
•  Kom til foredrag og generalforsamling i Skanderup
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•  SHIF søger fodboldtrænere
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Hjarup
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Budstikken ønsker alle 
sine læsere, medlemmer, 

annoncører og frivillige en rigtig 
hyggelig Jul og 

et bragende Godt Nytår!
Et af vores ønsker for det nye år er endnu flere medlemmer!
Ønsker du også Budstikken tilsendt på e-mail ?
Så send os besked på budstikken2010@gmail.com og skriv: ”Budstikken på mail, Mange Tak!”
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Af Bodil Høeg

I sidste nummer af Budstikken annoncerede 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 medlemmer i 
Budstikken, og der var rigtig mange, der var 
med i lodtrækningen. Præmien er et gavekort til 
Kolding Plantecenter, en af vore trofaste annon-
cører.
Den heldige vinder af gavekortet er Mary Han-
sen, der bor på Toften 6 i Hjarup.
 
Til lykke til Mary!
 
 
Du kan stadig nå at indbetale dit kontingent 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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Juletræs- 
indsamling
5. klasse på Forbundsskolen vil hente dit brugte 
juletræ.

Afhentningen finder sted lørdag d. 9. januar, 
hvor elever og forældre er klar med biler og 
trailere til at hente dit brugte juletræ for et sym-
bolsk beløb af 

25 kr. 
Kontakt Bent Poulsen på ring/sms 27122317 el-
ler mail dejgaardpoulsen@profibermail.dk oplys 
navn og adresse og sæt dit juletræ ud til vejen 
påsat en pose med de 25kr. lørdag morgen d. 9. 
januar 2016 – så vil dit træ blive afhentet.

De 25 kr. vil blive brugt til en afslutningstur for 
klassens elever.

På vegne af 
5. klasse Skanderup-Hjarup Forbundsskole
Gitte Clausen – Skanderup
Jan Hauschildt – Gelballe
Bent Poulsen – Hjarup

HB7
Efter en super god opstart i den nye klub 
for 2.-6. Klasse i "kirkeladen", siger vi 
Rigtig Glædelig Jul samt godt nytår til alle 
børn og forældre. Vi nyder hver en aften 
sammen med en flok dejlige unge men-
nesker.
Vi har det virkelig sjovt og nyder hver 
aften, så får du lyst til at være med er du 
meget velkommen. 
Vi mødes igen torsdag d. 14. januar til  
Nytårshygge. Kl.18.30 til 20.30.

Kontaktperson: Jytte Schmidt 2513 9349



5

Spis med Gud i Hjarup Kirke

K O M  T I L

spændende foredrag 
ved Malene Jepsen, Designsekretariatet, Kolding Kommune:

“Vi udvikler fremtidens landsbyfællesskaber” og

Generalforsamling 
for Landsbyforeningen for Skanderup og Omegn

D .  1 9 .  J A N U A R  2 0 1 6 ,  K L .  1 8 . 0 0

Af Maria König

Fredag d. 29. januar kl. 17.00 er der Spis med Gud i Hjarup kirke.
Det er en kort gudstjeneste i børnehøjde for hele familien. Efter gudstjenesten er der aftensmad,  
kaffe og småkager i Kirkeladen. Maden koster 20 kr. pr. person.

Vi glæder os til at se jer! Arr: Børneklubben Farveladen

Landsbyforeningen er vært med mad og drikke, 
og alle er velkomne!

Malene Kjær-Jepsen fra Designsekretariatet 
kommer og fortæller om, hvordan landsbyer 
skaber engagement, medborgerskab og tiltræk-
ningskraft. 

Dagsordenen til generalforsamlingen er som 
følger:
• Valg af dirigent
• Valg af stemmetællere
• Formandens beretning
• Kassererens beretning
• Indkomne forslag
• Fastsættelse af kontingent
• Valg af bestyrelse.

På valg:
Berith er på valg – ønsker genvalg.
Linda er på valg – ønsker genvalg.
Rune er på valg – ønsker genvalg.
Jakob er på valg – ønsker genvalg

Valg af suppleanter.
På valg er Laust Bøgesvang og Erik Henriksen 
– begge ønsker genvalg
• Valg af revisor
• Evt.

Tilmelding til middagen: kontakt Jakob Christi-
ansen på 7559 4046 / 4083 2546.

Håber at se jer!
Med venlig hilsen Skanderup Landsbyforening

HB7



VINTER 
FEST

L Ø R D A G  3 0 .  J A N U A R  2 0 1 6  K L .  1 8 . 0 0 
P Å  M E J E R I E T  I  H J A R U P

Landsbyforeingen inviterer til en festlig aften og byder op til dans,  

2 retters menu, festlige indslag og live musik.

Pris 250 pr. person som betales ved tilmelding, som er senest 10. januar.

Send en sms til Bodil Høeg, mobil 60744550 for tilmelding og få oplyst  

bankkontonr., eller betal straks på Mobile Pay 22832674. Husk navn!
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Toften 5
Hjarup . 6580 Vamdrup
Tlf. 7559 4284 . Biltlf. 4021 4284

ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk
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VI søger 
fodbold- 
trænere
Har du lyst til at være træner for et børnefod-
boldhold i Skanderup Hjarup IF, så er det NU,  
du skal slå til.
Vi mangler trænere til U9, U12, U13 og U13 
piger.
Trænererfaring er ikke nødvendig, men har du 
spillererfaring, godt humør og lyst til at give 
børnene nogle gode, sjove og udfordrende timer 
på banen, er du godt klædt på/lige den vi står og 
mangler.

SHIF tilbyder: 
   Dejlige fodboldglade unger, som glæder sig 

til at skyde forårssæsonen i gang sammen 
med DIG.

   Et fodboldudvalg som hjælper dig på vej.
   En trænerguide som sikrer dig den nødven-

dige information inden opstart.
   Træningstider efter eget valg.

Skulle ovenstående have din interesse eller  
har du blot lyst til at høre mere, er du vel- 
kommen til at kontakte Morten Nielsen på  
shiffodbold@gmail.com eller på tlf 27880345
 
Og vi mangler forældre til fodboldudvalget
Har du lyst til at være en del af fodboldudvalget 
i SHIF, så har du muligheden nu. Vi skal have 
suppleret vores udvalg med 2-3 forældre. Ud-
valget består i dag af Jette Christiansen, som er 
sekretær og holder styr på spillersættene, Lone 
Thomsen som står for indkøb og sponsorer samt 
Morten Nielsen som er vores kampfordeler. 
Så har du lyst til at hjælpe med praktiske opga-
ver omkring fodboldklubben, så kontakt Morten 
Nielsen på shiffodbold@gmail.com eller på  
tlf. 27880345.

Med venlig hilsen 
Fodboldudvalget  
i SHIF

Nytårs- 
parade
Søndag d. 24. januar er der nytårsparade 
i Hjarup kirke kl. 10.30. KFUM-spejderne 
i Hjarup-gruppe er med til at festliggøre 
dagen, hvor de blandt andet står fane-
vagt.

Hilsen fra Hjarup-spejderne
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Husk 
Gymnastik- 
opvisning 

d. 6. marts 2016, 
kl.10.00-13.00

På forhånd tusind tak:)

På vegne af  
Skanderup Hjarup Gymnastikforening

Info fra 
kassereren  
i SHIF

Da der er og har været problemer med Nets-PBS,
vil alle, der har deltaget på efterårets diverse 
hold, få tilsendt indbetalingsblanketter til nytår.
Disse skal så betales i januar 2016.

Jeg ønsker alle en glædelig jul et godt nytår.

(Husk at lægge penge til side til kontingentet, 
inden I starter på udsalgsræset) 

Hilsen Jan

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

Vigtig besked fra SHIF
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Et nyt hold er startet i Skanderup – Hjarup 
idrætsforening, nemlig unicykling.

Vi er 18 medlemmer, og alderen er fra 8 år til + 
40 år.

Vi træner 2 timer lørdag formiddag i ulige uger.
Der grines, leges, trænes og svedes, og ind i 
mellem er koncentrationen så stor, at der er dyb 
tavshed.

Alt begyndelse er svær, men de fleste har slup-
pet rippen og kører nu uden hjælp eller med en 

Lokalhistorisk Arkiv, Jernbanegade 7, 6580 
Vamdrup holdt 14. november ”åbent hus”. Hele 
40 personer fulgte opfordringen til at komme 
ned på arkivet og hjælpe med at få sat navne på 
gamle klassebilleder. Rigtig mange billeder fra 
Ødis skole er nu med fuldstændige navnelister. 
Men vi mangler billeder fra Hjarup skole – både 
den gamle Hjarup skole og Skanderup-Hjarup 
skole. Mon der ikke ligger gamle klassebilleder 
rundt omkring i skufferne i Hjarup? Lokalhi-

storisk Arkiv modtager rigtigt gerne besøg og 
holder åbent hver tirsdag mellem kl. 14 og 17. 
PS. Du behøver ikke at aflevere billedet til os. Vi 
kan også bare låne billedet og skanne det!

hjælpende hånd fra en gående eller en anden 
unicyklist.

Der øves opstigninger, slalom (nogle gør dette, 
helt uden det er meningen) og andre teknikker 
på cyklen.
Det vigtigste er dog, at humøret er i top, når vi 
mødes.

At se et meget koncentreret ansigt skifte til et 
kæmpe smil, når det – man træner på – lykkes, 
giver en masse til hele holdet.

Foråret byder på 2 gymnastikopvisninger (vi vil 
vise det vi kan😀) og så glæder vi os til at komme
ud at cykle, både på vej og i skov.

Blot til info: vi cykler i venstre side af vejen, 
som gående, idet der ikke er lys eller bremse på 
cyklerne. Dog er det unicyklisten, der skal tage 
hensyn til gående.

Hilsen Lars Erik og Lene Svendsen

Har du gamle skolebilleder?

Unicykling



Torvet i Hjarup har været hjemsted for byens ju-
letræ, lige så længe som der har været et fælles 
juletræ i byen.
I ”gamle dage”, og det er i denne forbindelse 
frem til den sidste kommunesammenlægning, 
var det Vamdrup kommune, der sørgende for 
både træ og belysning. 
Siden kommunesammenlægningen har lands-
byen selv måttet sørge for at få et træ op – og få 
lys på. Hvis vi altså ville have et juletræ! Det ville 
vi! Som følge heraf, opstod der helt uformelt et 
”juletræslaug”. 
Juletræslauget fortsætter med at sætte træ op, 
også fremover. Men vi har nu en opgave yderli-
gere, nemlig at få belysningen finansieret. Det 
drejer sig om udgiften til en måler, kr. 1995,-, 
og så til den el lyskæden bruger. Måleren har vi 
købt, så det er en engangsudgift. 
Hvordan får vi dækket udgifterne?
Vi har søgt Landsbypuljen ved Kolding kommu-
ne. Men puljen var for længst brugt for indevæ-
rende år. 
Den eneste mulighed, var derfor at rejse pen-
gene ved frivillige bidrag.

Bestyrelsen har i 2015 søgt og fået bevilliget 
penge fra Kolding kommunes Landsbypulje til at 
få lavet en plan over udenomsarealerne omkring 
Mejeriet. Disse planer har bestyrelsen nu haft til 
gennemgang, og rettelserne er sendt tilbage til 
kommunen.
Inden sommerferie 2016 vil der blive indkaldt til 
et borger-info møde, hvor der vil være mulighed 
for, at man igen kan komme med ideer og ret-
telser, inden den endelig plan vil foreligge.

På vegne af Hjarup Mejeri/landsbyforeningen
Bent Poulsen

Det var en opgave Svend Skøtt påtog sig. Og 
allerede nu, den 9. december, har han modtaget 
bidrag, der dækker de udgifter vi har i år, kr. 
2900,-!

EN TAK TIL ALLE BIDRAGYDERE. I HAR TÆNDT 
LYS FOR MANGE!

Tak for mange positive tilkendegivelser!
Rigtig, rigtig mange borgere i Hjarup, har 
overfor lauget udtrykt deres glæde over, at der 
stadig står et juletræ på torvet. Det gælder den 
daglige julehygge, – træet hører bare til her. 
Konkret kan det også handle om, at de voksne 
børn, der kommer hjem på besøg til jul, oplever 
at deres barndoms jul er ”uskadt”! TAK for de 
mange tilkendegivelser.
Hvem er så det juletræslaug?
Lauget består af:
Svend Skøtt, Svend Erik Petersen, Knud Erik Ja-
kobsen og Olav Kjeldsen.

På juletræslaugets vegne
Olav Kjeldsen
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Torvets juletræ

Mejeriet vil i 2016 begynde en opfriskning af 
salen.

Der vil blive malet lyst på vægge, træværk og 
vinduer indvendigt i salen, og sat lyddæmpende 
lofter op og til sidst kommer der nye lamper 
både i stuen og på 1.salen.

Bålhytten, som i dag ligger bag ved den gamle 
købmand, vil i løbet at foråret blive nedlagt og 
flyttet til Mejerihaven. Om det bliver en helt 
ny model, eller om det blot er den gamle, som 
bliver flyttet, må I vente at se.

Opfriskning af Mejeriet
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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
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Julehygge 
hos de private dagplejere i Hjarup

Torsdag den 17. december åbnes døren til årets 
Juletræsfest hos de private dagplejere i Hjarup. 
Til festen skal alle dagplejebørn og dagplejere 
julehygge sammen med forældre og søskende. 
Vi skal hygge os med æbleskiver, småkager, slik-
poser, sang og dans om juletræet mm.

Forberedelserne er godt i gang, i legestuen har 
børnene været med til at lave småkager, de har 
trykket forskellige forme i dejen og prøvesmagt 
de nybagte småkager. Vi har lavet forskelligt 
julepynt til juletræet fx posemalede grankogler, 
hjerter, engle og juletræer med maling, perler, 
glimmer ol.

Vi glæder os alle til en hyggelig eftermiddag.

De private dagplejere i Hjarup 
Liselotte Dejgaard Poulsen  
og Dorte Krabbe
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Uge 51 14. december til 20. december Noter
Mandag d. 14.12. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 15.12.

Onsdag d. 16.12.

Torsdag d. 17.12.

Fredag d. 18.12.

Lørdag d. 19.12.

Søndag d. 20.12.

Uge 52 21. december til 27. december Noter
Mandag d. 21.12. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 22.12.

Onsdag d. 23.12.

Torsdag d. 24.12.

Fredag d. 25.12.

Lørdag d. 26.12.

Søndag d. 27.12.

Uge 53 28. december til 3. januar Noter
Mandag d. 28.12. Kl. 14.00 Hjarup Runners Nytårsløb

Tirsdag d. 29.12.

Onsdag d. 30.12.

Torsdag d. 31.12.

Fredag d. 01.01.

Lørdag d. 02.01.

Søndag d. 03.01.

Uge 1 4. januar til 10. januar Noter
Mandag d. 04.01. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 05.01.

Onsdag d. 06.01. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 07.01.

Fredag d. 08.01.

Lørdag d. 09.01. 5. klasse samler juletræer sammen

Søndag d. 10.01. Sidste dag for tilmelding til Vinterfesten i Hjarup

Uge 2 11. januar til 17. januar Noter
Mandag d. 11.01. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 12.01.

Onsdag d. 13.01. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 14.01. Deadline for indsendelse af ansøgning til Landbypuljen. 
Kl. 18.30 HB7 i Kirkeladen i Hjarup

Fredag d. 15.01.

Lørdag d. 16.01.

Søndag d. 17.01.

H I V  S I D E R N E  U D  O G  H Æ N G  P Å  K Ø L E S K A B E T

H I V  S I D E R N E  U D  O G  H Æ N G  P Å  K Ø L E S K A B E T

Hold dig opdateret med Budstikken fra  14. december til 21. februar 2016
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Uge 3 18. januar til 24. januar Noter
Mandag d. 18.01. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 19.01. Kl. 18.00  Foredrag og generalforsamling for  
Landsbyforeningen for Skanderup og Omegn

Onsdag d. 20.01. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen 

Torsdag d. 21.01.

Fredag d. 22.01.

Lørdag d. 23.01. Kl. 11.00 Opstart Unicykling

Søndag d. 24.01. Kl. 10.30 Spejderne Nytårsparade fra Spejderhuset

Uge 4 25. januar til 31. januar Noter
Mandag d. 25.01. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 26.01.

Onsdag d. 27.01. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 28.01. Kl. 18.30 HB7 i Kirkeladen i Hjarup

Fredag d. 29.01. Kl. 17.00 Spis med Gud

Lørdag d. 30.01. Kl. 18.00 Vinterfest i Hjarup Mejeri

Søndag d. 31.01.

Uge 5 01. februar til 07. februar Noter
Mandag d. 01.02. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 02.02.

Onsdag d. 03.02. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 04.02.

Fredag d. 05.02.

Lørdag d. 06.02.

Søndag d. 07.02.

Uge 6 08. februar til 14. februar Noter
Mandag d. 08.02. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 09.02.

Onsdag d. 10.02. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 11.02. Kl. 18.30 HB7 i Kirkeladen i Hjarup

Fredag d. 12.02.

Lørdag d. 13.02.

Søndag d. 14.02.

Uge 7 15. februar til 21. februar Noter
Mandag d. 15.02. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 16.02.

Onsdag d. 17.02. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 18.02.

Fredag d. 19.02.

Lørdag d. 20.02.

Søndag d. 21.02.

Hold dig opdateret med Budstikken fra  14. december til 21. februar 2016
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håber ikke, det har afholdt nogen fra at besøge 
os igen.
Omsætningen var på højde med sidste år, og 
overskuddet vil nok ende på ca. 17.000 kr.. Super 
flot gået.

Tak for hjælpen
Havde det ikke været for den store indsats, der 
er lagt i projektet fra spejderne selv og fra de 
mange frivillige ildsjæle, der kommer med et 
utroligt engagement og trækker et kæmpestort 
læs, uden jer havde det ikke kunnet lade sig 
gøre.
Spejderne ved Hjarup Gruppe takker mange 
gange for den store og lokale opbakning, der et 
til Julestuen ved Hjarup Spejdercenter.

Jeg vil gerne på Hjarup spejdernes vegne takke 
alle ledere og frivillige, der yder en indsat med 
tilknytning til Spejderne, og en stor tak til Mary 

Af Uve Frank-Jessen

Spejderne er gået på juleferie, og der har været 
afholdt afslutning i de forskellige grupper, og vi 
glæder os til at komme i gang igen i det nye år.

Årets julestue var igen i år rigtig godt besøgt, og 
der var rigtig mange fine og flotte gevinster.
Der var godt gang i salget i alle boder, og i år 
havde vi forsøgt med salg af juletræer, men vi 
ville gerne have solgt lidt flere, og vi vil sikkert 
gentage succesen til næste år.
Traditionen tro var julemanden forbi, og selvom 
nogle børn var lidt utilfredse med at skulle stå i 
kø, så var det super, at julemanden tog sig tid til 
at snakke med hvert enkelt barn, som fik godte-
poser.
Sidste års salgssucces: salg af medister og rødkål 
i bålhytten, blev igen i år et stort hit på trods af, 
at der til tider var røg og damp i hytten, og vi 

Velbesøgt 
julestue
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og Erik Sørensen for at Spejderhytten altid er 
holdt pæn og rydelig.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle 
en rigtig Glædelig jul samt et godt og lykkebrin-
gende nytår.

Tak for hjælpen til alle 
vore sponsorer, frivillige, 
spejdere og ledere for 
deres fantastiske indsats.

•  Danish Air Transport 
•  Lavabo   
•  Kim Pallesen Byg   
•  Cassiopeia
•  Tømrermester Arne Flugt Sørensen 
•  Klippegården
•  Entreprenørgården Syd
•  By Rasmussen
•  Krabbe-Friis Bondegårdsferie  
•  Tofts Blomster
•  Liselottes Dagpleje  
•  Boleto ApS
•  Asbjørns ApS
•  Pure Culture
•  Isabella Coiffure
•  Lund & Mus   
•  Guldbageren, Lunderskov  
•  Din Elmand   
•  Lunderskov Pizzaria
•  danbolig
•  Hjarup Maskinfabrik
•  Nordea
•  Middelfart Sparekasse
•  Prime Cargo
•  Fynske Bank
•  Sydbank
•  Preben Z Jensen
•  Tresu
•  Sportigan Erhverv
•  Migatronic
•  Teknidan
•  Kansas
•  Fibotex
•  Lemvigh-Müller
•  Daarbak
•  Bosch
•  Metz
•  OK

Trækningsliste KFUM Spejdernes Julestue  
i Hjarup Spejderhus den 28. november 2015

Gul serie 94 – 17 – 9 – 120 – 190 -109
Rød serie 49 – 150 – 27 – 25 – 3 – 144
Blå serie 133 – 51 – 178 – 33 – 100 – 97
Orange serie 1 – 165 – 88 – 13 – 37 – 149
Grøn serie 77 – 65 – 104 – 165 – 11 -136

KFUM Spejderne takker for den flotte støtte 
til spejderarbejdet. Gevinsterne kan afhentes 
hos Mary Hansen, Toften 6 i Hjarup,  
tlf.nr.: 7559 4064. 
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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

det ikke er mørkt. Så lyset vil forhåbentlig gøre 
det attraktivt at være sund også i den mørke tid. 

Ikke mindst vidner lyset om, at der også er liv på 
landet. At Skanderup/Hjarup skoledistrikt er et 
sted hvor der er udvikling og et trygt og godt 
sted at bo og leve.

Kolding Kommune er privilegeret af, at have be-
folkningstilvækst nu hvor de fleste andre kom-
muner vi sammenligner os med har tilbagegang. 
Trenden er, at det er Kolding by de nye borgere 
flytter til, men når man skal bosætte sig og 
etablere familie, så vælger man én af de mange 
attraktive landsbyer. Det er en rigtig positiv ud-
vikling, som ikke er kommet af sig selv, men som 
vi skal understøtte, for at bevare dynamikken i 
landsbyerne.

Derfor var det meget oplagt for Skanderup 
Landsbyforening for nøjagtig to år siden, at 
sende ansøgningen om lygtepæle til Kolding 
Kommune. Da vi sad og skrev den ansøgning, 
vidste vi godt, at vi bad om mere end vi kunne 
forvente af Landsbypuljen på det tidspunkt. Men 
jeg vidste også, at jeg på grund af Kommunalval-
get ville stoppe i landsbyforeningen, men blive 
formand for det udvalg, som skulle modtage 
ansøgningen inde på Kommunen. Ingen ulempe 
tænkte jeg i et ubeskedent øjeblik. Og heldigvis 
nød ansøgningen også bred politisk opbakning, 
og ønsket er alle steder fra, at lyset vil skabe 
tryghed og hverdagsglæde i lokalområdet. Tak 
for arbejdet der hver dag sker i Landsbyforenin-
gerne – I for meget til at ske, og hvor der er vilje 
er der vej…endda med lys på. Glædelig Jul.

Af Birgitte Kragh

Sammen talte vi ned 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 og wupti 
så tændte gadelygterne langs cykelstien mellem 
Skanderup og Hjarup. Mange havde trodset det 
kolde og våde vejr, for at komme og markere 
lyset.

Derefter fulgtes vi en tur ud på den bro af lys, 
som pludselig stod tydeligt mellem Hjarup og 
Skanderup. Det var rigtig hyggeligt at mødes, 
og glædes over en lille ting, som blot skal gøre 
hverdagen bedre, men som dog er værd at 
glæde sig over.

Hvorfor er det vigtigt med lys på cykelstien? Det 
er det af flere grunde.

Lyset skaber tryghed for skolebørnene i en mørk 
tid, og bidrager forhåbentlig til at mange flere 
forældre vil være trygge ved, at sende børnene 
af sted på cykel, også om vinteren. Mange mo-
tionerer, men det er lettest at komme afsted, når 

Lys på 
skolevejen
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Ansøgningsvejledning til Kolding 
Kommunes Landsbypulje
Ansøgningen skal indeholde: 

Beskrivelse af projektet og formål 
•😀Formål og vision 
•😀Foto af lokaliteten, bygning etc. 
•😀Kort, som viser beliggenheden 
•😀 Beskrivelse af egen indsats, både anlæg og 

drift 
•😀 Evt. materialebeskrivelse, tilbud og andet der 

er nødvendigt fremsendes separat som bilag 
vedhæftet ansøgningen

 
Økonomi 
•😀 Overslaget skal være uden moms og rundes op 

til nærmeste hele tal 
•😀 Hvis der er søgt andre fonde eller puljer bedes 

det oplyst 
•😀 Regnskab vedlægges som bilag (forsamlings-

huse, klubber mv.) 

Fremsendelse 
•😀 Ansøgningen bedes fremsendt af Kontakt- 

forums repræsentant 

•😀 Ansøgningen fremsendes elektronisk på mail 
til landsbykoordinator 

Faktura 
•😀 Alle faktura fremsendes elektronisk med angi-

velse af landsbyens navn og projektets titel og 
evt. med landsbyrepræsentantens navn 

•😀 EAN nr. 579005310358 

Ansøgninger med bilag sendes til; bj.hjarup@
gmail.com eller afleveres her på Østergårdsvej 
12, senest den 14.januar.

Birgit Jørgensen, tlf. 7559 4054 / 6154 1850 
Landsbyrepræsentant i Kontaktforum

M E D  E K S E M P L E R

Prioritering af puljemidler 2016
Forskønnelse af lansbyerne 
•😀Skitseprojekter
•😀Beplantninger, vejtræer 
•😀 Torve, pladser og fælles-

arealer
•😀 Stier incl. Grus
•😀 Forsamlingshuse 

Inventar og materialer 
•😀 Bålhytter 
•😀 Borde/bænke, broer 
•😀 Legeredskaber, faldeun-

derlag 
•😀 Infotavler
•😀 Maling 
•😀 Mindre maskiner og red-

skaber
•😀 Belysning 

Diverse foreninger  
og klubber 

•😀 Inventar til forsamlings-
huse 

•😀 Brochurer 

Kontaktforum 
Kolding kommune

Lys på 
skolevejen
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N Y T  F R A  F O R B U N D S S K O L E N

Viceskoleleder Anders Henriksen  
har opsagt sin stilling på  
Forbundsskolen

Pædagog-faglig leder  
Karina Christensen har opsagt  
sin stilling på Forbundsskolen

Af Lene Brandt

Viceskoleleder Anders Henriksen har opsagt sin 
stilling på Forbundsskolen.

Forbundsskolens viceskoleleder Anders Henriksen 
har valgt at søge nye udfordringer ved at blive 
skoleleder på Sjølund-Hejls Skole. Anders tiltræ-
der ved Sjølund-Hejls Skole den 1. januar 2016.
 
Anders har været ansat på Forbundsskolen i 6 år, 
hvor vi har haft stor glæde af hans venlige væsen 
og høje arbejdsmoral. Anders blev ansat under 
Johan Helms, og har under sin ansættelse læst en 
diplomuddannelse i ledelse.

I en besked til forældrene på skolen har Anders 
blandt andet skrevet:
”… tænker jeg, at Sjølund-Hejls Skole er det per-
fekte match for mig. Det er en skole med mange 
af de samme værdier og den samme nærhed, 
som vi har på Forbundsskolen, og som jeg sætter 
stor pris på…”

Vi siger Anders tusind tak for den store arbejds-
indsats han har ydet på Forbundsskolen og øn-
sker ham al mulig held og lykke fremover.

På Forbundsskolens vegne – Lene Brandt.

Af Lene Brandt

Pædagog-faglig leder Karina Christensen har 
opsagt sin stilling på Forbundsskolen.

Forbundsskolens pædagog-faglige leder opsagde 
sin stilling pr. 30. november for at tiltræde som 
viceforstander – på et opholdssted for unge an-
bragt uden for hjemmet – den 1.december.
 
Karina var ansat på Forbundsskolen i 12 år, først 
som pædagog i specialklasserne, siden som 
SFO-leder og afslutningsvis som pædagog-faglig 
leder. Karina har en kæmpe indsigt i det pæda-
gogiske felt, som vi har nydt godt af i hendes tid 
på Forbundsskolen.

I en besked til forældrene på skolen har Karina 
blandt andet skrevet:
”… og jeg er super glad for mit samarbejde med 
jer forældre, jeres skønne børn, pædagoger, 
medhjælpere, lærere, kollegaer og alle andre! 
Min beslutning handler derfor udelukkende om, 
at jeg har lysten til at blive udfordret på nye 
områder …”

Vi siger Karina tusind tak for den store arbejds-
indsats hun har ydet på Forbundsskolen og øn-
sker hende al mulig held og lykke fremover. 

På Forbundsskolens vegne – Lene Brandt.



En hal ved Forbundsskolen
•   giver Forbundsskolens elever meget  

bedre aktivitetsmuligheder
•   giver alle i lokalområdet bedre  

muligheder for aktiviteter, møder m.m.
•   gør vores lokalområde endnu mere  

spændende for os alle
•   sparer transportudgifter
•   giver større fællesskab i hele lokalområdet

Arbejdsgruppen for en hal ved Forbundsskolen 
er fortsat i fuld gang, og vi er tæt på, at hallen 
bliver en realitet. Vi har udarbejdet et anlægs- 
og et driftsbudget for den kommende hal, der 
er sendt til kommunen, således at vi er klar til at 
bygge, når finansieringen er på plads. Kommu-
nen har jo bevilget 5 mill kroner til hver af de to 
haller/aktivitetshuse i Sjølund og ved Forbunds-
skolen, og idrætsforeningen har ca 1 mill kr til 
projektet – men vi satser fortsat på at skaffe 
midler til en ”hel” hal. 

I samarbejde med Falk Petersen er der udarbej-
det tegninger af den kommende hal. Tegnin-
gerne kan ses på opslagstavlen ved indgangen 
til Forbundsskolen. Desuden er placeringen ved 
skolen på plads. Tegningerne og placeringen er 
ligeledes sendt til forvaltningen, der har god-
kendt placeringen.

Vores næste store opgave er at skaffe de reste-
rende midler til at bygge en ”hel” hal. Vi har 
ansøgninger ude ved forskellige fonde, hvor vi 

håber på positive svar. I forbindelse med ansøg-
ningerne til fondene er det vigtigt at kunne vise, 
at der også er en lokal økonomisk opbakning til 
projektet. Idrætsforeningen har som nævnt ca. 
1 mill. kr. at sætte i projektet, og derudover vil 
vi forsøge at samle midler i lokalområdet. Er-
hvervsdrivende vil blive kontaktet med tilbud om 
at købe reklameskilte, bandereklamer, måltavle 
m.m. til den kommende hal. 

MEN, vi er alle nødt til at bidrage, hvis en ”hel” 
hal skal blive en realitet. I starten af det nye år 
vil alle husstande i vores lokalområde derfor 
blive kontaktet for at høre, om man vil give et 
bidrag. Vi har oprettet en konto ved DGI, såle-
des at et eventuelt bidrag vil kunne trækkes fra 
i skat indenfor de gældende regler. Giver man 
eksempelvis 5000 kr, vil den reelle udgift for 
giveren derfor være ca 3500 kr. Vi er i gang med 
at udarbejde en folder, der beskriver indsamlin-
gen nærmere. Folderen vil blive uddelt til alle 
husstande, samtidig med at vi kommer rundt og 
spørger til bidrag. 

I starten af det nye år vil vi opstille et ”bidrags-
termometer” ved skolen, så alle har mulighed for 
at følge med i, hvordan indsamlingen går.
Vi er fortsat optimister og tror på projektet, men 
vi har brug for den lokale opbakning – vi har 
brug for dit bidrag.

Har du spørgsmål vedrørende hallen, er du vel-
kommen til at kontakte en fra haludvalget.
Søren Maarssø, Jesper Lund Clausen, Marianne 
Mose Baltsersen, Jan von Rühden, Lene Brandt, 
Peter Møller, Johan Helms
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En hal ved Forbundsskolen
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Så er 2015 næsten gået

I onsdagsklubben sluttede vi med en hyggelig 
julefrokost den 2. dec., vi var 17 deltagere.

 Vi kan se tilbage på nok en god sæson, hvor vi 
dels er fortsat med det, vi tidligere har været i 
gang med – og dels fået nogle nye input, idet vi 
nogle onsdage har haft besøg af seniorhjælpere 
fra Kolding Kommune, hvor vi bl.a. er blevet 
klogere på Windows 8 og på Facebook. De vil 
også besøge os i det nye år, hvor emnerne bliver 
Windows 10 og tablets.

I november var vi også på besøg på Syddansk 
Universitet. Bodil Høeg havde arrangeret formid-
dagen for os og sørget for gode forklaringer 
og en fantastisk guidet rundtur i den smukke 
bygning. Det var en meget fin oplevelse.

Ellers går vores tid med at hjælpe hinanden med 
det, vi pc-mæssigt er kørt fast i. Med at lave 
flotte kort, hvilket vi er så heldige stadig at have 
Aases gode hjælp til. Og ellers at tage de emner 
op, som nogen måtte ønske sig f.eks. at flytte bil-
leder fra kamera/telefon til pc. 

Der bliver også stadig spillet brætspil hver eneste 
gang, og vi vil rigtig gerne have flere at spille 

med. Ind imellem bliver der også strikket – og 
kaffepausen er vigtig. Der bliver hygget, snakket 
og spist lækre brød – og alle er velkomne.

Vi oplevede også i denne sæson at få et par gode 
økonomiske håndsrækninger. Dels fra Landsby-
puljen, hvor Birgit Jørgensen kæmpede en brav 
kamp for os, så vi dels fik et par bærbare pc’er 
og dels andet udstyr, der giver os nye mulighe-
der.
Vi søgte også om at få del i Seniorpuljen fra 
Kolding Kommune, hvilket vi også fik, så vi nu er 
klædt bedre på til uforudsete udgifter.

Alt i alt har vi altså haft en både hyggelig og 
udbytterig sæson, som desværre også havde en 
trist oplevelse i slutningen, idet Soffy Westphal 
pludselig døde, kort før vi holdt juleferie. Soffy 
er kommet i Onsdagsklubben næsten fra klub-
bens start. Vi har haft glæde af hendes fine 
håndarbejder og hendes kvikke bemærkninger 
og gode humør, og hun har været meget flittig 
ved spillebordet – vi vil savne hende.

Glædelig jul og godt nytår fra Onsdagsklubben



Kranio-sakral terapi i Hjarup
Af Bodil Høeg

I juli måned flyttede Pia Eriksen ind på Hjarup 
Byvej 31, og har siden tilbudt kranio-sakral terapi 
behandlinger fra sit hjem.

Pia, der oprindelig kommer fra Sjælland, er 
tilflytter fra Kolding, og hun har mange års 
erfaring med netop kranio-sakral behandlinger. 
Pia fortæller, at hver behandling indledes med 
en samtale, hvor hun iagttager og danner sig et 
billede af klienten. Selve behandlingen varer ca. 
60 min., hvor man fuldt påklædt ligger og slap-
per af, mens Pia lægger sine hænder forskellige 
steder på klientens hoved og mærker kraniumets 
pulseren. Igennem disse lette berøringer kan Pia 
finde ’ubalancer’ i kroppen. Ved hjælp af spe-
cielle greb og mikroskopiske bevægelser kan Pia 
afhjælpe disse ubalancer.

Pia understreger, at Kranio-Sakral terapi ikke er 
mirakelmageri, og at behandlingen er ganske 
ufarlig. Ved hjælp af meget lette tryk i ansigtet, 
på særlige steder på rygsøjlen og på korsbenet, 
søger kranio-sakral terapeuter som Pia at fjerne 
spændinger og blokeringer, så den kranio-
sakrale puls igen er optimal. Kranio-sakralterapi 
er en meget blid behandlingsform, fordi der kun 
anvendes meget lette tryk, der svarer til vægten 
af et stykke A4-papir. Kranio-sakral terapi bliver 
brugt til at behandle forskellige fysiske og psyki-
ske symptomer, men også til at fremme generelt 
velvære. 

Du kan kontakte Pia Eriksen på telefon 21681823 
eller på mail fleurdeliis@hotmail.com for at lave 
en aftale. 
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Det var en lidt  
uhyggelig aften i

Hjarup
!



Som altid har Hjarup Kirke arran-
geret en dejlig dag i kirken, hvor 
både forældre og bedsteforældre 
er inviteret.

Vi havde en super dejlig oplevel-
se – hvor Maria guidede børnene 
igennem krybbespil. 

Vi fra Frilandsbørnehaven ønsker 
alle en Glædelig JUL og et Godt 
nytår
 
 

Frilandsbørnehaven var til krybbespil
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Bøn fra Skanderup Efterskole: Gavebidrag

Vi har mulighed for at opnå en stor momskompensation hvis vi får 100 gavebidrag på 200,-

Vi vil derfor spørge, om nogle af jer har lyst til
 at give os en gave.

I kan indbetale 200,- via MobilePay på 3134 1045.

Pengene går til 
at købe udstyr til 

vores kommende klatrevæg i efterskolens hal.

Beløbet kan træ
kkes fra

 på selvangivelsen.

På forhånd tak og glædelig jul!



Frilandsbørnehaven var til krybbespil

Hjarup Trail Runners indtog 
Kirkeladen for en dag!
Af Kirsten Rungholm

Dagen startede med et meget spændende 
foredrag af Ekstremløber Kristina Skou Madsen. 
Hun har i 2013 gennemført Everest marathon, 
et marathon der starter i 5.364 meters højde. 
Kristina fortalte om hendes bevæggrunde for at 
søge optagelse på startlisten til dette løb og om 
hendes mange forberedelser op til starten. Et 
træningsforløb, der både fysisk og mentalt, bød 
på rigtig mange udfordringer, bl.a. løbeskade, 
højdesyge og anden sygdom undervejs. Hun 
gennemførte løbet i en tid der rakte til en flot 2. 
plads. Kristina er et konkurrence-menneske og 
også en meget levende fortæller. Man fornem-
mer tydeligt hendes engagement og hendes 
dedikation. Hun fortsætter med ekstremløb i 
bl.a. Chile, Lapland og Sydamerika, så vi følger 
spændt hendes bedrifter også fremover.

Midt på dagen tog vi en fælles social løbetur ned 
om bl.a. Vådområdet – Hjarup´s lokale trailspor.

Eftermiddagen bød på workshop med Nicolai 
Nissen fra BodyZen i Kolding. Der var vejrtræk-
ning og løbeteknik på programmet.

Tak til Kristina og Nicolai for at tage turen til 
Hjarup og Tak til Finn og Marisella for initiativ  
og for hjemmebagt kage!
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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



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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•  Kom til foredrag og generalforsamling i Skanderup

•  Husk tilmelding til Nytårsløb og Vinterfest

•  SHIF søger fodboldtrænere

•  Hal på vej til Skanderup?
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HOLD DIG ORIENTERET PÅ:
· hjarup.dk · skanderup.infoland.dk · shifsport.dk · 

· vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk ·

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



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 hja-
rup.dk og skanderup.infoland.dk

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

Medlemskab – Det koster kun kr. 100,- at være medlem af Budstikken, og bladet eksiste-
rer kun i kraft af lokal opbakning. Medlemskab kan tegnes ved at indbetale kr. 100,- på 
en af følgende konti:

• Konto 1551 60001995 – Danske Bank 
• 7040 1532364 – Sydbank 
• 4058 3726 Mobilepay – angiv dit vejnavn og husnr. i besked-feltet.

Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning: Lund&Mus Grafisk Design, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2016: 25. februar, 21. april, 23. juni
Generalforsamling 2016: 12. maj 2016

Unicykling er en ny 
sport I SHIF.

Julehygge i den 
private dagpleje.


