
•  Budstikkens konkurrence: Mary Hansen  

vandt et gavekort på 500 kroner!

•  SHIF er allerede nu klar med ny sæsonplan  

– se den her i bladet

•  Kom til Grillfest i Hjarup og  

Efterårsfest i Skanderup!

•  Ny klub på vej i Kirkeladen i Hjarup
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General-   forsamling
B u D S T i k k e n S

Af Kirsten Rungholm

Mange Tak til Forbundsskolen for at låne os lokaler til Budstikkens generalforsamling d. 7. maj 2015. 
Der blev aflagt en fyldig årsberetning, der vidner om god drift i vores lille blad. Vi modtager heldigvis 
meget stof til bladet til hver udgivelse fra mange flittige skribenter.

Vi ønsker os flere medlemmer – vi udkommer i et oplag på ca. 630 stk. og vores medlemstal er på 179. Så 
vi håber, at flere vil bakke op om bladet og betale kontingent på kr. 100 for et år. (Se betalings info her 
på bladets bagside)

Vi valgte at lade bladet udkomme i farver i december 2014, og vi synes, det blev et rigtig flot blad, det 
satte lidt kolorit på den mørke årstid. Vi vil også fremover lade bladet udkomme i farver fra tid til anden.
Alle numre af Budstikken, lige fra allerførste udgivelse, ligger nu på Vamdrup lokalhistorisk arkiv ved 
Kongeåmuseet. Alle interesserede kan her komme og læse i gamle såvel som nye numre af Budstikken.
Bodil Høeg redegjorde for bladets økonomi og gennemgik regnskabet, som udviser et lille overskud.

Der var tre på valg i bestyrelsen, nemlig Inge Friis, Alice Stub og Kirsten Rungholm – alle tre modtog gen-
valg. Ligeledes modtog Jens Dyring og Karen Helms genvalg som foreningens revisorer.

Mange Tak til Mary og Anna for at møde op til generalforsamlingen – det ville ikke være det samme 
uden jer. Til næste års generalforsamling vil vi servere et glas portvin!

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

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



B u D S T i k k e n S
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Budstikken  
udlodder gaverkort  
på 500 kroner!

Af Bodil Høeg

I sidste nummer af Budstikken annoncere-
de vi, at vi ville lave en lodtrækning blandt 
alle de, der betalte deres kontingent til 
Budstikken inden 1. juni 2015.

Heldigvis har vi mange trofaste medlem-
mer i Budstikken, og der var rigtig mange, 
der var med i lodtrækningen. Præmien er 
et gavekort til Kolding Plantecenter, en af 
vore trofaste annoncører.
Den heldige vinder af gavekortet er Mary 
Hansen, der bor på Toften 6 i Hjarup.
 
Til lykke til Mary!
 
 
Du kan stadig nå at indbetale dit kontin-
gent til Budstikken. Har du glemt hvordan 
… find alle informationer på bagsiden af 
denne udgave af Budstikken.

 



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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Tilmelding til Steen Matschke på 
mail: steen.matschke@hotmail.com eller 
sms til mobil 40146777.

 Mvh. Landsbyforeningen

S æ T  X  i  k a L e n D e r e n 

GriLL-FeST
P Å  M e J e r i e T  F r e D a G  D e n  1 4 .  a u G u S T  k L .  1 8 . 0 0
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Skanderup Hjarup 
idrætsforening 2015-16
Vi siger tak for sæsonen 2014-15 og kigger allerede nu frem mod den kommende sæson 2015-16. 
Alle aktiviteter foregår i gymnastiksalen på Forbundsskolen, hvis ikke andet er nævnt.

Forældre/barn (2-3 år):
•	 Opstart: Tirsdag d. 8.9.15 kl. 16.30 – 17.20
•	 Trænere: ??? Vi mangler træner, kontakt  

nedenstående hvis dette kunne have  
interesse, så holdet kan komme op at stå.

•	 Kontaktperson: Sussanne Brøchner –  
tlf. 24 65 58 17

Mini krudt (4-5 år):
•	 Opstart: Mandag d. 7.9.15 kl. 16.45 – 17.45
•	 Trænere: Sussanne Brøchner og  

Mette Pedersen 
•	 Kontaktperson: Sussanne Brøchner –  

tlf. 24 65 58 17

Spring kids (0. kl. – 4. kl.)
•	 Opstart: Onsdag d. 9.9.15 kl. 16.45 – 18.15
•	 Trænere: Steen Matschke
•	 Kontaktperson: Vivi Lauridsen  –  

tlf. 25 86 72 75

Yoga for mænd og kvinder
•	 Opstart: Torsdag d. 24.9.15 kl. 19.30 – 20.30 
•	 Træner: Lise Maarssø
•	 Kontaktperson: Lise Maarssø –  

tlf. 21 73 69 10

Fit4Fun
•	 Opstart: Mandag d. 21.9.15 kl. 19.45 – 20.45
•	 Træner: Mette Hougesen
•	 Kontaktperson: Mette Hougesen –  

tlf. 31 62 81 16

Volley-herrer – for alle
•	 Opstart: Tirsdag d. 20.10.15 kl. 19.30 – 21.00 

uge 43
•	 Træner: Bent Andreasen
•	 Kontaktperson: Bent Andreasen –  

tlf. 20 68 30 71

Bordtennis
•	 Opstart: Mandag d. 17.08.15 kl. 18.00 – 19.30 
•	 Der trænes også onsdage kl. 18.30 – 20.00
•	 Træner: Mette Arvidsen
•	 Kontaktperson: Louise Stub – tlf. 40 27 89 24

Badminton
•	 Sæsonstart: Mandag d. 14.9.15
•	 Tiderne er de samme medmindre  

andet oplyses.
•	 Tilmelding: Peder Carlsen – tlf. 75 59 43 52

Fra august 2015: Se mere info vedr. holdene, kon-
tingent mm. – se venligst www.shifsport.dk.

S P e J D e r O P S T a r T
Spejderne starter den nye sæson op i uge 35

•	 Bævere 0. og 1. klasse Mandag d. 24. august kl. 17.00 – 18.30
•	 ulve 2. og 3. klasse Mandag d. 24. august kl 18.30 – 20.00
•	 Trop 4. til 7. klasse Tirsdag d. 25. august kl. 19.00 – 21.00
•	 Seniorer fra 8. klasse og op Tirsdag d. 25. august kl. 19.00 – 21.00

Vi glæder os til at se både nye og gamle spejdere. 



Sportsfesten 2015

Af Jan von Rühden

Det startede med en efterårsstorm om tirsdagen, 
da vi ville sætte teltet op. Pizza blev afbestilt, og 
vi nøjedes med at sætte teltstængerne op, før vi 
vendte drivvåde hjem. Alle håbede på godt vejr 
om onsdagen. 

Her havde vi jo en side begivenhed:
Den stiftende generalforsamling for den Selv-
ejende institution: Hallen ved Skanderup Hjarup 
Forbundsskole. Hvor en bestyrelse blev valgt.

Det blev starten på en god Sportsfest 2015. 
Udvalgene havde i løbet af vinter og forår været 
aktive i deres forberedelser. Der blev lavet et 
legeland til de små, fra 4 år til og med 0. klasse, i 
gymnastiksalen. Stævnerne blev koordineret, og 
om torsdagen skød vi det hele i gang med vores 
børnefodboldsstævne, som Erik Dyg atter stod 
for, og som Danske Bank sponserede. Sildebord 
og efterfølgende Banko tiltrak igen mange. Der 
blev flittigt delt præmier ud. Præmierne kom fra 
vore lokale sponsorer, såsom Bøges Camping og 
GuldBageren i Lunderskov, Sportigan Klub og Er-
hverv, Restaurant Over Åen, Få Det Bedre, samt 
Davidsenshop.

Voksenrundbold gav atter anledning til hede 
debatter om udlægning af dommerkendelser og 
regelsættet. Østergårdsvej i Hjarup genvandt ef-
ter 2001 for første gang pokalen. Der er nedsat 
en regelkommission, der henover vinterhalvåret 

vil præcisere reglerne, så fremtidige tvister kun 
kan diskuteres ved baren i ølteltet. De andre 
faste punkter såsom bordtennis, fredagsgrill og 
Oldboysstævnet rundede fredagen af.

Lørdag morgen blæste det igen op, men ikke til 
større gene, for hverken griseholdet, der kunne 
dreje grisene sponseret af Søren Kjær Poulsen, 
eller for de mange løbere ved Motionsløbet. 
Løbet havde i år ny deltagerrekord, da der var 
tilmeldt 156 deltagere. 

 Efter børnerundbold kom braget af en fodbold-
turnering, der havde 34 deltagende hold med 
lokale ildsjæle som sponsorer: Malermester Mor-
ten Hinrichsen, Kim Pallesen Byg, Din Elmand, 
Prime Cargo, LMT Process, Contrans og Boleto. 
Dommersponsorer BSB Maskinfabrik og DAT.

Christian havde fat i de helt unge mountainbike-
re, der fik afprøvet deres kunnen. Senere var der 
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Sportsfesten 2015

MTB Q og MTB motion, hvor det gav gode tips 
fra profferne med på vejen. Glæden var stor, da 
WEBIKE i Kolding havde sponseret nogle gave-
kort, der blev udtrukket blandt deltagerne.

Klokken 18:00 var folk trukket ind i teltet, grisen 
blev parteret, og så kunne festen begynde. ”De 
små grå og Lillermand” spillede under midda-
gen, og ”Rock mod Rynker” spillede, så huden 
blev glattet. nogle travle, sportsligt aktive dage 
blev rundet af med oprydningen om søndagen. 
Vi lagde ud med kaffe og rundstykker, som Søren 
stod for og der gik ikke særlig lang tid, inden 
sportspladsen igen lignede sig selv.

Herfra skal der lyde en stor tak til alle, fra 
udvalgene, dem i boderne, på pladsen, i gym-
nastiksalen, køkkenet, Hjemmeværnet og vore 
mange annoncesponsorer, der har været en del 
af Sportsfesten. Vi ses til næste år i uge 23.

Trækningsliste fra 
Sportsfesten 2015

udtrukne numre:

•	 4711 – hovedgevinst: 
weekend kursus i havkajak 

•	 3440
•	 1220
•	 24
•	 7961
•	 1242
•	 10018
•	 6868
•	 2305
•	 415
•	 5409
•	 4849
•	 2324 

•	 816
•	 7
•	 177
•	 829
•	 959
•	 3663
•	 10273
•	 1343
•	 6862
•	 9196
•	 8234
•	 1354

Gevinster kan afhentes efter aftale med 
Jan på Hjarup byvej 2, tlf. 2989 9896.
Gevinster vil blive udleveret fra dags dato 
og frem til 31.7. 2015. 
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Så kommer den længe ventede klub i Kirkeladen 
i Hjarup, for alle der går i 3.-6. klasse.

Vi er en gruppe voksne, der glæder os rigtig me-
get til at komme i gang. Vi har fået vores eget 
rå lokale, som vi er i gang med at istandsætte og 
gøre rigtig hyggeligt for de unge.

Det bliver en klub med sjov, hygge, kreativitet, 
tid til fordybelse/tro. Masser af fede aktiviteter 
og gode venskaber i trygge rammer.

Dørene åbnes den 3. sept kl.18.30, hvor alle fra 
3.-6. klasse er velkomne.

Åbningsfesten er med hotdog, sodavand mm.
Glæder os meget til at se jer ... det bliver så hyg-
geligt!

Kommer mere information senere, så hold øje på 
Hjarup.dk

Ved spørgsmål kan I henvende jer til  
Jytte Schmidt Tlf. 2513 9349.

ny klub i 
Hjarup

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

Var i spil søndag den 14. juni, da landsbyfor-
eningen i Hjarup havde indkaldt til Arbejdsdag i 
Mejerihaven.

Hoppepuden blev efterset og er nu igen klar til 
en ny sæson med masser af aktivitet. Der blev 
anlagt terrasse ved legepladsen, skrænten blev 
beplantet, fodboldmål blev opsat, vinduerne 
blev tilset, ukrudtet luget og meget mere.

Alle blev belønnet med godt selskab og masser 
af lækker forplejning – tak for det.

Børnene fik lavet fuglehuse, som nu hænger på 
stien ned mod engen. 

Så tag endelig en tur forbi og nyd det hyggelige 
miljø, vi er ved at skabe i Mejerihaven. Mange 
tak for fremmøde og hyggeligt samvær til det 
arbejdende folk.

Masser af gode 
kræfter



Af Ilse Lorenz

Den dag blev der afholdt SOMMERFEST  i Fri-
landsbørnehaven EnGHØJ i det flotteste solskins-
vejr med temperaturer nærmest de 25 grader. En 
fantastisk hyggelig dag, hvor der både blev gra-
vet guld, løbet æggeløb, smadret porcelæn i det 
muntre køkken, fisket i fiskedam og ikke mindst 
reddet på pony. Derudover nød vi alle – børn og 
forældre – at spise både de mange lækre kager 
og pølserne, som senere blev grillet. 
 
Tidligere har vi fremsendt billeder og fortalt om 
vores stærekasser.

Én stærekasse blev beboet, og alle ungerne har 
nu forladt kassen. Vi håber, de kommer tilbage 
næste år og flytter ind i de øvrige kasser 
 
I går afholdt vi VALG. Der blev stemt – og vinde-
ren blev: LARS LØKKE. nu er det blot spændende 
om valget i dag giver samme resultat!
 

10

SOMMEREN 2015 
faldt fredag den 12. Juni!
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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

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



Mette Stange har tidligere givet kursus for 
lærere i almen og HIK om arbejdet med syn-
lige læringsmål. Mette er uddannet lærer med 
fokus på de humanistiske fag. Jørn Chemnitz er 
naturvejleder i Kolding Kommune og vil der-
for have fokus på de naturvidenskabelige fag. 
Det er vores håb at kurset vil give personalet 
et fundament for at udvikle undervisning og 
fritidsaktiviteter, som vil udfordre det traditio-
nelle klasseværelse og flytte undervisningen ud 
af klasselokalerne og bringe mere bevægelse ind 
i børnenes hverdag.

Hvad er udeskole?
Udeskole er en bred betegnelse for undervisning 
med udgangspunkt i fagenes mål (Fælles Mål), 
der regelmæssigt og over længere tid bliver 
gennemført uden for klasseværelset og skolens 
mure. Udeskole bygger på, at eleverne anven-
der den teoretiske viden og de færdigheder, 
de får igennem undervisningen i klassen, ude 
i relevante omgivelser. Det kunne eksempelvis 
være skolegården, naturområder, virksomheder, 
museer, kirker, genbrugspladser mv.

Projekt ”udvikling af udeskole”
Projektet har tre runder med demonstrationssko-
ler for udeskole. 14 erfarne skoler i første runde 
i skoleåret 2014/15. 33 skoler uden erfaring i an-
den runde i skoleåret 2015/16. Tredje runde med 
skoler uden erfaring i skoleåret 2016/17 meldes 
ud i efteråret 2015.

VIA University College er hovedleverandør på 
projektet, som gennemføres i et samarbejde 
med Metropol, Københavns Universitet og Steno 
Center for Sundhedsfremme.

Der lanceres en temaside om udeskole på emu.
dk i april 2015, hvor materialer fra projektet 
løbende vil blive formidlet.

Projektet afsluttes ved udgangen af 2017.

Af Lene Brandt

Fra 1.august 2015 bliver Forbundsskolen sam-
men med 32 andre skoler demonstrationsskole 
for udeskole under Undervisningsministeriet og 
Miljøministeriet. 

Da Forbundsskolen i sin tid vandt konkurrencen 
”Drøn på Skolegården” og dermed fik etableret 
”Kratskolen”, gjorde vi os tanker om, hvordan 
vi kunne bruge rammerne. I december måned 
udskrev Undervisningsministeriet og Miljømini-
steriet så muligheden for at blive demonstrati-
onsskole for udeskolekonceptet. Det lød meget 
tiltalende, og vi sendte en ansøgning ind til 
ministerierne.

I foråret fik vi tilsagn om at komme med i pro-
jektet. Og den 27.april drog en delegation afsted 
til kick-off konference i Århus. På konferencen 
var der både et program for lærere og pædago-
ger, samt et program for ledere og kommuner-
nes naturvejledere. Vi blev alle lidt klogere på, 
hvad projektet indebærer, og vi fik tilknyttet en 
konsulent, som skal være sparringspartner på 
lige netop vores projekt.

Udeskolekonceptet skal gerne opkvalificere 
medarbejderne på Forbundsskolen til at lade 
børnene lære andre steder end i klasseværel-
serne. Derfor er der arrangeret kursus for alle 
medarbejdere. Underviserne på kurset er Mette 
Stange og Jørn Chemnitz.

Forbundsskolen bliver  
demonstrationsskole for udeskole

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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Hold dig opdateret med Budstikken fra 29. juni – 23. august 2014

J u l I

uge 27 29. juni til 05. juli noter
Mandag d. 29.06. Spejder – Troppen på Myretuen 

Kl. 17.00 Hjarup runners løbetur fra Mejeriet med efterfølgende grill 
hygge

Tirsdag d. 30.06. 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.  

J u l I

uge 28 06. juli til 12. juli noter
Mandag d. 06.07. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 07.07.  

Onsdag d. 08.07. Hjarupspejderne på sommerlejr Sct. Arthur

Torsdag d. 09.07. Hjarupspejderne på sommerlejr Sct. Arthur

Fredag d. 10.07. Hjarupspejderne på sommerlejr Sct. Arthur

lørdag d. 11.07. Hjarupspejderne på sommerlejr Sct. Arthur

Søndag d. 12.07.  

J u l I

uge 29-31 13. juli til 02. august noter
Mandag d. 13.07. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Mandag d. 20.07. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Mandag d. 27.07. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

A u G u S T

uge 32 03. august til 09. august noter
Mandag d. 03.08. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 04.08.

Onsdag d. 05.08.

Torsdag d. 06.08.  

Fredag d. 07.08.  

lørdag d. 08.08.  

Søndag d. 09.08.

A u G u S T

uge 33 10. august til 16. august noter
Mandag d. 10.08. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 11.08.  

Onsdag d. 12.08.  

Torsdag d. 13.08.

Fredag d. 14.08.  Kl. 18.00 Grillfest på Mejeriet 

lørdag d. 15.08.

Søndag d. 16.08.  

A u G u S T

uge 34 17. august til 23. august noter
Mandag d. 17.08. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur fra Mejeriet 

Opstart af bordtennis i SHIF

Tirsdag d. 18.08.

Onsdag d. 19.08.

Torsdag d. 20.08. Deadline på Budstikken

Fredag d. 21.08. Kl. 19.00 Stitur i Fovslet Skov – mødested er p-pladsen ved skovløberhuset 
på Fovsletskovvej. 

lørdag d. 22.08.

Søndag d. 23.08.  
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nyt spillertøj til  
Skanderup-Hjarup oldboys
Tak til Kim Pallesen byg, Contrans og malermester Morten Henrichsen.
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Af Alis Dejgaard

Vi var 11, der mødtes i Hjarup Mejeri, hvor vi 
skulle fremstille lækkert Italiensk mad.
Liselotte og Lene stod for arrangementet.

Menuen var følgende:
•	 Rotolini freschi di ricotta e zucchine, og me-

lanzane veloci alla mozarella.
•	 Pizza di patate al rosmarino, og risotto con 

funghi.
•	 Ravioli di spinaci con ripieno di formaggio, 

og pasta con salmone affumicato
•	 Torta al mascarpone.

Det var en spændende aften, hvor alt blev 
fremstillet fra bunden. Så vi arbejdede i ca. 1,5 
time, og hyggede bagefter med et glas italiensk 
rødvin til maden og italiensk kaffe og italiensk 
is til tærten.

Så har krea 
klubben i Hjarup 
holdt sommer- 
afslutning

Stitur til 
Fovslet-
gård og 
omegn
 

Fredag den 21. august kl. 19.00
 
Turen går til Fovsletskov med start fra  
p-pladsen ved skovløberhuset på Fovs-
letskovvej.

Vi  går forbi Voldstedet fra middelal-
deren, og her vil Laue Lund fortælle 
om stedets historie. Turen går videre 
til Fovsletgård, som har sin spæn-
dende historie som krongods under 
KoldingHus. Denne historie vil Laue 
lund også indvie os i.

Undervejs vil Hans Kjeld og Laue Lund 
åbne vore øjne for noget spændende 
i naturen, måske rådyrspor, kronhjor-
tespor eller måske endda ulvespor.
 
Kaffen eller andet nydes på et pas-
sende sted.
 
Alle er meget velkomne.
 
Arr: Stiudvalget under Landsbyfor-
eningen og Naturfredningsforenin-
gen.
 
Kørselsvejledning: Kør over Ødis, 
Steppingvej, Fovsletgårdsvej og  
Fovsletskovvej.
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Marked i Hjarup
Af Liselotte Dejgaard Poulsen

Solen skinnede fra en blå himmel da det fælles 
loppemarked d. 20 juni løb af stablen.
Hele dagen var stemningen i top og der lød en 
summen af glade mennesker på hele markeds-
pladsen. Mange lopper fik nye hjem. 
Stor tak til alle for en fantastisk dag. Hvem ved 
om gentagelse følger til næste år – jeg tror det 
... 
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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

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

næSTe DeaDLine FOr BuDSTikken er D. 20. auGuST



konfirmation i 
Hjarup kirke 

2016
Maria König

Vil du gerne konfirmeres i Hjarup Kirke søndag d. 
1. maj 2016, så kontakt sognepræst Maria König
På mail mduk@km.dk eller tlf. 75594295 og hør 
nærmere.
 
 

Mandag d. 29. juni løber vi som vi plejer kl. 17.00 og kl. 18.00 er grillen tændt ved Mejeriet!
Vi tilbyder kød og tilbehør og der vil tillige være drikkevarer.
Inviter gerne familien med på aftensmad i løbeklubben! Det koster 30 kr. og 1/2 pris for børn.
Tilmeld dig på kisser@dat.dk eller 4058 3726 eller bare mød op!

Grill og hygge med Hjarup runners

Den Selvejende institution     Hallen 
ved Skanderup Hjarup Forbundsskole

har afholdt den 03.06.2015 stiftende gene-
ralforsamling.

Følgende blev valgt til den nye bestyrelse:
Marianne Mose Baltsersen, 
Lene aagaard Brandt, Søren Maarssø, 
Jesper Lund Clausen, Jan von rühden 

Suppleanter: 
Johan Helms og Peter Møller
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Skt. Hans 
enghaven i Skanderup
Af Landsbyforeningen

Vejrguderne var med os og vi havde en fantastisk 
aften, hvor ca. 150 glade børn og voksne mødte 
op. Grillen var klar kl. 18.00, hvor ca. 25 børn og 
voksne kom med deres madkurv. Der blev grillet, 
hygget og verdenssituationen blev vendt fra stort 
til småt.

Kl. 19.30 myldrede folk til, for at se bålet blive 
tændt, og for at høre vores kære landsby politik-
ker Birgitte Kragh holde båltalen. Birgitte holdte 
en fantastisk båltale, hvor hun talte om nærhed 

og samhørigheden i vores lille landsby, som vi alle 
kan være med til at bidrage til. Det har stor be-
tydning i den tid vi lever i med facebook og mobil 
kontakten.
Jeg tænker, at det store fremmøde er et bevis på 
det, og lysten til samhørighed i vores ”lille Lands-
by”. SÅ En STOR TAK FOR DET TIL ALLE 

Efterfølgende kunne der købes kaffe og kage. 
En rigtig skøn aften, hvor der blev hygget mens 
børnene legede og lave snobrød i bål hytten. 

God sommer til jer allesammen!

Skt. Hans i Mejerihaven
I år var der Skt. Hans fest i Mejerihaven i Hjarup. 
Grillene stod klar kl. 17.30 og det dejlige vejr lok-
kede mange spisende gæster til.
Der var tid til grillhygge, leg på legpladsen og 
boldbanen. Traditionen tro var der arrangeret 
fællesleg efter maden. Tak til Karen Helms, der 
havde arrangeret ’heksestafet’.
 
Med fælles sang og båltale ved Johan Helms og 
et flot bål i Mejerihaven fik vi sendt heksen afsted 
til Bloksbjerg. Johan påpegede værdierne ved 
fællesskab og nærvær i sin tale, og kom også med 
tips til, hvordan man kan spotte en heks.  
 
Mange tak for fremmøde og opbakning til vores 
arrangement, tak til Karen og Johan og til de 
private dagplejere i Hjarup for den fine heks, der 
ikke havde mange chancer i det fine bål.
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råkoldt, og det småregnede lidt, hvilket betød, 
der ikke var så mange mennesker, og de unge 
mennesker stod næsten ikke i kø. Tårnet og 
Dæmonen var det helt store hit samt den gamle 
rutchebane. Hele klassen sluttede af med en fæl-
les tur i rutchebanen. 

Der blev gået rigtig mange kilometer og på mega 
mange trapper. Christiania var en meget græn-
seoverskridende oplevelse for eleverne. De var 
enige om, at de aldrig skulle prøve at ryge hash, 
for sådan ville de ikke ende, og det lugtede fælt. 

Vi var på kanalrundfart, badet i DGI-byen, og 
ude og spise fredag aften. Samt der var kapløb 
om, hvem der kom først op i Rundetårn. På See-
ightseening i København med vores egne guider 
  
Inden vi skulle hjem lørdag, var vi ude at køre 
med bus. S-tog og metroen skulle lige opleves, 
når vi nu var i København. 

Af Lene Tonnesen

6. klasse fra Forbundsskolen har været på afslut-
ningstur til København sammen med Dorthe, 
Rune og Lene fra klasserådet. 

Vi var afsted fra d. 28. – 30. august, og det var en 
supergod og lærerig tur. 

Ved I, vi har borgernes slot i København? 
At der er sammenhæng mellem tårnet på 
Himmelbjerget og borgernes slot ( rådhuset ) i 
København? 
At det er svært at finde et sted at købe slik på 
Strøget i København? 
At det at finde et sted at købe slik ikke kan 
stikke selv de største turiststeder i København  

Vi skulle bo i det indre København tæt ved 
inderhavnen hos noahs farmor på 5. sal. Torsdag 
aften var vi i Tivoli, en god aften, det var lidt 

6. klasse i københavn
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En superdejlig tur som vi alle vil mindes med 
glæde. 

nu lakker tiden på Skanderup-Hjarup forbunds-
skole for alvor mod enden, med dimissionsfest, 
sidste skoledag og afslutnings fest med fodbold-
golf fredag aften d. 26. juni. De har alle været 
ude at gå en dag på deres nye skoler. Rasmus 
skal på bakkeskolen. Anne, Anna, noah og 
Lasse på Skt. Michael. Julie R på Vamdrup skole. 
Louise, Amelia, Theresa, Henrik, Jack, Julie KT, 
Isabell, Lucas og Christoffer på Kongsbjerg. 

Jeg vil gerne sige elever, forældre, lærere og per-
sonale tak for nogle gode år på forbundsskolen, 
vi ønsker alt det bedste for skolen i fremtiden. 
Held og lykke til alle eleverne der nu skal ud og 
se om deres vinger kan bære. 

nyt fra 
Spejderne

Af Lene Tonnesen

Denne spejdersæson er nu ved at være 
slut, der er kun sommerlejren tilbage. 
Bævere og ulve tager på sommerlejr 
på Myreturen – 12 bævere og 9 ulve 
og nogle ledere. Ulvene starter med en 
hike, hvor de ankommer dagen efter til 
fods til myreturen. 

Vores senior-spejdere tager til norge, og 
de har været ude at vandre en del for at 
være i form til vandreture i norge,  
de glæder sig alle helt vildt. Samtlige 
seniorerr og deres ledere med partnere 
tager afsted til norge fredag d. 3. juli.  
De drager afsted i 3 minibusser – 18 
seniorer og 5 voksne. De har lovet at 
berette om turen med billeder i næste 
Budstikken. 

Det har været en rigtig god spejder- 
sæson og afslutning i alle grupperne.  
De store spejdere slutter traditionen tro 
af med at lave 3-retters menu over bål. 

Jeg vil gerne takke både børn, forældre 
og ledere for jeres trofasthed i denne 
spejder sæson. Håber at se mange af jer 
igen til den nye sæson, der starter op i 
uge 35. Fra Hjarup-spejderne vil vi gerne 
ønske jer alle en rigtig god sommer. 

Vigtige datoer:
•	 Spejderopstart d. 24. og 25. august 
•	 Høstgudstjeneste d. 20. september
•	 Julestue d. 28. november. 
 



inPrinT i kolding trykker 

Budstikken 

 tlf.nr.: 7550 3131

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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HOLD DiG OrienTereT PÅ:
· hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk · shifsport.dk · 

· vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk ·

„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 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 Grafisk Design, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2015: 20. august – 22. oktober – 10. december

Billederne på omslaget er fra  
loppemarkedet i Hjarup.




