
•  Vellykket Efterårsfest i Skanderup

• Nytårsløb og løbeevent  i Hjarup

•  Julestue ved Spejderne og 

juletræstænding i Skanderup og Hjarup

•  Kom til Vinterfest i Hjarup
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Spis med Gud er en kort gudstjeneste i børne-
højde, som særligt henvender sig til de 4-8 årige. 
Bagefter er der aftensmad i Kirkeladen for hele 
familien. 

Maden koster 20 kr. pr. person
Arr: Sognepræst Maria König, børneklubben 
Farveladen og juniorklubben HB7
 
Bedste hilsner fra Maria 

Spis med Gud i
Hjarup Kirke
F R E D A G  D .  3 0 .  O K T O B E R  K L .  1 7 . 0 0 

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

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

Betal kontingent med 
Mobile Pay 
Nu kan du også betale dit kontingent til 
Landsbyforeningen i Hjarup på Mobile Pay 
til 22832674. 150 kr. pr. husstand, pensio-
nister 75 kr. Skrive gadenavn og husnr. på 
som afsender. TAK �

Østergade 5 · 6580 Vamdrup
Tlf.: 75581016 · www.no1women.dk
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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.
Send en sms til Bodil Høeg, mobil 60744550 for tilmelding 
og få oplyst bankkontonr. eller betal straks på Mobile Pay 22832674. Husk navn!
   

1. søndag i advent – 
søndag den 29. november kl. 14.00 til Gudstjeneste i Hjarup Kirke.
Kl. ca. 14.45 er der juletræstænding ved Mejeriet.
Bagefter danser vi rundt om juletræet og synger julesange.

Herefter er der julehygge med dans om juletræet og sang.
Slikposer, kaffe/the, sodavand og æbleskiver kan købes.

Vi glæder os til at se jer!     
Mvh. Landsbyforeningen i Hjarup

VINTERFEST
LØRDAG 30. JANUAR 2016 KL. 18.00 
PÅ MEJERIET I  HJARUP

K O M  T I L Julehygge 
   I  H J A R U P

Julehygge 
Slikposer, kaffe/the, sodavand og æbleskiver kan købes.
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Julestue
L Ø R D A G  D .  2 8 .  N O V E M B E R  K L .  1 0 - 1 4 

I  H J A R U P  S P E J D E R C E N T E R

H J A R U P S P E J D E R N E  A F H O L D E R

Julen starter først for alvor sammen med Spejdernes Julesstue, så derfor 
skruer vi op for julehyggen i Hjarup Spejdercenter med plads til at sidde i 
varmen og nyde caféens lækre:

♥  Æbleskiver
♥  Gløgg
♥  Olieboller
♥  Ris a la mente
♥  Sodavand og meget andet

Boderne i huset er opsat med:
♥  Tombola
♥  Amerikansk Lotteri
♥  Nissebod
♥  Dekorationer
♥  Adventskranse

Udendørs er spejderne i gang med at lave en god 
dag for børnene med forskellige aktiviteter.

Julemanden kigger også forbi ved 11-tiden.

Som sidste år vil der være mulighed for at købe sin frokost i 
bålhytten, hvor spejderne igen i år serverer:

Medister med rugbrød og rødkål til rimelige priser.
Tag gerne hele familien med.

STØT spejderarbejdet i Hjarup – mød op den 28. november!
 

Der tages kun imod KONTANTER i salgsboderne.

På gensyn
KFUM Spejderne i Hjarup.
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Laust Bøgesvang
V O G N M A N D

Kastanie allé 43 · Skanderup · 6640 Lunderskov
Tlf. 7559 4088 · Mobil: 4050 8088 

laustbogesvang@yahoo.com
bogesvangkrantransport.com

Båd- & Maskintransport · Montagearbejde
24 og 40 t/m kraner med spil og fl y-jib

Fældehoved- Træfældning

Julestue



Kristina Schou Madsen fra Kristina Extreme Run-
ning holder et spændende foredrag om hendes 
oplevelser på alle de fede løb som hun har delta-
get i, se mere på hendes FB side.
Løbestil/vejtrækningskursus med Nicolai Nissen 
fra Bodyzen

Kom frisk og få en oplevelsesrig dag i rigtig godt 
selskab. Prisen for alt dette, samt forfriskninger, 
kaffe og kage er 50 kr. som 
indbetales på Finn Thomsen 
Mobilepay og Swipp 
nr. 42313903 og som 
er tilmeldingen.

N Y T  F R A

Spændende trail 
løbeevent i Hjarup
Af Finn Thomsen

Så er det lykkes at få et program sat sammen til 
en spændende dag, hvor alle kan deltage, ung 
som gammel, uerfaren som erfaren løber.
Lørdag d. 7. november kl. 10.00 fra Kirkeladen i 
Hjarup går det hele i luften.
Programmet ser således ud:
•  Kl. 10.00 - 12.00 Spændende foredrag ved 

Ekstremløber Kristina Schou Madsen " Kristina 
Extreme Running"

•  Kl. 12.00 - 12.30 pause og omklædning
•  Kl. 12.30 - 13.30 fælles social løbetur
•  Kl. 13.30 - 14.30 Løbestil og vejrtrækning, 

kursus ved Nicolai Nissen, BodyZen
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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

77

NÆSTE DEADLINE FOR BUDSTIKKEN ER 

D. 10. DECEMBER 2015
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Lokalhistorisk Arkiv holder åbent hver tirsdag 
fra kl. 14-17. Her har du chancen for at komme 
og se på lokaliteterne og vurdere, om du kunne 
være interesseret i at lægge nogle ugentlige 
timers arbejde her. Der er tradition for, at man 
selv finder frem til det felt, man gerne vil ar-
bejde med, men man kan selvfølgelig også få 
forslag til, hvad arkivet aktuelt mangler arbejds-
kraft til.

 Arkivet drives i nært samarbejde med Kongeaa- 
museet, og der er både brug for folk, som gerne 
vil arbejde med gamle dokumenter og folk, som 
hellere vil bidrage med noget mere praktisk.

Lørdag d. 14. november kaldes Arkivernes dag. 
Den dag holder arkivet i Vamdrup åbent fra kl. 
10-16. Du kan komme og aflevere dokumenter 
og fotos og evt. også museumsgenstande. Du 
kan også bare møde op for at se Kongeaamu-
seet, der i dagens anledning holder åbent (gratis 
adgang) eller for at se nogle af de gamle doku-
menter og fotos, som arkivet har i sine samlin-
ger.

Af Kirsten Wehmüller

Dit lokalhistoriske arkiv ligger Jernbanegade 7 i 
Vamdrup. Det optager det meste af stueetagen 
på Kongeaamuseet.

Her har arkivet modtaget mange gode beskrivel-
ser af gader og huse i Hjarup og omegn. Mange 
har også bidraget med fotos, som er blevet digi-
taliserede af arkivets medarbejdere.

Men arkivet savner medarbejdere fra Hjarup, 
folk som bor i området og har både aktuel viden 
– og viden om, hvem der har arbejdet og virket 
her gennem tiderne. Vi får ofte forespørgsler fra 
slægtsforskere, som spørger til familiemedlem-
mer, som har boet i Hjarupområdet for måske 
100 år siden. Her er vi ikke altid i stand til at 
hjælpe. Mens en lokal hjaruper måske hurtigt 
kunne have givet et brugbart svar.

Dit lokalhistoriske arkiv

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

8



9



10

Af:  Trine Vind Petersen og  
Anne Sofie Vind Knudsen.

Som så meget andet startede vi i det små – ingen 
ponyer blev til to og senere til syv. Hjarup Heste-
farm er en privat lille hestestald på Hjarupgård, 
og her er vores historie:

I sommeren 2012 købte Anne Sofie Vind Knud-
sen og Anne Mette Hedegaard Hansen de gule 
haflingere Ally og Amanda – Amanda er mor til 
Ally, og selvom de på det ydre ligner hinanden 
meget, så er de vidt forskellige. Amanda er en 
rigtig dame med egne meninger, og Ally er en 
fjollet ”drenge-pige”, som altid er klar på fis og 
ballade. 

I efteråret 2012 fik Trine Vind Petersen sin gamle 
pony Essentia hjem på pension. Trine købte Es-
sentia i 1995 og solgte hende i 2001 videre pga. 
overgang til stor hest. I dag er Essentia 21 år og 
delvist pensioneret på Hjarup Hestefarm.

I foråret 2013 købte Trine ponyen Filur. Filur var 
en rå pony, som endnu ikke havde lært at gå til 
ridning – det lærte Trine ham, og planen var, at 
han skulle sælges videre, men han bor stadig på 
Hjarup Hestefarm og rides dagligt af Kathrine 
Pagaard. Trine passer og plejer også lille Kalle, 
som ejes af Trine’s niece Nova Ida. Kalle kom til 
stalden i maj 2013.

Ida Navne har i sommers købt den skønne pony 
Golden Dawn – i daglig tale Philippa. Ida og Phi-
lippa er stadig ved at lære hinanden at kende, 
men de har allerede fundet ud af, at en lille tur i 
galop er rigtig sjovt.

Sidst men ikke mindst har Ida Fabrin Hjorth-Han-
sen fået lov til at låne ponyen Hugo, som ankom 
i efterårsferien. Hugo er en ældre men erfaren 
herre, som Ida vil få stor glæde af. 

Vi har efterhånden et stort fællesskab, som 
både består af børn, unge, voksne og forældre. 
Vi hygger os med rideture i skoven, badeture i 
Jels sø, undervisning i dressur og spring, pony 
games (forskellige aktiviteter/forhindringer med 
hesten), arbejdsdage, hyggeaftener og meget 
andet.

Rytterne har forskellige mål for deres ridning – 
nogle nyder at ride i skoven og snuppe en galop 
i det fri, hvor andre også træner for at dygtig-
gøre sig i dressur og spring, så de kan deltage 
ved stævner og vise ponyerne frem. Til trods for 
vores forskelligheder og aldersforskelle, så har 
vi det altid sjovt sammen – vi har en hyggelig 
atmosfære, hvor der er plads til alle.

At have hest er ikke kun hygge og sjov – der føl-
ger også hårdt arbejde og ansvar med. Der skal 
bl.a. muges ud, fodres og lukkes ind og ud fra 
fold – udstyr skal pudses og vedligeholdes. Men 
selvom udmugning og den tidlige morgenfod-
ring ikke altid er det sjoveste, så klager vi ikke, 
da vi er mange til at dele opgaverne, og vi er 
altid gode til at hjælpe hinanden. 

Vi kalder os selv for Hjarup Hestefarm, men i vir-
keligheden burde vi måske hedde Hjarup hun-
de-, katte- og hestefarm, da der næsten er lige 
så mange hunde og katte, som der er heste. I 

Hjarup Hestefarm 
– liv og hesteglade dage

FUNNY FACT: 
Vidste du, at PONY er betegnelsen for en 
udvokset hest, som ikke overstiger 148 
cm på det højeste punkt, som er hestens 
manke? Mange tror, at PONY er betegnel-
sen for en babyhest – men sådan en hed-
der et føl.
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sommers havde vi 10 katte, da vores 2 staldkatte 
Knold og Tot begge havde fået killinger – vi var 
heldige at få solgt 7 af de 8 killinger, så nu har vi 
3 katte tilbage.

Hunde samles ofte på gården, da vi næsten alle 
sammen har hunde, som nyder livet i og ved stal-
den. Hundene er også helt vilde med at komme 
med på rideture, så de kan strække benene på 
løbeture i det fri.

… Så det kan da godt være, at vi skal genover-
veje vores navn. Men en ting er sikkert, med alle 
de dyr, og ja ikke mindst mennesker, så er der al-
tid skæg, løjer og aktivitet på Hjarup Hestefarm. 

Engang imellem afholder vi rideture for andre 
børn (og voksne) for at dele ud af vores heste-
glæde. Hvis du er interesseret i at blive inviteret 
til disse arrangementer, skal du ansøge om ven-
skab med Trine Vind på FaceBook, hvor arrange-
menterne bliver slået op. Hvis du ikke har  
en Facebook profil, kan Trine kontaktes på  
trine_vind@hotmail.com. Vi skal gøre opmærk-
som på, at stalden ikke er offentlig, og det der-
for ikke er tilladt at besøge stalden og gården 
uden tilladelse.

Vi håber, I har nydt at læse om vores lille fore- 
tagende …

Mange hestehilsner og vrinsk fra  
Hjarup Hestefarm
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Af  Jan Hauschildt, Finn Thomsen 
og Frank Jensen

Vi var nogle stykker fra Hjarup Trail Runners, 
som skulle op og løbe Skagen Odde Ultra Trail 
d.4.9. 2015. Vi besluttede at tage en forlænget 
weekend, da vi også skulle hygge os. Vi var 
Thomas Almfort, Frank Jensen, Jan Hauschildt 
og Finn Thomsen. Turen starter kl. 9.00 fra det 
sydlige Danmark. Der var øl 3 timer senere på 

molen i Ålbæk. Skønt. Solen skinnede fra en blå 
himmel og vi var klar til at indtage Skagen. 

Kl.12.30 landede vi på Grenen Camping, 
hvor vi havde booket en hytte. Der skulle 

grilles om aftenen, så vi havde været forbi 
Slagter Jensen på Skagavej. På vejen derud tog 
vi løbesko på og traskede hen ad stranden for at 
drikke et par øl i Skagen City. Der var nogen, der 
sagde, at vores depoter skulle fyldes. Pyhhh det 
blev de også. Vi slutter dagen med grillhygge 
foran hytten. Thomas var senere deroppe, så vi 
ventede på ham med aftensmad. Så skulle der 
soves, da Thomas skulle i gang kl. 9.00 med 60 
km lørdag morgen, og vi andre skulle først starte 
kl. 12.00 med 30 km eller 32 km som den var. 

Lørdag starter med bagerbrød og stille vejr. Vi 
var alle gået med hen for at sende Thomas af 
sted. Efterfølgende kørte vi ud og så 60'erne be-

Hjarup Trail Runners på 
toppen af Danmark!
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Hjarup Trail Runners på 
toppen af Danmark!

Lys i mørket
Af Birgitte Kragh

Flere andre har med interesse spurgt til,  
hvornår der kommer lys på cykelstien på Hjarupvej,  
og hvornår de gamle lysmaster i Skanderup bliver skiftet ud. 
Og nu er der lys for enden af tunnellen. 
Arbejdet er tæt på at starte og forventes færdigt  
i starten af december – og det bliver godt!

stige det første bjerg. Føj tænkte vi, der skulle vi 
også ud. Kl. 12 var vejret imidlertid blevet noget 
mere gustent, vinden var taget til og det pissede 
ned. Regnen stoppede dog ret hurtigt efter start 
og kom først, da vi nåede Nordsøen. Turen går 
gennem Skagen og ud til Dronningehuset på 
Østkysten, gennem klitterne til den tilsandede 
kirke og videre ned til sandmilen, ud til Hulsig-
stien for at krydse hovedvejen og komme over i 
Skagen klitplantage videre til Højen enge og ud 
til Gl. Skagen. 

Det eneste depot var ved solnedgangspladsen 
Gl. Skagen, Nordsøen efter 22 km. Så stod den 
på strand med flade løse sten, pyha et skridt 
frem og to tilbage. Der var en kold vind den 
”daw ude fra vest, uha da da” og så ellers ind i 
klitterne og op mod Grenen, fra Grenen ned ad 
stranden og op ved bunkerne, forbi Drachmans 
grav og ellers tilbage til Vippefyret, hvor det 

hele startede, for Franks vedkomne 2,50 time 
tidligere, Finn 3.50 timer og Jan 4.05 time. 

Så var der igen øl og grillpølser og hygge. Tho-
mas kom i mål efter 8.26 timer. Vi sluttede dagen 
med en tur på Jacobs, et spruthus fyldt med 
fulde svenskere, så vi blev ikke så gamle der. Kl. 
22.00 sluttede en kongedag med det fedeste 
trailløb. Vi er alle på igen næste år, hvor vi for-
venter at dele oplevelsen med familien. 

De vildeste løbehilsener fra nogle gale fyre.  

Nytårsløbet
i Hjarup er mandag d. 28. december,  
kl. 14.00 på Mejeriet. Se mere på side 9.
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Uge 45 2. november til 8. november Noter
Mandag d. 02.11. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 03.11.

Onsdag d. 04.11. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 05.11.

Fredag d. 06.11. Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 07.11. Kl. 10.00 Hjarup Runners Event i Kirkeladen

Søndag d. 08.11.

Uge 46 9. november til 15. november Noter
Mandag d. 09.11. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 10.11.

Onsdag d. 11.11. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 12.11. Kl. 18.30 HB7 i Hjarup

Fredag d. 13.11. Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 14.11. Kl. 10 Arkivernes dag på Lokalhistorisk Arkiv i Vamdrup.

Søndag d. 15.11.

Uge 47 16. november til 22. november Noter
Mandag d. 16.11. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 17.11.

Onsdag d. 18.11. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 19.11.

Fredag d. 20.11. Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 21.11.

Søndag d. 22.11.

Uge 48 23. november til 29. november Noter
Mandag d. 23.11. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 24.11.

Onsdag d. 25.11. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 26.11. Kl. 18.30 HB7 i Hjarup

Fredag d. 27.11. Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup 
Kl. 16.00 juletræstænding og hygge i Skanderup på Friskolen

Lørdag d. 28.11. kl. 10.00 Julestue i Hjarup Spejderhus

Søndag d. 29.11. Kl. 14.00 1. søndag i advent – Gudstjeneste i Hjarup Kirke
Kl. 14.45 Juletræstænding og julehygge på Mejeriet

Uge 44 26. oktober til 31. oktober Noter
Mandag d. 26.10. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Tirsdag d. 27.10.

Onsdag d. 28.10. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 29.10. Kl. 18.30 HB7 i Hjarup

Fredag d. 30.10. Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup 
Kl. 17.00 Spis med Gud I Hjarup Kirke

Lørdag d. 31.10.

Søndag d. 01.11.  
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Uge 49 30. november til 6. december Noter
Mandag d. 30.11. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 01.12.

Onsdag d. 02.12. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 03.12.

Fredag d. 04.12.

Lørdag d. 05.12.

Søndag d. 06.12.

Uge 50 7. december til 13. december Noter
Mandag d. 07.12. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 08.12.

Onsdag d. 09.12.

Torsdag d. 10.12. Adventsfest på Forbundsskolen 
Deadline på næste nummer af Budstikkken

Fredag d. 11.12.

Lørdag d. 12.12.

Søndag d. 13.12.

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.
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Af Maria König     

Onsdag d. 21. oktober var Hjarup samlet til Spis-
sammen på Mejeriet: Det var menighedsrådet, 
som var aftenens værter, og både de to præster, 
graveren og kirketjeneren var med på madhol-
det.

Menuen var Forloren hare med kartofler, grøn-
sager og sovs – og selvfølgelig tyttebærmarmela-
de. Desserten var en god gammeldags æblekage, 
og alle pladser var udsolgt, så der var en god 
opbakning fra byen.

Vi var 91 tilmeldte, hvoraf 34 af dem var børn.
Egentlig skulle vi have haft menighedsrådsmøde 
denne aften, og vi tænkte, at det var oplagt at 
lave mad og være sammen med jer i stedet for, 
for det er så vigtigt at mødes i byen og at snakke 
med hinanden. 

Ude i køkkenet var Peter Jørgensen og Gerrit et 
godt lederpar, og alle forberedelserne gik stille 
og roligt i løbet af onsdag eftermiddag. Selv 

er jeg ikke den store kok, men god til at ’gå til 
hånde’ og skrælle og dække bord. Peter, vores 
næstformand og Tine, vores graver samt Jens 
Henrik vores præst havde et godt samarbejde i 
slutspurten: De stod tre mand og kæmpede med 
den gode sovs lige før kl. 18, og steg, kartofler 
og sovs kom ind på bordene, mens det stadig var 
varmt.

Vi takker for en dejlig aften i jeres gode selskab!

Spis-sammen på Mejeriet: 
En dejlig tradition
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Af Lene Aagaard Brandt

Fredag den 9. oktober afholdt Forbundsskolen, 
ligesom mange andre af landets folkeskoler, 
”Skolernes motionsdag”.

Eleverne startede dagen med vanlig morgen-
sang, dog var den ene sang en ”motionssang”, 
så fra morgenen var alle klar til at få sig noget 
motion.
Dog startede dagen med to timers almindelig 
undervisning, da motion fra 8.00 til 14.00 måske 
ville have været i overkanten.

Klokken 10.00 havde 6.klasse med hjælp fra 
dagens koordinator Holger Thygesen arrange-
ret bevægelse i form af forskellige lege. Alle 
almenklasser og specialklasser var med, og der 
var børn i fuld fart, hvor end man kiggede hen. I 
samme tidsrum havde 4. og 5. klasse haft mulig-
hed for at vælge cykelløb i stedet for lege. Det 
var lærer Peter Madsen, som selv er cykelrytter, 
der havde taget initiativ til denne aktivitet, og 
Peter var meget benovet over så stor fart, de 
unge mennesker cyklede med.

6. klasse sørgede for hjemmebagte boller og 
frugt inden spisepausen. Og det var igen i år 
en succes med energi til kroppen inden dagens 
afsluttende aktivitet.

Over middag havde skolebestyrelsen på For-
bundsskolen nemlig arrangeret sponsorløb. 
Forbundsskolen ønsker sig en ny legeplads, og 
derfor havde eleverne været i gang med at finde 
sponsorer forud for motionsdagen. Skolebesty-
relsen havde udfærdiget sponsorkontrakter og 
var aktive hjælpere under sponsorløbet.

Der var fælles opvarmning i skolegården, som 
de to 6. klasses piger Anne Sofie og Ida stod for. 
Herefter blev løbet sat i gang. Der var lavet en 
bane rundt på sportspladsen, og eleverne fik 

en streg for hver 300 meter, de løb. Eleverne 
var meget entusiastiske under løbet, og mange 
elever løb rigtig mange kilometer. Vi har endnu 
ikke gjort op, hvor mange penge vores elever 
løb ind til fordel for den nye legeplads, og vi 
venter i spænding på resultatet.

Jeg vil gerne sige eleverne, alt personale og ikke 
mindst skolebestyrelsen TUSIND TAK for indsat-
sen i forbindelse med ”Skolernes motionsdag” 
på Forbundsskolen.

Motionsdag på  
Forbundsskolen
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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
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Af Uve Frank-Jessen

Den 20. september blev der igen i år afholdt høst-
gudstjeneste i – og omkring bålhytten ved Hjarup 
spejdercenter. 12 senior spejdere mødtes lørdag 
aften for at starte pioneringen af ting, som skulle 
bruges til gudstjenesten. Samtidig kom der en lille 
ekstra udfordring, da der samtidig med gudstje-
nesten skulle afholdes barnedåb, så der skulle 
pioneres en holder til døbefonden, hvilket skabte 
en del udfordringer.
Spejderne arbejdede intenst hele aftenen, og 
efterfølgende overnattede de i bålhytten. 
Stemningen i hytten var super god som altid. Tak 
for det spejdere.

De 12 spejdere lavede et super flot stykke arbej-
de, og de ting der blev fremstillet til Gudstjene-
sten var: Offerbord, Alter, holder til Døbefond.
Spejderne havde forinden opsat mastesejlet i 
forlængelse af bålhytten og opsat halmballer, så 
man kunne sidde ned i tørvejr, men vejret viste 
sig heldigvis fra sin pæne side, så det hele forløb 
i tørvejr.
 
Kirkens personale havde pyntet flot op i bålhyt-
ten, og alt var klar til start kl. 10.30.

Der var ca. 180 besøgende til gudtjenesten hvoraf 
ca. 25-30 var gæster til barnedåben, så der var 
fyldt godt op under mastesejlet.

Spejderne deltog aktivt under gudstjenesten, 
hvor de havde opstilling med faner fra start og 
indmarch, oplæste bibelcitater og var med til ud-
deling af alterbrød og altervin.

Efter gudstjenesten og barnedåb var Farveladen 
vært ved frokost. Der blev taget godt fra af den 
dejlige buffet, der var anrettet. Tak for mad, 
Farvelade.

Børnene kunne efter frokosten bage pandekager 
over bål og lave drager sammen med spejderne. 
Især pandekagerne var en succes.

Da det hele var slut, var der kun oprydning og 
nedtagning tilbage, hvilket blev ordnet for-
holdsvis hurtigt – og tusind tak til alle der gav en 
hjælpende hånd.

Alt i alt en rigtig flot søndag med et super sam-
arbejde mellem de forskellige implicerede parter. 
Tusind tak for en vellykket dag.

En speciel tak skal lyde til parret fra Vamdrup, 
som turde give sig i kast med en barnedåb i det 
fri under åben himmel. 

  
 

 
 

Høstgudtjeneste i Hjarup
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baren. Den var heldigvis lige så besøgt som de 
andre år og det så ud til at folk havde en dejlig 
aften. 

Bandet Out Of Words lagde hårdt ud og danse-
gulvet var besøgt fra start til slut. 

Vi er klar til næste år igen og du kan allerede 
sætte et stort X i kalenderen, den første week-
end i oktober! 

Af Karina Vestergaard Tønder

Som en fast tradition afholdt vi igen i år Efter-
årsfest i gymnastiksalen på Forbundsskolen. Lige 
under 100 mand havde meldt deres ankomst og 
vi er endnu engang glade for den store opbak-
ning fra Skanderup, Hjarup og Gelballe.

Lidt var ændret i år: vi havde besøg af et nyt 
band, som var kommet op på scenen – samt bor-
dene havde fået en ny placering og dermed også 

Årets fest i Skanderup
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Af Anne Marie Pedersen

Daginstitutionen Trekløveren har afholdt den 
årlige sensommerfest for børn, forældre og sø-
skende. Festen var som sædvanlig en stor succes 
og forældrene mødte talstærkt op. 

Arrangementet startede med, at alle børnene 
sang ” Lille Hasse har en fl ue i---” for foræl-
drene, hvorefter formanden for forældrebesty-
relsen Vibeke D. Tønder bød velkommen. Efter 
velkomsttalen blev den nye indgang til institu-
tionen indviet. Alle gæsterne var med til at tælle 
ned og snoren blev klippet over af næstformand 
i forældrebestyrelsen Mette Flugt. 

Derefter gik aktiviteterne i gang og der var både 
Guldgravning, Ponyridning og Trillebør ringrid-
ning. Børnene fi k små gaveposer, når de havde 
gravet 5 guldsten op. 

Der ud over var der en velbesøgt tombola med 
mange fi ne gevinster sponseret af: Delicios Pizza, 
We Eat, Cafe Nicolai, Boomerang pizza house, 
Slotsisen, Cafe Caffa, Auto Clean, Restaurant 
Stalden, Kig coiffure, Trim service, Picobello, Spe-

cialoptik, Tonnesen herretøj, No 1 & no 2, Fitness 
1, Finn Thomsen – Vojens, 1982, Sydbank Vam-
drup, Alm. Brand Bank Kolding, Trolden Bryghus, 
Brødrene Dahl, 2juul, Arne Flugt Sørensen, Ka-
stanie All`service, CGI, Middelfart sparekasse, Ke-
mek, Rodehjørnet, Frøss sparekasse, Design 22, 
Malermester Morten Hinrichsen, Beckers maling, 
McDonalds Vejen, Bygma Kolding, Pure Culture 
Kolding, Din El-mand, Beringshus Tandlægerne, 
Lemvigh-Müller Kolding, Vejlevejs autopolering, 
Bøges bilservice, Seest Bageri, Baby Sam, Toys`r 
us, Kærebørn, Biografen, Slikbutikken, Fætter 
BR, Buddy, Design cykler, Danske Bank, Sporti-
gang & profi l, Ejner Hessel, Pro Bike, Profi l Optik, 
Sonofon, 3, Bianco, Duco, Glitter, By Rasmussen, 
Fipo Group APS, Aunsbjerg, Vamdrup biler, By 
Hansen, Holk Intercoiffure. 

Stor tak til alle sponsorerne og forældrene som 
støttede ved at købe rigtig mange lodder. Vi fi k 
et rigtig fi nt overskud, som vi vil bruge på at 
købe en ladcykel, så vi kan cykle tur med bør-
nene. Forældrebestyrelsen grillede kylling og 
pølser og serverede brød og salater til. Til slut 
var der kaffe, kage og popcorn. 

Sensommerfest i 
daginstitutionen 
Trekløveren
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Af Hans og Bit Kjeld

Nu er Søgård sø beriget med 8.000 åleyngel. 
Nu ser vi, hvor mange der overlever til ålegilde! 

Ål i Søgård Sø
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Ål i Søgård Sø Distriktsturnering!!
Af Tina Risberg

Ulvene fra Hjarup spejdergruppe har været til 
distriktsturnering i Marielundskoven. Det var 
en dejlig dag. Skønt vejr, masser af nye ven-
ner, gode oplevelser og leg og glæde. Vi havde 
teamet, vi rykker verden ... med vilje!! 
Ulvene var delt i to grupper, og gik hele dagen 
rundt om søen og løste opgaver. De var trætte 
da vi til slut stod og ventede på at de tre vinder-
grupper blev råbt op. Deres egen overraskelse 
over at blive nr. 2 var stor .... men glæden endnu 
større.

Hal nu
Vi har nu afl everet et driftsbudget for 
hallen til Kolding Kommune. Samtidig er 
vi i gang med at få lavet en lejeaftale for 
hallens grund.

For at sikre en optimal udnyttelse af al-
ternative og konventionelle energikilder 
i den daglige drift, har vi fået lavet en 
energirapport.

I den kommende tid vil vi være på banen 
for også at fi nde lokale sponsorer til byg-
geriet, ligesom vores Fundraiser er i fuld 
gang.

Haludvalget

Pasning af børn tilbydes!

S K A N D E R U P :

Min datter elsker børn. Hun hedder Sara 
og er 15 år.
Hun søger job som barnepige eftermid-
dag, aften, weekend eller måske nogen 
der har brug for en time eller to nogen 
gange eller måske hente fra børnehave, 
SFO eller skolen. Alt har interesse.
Bor i Skanderup. 
Går i 8. klasse i Lunderskov. 
Sara er en glad og legesyg pige. Hun har 
en lillebror på 6 år, så hun er vant til at 
være sammen med mindre børn. 
Træffes på 26175221
Kh Annette Hansen

H J A R U P :

Hej Alle... 
Jeg er en pige på 13 år, jeg har 2 søstre 
som jeg engang imellem passer. Jeg vil 
gerne være babysitter for jeres børn. Jeg 
har netop næsten gennemgået kurset Ba-
bysitning. Ring gerne til mig på 42220210.
Kh Amelia

Efterlysning
Vores smukke hvide hunkat Felicia er forsvundet!
Hun er lille og fi n af statur, 4 år gammel.
Hun er meget kælen og elsker at stå og ælte på 
os i sofaen, inden hun ligger sig til rette for at 
spinne så højt, at vi ikke kan høre fjernsynet.
Hun er steriliseret og øremærket og har ID nr. 
Gwl 130. 
Kontakt mig endelig, hvis du har nyt om vores 
dejlige kat.
Nivi Lydersen, Marievænget, 
Skanderup på 22 13 88 15
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AB ELECTRIC A/S 

Med over 30 år i el-branchen 

og lokal montør i Hjarup, 

er vi klar til at servicere

■  Installationer 

hos private

■ Solcelleanlæg

■ Ventilationsanlæg

■ Energioptimering

■ Industriinstallationer

■ Programmering

■  Udvikling af 

PLC-programmer

■ Styringer

■ Robotter

AB Electric A/S
Møllebakken 14
6091 Bjert
Tlf. 75 57 27 77
www.ab-electric.dk 
post@ab-electric.dk

DØGNVAGT
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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

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

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

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
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Af Steen Matschke

Skanderup/Hjarup Idrætsforenings 2 gymnastik-
hold minikrudt og springkids (de bedste gymna-
ster nord for alperne) var lørdag d 24.10. samlet 
på Agerskov Ungdomsskole til et par timer med 
gymnastik og spring på airtrack, trampolin og 
springgrav. 

Efter seriøs træning og leg i skolens store hal 
gik turen i svømmehallen. Her boltrede alle 30 
fremmødte gymnaster sig i det friske vand med 
alverdens øvelser, leg og spring fra vippen.

Hele ideen med sådan en dag var at introducere 
SHIF's gymnaster til redskaber og faciliteter som 
desværre ikke er til rådighed for dem i deres 
normale træning i skolens gymnastiksal. Mange 
var hurtig enige om at gymnastik blev sjovere og 
mere udfordrende med disse muligheder. 

Næsten 50 % af børnene kunne pludselig lave 
salto'er og lande på benene efter at de var ble-
vet fortrolige med springgraven, hvilket ingen 
endnu har gjort til træning.

Alle trænere siger tak for en god dag til gymna-
ster og hjælpende forældre. Vi håber at kunne 
gentage succesen en anden gang.

SHIF Minikrudt og Springkids er de bedste 
gymnaster nord for alperne!
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SHIF Minikrudt og Springkids er de bedste 
gymnaster nord for alperne!
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