
•  Byrådet læser også Budstikken 

•  Cafe på Friskolen i Skanderup hver tirsdag

•  Tag med på stitur i Hjarup Vådområde

•  SHIF søger træner, udesæson starter snart
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Af Hans Erik Mogensen, Svinget 3 Skanderup 

Her i Skanderup har vi stadig gang i vores CAFÉ 
på friskolen, det er hver tirsdag formiddag fra Kl. 
10  til Kl. 11.
 
Vi er for det meste omkring 8 til 12, der møder 
op, og vi har medbragt kaffe.
 
Vi har nu påbegyndt, at hvem der har lyst kom-
mer med et igangsættende oplæg om et eller 
andet emne, eller blot f.eks. et synspunkt om et 
samfundsproblem. Eller f.eks. fortæller vedkom-

Nej, det gør de ikke! De læser selvfølgelig i 
Budstikken!

Efter hvert byrådsmøde spiser lokalpolitikerne 
sammen i kantinen og da Budstikken netop lige 
var udkommet, så var bladet naturligvis popu-
lært læsestof blandt dem alle. 

mende om noget vedkommende har oplevet, det 
kan være noget fra barndommen, eller noget fra 
hverdagen, eller fra en rejse.
 
Der er situationer hvor det kan være som et op-
læg til Gæt og Grimasser, det sjove er altid meget 
velkommen.
 
Den sidste onsdag i hver md. har vi fællessang og 
medbragt kaffe.  Det er fra Kl. 14  til Kl.  16.
  
Venlig Hilsen fra 
CAFÉ Gruppen

CAFE på friskolen  
i Skanderup

Hvad laver Kolding 
byråd egentlig? 
Sidder de og 
facebooker?

Hermed indkaldes til generalforsamling 
mandag den 9. marts, kl. 19.30.

Generalforsamlingen afholdes på  
Vandværket, Skanderup Landevej 24a.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Forbunds- 
vandværket 

G E n E r A L F O r S A M L i n G
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Af Berith Bøge, Ejersmindevej

Igen i år havde rigtig mange fra Skanderup og 
omegn sat søndagen af til at fejre fastelavn. Vi 
var ca. 125 børn og voksne, der sammen hyg-
gede med sodavand, kaffe og kage.

Vi startede med at slå ”katten af tønden”. 

Børnene var delt ind i 3 grupper: 1. vuggestue/ 
børnehave, 2. børnehaveklasse, 1. og 2 og 3. 
3. klasse og op. Der blev i alle 3 grupper gået 
gevaldigt til tønden, der fik nogle ordentlige 
slag. De store børn fik hurtigt deres tønde slået 
ned og her blev det Marie fra 5 kl. og Mathias 
fra 4 kl. kl. som blev hhv. kattekonge og kat-
tedronning. Derefter fik den mellemste gruppe 

Fastelavn er mit navn ...

4

deres tønde slået ned med Adam fra 1. kl. og 
Dorthea fra 2 kl. som hhv. kattekonge og kat-
tedronning. Den yngste gruppe af børn havde 
dog deres besvær med at få gjort kål på tønden 
så de fik hjælp af nogle af de store børn, så det 
til sidst lykkedes dem at få tønden ned. Her blev 
det Naja og Lucas som blev hhv. kattekonge og 
kattedronning. I løbet af arrangementet kunne 
man stemme på hvem man synes var den bedst 
udklædte. Der var rigtig mange som havde gjort 
virkelig meget ud af udklædning og sminke, så 
da stemmerne blev talt op var der virkelig tæt 
løb. Men den der havde fået flest stemmer var 
potteplanten Sally. 

Tillykke til alle og tak til alle som støttede op om 
arrangementet.
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nye ansigter 
i Hjarup Kirke
Af Maria König

Fra 1. marts vil I møde to nye ansigter, når I 
besøger Hjarup kirke og kirkegård:

Tine Klarskov Jensen er ansat som ny gra-
ver.
Jytte Schmidt er ansat som kirketjener og 
kulturmedarbejder.

Det er to friske og smilende kvinder, som vil 
præsentere sig selv nærmere i næste num-
mer af Budstikken, og de glæder sig meget 
til at begynde på arbejdet.

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

 Marts - April 2015
 Fredage kl. 16.00-17.30
  

27. Februar Sjov med perler
  

6. Marts  Vi skal klippe fine gække-
breve

  

13. Marts  Vi sår karse i mælkekarto-
ner

  

20. Marts  Vi skal lave påskepynt til 
kirken 
Forældrecafé 
Alle forældre er meget vel-
komne til at få en kop kaffe 
og en snak i køkkenet.

  

27. Marts  Vi skal lave påskepynt til 
kirken og flotte påske- 
liljevaser 

  

3. April  Påskeferie
  

6. April  2. påskedag børnegudstje-
neste 
Kom til fælles børnegudstje-
neste og kirkefrokost

  

10. April  Farveladen er aflyst
  

Har I spørgsmål, kan I kontakte  
Nina Friis på tlf.: 52 38 99 09 eller  
mail: nina@enghoejgaard.com.

Farveladen
Hjarup Kirkes børneklub

 

Program for 
Farveladen 
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Efter en velfortjent juleferie…. Har vi skudt 2015 
i gang med fest og ballade.

I januar afholdt vi Nytårskur – hvor vi spiste læk-
ker mad og dertil fik vi naturligvis ”snaps” og 
champagne.

Efter maden var der fyrværkeri – og så var der 
tid til at få kroppen rørt på diskoteket. 

Mandag d. 16.2. var der FASTELAVNSFEST. Ikke 
mindre end 14 Anna’er (Fra Filmen Frost) svæ-
vede rundt. Derudover var der adskillige andre 
prinsesser, riddere, rødhætte med jægeren – in-
dianere, tigerdyr, elefant, Spiderman, mariehøns, 
dinoer, et skelet, admiral, sørøver,  en enkel 
tyveknægt som dog ikke stjal noget fra os,  osv. 
osv. Flere Brandmænd som sørgede for at brand-
sikkerheden var i top. Selv Julemanden kom på 
besøg (alias Tove)…. Og dermed kunne alle få 
deres ønske opfyldt.

3 tønder blev slået i stykker – men heldigvis var 
der ingen kat i tønderne – KUN – lidt ”snolder”.
 
Rigtig godt nytår 2015
Fra Frilandsbørnehaven Enghøj

Fest og ballade i Frilands-
børnehaven Enghøj 



Fest og ballade i Frilands-
børnehaven Enghøj 
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Af Ketty R. Jørgensen, Hjarupvej 18 i Skanderup

Først vil jeg gerne sige den klasse på Forbunds-
skolen tak, fordi de  sætter  lys i træerne ud mod 
cykelstien .
Det er en stor glæde, der lyser dejligt i en mørk 
tid fra december og frem til midt i Januar.
Tak skal I have.

Også en tak til Efterskolens elever for  en dejlig 
oplevelse det var at se musicallen “ Grease “.
Skønt sådan en regnvåd vinterdag, at få så 
meget god  musik ind i øret og så mange dejlige 
unge mennesker ind på nethinden .
Tak skal I have for en god oplevelse.

Af Gerda Petersen

På Hjarup Landsbyforenings og Danmarks 
Naturfredningsforenings vegne

Et år er gået, og tiden er inde til nye aktivi-
teter i naturen. Vi er så heldige at have en 
skøn natur lige uden for døren, og dette 
må vi så benytte os af.

Derfor har stiudvalget for Hjarup Vådom-
råde fundet det passende at gå en tur gen-
nem de smukke omgivelser. Det foregår
fredag den 17. april kl. 18.30 med afgang 
fra Søslette.
Vi har valgt en fredag aften for børnenes 
skyld, så ingen skal i skole dagen efter!

Programmet for aftenen ser således ud:
Vi bliver ”fragtet” til rensningsanlægget på 
Fløjbjergvej, hvorfra vi går ad stien gennem 
skoven. Her kender Hans Kjeld steder, hvor 
ræven graver sine huler – måske har også 
grævlingen været her? - Vi går gennem 
engene, hvor floraen og faunaen blomstrer 
til Søslette. Undervejs vil Laue Lund give os 
et indblik i fuglelivet.

På Søslette står en flok ”fuglekassebyg-
gere” med Martinus Friis og Carsten Navne 
i spidsen for alle, der kunne tænke sig at 
bygge deres egen fuglekasse på en for-
holdsvis let måde. Materialerne til fuglekas-
serne vil Hans sørge for. ( Fuglene kan bedst 
lide brugt træ!)

Den medbragte kaffe eller andet nydes på 
Søslette.

Alle er velkomne. Der er lagt op til en rigtig 
familietur.

Tak for lys, glæde 
og god musik i 
den mørke tid

Stitur i Hjarup 
Vådområde

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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Fastelavn i 
Hjarup

Af Steen Matschke

Igen i år blev der afholdt fastelavn ved me-
jeriet i Hjarup. Spejderne havde sørget for 
at børnene kunne slå katten af tønden, til 
stor glæde for de mange flotte udklædte 
børn.

Da de andre tønder var slået ned og mejeri 
Bent frøs ville han hjælpe til og på uheldig 
vis slår han tønden ned, Bent blev kat-
tedronning i aldersklasse 0-2 klasse – flot 
Bent – vi overvejer en voksen tønde til 
næste år.

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



9



10

Af Lene Tonnesen

Vi er kommet godt fra start i det nye år. Vi har 
haft nytårsparade sammen med Kirken, hvor 
vores spejdere deltog aktivt i gudstjenesten. Vi 
mødtes ved spejderhuset og gik i samlet flok 
med fanerne forrest til kirken. 

Efter gudstjenesten samledes vi til en gang hot-
dogs i spejderhuset for at byde det nye spejderår 
velkommen, vi var ca. 50 personer. 

Her i weekenden i uge 8 tager vi ( traditionen 
tro ) på vinterlejr på Lurendal. Vi skal 55 perso-
ner afsted. En weekend i storm P´s tegn. Vores 
16 seniorer og deres 2 ledere skal gå til Lurendal 
fra Hjarup spejderhus. Der vanker hotdogs til 
natmad efter sådan en præstation.  

I uge 9 er der ingen spejdermøde, men i stedet 
er der generalforsamling tirsdag d. 24 feb. kl. 
19.30 i spejderhuset. 

Vi håber vi får de kandidater vi mangler til grup-
perådet. 

Flere har spurgt til hvornår der er sommerlejr. 
Det bliver som følgende i år:

Trop – Bæver og Ulve skal til myreturen ved Jels. 
•  Troppen: Mandag til lørdag uge 27. 

D. 29. juni til 4. juli
•  Ulve:  Onsdag til lørdag uge 27.  

D. 1.-4. juli
•  Bævere: Torsdag til lørdag uge 27.  

D. 2.-4. juli

Seniorer: De tager til Norge d. 3. – 11. Juli på 
vandretur, kano sejllads m.m.

Der kommer mere info senere, men nu kan I få 
sat kryds i kalenderen. Til bævere og ulve foræl-
dre: Vi laver samkørsel til myreturen, da vi ved 
mange forældre arbejder i uge 27. 

nyt fra Hjarup SpejderneDe private 
dagplejeres 
fastelavns-
fest
Den 17. februar blev der afholdt faste-
lavnsfest hos de private dagplejere i 
Hjarup. 
En festlig formiddag der startede med 
fastelavnsboller, derefter tøndeslagning 
på vores hjemmelavede tønde, hvori der 
til børnens overraskelse var rosiner og 
balloner. 

Det var en super hyggelig formiddag for 
alle børn og voksne.

De private dagplejere
Christina Rostbøll, Liselotte Dejgaard 
Poulsen og Dorte Krabbe 
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Jeg vil her gerne sige 1000 tak til de grupperød-
der der stopper i bestyrelsen her til generalfor-
samlingen, tak for jeres store arbejde og arran-
gement. 

Husk at tjekke hjemmesiden, der ligger spejder-
programmerne også 
http://hjarup.gruppesite.dk/
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.

nyt fra Hjarup Spejderne
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uge 10 02. marts til 08. marts noter
Mandag d. 02.03. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 03.03. Kl. 10.00 CAFÉ på friskolen

Onsdag d. 04.03. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 05.03.

Fredag d. 06.03. Kl. 16.00 Farveladen

Lørdag d. 07.03.

Søndag d. 08.03. kl. 19.30 Erik Grib og Grundtvig på Skanderup Valgmenighed

uge 11 09. marts til 15. marts noter
Mandag d. 09.03. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners  

Kl. 19.30 Generalforsamling Forbundsvandværket
Tirsdag d. 10.03. Kl. 10.00 CAFÉ på friskolen

Onsdag d. 11.03. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 12.03.

Fredag d. 13.03. Kl. 16.00 Farveladen 
SHIF spotigan aften

Lørdag d. 14.03.

Søndag d. 15.03.

uge 12 16. marts til 22. marts noter
Mandag d. 16.03. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 17.03. Kl. 10.00 CAFÉ på friskolen

Onsdag d. 18.03. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 19.03.

Fredag d. 20.03. Kl. 16.00 Farveladen med forældrecafé 

Lørdag d. 21.03.

Søndag d. 22.03.

uge 13 23. marts til 29. marts noter
Mandag d. 23.03. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 24.03. Kl. 10.00 CAFÉ på friskolen 
Vestre Jazzværk optræder på Mejeriet i Hjarup

Onsdag d. 25.03. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup 
Kl. 14.00 Fællessang på friskolen

Torsdag d. 26.03.

Fredag d. 27.03. Kl. 16.00 Farveladen

Lørdag d. 28.03.

Søndag d. 29.03.

uge 14 30. marts til 05. april noter
Mandag d. 30.03. Kl. 13.00 Efterskolecamp på Skanderup Efterskole 

Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners
Tirsdag d. 31.03. Kl. 10.00 CAFÉ på friskolen 

Til kl. 14.00 Efterskolecamp på Skanderup Efterskole
Onsdag d. 01.04. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 02.04. Skærtorsdag

Fredag d. 03.04. Langfredag

Lørdag d. 04.04.

Søndag d. 05.04. Påskedag
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uge 15 06. april til 12. april noter
Mandag d. 06.04. 2. påskedag  

Børnegudstjeneste i Hjarup Kirke
Tirsdag d. 07.04. Kl. 10.00 CAFÉ på friskolen

Onsdag d. 08.04. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 09.04.

Fredag d. 10.04.

Lørdag d. 11.04.

Søndag d. 12.04.

uge 16 13. april til 19. april noter
Mandag d. 13.04. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 14.04. Kl. 10.00 CAFÉ på friskolen

Onsdag d. 15.04. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 16.04.

Fredag d. 17.04. Kl. 18.30 Stitur i Hjarup Vådområde

Lørdag d. 18.04.

Søndag d. 19.04.

uge 17 20. april til 26. april noter
Mandag d. 20.04. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 21.04. Kl. 10.00 CAFÉ på friskolen

Onsdag d. 22.04. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 23.04. Deadline på Budstikken

Fredag d. 24.04.

Lørdag d. 25.04.

Søndag d. 26.04.

uge 18 27. april til 03. maj noter
Mandag d. 27.04. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 28.04.

Onsdag d. 29.04. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup 
Kl. 14.00 Fællessang på friskolen

Torsdag d. 30.04.

Fredag d. 01.05.

Lørdag d. 02.05.

Søndag d. 03.05.
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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

Da Asta og Karl Erik nielsen og Laue Lund har 
valgt at stoppe som graver og medhjælpere 
ved Hjarup kirke, inviteres alle til: 
Gudstjeneste søndag d. 1. marts kl. 10.30 i Hjarup kirke og efterfølgende reception på Mejeriet 
i Hjarup. 

Vi håber at se så mange som muligt, da vi ønsker at sige pænt farvel og tak for mange gode års 
arbejde. Menighedsrådet vil være vært for et lettere traktement efter gudstjenesten.

På glædeligt gensyn
Asta og Karl Erik Nielsen og Laue Lund samt Hjarup Menighedsråd

reception
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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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referat fra generalforsamlingen i 
Skanderup Hjarup idrætsforening 
Onsdag den 18. februar 2015

1. Valg af dirigent 
Erik Dyg Sørensen blev foreslået og valgt 
til dirigent. Han konstaterede, at general-
forsamlingen var indkaldt og annonceret 
rettidigt. 

2. Valg af stemmetæller 
Lise Maarsøe blev foreslået og valgt til stem-
metæller. 

3. Aflæggelse af: 
Formandens beretning 
Vi er her i dag, som repræsentanter for 
mange frivillige i vores forening, som bidra-
ger til fællesskabet på forskellig vis. Vi har 
alle visioner på forskellige niveauer for os 
selv, vores børn, vores nabo eller interesse-
fæller og for fremtiden. Dem vil vi gerne 
imødekomme og udvikle på! 
Vi vil gerne have nye ideer og sørge for 
indflydelse, således at det vi brænder for og 
gerne vil dele kan vokse og deles til gavn og 
glæde for andre. Det kan små lokalsamfund 
som vores! Det binder os sammen og der 
skabes muligheder og veltilpassede aktivite-
ter hvor det gennem relationer og nærkon-
takt skabes aktiviteter med kvalitet.  
Vi har siden sommerferien været vidne til 
starten på den nye skolereform, som har 
ændret vilkår for børn og lærere. Vi har 
oplevet større interesse fra skolens side i at 
samarbejde omkring aktiviteter. Dette er 
også et ønske fra politisk hold. Skoledagene 
og idrætstimerne er fastlagte, hvorfor vi 
udfordres på vores frivilliges fleksibilitet 
indenfor normal arbejdstid.  
Samarbejdet med Forbundsskolen omkring 
fælles brug af lokaler og rekvisitter er 
kommet på plads. Vi har fundet fornuftige 
kommunikationsveje og forhåbentligt 
holdbare løsninger.  
 
udvalgsformændene beretter om velfunge-
rende udvalg  og nye medlemmer er kommet 

til. Det er god praksis at involvere flere og 
have god systematik i forhold til opgaver 
som skal løses således at det arbejde, de 
frivillige siger ja til, kan overskues og er let 
at gå til. Vi deler erfaringer med aktivitets-
hjul og års rul og lignende i bestyrelsen og 
udvikler gerne videre på dette. 
 
Hallen  – på vej til at blive virkelighed.  Vi er 
på budgettet! og vi har en plan, der tages 
velovervejede spæde skridt i ”hal nu” udval-
get som også har fået sin egen hjemmeside. 
www.Halnu.dk. 
 
Hjemmesiden www.shifsport.dk fungerer og 
opdateres gerne af web-master Jan, med 
info fra jer og andre som har interesse for 
SHIF. Siden er, hvad vi gør den til, brugbar 
hvis vi bruger den og opdateret hvis vi er 
opmærksomme på det også. 
 
Sportsfesten var et brag af en fest, som gav 
overskud. Planlægningen af næste års fest er 
i gang og styres og planlægges med erfaren 
hånd fra en god håndfuld udvalgsmedlem-
mer, som alle trækker i deres netværkstråde 
for at få arbejdsopgaverne møllet i gang. 
Der ligger rigtig mange arbejdstimer og 
fornøjeligt samvær i det arrangement. Tak til 
alle som involverer sig i dette! 
Værestedet lukkede i årets løb som følge af 
den nye skolereform og samarbejdet er 
ophørt. Tak til alle jer som har givet ud af 
jeres dyrbare tid og overskud til fordel for 
foreningen.  
Med jeres frivillige kræfter er vi blevet rigere 
på fælles aktiviteter for børn og voksne i 
vores lokalsamfund. 
”Man får så meget igen”, glæden og begej-
stringen smitter og giver vores forening 
mening og liv. 
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reviderede regnskab 
Kasserer Peter Møller gennemgik regnskabet 
for 2014 for hvert område med indtægter og 
udgifter og resultatet blev et underskud på 
3.468,85 kr. Resultatet på driften blev et 
underskud 61.685,89,19 kr., men med positiv 
afkast fra vores formue og kursregulering af 
vores værdipapirer, blev underskuddet på 
3.468,85 kr.   
 
udvalgsformændenes beretning: 
Fodbold v. Bo Jensen 
Vi starter op fælles opstart for børneholdene 
og startede op med det samme antal hold 
som i 2013, dog kom der i løbet af året flere 
spillere til, især til U 6 - 7 holdene. 
U 6 - 7 holdene deltog også i turneringen. I 
efteråret måtte vi tage to hold ud af turne-
ringen pga. for få spillere. Oldboys holdet 
var tilmeldt 11 mands fodbold i denne 
sæson. Der er lavet nyt rum til boldene og 
købt både spillerdragter, bolde og materialer 
ind til holdene.  
Der kom 4 nye medlemmer i fodboldudval-
get.  
 
Gymnastik v. Connie navne 
Sæsonen 13/14 sluttede med gymnastikopvis-
ningen i Efterskolens hal i marts 2014. Det 
gav udfordringer, da det var på samme tid 
som skolefesten.  
Sæson 14/15 startede op i september 2014. 
Der har i år været 3 (i starten 4) børnehold 
og 3 voksenhold – så en pæn udvidelse af 
tilbuddene. 
Der har på Forældre/barn holdet været 14 
børn, som alle har haft enten mor eller far 
med. De har haft nogle skønne timer i 
gymnastiksalen, hvor børnene har leget på 
redskaberne, svunget sig i rebene og kravlet 
til toppen i ribberne. De har sunget og leget 
sanglege, og et par gange har børnene haft 
deres scooter med. Det har været nogle 
aktive og dejlige børn. 
Mini krudt holdet er for både drenge og 
piger i alderen 4-5 år. Vi har i denne sæson 
haft ca. 27 børn på holdet, to børn er hoppet 
fra igen. Til holdet har vi haft to trænere og 
4 hjælpetrænere.  
Der er blevet arbejdet meget på at lære 
børnene om god gymnastikkultur dvs. at 

kunne vente på tur, tage hensyn til hinan-
den, at kunne høre efter beskeder fra de 
voksne, samt at kunne deltage i fælles 
aktiviteter og deltage uden forældre.  
De arbejder meget på, at få gymnastikken 
ind på en legende og sjov måde – helt 
konkret betyder det, at de leger mange 
forskellige lege, som går ind og styrker 
forskellige sanser og muskelgrupper. 
Vi har på holdet arbejdet meget i at lære 
børnene at kunne slå dobbelt kolbøtter, 
begyndende saltoer, balance, øge deres 
styrke i armene, og i at kunne have en 
spændstig krop. Derudover så lærer de også 
at kunne gå fra høj aktivitet til lav aktivitet. 
Rytmegymnastik har vi også leget med i 
denne sæson, her ses der et stort fokus hos 
børnene. 
Vi trænere synes selv, at vi har fået skabt et 
godt hold, som i den grad har lysten til, at 
prøve sig selv af i mange forskellige udfor-
drende aktiviteter - vi oplever i hvert tilfælde 
at børnene har fået en større tro på deres 
egen formåen og kunnen. 
Springlopper og springmix startede ud som 
to hold med 9 børn på hver. Efter juleferien 
blev holdene slået sammen til et hold, og det 
har været en stor succes. Både store og små 
lærer af hinanden. En god sæson med 18 
glade unger, to trænere og to stabile hjælpe-
trænere, som havde været på kursus og 
således fyldt af ny inspiration. På rytmikde-
len har holdet fået god assistance fra Anne. 
Der har været 4 faste trænere, hvilket er et 
minimum, for at kunne have to springbaner 
kørende – kunne være ønskværdigt med en 
voksen mere. Og så har holdet et ønske om 
en trampolin mere. Alt i alt en rigtig god 
sæson. 
Voksenholdene har i år budt på pilates for 4. 
år i træk og derudover to nye hold: Yoga og 
Fit4Fun. 
Pilatessæsonen har været præget af stabile 
damer og en velkendt herre som i årenes løb 
er blevet smidigere og stærkere og sejere.  
Sæsonen startede i kolde lokaler, hvorfor der 
fra starten i træningsprogrammet indtænk-
tes puls sekvenser men med lidt blandet 
modtagelse, særligt skavanker tåler ikke 
træk. 
Nu er vi draget til varmere himmelstrøg på 
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Forbundsskolen, og har derfor genoptaget 
bevægelighedselementer og "mere energi 
øvelser" i træningen med stor succes.    
Sæsonen planlægges fremadrettet med 
delelementer af pilates bold- og grundøvel-
ser ved sekvenstræning. 
Variation er godt, men de velkendte basis 
Pilatesøvelser er heller ikke værst. 
Det er dejligt at træne i godt selskab, at føle 
sig rørt og veltilpas og fyldt af energi. 
Som noget nyt startede Lise et yogahold i 
september måned. Der er 14 tilmeldt holdet. 
Holdet er kommet rigtig godt i gang, og der 
er fortsat god opbakning - endda en ny 
tilmeldt efter jul. Der er god stemning på 
holdet. De der går på holdet er kommet med 
positive tilbagemeldinger. Timen er opbyg-
get, så den indeholder opvarmning, øvelser 
med forskellig fokus og afslutningsvis af-
spænding. Jeg glæder mig hver gang til at 
undervise i yoga, skriver Lise. 
Da Mette i sensommeren 2014 startede 
Fit4Fun op, var det tænkt som et hold, der 
primært beskæftigede sig med Zumba.  
De første par gange var der udfordringer 
med at få musikken til at virke, og der måtte 
derfor improviseres med pulstræning og lidt 
øvelser for mave/baller/lår. Deltagerne gav 
udtryk for, at det var godt med nogle styrke 
øvelser, så det er der lagt mere og mere vægt 
på i træningen. 
I starten var der meget fokus på Zumba-lig-
nende øvelser. Vi havde desuden et par 
gange med almindelig aerobic.   
De seneste måneder har træning bestået af 
puls- / intervaltræning kombineret med 
styrke samt stabiliseringsøvelser. Seneste er 
virkelig blevet godt modtaget, og jeg har 
fået positive tilbagemeldinger.  
Et skønt hold med fantastiske deltagere, der 
er klar på mine til tider anderledes ideer. 
Super opbakning!!! 
Tak for et godt år i vores forening. Vi ses til 
næste sæson i SHIF. 
 
Bordtennis v. Louise Stub 
Vi har i de sidste par sæsoner haft en lille 
fast skare af drengespillere og voksenspillere 
der har holdt ved træningen. I denne sæson 
er en enkelt ny drengespiller og ny voksen 
kommet til.  

Der er således ikke meget tilgang til sporten, 
men da pladsen er trang når alle spillere er 
til træning, må vi konstatere at vi nu er et 
passende antal. Vi har for første gang i 2014 
prøvet at træne hele året og dette med 
succes. Langt de fleste spillere valgte at 
benytte sig af tilbuddet og formåede derfor 
at udvikle sig yderligere sommeren over. 
Der er fortsat en god stemning og socialt 
engagement blandt alle spillere, trods at 
holdet er et mix af voksne, børn og begge 
køn. 
Langt de fleste spillere har mod på og er 
motiverede for at prøve sig af i kampe. 
 
Turneringer: 
Holdturneringen kan vi ikke klage over… 
Seniorerne har spillet med i Region Syds 
Herre A række, og fører suverænt rækken 
her inden de  resterende 2 kampe. Det har 
været lange ture de har været på, da det er 
hold som Broager og Løgumkloster bl.a. de 
har mødt. Der har været lidt problemer med 
vores hjemmekampe, men Volley-herrerne 
har heldigvis været flinke til at bytte tider 
med os, efter at vores mandage, som vi 
plejer at ha´, overgik til zumba. 
 
Ungdommen har været i Vojens for at spille 
4 runder. Der mangler stadig den sidste 
runde med medaljeoverrækkelserne, men 
inden da ligger holdet på 2. pladsen i Yngre 
drenge-rækken, men med en kamp mindre 
og kun ét point efter nummer 1. Så mon ikke 
guldet er indenfor rækkevidde  
Stævner har vi ikke deltaget i så mange af, 
som tidligere år. Men1.februar var de unge 
mennesker til et stort stævne i Vojens, hvor 
det blev til en flot 3. plads til Thor Dyg i 
Yngre drenge-rækken. I samme række måtte 
Lasse Andersen se sig slået i 1/8-dels finalen. 
22. februar skal 4 spillere med til de Sønder-
jyske Mesterskaber i Vojens. 2 seniorspillere, 
samt to ungdomsspillere. Ydermere satser vi 
på deltagelse i Landsmesterskaberne i 
starten af april. Sæsonen blev startet med en 
positiv overraskelse, idet Pia Mortensen 
havde set at Alfa Laval uddelte sponsorater, 
så hun mente at vi skulle prøve at søge efter 
tilskud til nye trøjer. Det blev gjort og vi fik 
bevilliget 5000 kr. til det projekt. Sport Direct 
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gjorde et supergodt arbejde, og var hurtige 
til at fremskaffe trøjerne og få trykt hvad der 
skulle trykkes. Så nu er vi alle flot klædt på 
når vi er ude til kamp, hvilket giver et 
fantastisk godt indtryk når vi f.eks. er ude til 
holdturnering. 
 
Sportsfesten v. Jan von rühden 
Vejret har jo altid en stor betydning for 
sportsfesten og gjorde da også sit. At stem-
ningen   var god kunne ses på de mange 
glade mennesker på festpladsen. Mange tak 
til et engageret festudvalg, det er nogle 
dejlige ildsjæle, der altid byder ind med 
ideer, nytænkning og er trofaste støtter i 
dagene op til festen, ja egentlig fra den 1. 
januar og frem til slut, hvor vi igen pakker 
alt ned. Efterfølgende går vi så lidt i dvale.  
Herudover vil jeg gerne takke alle de frivil-
lige, koordinatorer og hjælpere, unge som 
voksne, som har stået i boderne, snittet salat, 
skænket drikkevarer, lavet kaffe, flutes, stegt 
pølser mm. Der skal også lyde en tak til os fra 
griseholdet .  Hjarup Runners ligger tungt 
på løbssiden af sportsfesten. De skal selvføl-
gelig også have en stor tak, for et igen, igen 
godt gennemført løbsarrangement. Mange 
tak til alle vores støtter fra erhvervslivet Bl. a. 

Contrans, Lc Auto, Rema1000, Danske Bank, 
DAT, BSB Industri og over 40 andre annoncø-
rer og sponsorer, der støtter op om vores 
foreningsarbejde med penge og gaver. Vi ses 
igen i uge 23 fra den 04-06 juni .Vi modtager 
gerne hjælp til at sætte teltet op om tirsda-
gen den 02.06. Kl. 17:00, så giver festudval-
get en Slice pizza. 

4. Behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag   

5. Valg af bestyrelse 
Connie Navne (formand), Louise Stub, og Bo 
Jensen (modtog ikke genvalg) var på valg. 
Connie og Louise modtog genvalg. Jette 
Christiansen vælges i stedet for Bo. Jan væl-
ges til kasserer i stedet for Peter Møller.   
Lars Navne og Bo Jensen blev valgt til sup-
pleanter til bestyrelsen. 

6. Valg af revisor 
Mogens Tersbøl var på valg som revisor, og 
han modtog genvalg.  

7. Eventuelt 
En snak vedr. betaling for at se gymnastikop-
visningen. 

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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Fodboldafdelingen

Bordtennissæsonen er ved at gå på hæld

Af Jette Dreyer Christiansen

Planlægningen af den forestående opstart af 
udendørs fodboldsæsonen er godt i gang og 
derfor
søger vi en træner til vores U7-hold og til vores 
U10-hold. Børnene på U7 fylder 7 år i 2015, mens 
børnene på U10 fylder 10 år i 2015. 
Når man tilbyder sig som træner i SHIF vil der 
være mulighed for at komme på kurser og der 
vil være et bredt trænerteam samt fodboldud-
valget som vil hjælpe i gang og være behjælpe-
lige i det videre trænerforløb.

Yderligere info ved Morten Nielsen, 27880345 og 
mail : moni@primecargo.dk

Af Mette Arvidsson

Sæsonen blev indledt med den glædelige nyhed, 
at vi var blevet bevilliget et sponsorat fra Alfa 
Laval, som blev søgt på opfordring af Pia Mor-
tensen. 

Opstart af sæsonen

Vi hænger opslag op på Forbundsskolen og på 
vores hjemmeside www.shifsport.dk så snart har 
en dato for hvornår Kolding kommune giver til-
ladelse til at vi kan benytte fodboldbanerne.

Vi håber på at alle hold er i gang i uge 15. (ugen 
efter påske)

På glædeligt gensyn på sportspladsen

På vegne af Fodboldudvalget i
Skanderup Hjarup IF

Der blev indkøbt nye bluser til hele flokken.
Bluserne er blevet godt luftet og repræsenteret 
på fineste vis.
Vi har haft 2 hold med i den sønderjyske hold-
turnering - et ungdomshold, og et hold for de 
knap så unge....
Ungdomsholdet bestående af Thor Dyg, Lasse 
Andersen, Michael Mortensen og Simon Paaske 
ligger inden sidste spillerunde nummer 2 - kun 
et point efter nummer et, men med en kamp 
mindre.
Seniorerne, Peter Hansen, René Krog og Mette 
Arvidsson, har allerede inden sidste spillerunde 
sikret sig guld i Herre A-rækken.
Desuden har Thor, Lasse og Michael deltaget i et 
stort stævne i Vojens, hvor Thor blev nummer 3.
Tilbage har vi de Sønderjyske Mesterskaber, samt 
Landsmesterskaberne.
Bordtennisspillerne fortsætter ufortrødent indtil 
april - og der er altid plads til flere på holdet...
 
 



Hal nu!!!!!

Old boys fodbold

Selvom haludvalget ikke giver så meget lyd fra sig, er vi dog godt på vej med vores arbejde.
Vi har fået koordineret vores samarbejde med Sjølund og er i skrivende stund i fuld gang med det 
papirarbejde, der nu engang hører til et sådant projekt.
For haludvalget Jan von Rühden

Af Steen Matschke

Igen i år spiller vi old boys fodbold i Skan-
derup-Hjarup, som sidste år vil det være 
Lars Sepp Frederiksen der vil tage sig af det 
praktiske. Opstartsdato afhænger af vejret 
og baneforhold. Har du lyst til at spille så 
giv Lars en melding på sms 51880423
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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

„MASKINBRODERI”
v/Gerda Jensen

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

www.skovhojmaskinbroderi.dk

SKOVHØJ LOGO

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



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



23

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

K o s W e l l
B y  A n j A  L y K K e h u s  n i e L s e n

s k ø n h e d  o g  s u n d  h u d 

f o r  a l l e

Lurendalsvej 5 · Ødis Bramdrup · 6580 Vamdrup 
Mobil: +45 40 11 47 00

Book tid og shop døgnet rundt online på KosWell.dk
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