  
OG TEOLOGi

Henrik Wiig-poulsen,  
domprovst i Odense

30. november 2014 kl .  19.30

Tidligere præst i Lejrskov og nuværende 
domprovst Odense Henrik Wiig Poulsen 
kommer og fortæller om Grundtvigs liv og 
teologi.

Alle som kender Henrik Wiig Poulsen ved, 
at han med sin imponerende viden om 
præsten digteren, forfatteren, filosoffen, 
politikeren og skolemanden, forstår at 
tegne et nuanceret og levende billede af 
Grundtvigs mangesidede personlighed.

Fortællingen vil blive krydret med anek-
doter og eksempler på den originalitet og 
styrke som prægede Grundtvigs liv. 

Der er ingen tvivl om, at denne aften vil 
forøge en forståelse af, hvilket kæmpe 
fodaftryk Grundtvig har sat på dansk fol-
kelighed og kristendom. Et aftryk som den 
dag i dag på mange måder præger vores 
folkekirke og begrebet at være dansk.

Gratis entre inkl. kaffe.

5

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 fly-jib

fældehoved- Træfældning
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Af Kirsten Rungholm

Over hele landet var der søndag d. 24. august 
mulighed for at få en guidet løbetur på spor i 
skoven. 

Hjarup Trail Runners var vært i Kolding, hvor 
turen udgik fra Løverodde og ca. 40 glade og 
friske løbere var mødt op. Finn Thomsen og Jan 
Hauschildt ledte løberne rundt i den meget flot-
te natur og alle havde en god og hyggelig tur.

Trail løb foregår primært på små spor i skoven, 
ved stranden og i det hele taget alle steder hvor 
underlaget ikke er asfalt. 

Hjarup Trail runners var vært ved 

"intro til Trailløb"



8

Husk starten på cafe 
eftermiddagene er 
6. oktober kl. 14.00 
i Mejeriet.

På gensyn
Inger, Jenny, 
Ester, Johanne 
og Else-Marie
Kaffeholdet

CafE 
E f T E r M i D D a G 

i Hjarup

Af Inge Friis, på vegne af brugerne

Til alle pensionister – og andre, der har tid og 
lyst til hygge og til at lære nyt.

Da vi i foråret måtte erkende, at Værestedet i 
den gamle brugs måtte lukke, blev vi lidt pani-
ske. Vi havde været så glade for at kunne bruge 
lokalerne der samtidig med, at vi havde følt os 
meget velkomne. Vi var nervøse for, at det var 
slut med vores vante onsdagshygge i Det åbne 
Værested. Den nervøsitet blev gjort til skamme, 
da vi først fra Mejeriets bestyrelse og senere fra 
menighedsrådet fik at vide, at vi også var vel-
komne der. Både på Mejeriets galleri og i Kirke-
laden – det er luksus. Tak for det.

Da Kirkeladens lokaler er i stueplan, har vi valgt 
at sige ja tak til det, og den nye sæson starter 
derfor i 
Kirkeladen onsdag den 10. september kl. 9.00
hvor alle, der har tid, lyst og lejlighed er vel-
komne.

Mødetid og sted er altså fremover hver onsdag 
kl. 9.00 til ca. 11.30 i Kirkeladen. Kaffe ca. kl. 
10.30.

”Overskriften” for vores samvær er stadig Du 
kan noget, som jeg gerne vil lære ..., og det gæl-
der på mange områder, det kan være:
• et strikketøj, der driller
• hvordan gør jeg lige det på min pc?
• de digitale krav
•  hvordan bestiller jeg biblioteksbøger på min 

pc?
•  billedbehandling
•  udformning af flotte kort/indbydelser mm
•  nye kageopskrifter
•  strikkeopskrifter fra nettet
•  og hvad vi ellers kommer i tanke om

og så er der kaffen, det er bare hyggeligt. Der er 
man velkommen til at deltage uden forpligtelse 
til at være med til noget af det andet – bare man 
vil betale 10 kr.

n y  S æ S O n  f O r 

”onsdagsklubben”
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Hus i Hjarup udlejes
Godt rødstenshus udlejes pr. 1. februar 
2012.
Stueplan: Køkken, bad, soveværelse og 2 
stuer. Ovenpå stort loftsrum samt 1 til 2  
værelser. Desuden er der garage, udhus 
samt ekstra værelse.
Husleje 4.000,-kr. pr. måned + forbrug.
Henvendelse tlf. 20678765

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

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

Af Bodil Høeg

Fredag den 22. august havde Landsbyforeningen 
i Hjarup inviteret til både indvielse af den nye 
legeplads og grill aften, så der var dømt fest … 
og fest blev der.

Kl. 16.30 skinnede solen, Dannebrog var hejst, 
og de mange flag og balloner gav et ekstra 
festligt udtryk. Ca. 50 børn havde taget deres 
forældre og nogen bedsteforældre med på lege-
pladsen. Bent Paagaard, formanden for Lands-
byforeningen, bød velkommen, og takkede de 
mange sponsorer, som har bidraget til, at lege-
pladsen nu er en realitet. Lokale virksomheder, 
mange lokale borgere, Sydbank, nordea Fonden 
og Kolding Kommune har bidraget med penge-
gaver, og lokale virksomheder og Tuborg Fondet 
har bidraget med sand, fliser og de fine bænke. 

Inden snoren kunne klippes, gik ordet til borg-
mester Jørn Pedersen, der takkede Hjarup 
Borgerne for deres initiativ og indsats. Borgme-
steren havde besøgt hjarup.dk og også fået et 

indtryk af den vilje, det fællesskab og den store 
aktivitet, der præger Hjarup. Han ønskede os til 
lykke, og vi lovede at vende tilbage med nye an-
søgninger til Kolding Kommunes landsbypulje!

Herefter blev legepladsen officielt åbnet med 
rutchetur og hop på hoppepuden, og der var 
godt gang i alle elementerne på pladsen. Legen 
blev for en kort stund afbrudt, da HjemIs bilen 
kom forbi med is til både små og store børn. Tak 
for det!

Alt i mens legen var god og solen skinnede, 
blev der tændt op i grillen. Årets grillfest blev 
en naturlig forlængelse af indvielsen, og rekord 
mange, over 110 deltagere, havde valgt at blive 
til den lækre grill-buffet. 

Landsbyforeningen er rigtig glad for resultatet 
og opfordrer alle, både børn og voksne, unge 
som gamle, til at besøge Mejerihaven og bruge 
legepladsen. Det er vores alle sammens, og sam-
men skal vi passe godt på den!



Krea klubben 
laver kreativt 
mad til Spis sammen i Hjarup!
D aT O  D .  7 .  O K T O B E r  2 0 1 4

Tilmelding senest d. 1. oktober til Liselotte Dejgaard 
Poulsen,  
tlf 20848955 – gerne på sms.  
Pris 65 kr for voksne og 35 kr for børn

Menu: Grøntsagsfyldt lasagne med spændende salat 
og flutes. Herefter kreative Cup Cakes til kaffen. 

Af Maria König

fredag d. 24. oktober kl. 17.00 i Hjarup 
Kirke

En kort gudstjeneste i børnehøjde.
Bagefter er der aftensmad i Kirkeladen. 
Gudstjeneste og aftensmad er for hele 
familien. 

SpiS 
med Gud

12
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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

13
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uge 35 25. august til 31. august noter
Mandag d. 25.08. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet 

Kl. 17.15-18.45 Spejder i Hjarup: Opstart Bævere 
Kl. 19.00-20.30 Spejder i Hjarup: Opstart Ulvene

Tirsdag d. 26.08. Kl. 19.00-21.00 Spejder i Hjarup: Opstart Troppen

Onsdag d. 27.08.

Torsdag d. 28.08.

Fredag d. 29.08.

Lørdag d. 30.08.

Søndag d. 31.08.

uge 36 01. september til 07. september noter
Mandag d. 01.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 02.09.

Onsdag d. 03.09. kl. 19.00 Energirigtig landsby på Forbundsskolen,  
kl. 16.45 Opstart af SHIF MInI spring 
Kl.17.50 opstart af SHIF Spring Kids

Torsdag d. 04.09.

Fredag d. 05.09. Kl. 16.00 Farveladen. Vi laver æblemarmelade

Lørdag d. 06.09.

Søndag d. 07.09.

uge 37 08. september til 14. september noter
Mandag d. 08.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 09.09.

Onsdag d. 10.09. KL. 9.00 - 11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 11.09.

Fredag d. 12.09. Kl. 16.00 Farveladen. Dekoration af æbleglas

Lørdag d. 13.09.

Søndag d. 14.09. kl. 10.30 høst/frilufts gudstjeneste i Hjarup ved spejderhuset med frokost

uge 38 15. september til 21. september noter
Mandag d. 15.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet 

Kl. 19.30 opstart på SHIF Fit4fun
Tirsdag d. 16.09. kl. 19.30 opstart på SHIF Pilates

Onsdag d. 17.09. KL. 9.00 - 11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 18.09. kl. 19.30 Opstart på SHIF Yoga

Fredag d. 19.09. Kl. 16.00 Farveladen. Flyvemaskiner

Lørdag d. 20.09. Kl. 14.00-17.00 Skanderup Efterskolens 100 år jubilæum

Søndag d. 21.09.

uge 39 22. september til 28. september noter
Mandag d. 22.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 23.09.

Onsdag d. 24.09. KL. 9.00 - 11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 25.09.

Fredag d. 26.09. Kl. 16.00 Farveladen. Pynt af peberfrugter og pærer

Lørdag d. 27.09.

Søndag d. 28.09.
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uge 40 29. september til 5. oktober noter
Mandag d. 30.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 30.09.

Onsdag d. 01.10. KL. 9.00 - 11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 02.10.

Fredag d. 03.10. Kl. 16.00 Farveladen

Lørdag d. 04.10. Kl. 18.00 Efterårsfest i Skanderup,  
Distriktsturnering for Bæver og Ulve i Marielundsskoven

Søndag d. 05.10.

uge 41 6. oktober til 12. oktober noter
Mandag d. 06.10. Kl. 14.00 Cafeeftermiddag 

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Tirsdag d. 07.10. kl. 18.00 Spis Sammen i Hjarup, Kreaklubben laver maden.

Onsdag d. 08.10. KL. 9.00 - 11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 09.10.

Fredag d. 10.10. Kl. 16.00 Farveladen. Ansigtsmaling og forældrekaffe

Lørdag d. 11.10.

Søndag d. 12.10.

uge 42 13. oktober til 19. oktober noter
Mandag d. 13.10. Skolenes Efterårsferie.  

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Tirsdag d. 14.10. Skolenes Efterårsferie

Onsdag d. 15.10. Skolenes Efterårsferie

Torsdag d. 16.10. Skolenes Efterårsferie

Fredag d. 17.10. Skolenes Efterårsferie

Lørdag d. 18.10.

Søndag d. 19.10.

uge 43 20. oktober til 26. oktober noter
Mandag d. 20.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 21.10.

Onsdag d. 22.10. KL. 9.00 - 11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 23.10. Deadline på Budstikken

Fredag d. 24.10. Kl. 16.00 Farveladen.  
Kl. 17.00 spis med Gud i Hjarup

Lørdag d. 25.10.

Søndag d. 26.10.

uge 44 27. oktober til 2. november noter
Mandag d. 27.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 28.10.

Onsdag d. 29.10. KL. 9.00 - 11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 30.10.

Fredag d. 31.10. Kl. 16.00 Farveladen. Bolchekogeri

Lørdag d. 01.11.

Søndag d. 02.11. kl. 19.30 Erik Grib og Grundtvig på Skanderup Valgmenighed



i frilandsbørnehaven 
Enghøj har vi haft en 
fantastisk sommer!
Af Ilse Lorenz, børnehaveleder

Vi har leget og hygget i de mange solskinstimer.
I juni afholdt vi en dejlig Cirkusdag hvor foræl-
dre og søskende var indbudt – og alle artister 
gjorde det fantastisk godt!

16



5. september  Vi laver æblemarmelade 
  Sælges ved Høstgudstjenesten 

d. 14.9
 
12. september  Vi skal dekorere æblemarme-

ladeglassene, så de er klar til 
salg

  Forældrecafé Alle forældre er 
meget velkommen til at nyde 
en kop kaffe og en snak i køk-
kenet.

 
14. september  HøSTGuDSTJEnESTE  

kl. 10.30 med kirkefrokost
 
19. september  Vi laver seje flyvemaskiner  

– og prøver dem af.
 
26. september  Vi dekorerer peberfrugter og 

pærer
 
3. oktober  Store bagedag.
 
10. oktober  Kom og blive malet i ansigtet.
  forældrecafé  

Alle forældre er meget 
velkomne til at nyde en kop 
kaffe og en snak i køkkenet.

 
17. oktober  EfTErårSfEriE
 
24. oktober  SpiS MED GuD
  Børnene møder i Farveladen 

kl. 16.00, hvor vi forbereder 
spisningen.

  Forældre og andre, der har 
lyst til at være med, kommer 
til kirken kl. 17.00, hvor der 
afholdes gudstjeneste. Efter 
den korte gudstjeneste er alle 
velkomne til at spise med i 
Kirkeladen. Det koster 20 kr. 
pr. person.

31. oktober  Bolsjekogeri 
Medbring et lille glas med låg.

 
7. november  Vi laver juleudsmykning  

til kirken.
 
14. november  Det er meget hemmeligt vi 

laver julegaver
 
21. november  Det er stadig meget  

hemmeligt
 
28. november  Så pakkes julegaverne ind
  Forældrecafé Alle forældre er 

meget velkomne til at nyde en 
kop kaffe og en snak i køk- 
kenet.

 
29. november  1. søndag i advent  

Gudstjeneste kl. 14.00
  Farveladebørnene deltager 

med et lille optrin. Vi håber, 
der kommer rigtig mange 
Farveladebørn i kirke.

 
5. december  JuLEafSLuTninG  

Vi bager pebernødder. 
  Forældrene er velkomne til  

at komme og spise risengrød 
kl. 17.30.

 
16. januar OpSTarT EfTEr JuL

program for farveladen 
September-december 2014 · fredage kl. 16.00-17.30

17
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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

Af Johan W. Helms, på udvalgets vegne 

Der er fortsat gang i arbejdet for at få en hal ved 
Forbundsskolen. Arbejdsgruppen holder jævnligt 
møder, og vi er løbende i kontakt med forvaltnin-
gen og politikerne. Lige nu arbejder byrådet med 
budgettet for 2015, og det bliver spændende at 
se, hvordan hallen bliver prioriteret.

Fra politikere hører vi nu, at det vil være en for-
del, hvis der kan findes en medfinansiering til hal-
len. Idrætsforeningen er klar med en medfinan-
siering, som forvaltningen har foreslået anvendes 
til indretning af en kommende hal, og derudover 
vil vi forsøge at finde flere, der vil støtte hallen 
økonomisk. Arbejdsgruppen for en hal i Sjøllund 
er blevet kontaktet for at høre, om de vil være 

Hal ved 
forbundsskolen

med i ansøgninger til fonde o.l. Vi tror, at to pro-
jekter i tæt samarbejde har større chancer for at 
få tilskud.

Der er lige udarbejdet en flyer om arbejdet for 
en hal. Denne flyer udsendes snarest. Derudover 
oprettes der en hjemmeside www.halnu.dk hvor 
arbejdet for hallen kan følges. Hjemmesiden for-
ventes klar i løbet af kort tid.

Vi modtager gerne idéer og forslag til, hvordan vi 
kan få mere fokus på vores hal. Henvendelser kan 
ske til en fra udvalget, der består af: Peter Møller, 
Jesper Lund Clausen, Lene Brandt, Jan von Rüden, 
Marianne Baltsersen, Johan W. Helms.
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HOLD DiG OriEnTErET på:

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

· vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk ·

Hal ved 
forbundsskolen
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første skoledag på forbunds-
skolen bød i år på regnvejr
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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



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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Af Bodil Høeg

Der var lovet opgaver til alle til arbejdsdagen 
på Mejeriet, og alle var i gang fra morgenstun-
den. Den annoncerede arbejdsdag blev udvidet 
til to, og vi havde i år valgt at koncentrere os om 
legepladsen.

Der var opgaver til alle, børn og voksne, selv 
hunden Henry, der flittigt gravede med!

Der blev bl.a. opsat kant ved legpladsen, hop-
pepuden blev monteret, kantsten ved de nye 
træer blev sat, borde-bænkesæt blev samlet, der 
blev luget, hakket, revet og fejet og 90 m3 sand 
fordelt.

På alle arbejdsstationer var der god energi og 
højt humør, og en stor glæde at spore for det, 
der er i vente.

Køkkenholdet forkælede os med lækker frokost 
og kage til eftermiddagskaffen.

1.000 tak til alle deltagere for jeres tid og 
kæmpe indsats :-)

arbjdsdage i Hjarup
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nyt fra Spejderne
Af Lene Tonnesen

Hjarup spejderne var på distrikts sommerlejr på 
Port Arthur på Fyn i uge 28, med temaet MOD 
nYE GRÆnSER. Der var 350 spejdere på lejren. 

Vi var af sted med 21 trop/senior spejdere, 10 
bævere og 6 ulve og 10 ledere, da vi var flest. En 
rigtig dejlig uge, og vi må endnu engang kon-
statere at vi har fantastisk dygtige trop/senior 
spejdere i Hjarup gruppen. 

Lørdag ankom vi og der skulle etableres lejr-
plads, vores spejder blev færdig med deres lejr-
plads lørdag, selvom de havde søndag formid-
dag til rådighed, de mente de kunne ligeså godt 
fortsætte nu de var i gang. 

De er dygtige til at samarbejde og lave aftens-
mad, en ren fornøjelse at være på lejr med dem. 
De var på hike, og der var nogen i staben der 
havde målt forkert så i stedet for 20-30 km over 
2 dage blev det til lige knap 50 km, som vores 
spejdere klarede flot, de største havde endda 
energi til natløbet. Onsdag ankom vores ulve og 
torsdag vores bævere, de sov også i telt på deres 
egen lejrplads, og hyggede sig og nød at være 
på lejr. 

Der var markedsdage og fredag fællesdag, hvor 
der skulle dystes og der kunne vindes ting til 
frokosten. Pga. det meget flotte danske sommer-
vejr blev fredag eftermiddags program aflyst og 
erstattet med vandkamp, til glæde for store og 
små. 

Fællesdagen sluttede af med helstegt pattegris, 
kartofler og salat samt fælles lejrbål. Dejligt at 
se hvordan alle store og små kommer godt ud af 
det med hinanden og drager omsorg for hinan-
den. 

Hjarup spejderne gjorde sig rigtig positivt be-
mærket på lejren, de vandt flere af fotokonkur-
rencerne, den ene gruppe vandt myggeløbet, 

Senior vandt deres løb, og Anjas bæver stamme 
vandt for flotteste borddækning om fredagen. 
Samt vi fik positive bemærkninger for så hurtigt 
vores spejdere havde etableret lejrplads. Det en 
fornøjelse at være en del af HJARUP SPEJDERnE, 
samtidigt skal der lyde en STOR TAK til alle jer 
ledere, for uden jer ingen dygtige spejdere i 
Hjarup.

1000 tak for en dejlig lejr til alle jer spejdere og 
ledere, det er som altid en fornøjelse at være 
med på lejr. 

nu står en ny sæson for døren – Spejderopstart 
i uge 35 – se anden steds, vi håber at se rigtig 
mange både nye og gamle spejdere. 

Ja nu er det nu, vores bål hytte som vi har talt en 
del om, er så godt som færdig, og det skal jo fej-
res med maner. Vi prøver noget helt nyt i Hjarup 
– hvem ved om det ikke bliver en ny tradition i 
Hjarup at holde friluftsgudstjenste. 

Søndag d. 14 September flytter høstgudstjene-
sten op til Hjarup spejdercenter, nærmere beteg-
net ved bål hytten – se programmet for dagen 
her i bladet. 

Vi glæder os til den 14. september og håber at se 
rigtig mange af jer. På gensyn.  

Sæt kryds i kalenderen den 29. november hvor 
der er Julestue, mere om det i næste Budstikken. 

 



i n D V i E L S E  a f 

Hjarup Spejdernes 

bålhytte
Søndag d. 14. september ved  
Spejderhuset, østergårdsvej 10,  
Hjarup, 6580 Vamdrup
alle er velkomne – uden forpligtelse

prOGraM:
•  Høst/friluftsgudtjeneste kl. 10.30
•  Under gudstjenesten er der indsamling 

af høstoffer
•  Herefter bliver frugt og blomster solgt til 

samme formål som høstofferet
•  Efter gudstjenesten er der  

officiel indvielse af bålhytten
 
Frokost for alle
 
Herefter er der spejderaktiviteter
 
Ved gudstjenesten benyttes bålhytten og 
masteteltet. Der placeres halmballer som 
siddepladser, men tag gerne selv en stol 
med.
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HJARUP SPEJDERCEnTER, ØSTERGÅRDSVEJ 10, HJARUP, 6580 VAMDRUP

Kunne du tænke 
dig at ...
... udfordre dig selv
... være en del af fællesskabet
... opleve naturen
... kæmpe mod andre
... udvikle færdigheder

alt det er vi stolte af at kunne tilbyde hos 
KfuM-spejderne i hjarup

Opstart uge 35
•  Bæver ( 0. og 1. Klasse )  

mandage kl. 17.15 - 18.45  
Kontakt person: Anja Kjeld 4160 2127

•  Ulve (1. og 2. Klasse )  
mandage kl. 19.00 - 20.30  
Kontakt person: Tina Petersen 6069 7544 

•  Junior/trop ( 4. – 7. Klasse )  
tirsdage 19.00 – 21.00  
Kontakt person: nina Frank-Jessen 4017 5011 

•  Senior ( 8. Klasse - op) 
Mødes ca. hver 4. Tirsdag.  
Starter tirsdag d. 26. august  
Kontakt person: Lone nygård 2987 5657

Bemærk: Distriktsturnering for bæver og ulve i 
Marielundskoven er lørdag d. 4. oktober 2014.
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fit4fun
Sted:  Skanderup Hjarup Forbundsskoles  

gymnastiksal
Tid:  Mandag kl. 19.30-20.30, Opstart 15. 09.14
Medbring:  Vand. Sko med en rimelig glat bund, 

så du kan twiste på gulvet, uden at 
fødderne sidder fast.

Instruktør:  Mette Hougesen
Pris:  500 kr. for hele sæsonen 

Er du på udkig efter en træningsform, hvor du 
får sved på panden, bevæger dig til god musik, 
og har det sjovt – så er Fit4Fun noget for dig. 
Timen vil være meget Zumba-inspireret, hvor 
vi danser til en blanding af latinamerikansk og 
international musik. Merengue, Salsa og Reg-
gaeton er nogle af de musikarter, der anven-
des. Timen er opbygget i intervaller, med enkel 
koreografi med både hurtige og langsomme 
rytmer.
Du behøver IKKE at være god til at danse eller 
være i super form, når du starter. Formen kom-
mer hen ad vejen, imens vi danser og har det 
sjovt. 
I slutningen af timen vil der være øvelser for 
mave/ baller/ lår, inden vi strækker ud.
Efter en time med Fit4Fun, skulle du gerne tage 
hjem med sved på panden og et smil på læben.

yoga
Sted:  Skanderup Hjarup Forbundsskoles gymna-

stiksal
Tid:  Torsdag kl. 19.30-20.30 – opstart d. 18.09.14
Pris:  500 kr. for hele sæsonen. 
Medbring:  tæppe (yogamåtte er til rådighed)
Instruktør:  Lise Maarsøe 

Vel mødt til yoga som er for både kvinder og 
mænd – ung som ældre. Yoga handler om at 

forene og skabe harmoni mellem 
krop, sind og bevidsthed. I yogatimen 

vil vi arbejde med udstrækning, styrkelse af 
kroppen, balance, smidighed, fordybelse og 
afslutningsvis afspænding. Dette hold henven-
der sig mest til nybegyndere, alle er dog meget 
velkomne :-) 

pilates
Sted: Skanderup ny Friskoles gymnastiksal
Tid: Tirsdag kl. 19.30-20.30, opstart 16.09.14
Pris:  500 kr. for hele sæsonen
Medbring: evt. håndklæde
Instruktør: Connie navne

Pilates er et træningssystem af kombinerede 
stræk- og styrkeøvelser. Formålet med øvelserne 
er at øge kropskontrollen/nerveledningen, gøre 
musklerne stærke og smidige og derigennem 
afbalancere kropsholdning, øge balance, og ikke 
mindst forbinde krop og bevidsthed.
Pilatesøvelser fokuserer på træning af centret af 
kroppen – mavens og ryggens muskler. Øvel-
serne laves stående, siddende eller liggende og 
kan laves både med og uden brug af redskaber, 
bl.a. bolde i forskellige størrelser. Øvelserne 
foregår langsomt og kontrolleret, og vil blive 
bygget gradvist op så alle kan være med. Der vil 
desuden indgå bevægeligheds træningselemen-
ter fra Z-health og som noget nyt kommer der 
indslag hvor pulsen skal op.

SHif’s programmet 
for efterår /vinter 
2014/2015

1. hold koster 500,- 2. hold 750,-. dvs. 2. hold 

er til ½
 pris. 

Spørgsmål kan rettes til Connie navne Shif, 

25867275. Holde øje med seneste nyt på hjem-

mesiden shifsport.dk.
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Mini Spring 
Sted: gymnastiksalen, Skanderup Hjarup 
Forbundsskole
Tid: Onsdage kl 16:45 - 17:45 med start d. 
03. september, 2014 
Hvem: 0. – 1kl.
Trænere: Mie & Hans Henrik Brask Kunak

Et springkoncept kan være mange ting – 
saltoer på kryds og tværs, store spring, der 
rammer takter i musikken eller blot mange 
gymnaster der laver en simpel øvelse og 
alligevel skaber en stor effekt. På dette års 
springhold vil vi kigge på springkonceptet 
og dets mange facetter og hvordan krea-
tivitet kan få selv den ringeste gymnast på 
holdet til at føle sig som en vigtig del at 
det store billede.
Så hvis du vil være med til at hoppe, 
danse, lege og springe, så mød op til en 
sjov time.
KOM og vær med, vi skal have sved på 
panden, speederen i bund, smil på læben, 
og springglæden i top.

Spring Kids
Sted: gymnastiksalen Skanderup Hjarup 
Forbundsskole
Tid: Onsdage kl 17:50 - 19:00, start d. 03. 
september 2014 
Hvem; Spring Kids 2. - 4. kl.
Trænere: Mie & Hans Henrik Brask Kunak

På årets Spring Kids skal vi arbejde med 
rytmeserier og de færdige spring. I ryt-
meserierne arbejder vi i planer/retninger 
og med forskellige opstillingsformationer. 
Springene bliver uden de mange hjæl-
peopstillinger, så gymnasterne skal til at 
springe ”rigtigt” og gøre mere selv - bør-
nene får lov til at mærke og bruge deres 
kræfter.
Så hvis du vil være med til at hoppe, 
danse, lege og springe, så mød op til en 
sjov time 
Vi glæder os til at sætte i gear og trykke 
speederen i bund sammen med jer!

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

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

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

„MASKINBRODERI”
v/Gerda Jensen

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

www.skovhojmaskinbroderi.dk

SKOVHØJ LOGO



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
Korrektur og renskrivning: Ruth Lassen Jessen, Kastanie alle 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 hja-
rup.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: 23. oktober – 11. december

Børnene I Frilands-
børnehaven Enghøj har 

nydt sommeren!


