
•  Kom til stiftende generalforsamling d. 3. juni:

Hallen ved Skanderup Hjarup Forbundsskole

•  Kom til foredrag med læge Billy Huang 

om kroniske smerter – på Forbundsskolen

•  Kom til Hjarup Runners motionsløb ved 

SHIF Sportsfest d. 6. juni

• Kom til loppemarked d. 20. juni ved Hjarup Spejderhus

lokalblad for skanderup-Hjarup-gelballe

Bestyrelsen:
Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059
Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852
Korrektur og renskrivning: Inge Friis, Hjarupgårdsvej 4B  tlf. 7559 4010
Kasserer: Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5  tlf. 7559 4770
Suppleant: Ruth Lassen Jessen, Kastanie Allé 47 tlf. 7559 4089

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

Mail-adresse – indlæg, billeder, artikler og datoer for arrangementer til kalenderen 
kan sendes på mail: budstikken2010@gmail.com

Medlemskab – Det koster kun kr. 100,- at være medlem af Budstikken og bladet 
eksisterer kun i kraft af lokal opbakning. Medlemskab kan tegnes ved at indbetale 
kr. 100,- på giro nummer 6000 1995, eller på konto 1551 60001995, Danske Bank 
eller 7040 1532364, Sydbank.

oplag: Ca. 630 stk.
opsætning: Lund&Mus Grafi sk Design, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
trykkeri: InPrint, Kolding
deadlines i 2015: 18. juni – 20. august – 22. oktober – 10. december
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BUD
S T I K K E N

Lokalblad 

for 

Skanderup

Hjarup

Gelballe

GENERALFORSAMLING 
I  BUDSTIKKEN 

torsdag d. 7. maj 2015, kl. 19.00 på Forbundsskolen

Mød op og giv din mening til kende.

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

Flot donation fra 
Thomasminde legatet til 

Mejeriet.

•  Kom til stiftende generalforsamling d. 3. juni:

Hallen ved Skanderup Hjarup Forbundsskole

•  Kom til foredrag med læge Billy Huang 

om kroniske smerter – på Forbundsskolen

  STOR KONKURRENCE I  BUDSTIKKEN:  V IND ET  GAVEKORT PÅ 500  KRONER!
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Vind et gavekort på kr. 500 til Kolding Plantecen-
ter! Ja, du læste helt rigtigt! Budstikken trækker 
lod om et gavekort på kr. 500,- blandt alle der 
indbetaler sit kontingent inden 1. juni 2015!

Vinderen trækkes lige efter 1. juni og får direkte 
besked samt offentliggøres i næste nummer af 
Budstikken. Så skynd dig i banken eller på net-
bank og betal dit kontingentet nu.

Lav meget gerne en fast aftale med banken om, 
at der hvert år d. 1. maj indbetales 100 kr. i kon-
tingent til Budstikken.

Således behøver du ikke selv huske på hvert år at 
skulle betale kontingent, så kører det af sig selv.
Det er nu tid og vejr til at komme i haven. Hvem 
vil ikke gerne vinde et gavekort på 500 kr. til Kol-
ding Plantecenter?

Vind et gavekort på 
500 kr. 

til Kolding Plantecenter!

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

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

tirsdag den 05. maj, kl. 19:00.

Kroniske smerter behøver ikke være kroniske!

Alle de besværlige smerter, f.eks diskusprolaps, 
piskesmæld, nerve i klemme, frossen skulder, 
tennisalbue, og delvis gigt og slidgigt, kan fjer-
nes med Coclos behandlingssystem.
Ved foredraget vil Billy fortælle dig hemmelighe-
den bag ved smerten:
• Hvordan og hvorfor kroppen danner smerten 

– ikke som vi almindeligt forstår det!
• Hvor vi fi nder de skjulte behandlingspunkter 

– som er nøglen til en succesfuld behandling.
• Få en gratis undersøgelse og han vil lyn-

hurtigt fortælle dig, hvor det skjulte punkt 
ligger, som skal behandles.

Hallen er nu ved at blive en realitet, derfor indkal-
der styregruppen for Hal nu til den stiftende ge-
neralforsamling tirsdag den 03.06.2015 kl. 19.15.
Vi mødes i teltet, der næsten vil stå, hvor vores 
hal skal placeres.

Med venlig hilsen
Styregruppen for en hal i Skanderup
Marianne Mose Baltsersen, Lene Aagaard Brandt, 
Johan Helms, Peter Møller, 
Jesper Lund Clausen, Jan von Rühden

• Hvordan magnetterapi virker på din smerte 
og hør om den overraskende virkning – spe-
cielt for gigt og slidgigt, luftvejs lidelser og 
for højt blodtryk. 

Med Billys smertebehandling ses der normalt re-
sultater efter blot én behandling – og det holder
Coclo klinikkerne er verdens førende til at be-
handle og fjerne smerter!

Tilmelding er nødvendig!

SMS til Jan von Rühden 
på 29 89 98 96 eller  på 
FaceBook Skanderup 
Hjarup Idrætsforening.
 

akupunktur og magnetterapi
Foredrag med kinesisk læge Billy Huang  
i aulaen på Forbundsskolen

s t i F t e n d e  g e n e r a l F o r s a M l i n g

den selvejende institution 
– Hallen ved 
skanderup Hjarup Forbundsskole

Hal nu!
Vi kører på med tilladelser,  at få budget-
ter på plads. Den 27.04. er vi af Børne- og 
Uddannelsesforvaltningen, Fritid og Idræt 
inviteret til en Workshop omkring hallen.
Fritidsrådet deltager også. Det bliver spæn-
dende. 
Hal nu Styregruppen
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Selskabet blev stiftet den 25. maj 2002.  

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

I en årrække har boligen og senest butikken 
været udlejet til Værested for de større børn, der 
mødtes til klubaktiviteter efter skoletid under 
voksent opsyn. Aktiviteterne ophørte i forbin-
delse med den nye skolereform i august 2014.

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

Erhvervslokalerne er derimod ledige for nye leje-
mål. Mangler du gode lokaler til forretnings- 

eller kontorformål, så kontakt venligst bestyrel-
sen på tlf. 2273 5041.

Er du interesseret i at købe ejendommen (med 
eksisterende boliglejemål) kan du indhente yder-
ligere oplysninger hos EDC Mæglerne i Vamdrup. 

Vi løber som vi plejer mandag kl. 17.00 fra 
Mejeriet i Hjarup. Har dine løbesko holdt fri det 
meste af vinteren, så fi nd dem frem nu og kom 
og løb med. 
Også for dig som ikke har løbet før og som 
gerne vil starte med powerwalk.
Vores trailløbere løber som regel også både 
fredag og søndag. Kig med på Facebook hvor 
tid og mødested koordineres i gruppen Hjarup 
Trail Runners.

om Butik 
i Byen aps

Hjarup runners løber og løber …

generalForsaMling i Butik i Byen aps

Selskabet Butik i Byen ApS indkalder 
herved anpartshaverne til ordinær 

generalforsamling. 

tirsdag den 19. maj 2015, kl. 19.30
 i Forsamlingssalen Hjarup Mejeri

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Butik i Byen ApS
Bestyrelsen

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 fl y-jib

Fældehoved- træfældning
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Af  Liselotte

Kreaklubben har atter været i gang. 
Denne gang stod der maleri på lærreder 
i programmet. Vi blev inspireret fra 
nogle hjemmesider på nettet og 
herefter blev fantasien sluppet 
løs. Der blev fundet billeder 
i ugeblade til at lime på det 
hvide lærred, hvorefter der 
ovenpå blev malet, stemplet 
og dekoreret med aftryk 
af blonde, bølgepap og 
bobleplast. Selvom vi 
denne aften ikke var så 
mange deltagere, hyg-
gede vi os som altid og 
fi k nogle fi ne malerier 
med hjem.

andre stemmer i 
gudstjenesten
I Hjarup kirke er vi på udkig efter nye læsere til 
vores gudstjenester: Har du lyst til at være én af 
dem?
Opgaven går ud på at læse én af gudstjene-
stens læsninger højt ved mikrofon. I god tid får 
du besked om, hvilken søndag du skal læse, og 
hvilken læsning det er. Måske har du lyst én eller 
to gange pr. halve år – mere behøver det ikke at 
være. Det eneste, det kræver, er, at du kan læse 
– og læse langsomt og tydeligt!
Tanken med at bruge læsere i gudstjenesten, er 
at gudstjenesten får fl ere stemmer end præ-
stens og kirkesangerens. Det bliver tydeligt, at 
gudstjenesten er  noget, vi er fælles om at fejre, 
og når man er læser, er der en anledning til at 
komme i kirke og fi nde ro og fællesskab.

Hvis det er noget for dig, så skriv en mail til sog-
nepræst Maria König: mduk@km.dk eller ring på 
tlf 75 58 42 95
 

årets 
konfi rmander 
i Hjarup kirke
Søndag d. 3. maj kl. 11.00 er der konfi rma-
tion i Hjarup kirke.
Årets konfi rmander er:
• Lise Andrea Vind Knudsen, Hjarup-

gårdsvej 11
• Lisbeth Aagaard Svendsen, Skanderup 

Landevej 28
• Jais Thomsen, Fløjbjergvej 55
 
Telegrammer og roser kan afl everes i 
Kirkeladen mellem kl. 9.30 og 11.30
 
 

Den kreative 
Kreaklub

6

spis med gud
Fredag d. 29. maj kl. 17 er der Spis med 
Gud i Hjarup kirke:
Vi fejrer kirkens fødselsdag og begynder 
med en kort gudstjeneste i børnehøjde i 
kirken. Bagefter går vi over i Kirkeladen 
og spiser aftensmad og holder fødsels-
dagsfest. Alle er velkomne!

Af  Liselotte

Kreaklubben har atter været i gang. 
Denne gang stod der maleri på lærreder 
i programmet. Vi blev inspireret fra 
nogle hjemmesider på nettet og 
herefter blev fantasien sluppet 
løs. Der blev fundet billeder 
i ugeblade til at lime på det 
hvide lærred, hvorefter der 

Kreaklub
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mange deltagere, hyg-mange deltagere, hyg-
gede vi os som altid og gede vi os som altid og 
fi k nogle fi ne malerier fi k nogle fi ne malerier 
med hjem.

Vi fejrer kirkens fødselsdag og begynder 
med en kort gudstjeneste i børnehøjde i 
kirken. Bagefter går vi over i Kirkeladen 
og spiser aftensmad og holder fødsels-
dagsfest. Alle er velkomne!
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tinus Friis og Laue Lund gennem fl ere år har sat 
op i træerne. Stod vi stille, kunne vi høre mange 
fuglestemmer, som Laue kunne fortælle os om.

Hans Kjeld havde på forhånd lovet os, at han 
ville vise os rævegrave, og vi blev  ikke skuffe-
de!! - Et helt område er gennemgravet af ræven. 
Der er mange indgange til et helt gangsystem. - 
Vi kunne også se, at grævlingen havde været der 
med sin særlige måde at skrabe jord op på.

Turen forbi ”Paradis” og de oversvømmede om-
råder bød også på oplevelser. Ved ”Paradis” lyt-
tede vi til, hvordan fuglene dels advarede, dels 
tiltrak hinanden. – Et sprog fuglekendere kunne 
tyde. I de oversvømmede områder sås mange 
forskellige andefugle og svaner. Isfuglen, som 
jævnligt ses i området, viste sig desværre ikke!

Tilbage på ”Søslette” stod den på kaffe og fugle-
kasser. Birtha og Hans bød indenfor i ”pelsestu-

en”, hvor der var rart at være. Martinus Friis og 
Carsten Navne  havde forberedt fuglekasserne, 
så de var nemme at gå til. Det blev til 15-17 maj-
sekasser, som nu hænger rundt omkring i Hjarup 
og omegn til glæde for mejserne! 

Når man er sammen med naturelskere som Frede 
fra ”Skovtrolden”, Hans Kjeld og Laue Lund 
er der altid oplevelser, de har haft, og som de 
gerne indvier os i. – En fi n naturoplevelse rigere!

På stiudvalgets vegne Gerda Petersen.

Fredag den 17. april mødte 25 borgere fra 
Hjarup og omegn op på ”Søslette” i det fi neste 
aprilvejr. Vi skulle på stitur i Vådområdet ved 
Hjarup.

På bedste spejdermaner blev vi ”fragtet” til 
rensningsanlægget på Fløjbjergvej, hvor Sporet i 
Vådområdet starter.

Under turen orienterede Laue Lund om den gen-
etablerede, snoede bæk og områdets positive 
optagelse af kvælstof og fosfor, som her holdes 
tilbage, så vandet i bækken og søen er blevet 
renere.

Det var dejligt at se anemonerne i skovbunden 
og forårets spirende planter overalt. Der var 
virkeligt liv på vej!

Det samme gjaldt fuglelivet. Der var begyndende 
redebygning i fl ere af de fuglekasser, som Mar-

Foråret kom os i møde
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Af Bodil Høeg

Bestyrelsen i Thomasminde legatet har besluttet 
at nedlægge fonden, og det kommer bl.a. Meje-
riet i Hjarup til gode.

Vi skal tilbage til første halvdel af forrige år-
hundrede for at fi nde legatets stifter Jens Thom-
sen (1880-1955), der var landmand på gården 
Thomasminde i Hjarup. Den købte han af sin far 
i 1906, og blev således 10. generation der.

I de følgende år var Jens Thomsen, der tidligt 
gjorde sig bemærket, som en dygtig landmand, 
ejer og medejer af fl ere større gårde på egnen.

I 1915 var han med til at fl ytte mejeriet Enggår-
den, som det hed dengang, til den nuværende 
placering. Han var i mange år formand for 
mejeriet, og desuden var han bl.a. formand for 
Hjarup-Skanderup Valgmenighed, sognerådsfor-
mand og folketingsmedlem.

Jens Thomsen stiftede i 1944 Thomasminde 
legatet og nu her i 2015 har legatets bestyrelse, 
der bl.a. tæller hans barnebarn Niels Wind-Friis, 
som i dag ejer Thomasminde, besluttet at ned-
lægge det. Legatets indestående ca. ½ million 
kroner fordeles mellem de landsbyer, hvortil 
legatets bestyrelsesmedlemmer har relationer og 
familiebånd. Udover Hjarup betænkes Dalby og 
Vejstrup.

Det er med stor glæde, at vi i Hjarup Landsby-
forening har modtaget denne store donation på 
278.750 kr. fra Thomasminde Legatet. De mange 
penge er øremærket til Mejeriet i Hjarup, lands-
byens hjerte og samlingspunkt. Hvad pengene 
helt præcist skal bruges til, er der endnu ikke 
taget stilling til, men med sådan en stor sum 
penge er det endelig muligt at få forskønnet og 
”opgraderet” Mejeriet.

Fra venstre: Kasserer for Mejeriet Bodil Høeg, Bestyrelsesmedlemmer i Thomasminde Legatet 
Niels Wind-Friis og Dorthe Wind-Friis samt bestyreren for Hjarup Mejeri Bent Poulsen.

Familiefond giver stor 
donation til Hjarup Mejeri

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

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



Hold dig opdateret med Budstikken fra  27. april til 5. juli 2015
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uge 23 1. juni til 7. juni noter
Mandag d. 01.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 02.06.

Onsdag d. 03.06. kl. 19.15 Stiftende generalforsamling Hallen ved  
Skanderup Hjarup Forbundsskole

Torsdag d. 04.06.

Fredag d. 05.06. Sportsfest på forbundsskolen

Lørdag d. 06.06. Sportsfest på forbundsskolen   
Kl. 9.30 Hjarup runners motionsløb

Søndag d. 07.06.

uge 24 8. juni til 14. juni noter
Mandag d. 08.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 09.06.

Onsdag d. 10.06.

Torsdag d. 11.06.

Fredag d. 12.06.

Lørdag d. 13.06.

Søndag d. 14.06.

uge 25 15. juni til 21. juni noter
Mandag d. 15.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 16.06.

Onsdag d. 17.06.

Torsdag d. 18.06. Deadline på Budstikken 

Fredag d. 19.06.

Lørdag d. 20.06. kl. 9.30 Loppemarked ved spejderhuset

Søndag d. 21.06.

uge 26 22. juni til 28. juni noter
Mandag d. 22.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 23.06.

Onsdag d. 24.06.

Torsdag d. 25.06.

Fredag d. 26.06.

Lørdag d. 27.06.

Søndag d. 28.06.

uge 27 29. juni til 5. juli noter
Mandag d. 29.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet 

Spejder - troppen på Myretuen 
Tirsdag d. 30.07. Spejder - troppen på Myretuen

Onsdag d. 01.07. Spejder - troppen og ulve på Myretuen

Torsdag d. 02.07. Spejder - troppen og ulve og bæver på Myretuen

Fredag d. 03.07. Spejder - troppen og ulve og bæver på Myretuen

Lørdag d. 04.07. Spejder - troppen og ulve og bæver på Myretuen

Søndag d. 05.07.

uge 19 4. maj til 10. maj noter
Mandag d. 04.05. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 05.05. kl. 19.00 Foredrag om kroniske smerter på Forbundsskolen

Onsdag d. 06.05.

Torsdag d. 07.05. Kl. 19.00 Generalforsamling i Budstikken på Forbundsskolen 
Kl. 19.00 Forårskoncert på Forbundsskolen

Fredag d. 08.05.

Lørdag d. 09.05.

Søndag d. 10.05.

uge 20 11. maj til 17. maj noter
Mandag d. 11.05. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 12.05.

Onsdag d. 13.05.

Torsdag d. 14.05. Kristihimmelfartsdag

Fredag d. 15.05.

Lørdag d. 16.05.

Søndag d. 17.05.

uge 21 18. maj til 24. maj noter
Mandag d. 18.05. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 19.05. kl. 19.30 Generalforsamling i Butik i byen på Mejeriet

Onsdag d. 20.05.

Torsdag d. 21.05.

Fredag d. 22.05.

Lørdag d. 23.05.

Søndag d. 24.05.

uge 22 25. maj til 31. maj noter
Mandag d. 25.05. 2. pinsedag. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 26.05.

Onsdag d. 27.05.

Torsdag d. 28.05.

Fredag d. 29.05. Sidste frist for indbetaling af kontingent på 100 kr. til Budstikken, hvis du vil vinde 
gavekort på 500 kr. 
Kl. 17.00 Spis med Gud i Hjarup kirke. !

Lørdag d. 30.05.

Søndag d. 31.05.

uge 18 27. april til 3. 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. St. Bededag. Gratis entre på Kongeå museet i dag kl. 14.00 - 16.00

Lørdag d. 02.05.

Søndag d. 03.05. kl. 11.00 Konfirmation i Hjarup Kirke
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dit lokal- 
historiske 
museum, 
kongeaa-
museet
åbner dørene for sæson 2015  
fredag d. 1. maj, kl. 14-16
I dagens anledning er der gratis entré  
for alle.

Rundt omkring i Danmark markeres 75 års 
dagen for Danmarks besættelse og 70 års 
dagen for Danmarks befrielse i denne tid. 
Kongeaamuseet  har benyttet lejligheden 
til at lave en nyopsætning af udstillingen 
om besættelsestiden på 1. sal. Det har det 
lokale hjemmeværn stået for. Mødelokalet 
nedenunder vil i år også være præget af 
billeder og informationer om Vamdrup 
1940-45. Endelig har Historisk forening 
lørdag d. 9. maj kl. 15 et foredrag, som 
også har besættelsestiden som tema. Det 
er foreningens formand, Poul Berrig, som 
fortæller erindringer fra sine første skoleår 
i Viborg.

Kongeaamuseet er åbent hver dag (und-
tagen mandag og fredag) fra kl. 14-16 i 
perioden 1. maj til 18. oktober. Hvis du er 
medlem af Historisk Forening er der gratis 
entré – ellers koster det 30 kr. for voksne.

energirigtig landsby
Projektet vedr. arbejdet med energirigtige bo-
liger her i Hjarup, har der i denne omgang ikke 
været deltagere til. Vi har dog mulighed for igen 
at tage det op, hvis der senere viser sig at være 
interesse, oplyser Valbak fra Kolding kommune.

kortlægning af stier i landsbyerne
Der er ikke nyt fra Stiudvalget vedr. færdiggørel-
se af det digitale stikort ved Kolding Kommune. 
Flere stier er imidlertid med på det digitale kort 
over hele Kolding Kommune, og vejen derind er 
via www.kolding.dk. vælg; Om kommunen, kort 
over kommunen, vælg igen; kort over kommu-
nen, og så; stier og ruter.
Det er muligt at komme ind til kortet og søge 
lidt rundt, dog kræver det en lidt større compu-
ter kapacitet, hvis men vil arbejde uhindret med 
kortet. 

Af Lene Tonnesen

6. klasse har traditionen tro opført et skuespil 
på Skanderup Hjarup Forbundsskole, og det var 
skolens bibliotekar der stod for at instruere 6. 
klasse. De opførte stykket ”Alletiders tanter”. 
Det er 3. gang det stykke gennem tiden er blevet 
spillet på skolen, et flot stykke med rigtig mange 
replikker, og alle elever klarede det super flot 
og de fleste talte højt og tydeligt. SUPER FLOT / 
GODT GÅET 6. klasse. 

Klassen gav gaver til de lærere, der havde 
hjulpet dem, samt til Ida M fra 5 klasse, der var 
sufflør for klassen. 

Anne Hjort Hansen og Julie Kragh Thomsen var 
de 2 tanter og Annas far og Julies mors klasse 
havde også spillet det stykke i 7. klasse på For-
bundsskolen, første gang det blev opført for 
mange år siden, sjovt. 

6. klasse synger nu på sidste vers og der har 
været mange tests, cyklistprøver og beslutninger 
om skolevalg. De 15 elever spredes til 4 skoler: 
Kongsbjergskolen, Vamdrup skole, Sct. Michael 
skole og Bakkeskolen. Men som deres klasse-
lærer Hanne lige har sagt: NU kommer der ikke 
flere prøver i 6 klasse. Her i slutningen af maj 
tager klassen på afslutningstur til København. 

For både elever og os forældre, hvor det er vores 
yngste barn, der nu går i 6. klasse, er det vemo-
digt, at alt er for sidste gang, og det snart er 
endeligt farvel til Forbundsskolen. 

info fra kontaktforum i  
kolding kommune

skuespil på 
Forbunds- 
skole

l a n d s B y p u l j e n  2 0 1 5

I år var der ansøgninger til puljen for 3 mil. 
kr. 1.879.500 kr. er fordelt på ansøgninger 
fra 19 landsbyer. 20.000 kr. er afsat til kur-
ser for frivillige og restbeløbet på 51.000 
kr. er gemt til småprojektpuljen. 

Fra Hjarup Landsbyforening var der 2 an-
søgninger, fremsendt af Bodil Høeg.
En ansøgning på et nyt komfur til mejeriet 
til 30.000 kr. 
•  Her blev der givet 15.000 kr. ud fra den 

betragtning, at et det vil kunne dække 
en løsning med 2 almindelige komfurer.

Og en ansøgning på 44.000 kr. til genetab-
lering af bålhytten efter flytning og ny 
byggetilladelse, samt 25.000 kr. til en pro-
jekttegning for anlæggelse af Mejerihaven 
og de rekreative ude arealer.
•  De 25.000 kr. til en skitseplan af områ-

det er bevilget og kommunens arkitekt 
vil komme til Hjarup og mødes med de 
Hjarup-borgere der har interesse for om-
rådet. Dato meldes ud på Hjarup.dk.

 
Fra Steen Matschke på vegne af landsby-
foreningen, en ansøgning på 35.000 kr. 
til færdiggørelse af legepladsen med bl.a. 
beplantning, fliser, bord & bænke.
•  Færdiggørelse af projekter har høj priori-

tet og de 35.000 kr. er bevilget. 

Onsdagsklubben har ansøgt om et skab til 
opbevaring, computer, printer m.m. for i 
alt 12.000 kr.
•  Der blev givet 5.000 kr. og lovning på to 

næsten nye bærbare computere, som er i 
overskud ved Kolding Kommune.

Birgit Jørgensen 
Landsbyrepræsentant i Kontaktforum

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

· vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk ·

Af Lene Tonnesen

Nu er den nye uniform endelig på trapperne, og 
den kan bestilles hos Lene Svendsen inden d. 5 
maj. ( så er der 100 kr. i rabat på prisen ) 

Hjarup spejderne har været på vinterlejr på Lu-
rendal med temaet STORM P. En fantastisk dejlig 
weekend. Lørdag stod det ned i stænger, og om 
eftermiddagen valgte vi alle at være inde i fæl-
lesrummet, en dejlig eftermiddag, og der er jo 
kommet troldtexplader op dernede, så vi mær-
kede ikke, at vi var over 50 mennesker samlet i et 
rum. Spejderne var delt op i grupper på tværs og 
lavede hver deres egen Storm P opfi ndelse.  Fre-
dag aften gik vores seniorspejdere jo til Lurendal, 
og de var hurtige til Bens, det tog 5 kvarter at 
gå fra Hjarup spejderhus til Lurendal. Det sidste 
stykke skulle de have en sæbekassebil med, en 
udfordring fra junior/trop spejderne. 

Imens var ulvene  og de 4 juniorspejdere på Lu-
rendal og hyggede sig med diverse udfordringer 
med mælkelåg, en hyggelig aften. Lørdag aften 
var vi traditionen tro på smuglerløb, som Preben 
arrangerede, ingen vinterlejr uden smuglerløb 
med Preben, og samtlige spejdere var med ude. 
Vores 2 års bævere havde forinden spurgt, om de 
også skulle på smuglerløb i år � 

Vi har holdt general forsamling, desværre fi k vi 
ikke så mange nye suppleanter ind, som vi havde 

håbet. Der var desværre kun 1 forælder der 
meldte sig, men stor tak til Anne Thorsen.

Bestyrelserne ser således ud: 
• Grupperådsformand: Lene Tonnesen
• Næstformand: Poul Friis
• Kasserer: Britha Keld
• Sekretær: Regitta Vang Kjær
• Medlemmer: Uwe Frank Jessen
 Sten Hansen
• Suppleant: Anne Thorsen

Hjarup Spejdercenter:
Formand: Lene Tonnesen
Næstformand: Preben Nielsen
Kasserer: Erik Sørensen
Suppleanter: Olau Kjeldsen
 Knud A Petersen

Vores seniorspejdere har været ude og arbejde 
for at tjene ekstra penge til deres Norgestur. 
Samtlige 18 seniorspejdere og 5 voksne skal med. 
Super fl ot og der var stor opbakning til det af-
holdte forældremøde om Norgesturen. 

Vi er startet op med et samarbejde på tværs af de 
enkelte enheder, for at de spejdere der skal rykke 
op, ved lidt om, hvad de rykker op til. Ellers er 
foråret en tid, hvor spejderne tager mærker. 

Vi nyder den lyse tid og glæder os over så mange 
dygtige og aktive spejdere. 
 

 

nyt fra Hjarupspejderne

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
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hvor der var masser af aktivitet og udfordringer. 
Afslutningsholdet var i år Spring Kids, som rum-
mede gymnaster fra 0.-4. klasse. En stor spred-
ning aldersmæssigt, men de var bare super seje. 
De startede også med en rytmisk serie og gik 
derefter over til en masse fl otte spring. De slut-
tede af med at stå på hænder 3 børn ad gangen 
på plinten – MEGET imponerende. Efter opvis-
ningerne var der vanen tro pølsehorn og pizza-
snegle til alle deltagere og tilskuere. Det var en 
rigtig hyggelig formiddag, hvor samtlige gymna-
ster virkelig fi k vist, hvad de har brugt vinteren 
til at træne på. En stor tak til holdenes trænere 
og hjælpere for det kæmpe stykke arbejde de 
har gjort gennem hele sæsonen. Også tak til alle 
tilskuerne. Det er fedt at se så mange støtte op 
om vores afslutning på sæsonen!

Skulle nogen sidde og have en trænerspire i ma-
ven, har vi altid brug for fl ere frivillige. Til næste 
sæson mangler vi især til forældre/barn for at få 
holdet op at stå, så hold jer ikke tilbage. � Kon-
takt gerne Sussanne Brøchner på tlf. 24655817 
for yderligere informationer. 

Af Anne B. Schalech, SHIF Gymnastik

Søndag d. 8 marts 2015 afholdt vi årets gymna-
stikopvisning på Skanderup Efterskole. Det var 
en fl ok forventningsfulde børn og voksne, som 
mødte op kl. 10 til fælles indmarch. Vi havde i år 
tre hold på gulvet – forældre/barn, Mini Krudt 
og Spring Kids. Forældre/barn lagde ud med at 
køre ind på gulvet på scootere – med seje solbril-
ler og bandana på hovedet. De havde faldskærm 
og masser af bolde med og kravlede, hoppede 
og gik på line på den fl otte redskabsbane. Mini 
Krudt var andet hold på gulvet. De levede til 
fulde op til navnet, for hold da op, hvor har de 
krudt i numsen! De prøvede i år kræfter med 
en rytmisk serie. Fedt at se de 4-5 årige være så 
engagerede i ”at kigge på fugle”. Til slut var 
det deres tur til en udfordrende redskabsbane, 

gymnastikopvisning 2015
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Af Ilse Lorenz

Den 1. april afl everede vi 13 skolebørn. Det var 
en festdag – men også lidt vemodigt at sige 
farvel.

Vi glæder os nu over de nye små børn som er 
startet i  Vuggestuen og Børnehaven.

Hønemor har udruget 11 små kyllinger og kani-
nerne har fået 2 små unger – så der er virkelig 
”forårsgrøde” i luften på Enghøj.

I marts fi k vi en henvendelse fra farmor (Else 
Westphal) som er medlem af Kreativ forening i 
Vamdrup. De havde indkøbt 12 fuglekasser for 
overskuddet sidste år. Else Westphal spurgte om 
vi var interesseret i kasserne. DET var vi i den 

grad. Else afl everede de MEGET 
fl otte fuglekasser – og barnebarnet 
Tobias var SÅ stolt, da farmor kom 
med dem. 
Vi fi k opsat en stor pæl ude på mar-
ken, hvor kasserne nu er opsat. 

Tobias oldemor – der bor lige over-
for vores legeplads kan også følge 
med i ”projekt” stærekasser. Flere 
stære har nysgerrigt kigget på boli-
gerne. Nu er vi bare spændte på, om 
der kommer fugleunger i kasserne.
Tak til Kreativ forening og farmor 
Else Westphal.

VI NYDER FORÅRET OG GLÆDER OS 
TIL SOMMER.

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

„MASKINBRODERI”
v/Gerda Jensen

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

www.skovhojmaskinbroderi.dk

SKOVHØJ LOGO

grøde i luften i Frilands børnehaven enghøj

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



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
Af Hans Erik Mogensen

Her kan I se SANG KLUB Skanderup i aktion på 
friskolen den sidste onsdag i måneden fra kl. 

14.00 til kl. 16.00. Fotoet neden for er fra onsdag 
d. 25.2.15, hvor 12 sangglade personer samledes.

sHiF sportsfest Cup 2015.

Vi har de rette rammer for at skabe en skøn dag for vores 
klub. Alle muligheder for at tilbringe en skøn dag sammen, 
banerne er kridtet op, grillen er tændt, hoppepuden er 
pustet op, øl / - vand teltet er stå klart, slik boden 
er fyldt, legepladsen er pudset og klar samt 
mange andre aktiviteter i løbet af dagen.

sangglæde 
i skanderup

Fodboldstævne lørdag 
den 6. juni til sportsfesten
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