
•  Over 100 til Efterårsfest i Skanderup

•  Stegt fl æsk til Spis sammen i Hjarup d. 19. november

•  2 nye private dagplejere i Hjarup

•  Nyt fra SHIF og Forbundsskolen
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Af Anne Marie Pedersen, leder af Trekløveren

I foråret gik forældrebestyrelsen og personalet i 
gang med at forberede dette års sensommerfest. 
Det blev besluttet at der, ligesom de seneste par 
år, skulle samles gevinster ind til en tombola. 

Sensommerfest i 
Daginstitutionen Trekløveren

vi sender en stor tak til sponsorerne:

 •  Middelfart Spare-
kasse

•  Bike Buster City 
Kolding

•  Stark Byggemar-
ked

•  Morten Hinrichsen
•  Michael Vesterga-

ard
•  KamillaRasmus-

sen.dk
•  Trim service A/S
•  Tonnesen Herretøj 

Vamdrup
•  Arne Flugt 

Sørensen
•  Nærbutikken 

Lunderskov
•  Trolden Bryghus
•  Frisør Kælderen
•  Sawadee ThaiMas-

sage
•  JBYJ Interantional
•  Holk Intercoiffure
•  Heli Smørrebrød
•  Guldbageren Lun-

derskov
•  Danske Bank
•  Toft`s blomster
•  Autocentralen.

com
•  Hårsaxen

•  Thiele Optik
•  Buddy legetøj
•  Sportigan
•  Hair Cell
•  Star Nails
•  Fri Bike Shop
•  N.O.1,  Vamdrup
•  Vamdrup biler
•  Peking Grill
•  Salon Jasmina
•  Stalden Cafe og 

Bar
•  Indian Hut
•  Rema 1000 Seest
•  Fashion Bags
•  BR legetøj
•  Sydbank
•  Skoringen
•  Tegllund
•  Delicious
•  Taste It
•  Nykredit
•  Bygma
•  Sandies
•  Frøs Bank
•  ByRasmussen
•  ABC Glas
•  Bones
•  Sanistål
•  ByHansen
•  1KUP.dk
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Derudover skulle der også være ponyridning, 
guldgravning og trillebør-ringridning. Hen over 
sommeren fi k bestyrelsen og personalet samlet 
en masse gevinster, så der var 300 fi ne gevinster i 
tombolaen i fredags. Festens overskud skal gå til 
nye ting til børnenes legeplads.

Festen startede med, at alle børnene var klædt ud 
og sang en indianersang for gæsterne. Børnene 
havde øvet i fl ere uger, og de sang højt og fl ot. 
Enkelte dansede også :-) 

Efter sangen bød formanden velkommen og der-
efter gik aktiviteterne i gang.

Sensommerfest i 
Daginstitutionen Trekløveren

ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk



Klinik KosWell By Anja Lykkehus Nielsen åbnede 
10. februar i år på Lurendalsvej 5 i Ødis Bram-
drup.

Anja har de sidste par år brugt tiden på at ud-
danne sig til kosmetolog. Uddannelsen er blevet 
taget hos Skønhedshuset i Vejle. Anja tager 
løbende kurser for at dygtiggøre sig. Nu har nu 
åbnet sin egen klinik hjemme ved privaten. 

Klinik KosWell (Kosmetolog og Wellness) er en 
klinik, hvor man kan få lavet ansigtsbehand-
linger, farvning af vipper og bryn inkl. retning, 
makeup, voks-behandlinger, massage-behand-
linger, manicure og pedicure (hænder og fød-
der). Derudover er der mulighed for at opleve 
KosWell’s helt unikke events, hvor en gruppe på 
3-6 personer kan komme en hel dag og blive for-
kælet med behandlinger samt afslapning i pool 
og Wellness området, som ligger i forbindelse 
med klinikken. Her vil der bydes på forfrisknin-
ger under hele opholdet. Der er fl ere forskellige 
events-pakker, alt afhængig af hvad man ønsker. 
Klinik KosWell er det helt rigtige til krop og sjæl, 

Kosmetolog og Wellness
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hvis man virkelig ønsker sund hud, nydelse og 
afslapning i naturskønne omgivelser. Anja er 
en åben, glad og positiv person, hvor man altid 
føler sig velkommen, og hendes klinik ligger helt 
fantastisk. Virkelig et besøg værd. 

Anja forhandler alle Dermalogica’s hudpleje-pro-
dukter, samt Jane Irendale mineralsk makeup- 
produkter & skønne lakker fra vinylux. Se mere 
på www.koswell.dk eller kontakt Anja for en 
uforpligtende snak på 40-114 700. Det er også 
muligt at følge klinikken på facebook. 
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nytårsløbet i Hjarup – er ikke kun for løbere…

Social løbe eller gå-tur i skoven. Tag familien, 
barnevogn og babyjogger med.

Søndag, d. 28. december 2014, kl. 14.00

Vi mødes på Mejeriet kl. 14.00 og går eller løber 
en tur i skoven. Der er ruter på 5, 8 eller 10 km. 
Hvis vejret tillader, så tag ski eller kælken med. 
Bagefter så hygger vi på Mejeriet med saft, bol-
ler, champagne og Karen´s kransekage.

Pris kr. 15,- for børn og kr. 35,- for voksne, beta-
les ved fremmøde. 
Yderligere betales kr. 10,- for leje af Mejeriet per 
person. Tilmelding på kisser@dat.dk

Arrangementet fi nder sted på Mejeriet i Hjarup, 
Hjarup byvej 16, 6580 Vamdrup. Find Hjarup 
runners på www.hjarup.dk under foreninger og 
netværk og på Facebook
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Nyt dagpleje-tilbud i Hjarup pr. 1. april 2015

privat dagpleje
Mit navn er Liselotte Dejgaard Poulsen.
Jeg bor i Hjarup sammen med min mand 
Bent og vores søn Lasse.

Jeg har været kommunal dagplejer i 7 år.
Pt. læser jeg pædagogisk assistent.

Jeg drømmer om at åbne privat dagpleje pr. 
1. april 2015

Jeg kan tilbyde:
• Kærlige og trygger rammer i eget hjem.
•  En stor have med plads til leg og udfol-

delse.
•  Naturskønne omgivelser til at tage på 

opdagelse i.
•  Et stort og lyst legeværelse.

En dagligdag med fokus på:
•  Omsorg, nærvær og barnets udvikling.

Jeg gør brug af de pædagogiske læreplaner, 
i forhold til det enkelte barns alder og ud-
viklingstrin. Sang/musik, naturen, kreativitet 
og motorik vil være en stor del af barnets 
hverdag i min dagpleje – og så er der altid 
plads til et knus.

Læs meget mere på min hjemmeside: 
•  www.dagplejer-hjarup.dk

Kunne min dagpleje være noget for jer og 
jeres guldklump, så ring og få en snak.

Liselotte Dejgaard Poulsen, 20848955
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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

Kobberbryllup
af Jan Von Rühden

Alice og Jakob har haft kobberbryllup 
tidligere i år, men fejrede begivenheden i 
lørdags.
Vi har selvfølgelig sat en ranke op.
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Af Bodil Høeg

Tirsdag aften den 7. oktober var Mejeriet igen 
stuvende fuld med sultne Hjarupborgere.
100 borgere havde igen valgt at lade sig forkæle 
med lækkert mad på Mejeriet.
Denne aften var det KREA-klubben, der var 
værter og inviterede indenfor i festligt pyntede 
lokaler, og beværtede os med kreative kulørte 
salater, rygende varm lasagne og skønt hjemme-
bagt brød.
Til dessert var der kreativt pyntede cup cakes.

TAK for endnu en hyggelig aften i jeres selskab, 
HjarupBorgere :-) og mange tak til KREA klub-
ben for jeres store indsats i køkkenet.

Kreativitet med 
KREA-klubben



Kreativitet med 
KREA-klubben

7

På Hjarup Mejeri den 24. marts 2015.

Arrangør er Landsbyforeningen i Hjarup.

Billetsalget starter 1.dec. og billetterne kan kø-
bes hos:
 
•  Tonnesen Herretøj, Østergade i Vamdrup 
•  Vamdrup Papir og Legetøj, Torvet i Vamdrup
•  Ved henvendelse til Carsten Navne, 

Østergårdsvej 9c i Hjarup, på mobil 40 84 38 98 
eller på mail carstennavne@hotmail.com

•  Ved henvendelse til Anne Brink, Østergårdsvej 
9 i Hjarup eller på telefon 75 59 41 38

 
Spisning kl. 18.00, herefter koncert med Vestre 
Jazzværk.
 
Pris 295 kr. for spisning og koncert. 
 

1. søndag i advent er søndag den 30. 
november.
Vi starter kl. 14.00 med gudstjeneste i 
Hjarup Kirke. 
Kl. ca. 14.45 er der juletræstænding på den 
lille plæne ved Mejeriet.
   
Herefter er der julehygge på Mejeriet med 
dans om juletræet og besøg af julemanden. 
Slikposer, kaffe/the, sodavand og æbleski-
ver kan købes.
 
Vi glæder os til at se jer!
 
Mvh. Landsbyforeningen i Hjarup
 
 

Koncert med 
vestre Jazzværk Juletræstænding 

i Hjarup
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pengegaver fra 
Fonde til Hjarup 
Landsbyforening

Af Bodil Høeg

I silende regn kunne Hjarup Landsbyfor-
ening den 7. oktober vise den nye lege-
plads i Mejerihaven frem for repræsentan-
ter for TuborgFondet og Nordea-Fonden.
KREA klubben, der var i køkkenet til Spis-
Sammen aften bød på husly og tørvejr, 
kaffe og kage.

TuborgFondet, der var repræsenteret ved 
Arne Skaarup medbragte en donation på 
18.000 kr.  til borde/bænkesæt og frit-
stående bænke til Mejerihaven, og fra 
Nordea-Fonden har Landsbyforeningen 
modtaget 5.000 kr. 

Både fi lialdirektør fra Nordea i Vamdrup, 
Karina Jepsen Toftebjerg, og Arne Skaa-
rup var imponerede over opbakningen til 
legepladsen, og den arbejdsindsats, der er 
lagt for dagen.

Landsbyforeningen takker for pengega-
ven, der giver mulighed for at få de sidste 
detaljer på plads på legepladsen.

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

Tove Madsen, Østergårdsvej 
17a, fyldte 80 år den 29. Oktober. 
'Der var åbent hus på dagen.
Mvh Helle Andreassen
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Af Steen Matschke

Efter et langt sejt træk er vi nu i mål.  Vores nye 
legeplads er færdig, og den bliver fl ittigt brugt. 
Lige et par praktiske ting omkring brug af hop-
pepuden:
Vil I ikke være søde at sige til jeres børn, at der 
ikke må hoppes på hoppepuden før den er helt 
pustet op. Hvis blæseren er slukket er det for-
budt at opholde sig på hoppepuden, den går i 
stykker af det.
Husk at slukke puden når i er færdige med at 
bruge den...tak

Vi vil gerne sig tak for den store opbakning om-
kring indsamling af penge.

Tak til AB-Electric, Kim Pallesen Byg, Hjarup 
Bondegårdsferie ved Poul og Nina Friis, Rolf Sch-
midt Industri Plast, Sydbank, EN Revision, DAT,  
Lavabo,  Erling Christoffersen,  Kolding Kom-
mune, Nordea, Tuborg fonden, Eg Syd, FH Sten 
Kolding,  Bent Bruun, Hoppes Anlægsteknik.

Husk at støtte dem  –  de har støttet os.

Udover disse virksomheder er der 35 private 
husstande der har støttet legepladsen, fantastisk 
opbakning, tak.

Men men men fordi vi har "fået" en ny lege-
plads i Hjarup er arbejdet omkring Mejerihaven 
ikke slut endnu.
Da Værestedet desværre er lukket og " livet" 
omkring dette er væk. Bliver vores næste projekt 
at fl ytte bålhytten, som står på Kisser og Jesper 
Rungholms jord ned i Mejerihaven. Ved at fl ytte 
bålhytten vil vi få tingene samlet omkring Meje-
riet.

Mit mål er, at vi næste år kan holde Sankt Hans 
i bålhytten i Mejerihaven, ved fælles hjælp er 
dette ikke urealistisk.
 

Stor tak til alle!

Mændene fra Hjarup Byvej vest laver maden som vor far gjorde!

Menuen byder på:
Stegt fl æsk med persillesovs 
Fløderand med kirsebærsovs

Tilmelding til Nikolaj Hansen på:
kongsgaard-hansen@hotmail.com 
eller tlf. 3017 9978

Pris for Voksne 65 kr. og børn 35 kr.

Old school spis-sammen
p å  M E J E R i E T  D .  1 9 .  n O v E M B E R

Mændene fra Hjarup Byvej vest laver maden som vor far gjorde!



Julestue
Hjarup-spejderne holder 
traditionen tro julestue
 
     

Lørdag d. 29. nov. kl. 10-14 i Hjarup Spejderhus 

Der er igen i år

♥  Tombola

♥  Amerikansk lotteri

♥  Nissebod

♥  Spejderaktiviteter i teltet

♥  Salg af gran, juledekorationer, adventskranse, 
lanterner m.m

♥  Salg af æbleskiver, gløgg, olieboller, 
ris a la mente, sodavand m.m.

Kom og køb dejen til dine småkager, så det går 
som en leg. 

Traditionen tro kigger julemanden forbi ved 11-tiden. 

Nyt i år:
Der er mulighed for at spise frokost i bålhytten, 
medister, rødkål og et stykke brød til kun kr. 15. 
Lavet af vores dygtige seniorspejdere. 

På gensyn d. 29. november – kom og støt 
spejderarbejdet i Hjarup � 

10
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Cafe eftermiddage i hjarup

Af Inger, Jenny, Ester, Johanne og Else-Marie. Kaffebryggerne
 
Vores første cafedag efter sommerferien var 
mandag, den 6. oktober, hvor vi havde hyggeef-
termiddag på programmet, og vi havde en dejlig 
eftermiddag, hvor vi fi k vendt og drøftet mange 
ting.

Da vi for 13 år siden startede cafeen var den 
bare tænkt som en hyggeeftermiddag, hvor vi 
uforpligtende kunne møde hinanden og få en 
god snak over en kop kaffe i dejlige omgivelser i 
Mejeriet.
Efter et par gange cafe, fi k vi med stor succes 
hver gang besøg af en ”fortæller”, og vi har 
virkelig fået mange gode og interessante ople-
velser derigennem og oplevet, hvor stort et for-
arbejde ”fortællerne” havde gjort for at besøge 
os. Vi har været vidt omkring, og en kæmpestor 
tak skal lyde til alle jer ”fortællere” for de fi ne, 
sjove og oplysende timer, I har givet os. Vi har 
haft 13 forrygende år.

Imidlertid syntes vi, at vi i oktober havde lyst til 
igen at holde en hyggeeftermiddag, og det blev 
en fi n eftermiddag, som vi vil gentage næste 
gang, som er mandag, den 3. november.

Mandag, den 1. december bliver, som vi plejer i 
julemåneden, med pakkespil, julefortælling af 
Inger Neumärker og kaffe og æbleskiver. Tids-
punkterne i november og december er også som 
sædvanlig kl. 14.00 til kl. 16.00. Alle voksne er 
meget velkomne, og i december skal man huske 
at medbringe en lille pakke eller to, så vi har 
noget at spille om. 

2015
Som bekendt skal man holde, mens legen er 
god, og vi har derfor bestemt, at vi vil holde en 
pause/stoppe med cafedagene ved udgangen af 
2014.
Nye koste fejer jo også bedst, så hvis nogen har 
lyst til at forsætte cafedagene eller sidder med 
nogle gode ideer, giver vi hermed andre mu-
ligheden for at komme til, og vi vil naturligvis 
gerne være behjælpelig, hvis det måtte ønskes. 
Vi siger tak til jer alle for stor opbakning gen-
nem de 13 år.

På gensyn den 3. november kl. 14.00

Dortes private dagpleje i Hjarup
Skal dit barn have omsorg, udvikles og ikke blot passes!
Pr. 1. januar/1. marts starter jeg min egen private dagpleje. 
Mit overordnede mål er at give børnene en tryg og stabil hverdag, 
med masser af knus og kærlighed. 

Kik forbi min hjemmeside og kontakt mig gerne for 
mere information: www.hjarup-dagpleje.dk

Med venlig hilsen Dorte Krabbe
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Af Lene Tonnesen

Søndag d. 14. september var der høstgudstjene-
ste i Hjarup, men som noget nyt blev den afholdt 
hos Hjarup spejderne i vores fine nye bålhytte 
der blev indviet ved samme lejlighed. 

Der var ca. 150 personer. Og Spejderne deltog 
aktivt i gudstjenesten. Vores mastesejl var sat op, 
så kirkegængerne sad i tørvejr på halmballer. 
Vores store seniorspejdere havde overnatten i 
bålhytten fra lørdag til søndag og havde lavet 
alterbord, kors, bord til høstoffergaverne og 
bagt alterbrød. 

Kirken (bålhytten) var superflot pyntet af Asta, 
og som noget nyt blev mobile-pay introduceret 
som betalingsmiddel til høstofferet, og det fun-
gerede også fint. 

Spejderne og børnene fra farveladen bar tra-
ditionen tro høstoffer ind med fanerne forrest, 

bagefter blev høstofferet solgt i bålhytten. 
Selvom vejrguderne ikke helt var med os, forløb 
dagen rigtig fint, og vores bålhytte er nu officielt 
indviet. 

Efter gudstjenesten var der kirkefrokost, som 
farveladen stod for, og bagefter var der spejder-
aktiviteter. Der var bl.a. mulighed for at bage en 
pandekage og at få et evigt minde om bålhytte 
da der var brændemærke af bålhytten i et stykke 
træ. Der kunne også bindes reb. 

Et super fint samarbejde mellem kirken, menig-
hedsrådet, Farveladen og Hjarup-spejderne. Vi 
håber, at vi har lagt kimen til fremtidige frilufts-
gudstjenester i Hjarup.

1.000 tak til jer alle for en rigtig dejlig og vellyk-
ket dag. 

Høstgudstjenste i Hjarup
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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 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

Lørdag d. 01.11.

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

uge 45 03. november til 09. november noter
Mandag d. 03.11. Kl. 14.00 Cafeeftermiddag 

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet 
Kl. 19.00 Bankospil i Mejeriet

Tirsdag d. 04.11.

Onsdag d. 05.11. KL. 9.00 - 11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 06.11.

Fredag d. 07.11. Kl. 16.00 Farveladen

Lørdag d. 08.11.

Søndag d. 09.11.

uge 46 10. november til 16. november noter
Mandag d. 10.11. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 11.11.

Onsdag d. 12.11. KL. 9.00 - 11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 13.11.

Fredag d. 14.11. Kl. 16.00 Farveladen 

Lørdag d. 15.11.

Søndag d. 16.11.

uge 47 17. november til 23. november noter
Mandag d. 17.11. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 18.11. Kl. 19.00-20.00 Informationsmøde på Forbundsskolen for  
kommende forældre med børn, der skal i 0. klasses

Onsdag d. 19.11. KL. 9.00 - 11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen 
kl. 18.00 Spis Sammen i Hjarup, Mændene fra Hjarup Byvej vest laver maden.

Torsdag d. 20.11.

Fredag d. 21.11. Kl. 16.00 Farveladen

Lørdag d. 22.11.

Søndag d. 23.11.

uge 48 24. november til 30. november noter
Mandag d. 24.11. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 25.11.

Onsdag d. 26.11. KL. 9.00 - 11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 27.11.

Fredag d. 28.11. Kl. 16.00 Farveladen med forældrekaffe

Lørdag d. 29.11. Kl. 10.00-14.00 Spejdernes julestue

Søndag d. 30.11. Kl. 14.00 Gudstjeneste og juletræstænding 
kl. 19.30 Grundtvigs liv og teologi på Skanderup Valgmenighed
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uge 49 01. december til 07. december noter
Mandag d. 01.12. Kl. 14.00 Cafeeftermiddag med pakkespil 

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet 
Billetsalg til Vestre Jazzværk starter

Tirsdag d. 02.12.

Onsdag d. 03.12. KL. 9.00 - 11.30 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 04.12.

Fredag d. 05.12. Kl. 16.00 Farveladen. Juleafslutning

Lørdag d. 06.12.

Søndag d. 07.12.

uge 50 08. december til 14. december noter
Mandag d. 08.12. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 09.12.

Onsdag d. 10.12.

Torsdag d. 11.12. Deadline på Budstikken 
Adventsfestpå forbundsskolen

Fredag d. 12.12.

Lørdag d. 13.12.

Søndag d. 14.12.

uge 51 15. december til 21. december noter
Mandag d. 15.12. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 16.12.

Onsdag d. 17.12.

Torsdag d. 18.12.

Fredag d. 19.12.

Lørdag d. 20.12.

Søndag d. 21.12.

uge 52 22. december til 28. december noter
Mandag d. 22.12. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 23.12.

Onsdag d. 24.12.

Torsdag d. 25.12. 1. juledag

Fredag d. 26.12. 2. juledag

Lørdag d. 27.12.

Søndag d. 28.12. Kl. 14.00 Hjarup Runners Nytårsløb 2014

uge 01 29. december til 04. januar noter
Mandag d. 29.12. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 30.12. Kl. 13.00 Nytårsridetur i Fovslet Skov fra Hjarup gl. Skole

Onsdag d. 31.12. Hjarup Runners deltager i Nytårsløbet i Odense

Torsdag d. 01.01.

Fredag d. 02.01.

Lørdag d. 03.01.

Søndag d. 04.01.
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informationsmøde for 
kommende forældre med 
børn, der skal i 0. klasse
Forbundsskolen afholder informationsmøde for 
kommende forældre til børn i 0.klasse tirsdag 
den 18.november kl. 19.00 til 20.00.

På mødet vil vi kort informere om Forbundssko-
len, fortælle hvad vi tænker om begrebet skole-
parathed og orientere om børnenes dagligdag i 
”glidende overgang” og 0.klasse, som den ser ud 
i dette skoleår.

Vi serverer kaffe, the og en småkage.
Tilmelding ikke nødvendig.

Spørgsmål besvares gerne på 22883370 eller 
79797792 eller lebr@kolding.dk.

Vi glæder os til at se Jer.
På Forbundsskolens vegne – Lene Brandt

Der bygges ihærdigt på 
Kratskolen ved Forbundsskolen 
Til venstre ses sportspladsen og til højre ses trappen/tribunen 
som bliver en integreret del af Kratskolen.
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TANDLÆGE
JØRGEN RASK
THOMSEN
Buen 3
6000 Kolding 
Tlf. 7552 1219

Af Sven Thorgaard
Pastor emer., tidl. højskoleforstander, cand. phil. 
i historie, Egeskovvej 15, 6640 Lunderskov

Grundtvig er ofte blevet gjort ansvarlig for en 
overdreven dansk fædrelandskærlighed. Meget 
af det han skrev i forbindelse med 1. og 2. sles-
vigske krig 1848-50 og 1864-katastrofen var tids-
bestemt. F. eks. hans sang fra 1848: Folkeligt skal 
alt nu være. Folk, hvad er vel folk i grunden? 
Hvad betyder folkeligt. Og han svarer selv. Til et 
folk de alle hører, som sig regne selv dertil. Har 
for modersmålet øre, har for fædrelandet ild. El-
ler tænk på hans: Kærlighed til fædrelandet fra 
1853, som nu er med i den danske salmebog, nr. 
710. Her hedder det bl.a.: Kærlighed til fædre-
landet er den sande odelsret, kærlighed og intet 
andet elsker op en helteæt…frygt ej for, hvad 
verden kalder sin nødvendighed af stål..derfor, 
hvad end verden siger, og hvad verdensmagten 
vil, står og falder jordens riger dog med kærlig-
hedens ild: hvor den blusser, bor livsgrøden, hvor 
den slukkes, hersker døden.

Vi må huske at tyskerne blev nationale af og 
efter napoleonskrigene. Danskerne blev natio-
nale i mødet med tysk kultur og magt omkring 
grænsespørgsmålet i grænselandet. Kaj Than-
ning har en gang fortalt mig, at Grundtvig har 
ordet folkelighed fra det tyske: Volkstümlichkeit

 Mange af Grundtvigs efterkommere i den dan-
ske folkehøjskole har vitterligt brugt og mis-
brugt ham til megen tyskerhad. Således brugte 
Ebbe Kløvedal Reich Grundtvig i sin folkebog: 
Frederik, fra 1972, 100 året for Grundtvigs død 
og året for Folkeafstemningen 2. okt. om ja eller 
nej til dansk medlemskab af EU(den gang EF). 

Det antityske holdt et godt stykke ind i det 20. 
årh. Men Grundtvigs ærinde var ikke tyskerhad. 
Han var meget optaget af, hvad der skulle ske 
med det danske folk efter de store landafståel-
ser efter stormen på Dybbøl 18. april 1864. Og 

her ved vi jo alle, at hans skoletanker udmøn-
tedes i etableringen af en række folkehøjskoler 
i 2. halvdel af det 19. årh. Tanken bag var med 
Grundtvig at får forvandlet det danske dum-
merhoved (den danske bondestand og almue) til 
et aktivt, selvstændigt tænkende væsen(åndens 
løsen er bedrifter).

Det er svært at forestille sig den danske bonde-
stands aktive deltagelse i et begyndende demo-
krati i de rådgivende provinsialstænder fra 1832 
og senere junigrundloven af 1849, andelsslagte-
rier, andelsmejerier mm. Alt sammen en kæm-
peforandring af Danmark, uden hvilken vi ikke 
havde været, hvad og hvor vi er i dag.

Grundtvig og 1864
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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 Michael Vestergaard Tønder

Årets Efterårsfest/Høstfest havde gode kort på 
hånden fra start: over 100 feststemte deltagere, 
hyggeligt indrettet gymnastiksal, god musik og 
sjov underholdning var booket, kogekonen havde 
styr på menuen, og baren var bygget større – med 
god plads til at vende verdenssituationen.
Velkomsttalen satte festen i gang kl 18.00, hvor 
langt de fleste deltagere havde fundet baren og 
var blevet forsynet.

Den dejlige mad blev indtaget, og snart var klok-
ken så mange, at livemusikken spillede op til dans 
– og danset blev der! Det blev til nogle hyggelige 
timer i selskab med naboer, venner, forældre fra 
datterens klasse m.m., og pludselig var natmaden 

Over 100 deltagere 
til Efterårsfest

serveret, og trætheden meldte sig. Så hotdog'en 
blev til en take away, og vi befandt os lidt senere 
under dynen – imens andre festede videre. Tak 
for en god fest – Vi ses helt sikkert igen til festen 
i 2015!
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HOLD DiG ORiEnTERET på:
· hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk · shifsport.dk · 

· vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk ·

Toften 5
Hjarup . 6580 Vamdrup
Tlf. 7559 4284 . Biltlf. 4021 4284
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Folkeskolereformen på 
Forbundsskolen
Af Lene Aagaard Brandt

På Forbundsskolen er vi nu godt i gang med det 
første år med folkeskolereformen. 

Nogle ting synes vi selv, vi er rigtig godt på vej 
med, andre ting kan vi justere hen ad vejen og 
andre ting igen må vente, til vi skal planlægge 
skoleåret 2015/2016.

Vi synes, vi er kommet godt i gang med bevæ-
gelsen. Vi har haft to idrætslærere til at forestå 
planlægningen, og vi oplever børnene komme 
tilbage fra bevægelsen med hurtigere åndedrag, 
røde kinder og smil på læben. 

Studiecaféen justerer vi løbende, fordi vi ikke 
helt synes, den har fundet sin form endnu. Fæl-
les er dog, at den foregår i klasselokalerne, og 
at der er mulighed for at lave en del af eller alle 
lektier. Med én voksen pr. klasse i indskolingen 
eller to voksne til tre klasser på mellemtrinnet 
har vi ikke mulighed for at tilbyde intensiv lek-
tiehjælp, men i stedet hjælp til at skabe rammer 
omkring lektielæsningen og lettere lektiehjælp.

Pausetiden er noget, vi justerer undervejs. Vi har 
afprøvet en model fra sommer til efterårsferien 
og er nu i gang med at afprøve en anden model 
fra efterårsferien til jul, så vi på et tidspunkt fi n-
der den rette form. Her er elevrådene og diverse 
fora for ansatte rigtig gode sparringspartnere.

Det nye fag, håndværk og design, er noget, som 
fanger langt de fl este elevers interesse. Vi har 
prioriteret, at der er to voksne på én klasse til 
dette fag, hvilket giver helt andre muligheder, 
når eleverne både disponerer over sløjd, billed-
kunst og håndarbejde på en gang, både hvad 
angår lokaler og faglærere.

Den tidlige sprogstart både med engelsk fra 
1.klasse og tysk fra 5.klasse vurderer vi ligeledes 

som en succes. Eleverne går til sprogindlæringen 
med gå-på-mod og lyst.

Den understøttende undervisning er meget for-
skellig fra indskoling til mellemtrin. I indskolin-
gen er der hver tirsdag fi re timer til rådighed, og 
eleverne arbejder typisk med forskellige emner. 
De har tid til at fordybe sig på en helt anden 
måde, end vi oplever i de enkelte fag af 45 eller 
90 minutters varighed. På mellemtrinnet er den 
understøttende undervisning i de fl este klasser 
varetaget af klasselæreren og erstatter klassens 
tid. Derudover arbejdes der med IT-programmer 
i et samarbejde mellem den fag-faglige undervis-
ning og den understøttende undervisning.

Når vi gør status på de første par måneder med 
folkeskolereformen, er vi på Forbundsskolen alt 
i alt godt tilfredse de nye tiltag. Der er mange 
nye tiltag at forholde sig til og få justeret, og vi 
arbejder positivt på at løse udfordringerne. 
I den forbindelse vil jeg gerne takke personalet 
på matriklen for at arbejde positivt med folke-
skolereformen og de udfordringer, vi står i. 

nytårstur på islandsk hest

Tirsdag d. 30. december rider Islænderklub-
ben "Gandur" igen i år nytårstur i Fovslet 
Skov med afgang kl. 13 fra Hjarup Gl. Skole. 
Hvis du gerne vil ride med, så ring til Helle på 
2425 2266 og meld dig til før d. 28. december.
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Hos KosWell er jeg 
klar med julegaven 
til den du holder af. 
Find skønne julegaveæsker 
og værtindegaver fra 
Dermalogica på koswell.dk 

Køb et gavekort og få det smukt pakket ind:
♥ Gavekort på 300,- til julepris 250,-
♥ Gavekort på 500,- til julepris 400,-
♥ Gavekort på 1.000,- til julepris 750,-

Bemærk gavekort kan kun 
bruges til behandlinger.  
Jeg tilbyder følgende behandlinger: 
Ansigtsbehandlinger, vipper & bryn, massage, 
voksbehandlinger, manicure, pedicure & makeup. 

Forhandler af Dermalogica hudpleje & Jane Iredale 
makeup.

Bestil på 40 11 47 00 · Se åbningstider og book online på Koswell.dk

Følg mig på Facebook 

Gavekort på 300,- til julepris 250,-
Gavekort på 500,- til julepris 400,-
Gavekort på 1.000,- til julepris 750,-

Gavekort skal forudbestilles

Bestil på 40 11 47 00 · Se åbningstider og book online på Koswell.dk

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 Ruth Lassen Jessen

Når man nærmer sig udefra, er man ikke i tvivl: 
Det ny universitet i Kolding er en arkitektonisk 
perle. Smukt og majestætisk rejser det sig i byen, 
en imponerende bygning med en spændende fa-
cade, hvor universitetets grundplan – det trekan-
tede – går igen i facadepladerne, som ydermere 
kan vendes, så de dels ændrer facade set udefra, 
dels sørger for at skygge for solen eller lede 
mere lys ind, indefra.

Ikke overraskende, at bygningen netop har vun-
det Kolding Kommunes arkitekturpris 2014.

Indenfor i bygningen er det ikke mindre impo-
nerende. Man træder direkte ind i et kæmpe-
mæssigt åbent rum domineret af en harmoni af 
farver: i orange, antrasitgrå, sort og hvidt, der 
alle går igen i hele den åbne bygning. En bred 
trappe snor sig som en å op gennem universite-
tet og ender på toppen, hvor vores værter (Bodil 
Høeg) Center for Entreprenørskab ”Idea” holder 
til på vel nok ”bygningens mest attraktive plads” 
med udsigt ud over store dele af byen. 

På opstigningen fornemmer man, hvordan alting 
er forbundet. Der er en leben af studerende, der 
enten sidder i grupper i små eksklusive møbelar-
rangementer eller på særlige it-arbejdsstationer 
med alt nødvendigt udstyr. Der er hyggekroge 
med designmøbler og flere åbne terrasser med 
caféborde, så man kan nyde udsigten i forskel-
lige vinkler og højder.

På hver etage er URET et kunstværk i sig selv, 
udformet forskelligt fra etage til etage og med et 
gennemført tema af buer og streger. Skal opleves.

Klasselokaler, møderum, kontorer og auditorier 
er placeret yderst i bygningen og med glaspar-

tier ind mod ”trappeområdet,” så fornemmelsen 
af åbenhed fastholdes.

Arkitektur, farver, materialer – alt danner en 
unik helhed, der gør Koldings nye universitet til 
noget helt særligt.

Syddansk Universitet i Kolding er kendetegnet 
ved uddannelser og forskning, der har design og 
entreprenørskab som omdrejningspunkter.
Der tilbydes uddannelser indenfor blandt andet 
erhvervsøkonomi, designkultur og IT, og der 
arbejdes tæt sammen på tværs af de faglige 
miljøer. 

Universitetet er åbent for offentligheden, lige-
som kantinen og biblioteket kan benyttes af alle. 
Vi kan kun anbefale et besøg og vil man vide 
mere kan man gå ind på Syddansk Universitets 
hjemmeside: 
www.sdu.dk/om_sdu/byerne/kolding

Besøg på det  
ny universitet  
i Kolding
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Af Birgit Jørgensen 
Landsbyrepræsentant i Kontaktforum 

Energirigtig landsby 
Regeringen har et mål om et fossilfrit Danmark 
i 2050. Inden 2035 skal opvarmning af din bolig 
konverteres, hvis du i dag har olie, koks, eller gas 
som opvarmningskilde.

Region Syddanmark, de syddanske kommuner, 
de største energiselskaber og repræsentanter for 
virksomheder har igangsat projektet ”Strategisk 
Energiplanlægning i Syddanmark”.
Projektet skal fremme omstillingen til produkti-
on og forbrug af vedvarende energi og er støttet 
af Energistyrelsen. 

Et del af dette projekt er ”Energi til dig og din 
landsby”, som der netop nu arbejdes med i tre-
kantsområdet. Her afholder kommunerne, i sam-
arbejde med TreFor, informationsmøder i valgte 
landsbyer. På møderne bliver der præsenteret 
mulige fremtidsløsninger, og i tæt samarbejde 
med landsbyboerne fundet frem til løsninger, 
der gør landsbyen og boligerne energirigtige.

Hjarup har fået mulighed for at være med i 
projektet, og informationsmødet her i landsbyen 
bliver afholdt først i det nye år (nøjagtigt tids-
punkt meldes ud). På mødet vil der være mulig-
hed for at søge om et energitjek af sin bolig.

Landsbypuljen 2015
Ansøgninger til Landsbypuljen 2015 skal ind-
sendes først i januar måned (procedure og dato 
meldes ud senere). Puljen er i år forhøjet med 
800.000 kr. 

Så hvis her er nogen, der går med ideer om nye 
tiltag i Hjarup, så kom endelig frem med dem. 
Hvad med noget til de lidt større børn? de lidt 
ældre folk? eller blot til forskønnelse af
et område?

info fra Kontaktforum
i Kolding kommune
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Andespil i Hjarup

Landsbyforeningen i Hjarup inviterer 
til det årlige andespil

Mandag den 3. november 2014 kl. 19.00 på 

Mejeriet, Hjarup Byvej 18 i Hjarup.

Der spilles om mange fl otte ænder, 
og i pausen vil der være amerikansk lotteri 

med mange fl otte præmier.

Dørerne åbnes kl. 18.00.

Også en STOR TAK til alle vore sponsorer 

på præmier til Amerikansk Lotteri :-)

Tak til sponsorerne til Andespil:

•  Vamdrup VVS,
5 ænder

•  Arne Flugt Sørensen, 
Gavekort 250 kr.

•  Alpedalens VVS,
2 ænder

•  Sponsor Vision,
2 ænder

•  Lund&Mus 
Grafi sk Tegnestue,
2 ænder

•  Hjarup Maskin-
fabrik, 
2 ænder 

•  Salon Jette,
2 ænder 

•  Vognmand Visti 
Christensen,
3 ænder 

•  Tonnesen Herretøj,
Gavekort 250 kr.

•  Suzuki Vejen,
3 ænder

•  Agroland,
3 ænder

•  Jens Holdt,
3 ænder 

•  Kim Pallesen Byg,
2 ænder 

•  Mads Block Nielsen,
3 ænder



vigtige datoer 
– sæt kryds i kalenderen 

D. 29. november: Julestue, kl. 10 - 14

Uge 2 :  Spejderopstart efter 
juleferien.
Bemærk nye møde-
tider for bævere og 
ulve:

 Bævere kl. 17 til 18.30
 Ulve 18.30 til 20.00. 

D. 18. januar:  Nytårsparade 

D. 20. – 22. februar:  Gruppelejr for hele 
Hjarup-gruppen på 
Lurendal / Bævere og 
Ulve d. 21.-22. feb. 

D. 24. februar:  Generalforsamling kl. 
19.30 i spejdercentret. 
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nyt fra Spejderne
Af Lene Tonnesen

Hjarup-spejderne er startet rigtig godt op. Vi er 
25 bævere, 12 ulve, 5 tropspejdere og 18 senior-
spejdere. Vi har fået 2 nye spejderledere, så i alt 
17 ledere med vores unge ledere og 60 spejdere. 
Vi er glade og stolte over at kunne præstere 25 
livlige bævere, og de har døbt bålhytten – bæ-
verhytten �, samt vi har de ledere, vi skal bruge i 
år � 

Vores bålhytte er vi superglade for. Den er blevet 
offi cielt indviet til høstgudstjenesten af alle vo-
res spejdere. Ingen tvivl om at den vil blive fl ittig 
brugt. Tak til vores sponsorer:
Alle 5 gilder ved skt. Georg Gilderne i Kolding, 
Superbrugsen i Vamdrup, Y-mens Klub i Lunder-
skov og Vognmand Andersen. 

Vores bævere og ulve har været til distriktstur-
nering i Marielundskoven med temaet troldman-
dens lærling. Vores bæverspejdere blev nr. 2. 

uniformer
Hvis nogen har spejderuniformer til salg, eller 
gerne vil købe en brugt spejderuniform så kon-
takt bæverleder Anja Kjeld på tlf. 4160 2127
Der skulle komme helt nye uniformer (nyt de-
sign) i 2015. 

Specielt til alle jer nye forældre
Velkommen i Hjarup-gruppen, vores hjemmeside 
skal fl yttes, og der skal laves en ny, så den nuvæ-
rende vil snart være ude af drift. 
Mht. til bestillinger fra 55 grader nord. 
Hvis I ved, hvad I skal bruge til julegaver, kan I 
kontakte Lene Svendsen, der bestiller fra Hjarup 
gruppen, og der tilfalder gruppen lidt for de 
bestillinger, der sendes samlet ind via gruppen. 
Lene Svendsen – 2083 2542

Vedr. Julestuen – der er her, vi henter penge 
hjem, så vi kan sende jeres børn billigt på lejr og 
have et lavt kontingent, så vi håber, I vil støtte 
op om julestuen, og kender I nogle kreative 

sjæle, der gerne vil lave lidt til nisseboden, så 
kontakt Liselotte – 2084 8955 eller Lone V. Mad-
sen 2485 6255

Vi mangler kandidater til grupperådet, Hjarup 
spejdernes bestyrelse. 
Vil du vide mere om det, er du velkommen til at 
kontakte mig – formanden Lene Tonnesen 2118 
6417. 
Der kommer også en seddel med børnene hjem 
sammen med invitation til nytårsparaden i det 
nye år. 

Til forældre til bævere og ulve:
Fra januar ændrer vi mødetidspunkterne lidt 
for bævere og ulve. Således at ulvene slutter kl. 
20.00, for at børnene kan komme før hjem og 
sove. Bævere kl. 17 til 18.30 / Ulve 18.30 til 20.00. 
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Hal ved Forbundsskolen

10.000 kr. til SHiF

Endnu et lille skridt er taget i retning af en hal 
ved Forbundsskolen, efter at politikerne i Kol-
ding Kommune ved årets budgetlægning uden 
forbehold har afsat midler til aktivitetsfacilite-
ter ved Forbundsskolen. De sidste år har hallen 
været med i Kolding Kommunes budgetter, men 
med den tilføjelse i noterne, at den kun ville 
blive bygget, hvis der blev solgt ekstraordinært 
mange byggegrunde i kommunen. I budget 2015 
er denne betingelse sløjfet, og der er nu afsat 
midler til hallen.

i noterne til budget 2015 står: 
0.9 – Etablering af aktivitetsfaciliteter i Skande-
rup og Sjølund.
Der er afsat 5,0 mio.kr. i henholdsvis 2017 og 
2018 til hvert af stederne Skanderup og Sjølund 
til etablering af aktivitetsfaciliteter. Beløbet frigi-
ves efter, hvem der kan præsentere en business 
case, der udviser driftsudgifter på niveau med 
driftsudgifterne for Multihuset i Hejls. De to 
projekter kan etableres i regi af kommunen eller 
en selvejende institution.

Skanderup Hjarup Idrætsforening har med stor 
begejstring modtaget kr. 10.000 fra Sparekas-
sen Kolding´s Fond som tilskud til indkøb af et 
nyt musikanlæg til brug i Skanderup Hjarup 
Forbundsskoles gymnastiksal og i vores højt 
ønskede hal!

Sparekassen Kolding´s Fond var repræsenteret 
ved Susanne Vestergaard fra Danske Bank. SHIF 
modtagere Mette Hougesen Fit4Fun instruktør, 
og formand for SHIF Connie Navne.

De 5 mio.kr. rækker naturligvis ikke til en hal 
(vi har tidligere fået beregninger på, at en hal 
vil koste minimum 10 mio.kr.), men vi er meget 
glade for, at der nu er afsat midler i budgettet 
– en hal er rykket et skridt nærmere. ”Aktivi-
tetsfaciliteter ” er ikke det samme som en hal, 
så vi er nu gået i gang med at undersøge, om 
der kan fi ndes ekstra midler via fonde, private 
tilskud m.m. til at opfylde vores ønske om en hal. 
Idrætsforeningen har eksempelvis midler, den vil 
lægge i projektet. 
 Det vil sikkert tage tid at samle midler sam-
men, så det er muligt, at der først bygges i 2018 
– det giver mere tid til at indsamle midler. Vi vil 
løbende orientere her i Budstikken om hvilke 
initiativer, der tages (og resultaterne af dem). 

Haludvalget:

 

• Marianne Baltsersen
• Jesper Lund Clausen
• Peter Møller

• Lene Brandt
• Jan von Rühden
• Johan Helms
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Leg, spring og sved 
på panden!

Af Anne B. Schalech, SHIF Gymnastik

Så er gymnastiksæsonen I SHIF kommet 
godt i gang! I år har vi hele 42 børn og 42 
voksne fordelt på 4 børnehold og 3 voks-
enhold.

Forældre/barn:
I år er der kommet en masse nye børn på 
holdet, som har taget de nye udfordringer 
til sig. Sammen med deres forældre hygger 
de sig med sanglege, remser og redskabs-
baner. Der er plads til hygge og nærvær 
samtidig med, at der er masser af aktivitet.

Minikrudt:
Der er fart over feltet, når gymnastiksalen 
fyldes med friske piger og drenge på 4-5 
år. De hopper, springer og leger på udfor-
drende redskabsbaner. Børnene er blevet 
super gode til at lave koldbøtter og stå på 
hovedet. Der er masser af grin og sjov, når 
Sussanne, Anne og CO. går i gang. 

Mini Spring og Springkids:
På springholdene er sæsonen også godt i 
gang. Der er masser af håndstand, kolbøt-
ter og trampolinspring. Børnene udvikler 
sig og lærer mere og mere for hver gang. 
Snart skal begge hold i gang med rytme-
sekvenser, så de kan få lavet nogle fl otte 
serier til opvisningen i foråret. Fælles for 
begge hold er dog, at der ikke er helt så 
mange gymnaster, som de forrige år, så 
hvis der sidder børn, som gerne vil med på 
holdene, er de meget velkomne.

voksenhold:
Også de 3 voksenhold – Yoga, Pilates og 
Fit4Fun er kommet godt fra start. De to 
nye hold er der helt sikkert blevet taget 
godt imod, og vi er imponerede over, at vi 
kan samle så mange voksne til vores hold. 

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

„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  
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: 11. december
Deadlines i 2015: 19. februar, 23. april

Ruth Lassen Jessen 
på besøg på det nye, 

smarte SDU.


