
•  Skanderup Landsbyforening har 40 års jubilæum

•  Farveladen præsenterer forårsprogrammet

•  Generalforsamling i Hjarup Landsbyforening

•  Der er ”Drøn på skolegården” på forbundsskolen
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Svar på nedenstående spørgsmål:
1. Hvor mange år er det siden Sporet ved Hjarup åbnede?
2. Hvem kan du kontakte, hvis du vil spille oldboys fodbold i Skanderup Hjarup IF?
3. Hvor mange kategorier er der i kagedysten ved Skanderup Landsbyforenings 40 jubilæumsfest?
4. Hvornår er der generalforsamling i Landsbyforeningen i Hjarup?
5. Hvad er Skanderup Hjarup Ifs hjemmesideadresse?
6. Hvad hedder den nye ’skole’ ved Forbundsskolen?
7. Hvornår er der deadline til næste nummer af Budstikken?

Der er lige som sidst 4 biobilletter til Vamdrup Kino på højkant!

Send de rigtige svar på budstikken2010@gmail.com senest  
d. 10. marts 2014.  

I sidste nummer var det nisser der havde gemt sig i bladet og 
de glade vindere blev Fam. Dejgaard Poulsen. Det rigtige svar 
var 11 nisser. Det ser ud til at de havde en meget hyggelig tur i 
Vamdrup Bio!

K o n K u r r e n c e   i  B u d S t i k k e n !

Taulov:
Adelvej 34 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 56 28 55 • Fax 75 56 38 55

Vamdrup:
Fabriksvej 17 • 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 28 55

www.alpedalens-vvs.dk

Varmeanlæg • Badeværelser
Fjernvarme • Blikarbejde • Solvarme
Nybyggeri • Alt i renovering

„MASKINBRODERI”
v/Gerda Jensen

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

www.skovhojmaskinbroderi.dk

SKOVHØJ LOGO

Hold dig orienteret på:

· hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk · shifsport.dk · 

· vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk ·
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Af Karina Tønder, Landsbyforeningen for 
Skanderup & Omegn

Den 23. januar 2014 var der indkaldt til general-
forsamling på Forbundsskolen. Udover bestyrel-
sens medlemmer var der ca. 25 repræsenteret fra 
lokalbefolkningen. Arrangementet blev på dejlig 
vis – og som sædvanligt indledt med en omgang 
gullasch med kartoffelmos, hvorefter Birgitte 
Kragh bød velkommen til årets generalforsam-
ling og  fremførte formandens beretning. Hun 
kunne fortælle om, at vi i 2013 igen fi k penge 
fra KLF (Kolding Landsbyforum) til at bruge på 
stien ved efterskolen, samt lys dertil. Gelballe 
blev forskønnet med blomster og halprojektet 
havde rigtig god opbakning i efteråret. Derud-
over fortalte hun om de arrangementer, vi har 
afholdt i 2013: fastelavn, efterårsfesten, jule-
træstænding samt skraldedagen, som var et nyt 
tiltag i 2013.

Vi måtte i år tage afsked med Birgitte Kragh og 
Ane Skovgaard, som ikke ønskede genvalg – de 
skal have en stor tak for al det arbejde, de har 
lagt i foreningen i årenes løb! Som nye medlem-
mer af foreningen kunne vi byde velkommen til 
Berit Sundal Bøge samt Rune Peitersen. 

Den nye bestyrelse ser således ud: Jakob Chri-
stiansen, Niels Westergaard, Marianne Balter-
sen, Jesper Clausen, Søren Lauersen, Karina Ves-
tergaard Tønder, Paw Husfeldt, Linda Husfeldt 
Johansen, Berit Sundal Bøge, Rune Peitersen

Til slut holdt Ove Dall et spændende og sjovt 
foredrag om gamle dage i Gelballe.

generalforsamling i  landsbyforeningen 
for Skanderup 
og omegn

Jubilæum
landsbyforeningen afholder 40 års den 
21. marts,  hvor der vil være sammenkomst 
på skolen – se andet sted i bladet.
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generalforsamling i  landsbyforeningen 
for Skanderup 
og omegn



Af Bodil Høeg, på vegne af Landsbyforeningen

I den næste tid vil vi se rigtig mange indkaldelser 
til generalforsamlinger i alle vore lokale for-
eninger i vores landsbyer. Nogle foreninger har 
allerede afholdt deres forsamlinger, og har fået 
styr på tropperne for det næste års tid. Ofte vil 
der være udfordringer med at finde nye med-
lemmer til bestyrelserne, og i vores landsbyer er 
vi nok særligt udfordret, tænker vi, for vi er jo 
ikke så mange. Vi ser ofte mange gengangere i 
de forskellige bestyrelser, aktive med forskellige 
kassetter på, én for hver bestyrelse. 

Men sådan behøver det, og bør det ikke være. 
Vi er faktisk rigtig mange beboere i landsbyen til 
de relativt få bestyrelsesposter, der skal besæt-
tes. Og alle, uanset alder, køn, uddannelse eller 
profession kan bidrage.

Frivilligt arbejde er grundstoffet for landsby-
ernes overlevelse, foreningernes arbejde er 
med til at skabe værdi for beboerne i form af 
fællesskab, nærvær og tryghed. Alt sammen 
værdier, de fleste mennesker sætter stor pris på 
ved landsbylivet, og som vi nødigt vil undvære. 
Netop derfor er det så vigtigt, at vi fordeler ar-
bejdet på flere hænder, at flere beboere træder 
til og giver en hjælpende hånd, et år eller to, og 
meget gerne flere år. Der er ingen forventning 
om, at bestyrelsesmedlemmer skal kunne fejre 
25 års jubilæum i foreningen. I hver til fælde 
ikke i Landsbyforeningen i Hjarup. 

Her står vi over for den udfordring, at vi skal 
have fundet 2 nye medlemmer, og mindst 2 nye 
suppleanter. Vi har en velfungerende og arbejd-
som bestyrelse, hvor opgaverne er fordelt efter 
tid, lyst og evner (ambitioner). Vi holder ca. 8 
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generalforsamling i 
Hjarup landsbyforening 
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organiserede møder om året á 2 timers varig-
hed, hvor vi drøfter arrangementer, projekter, 
økonomi og nye tiltag. Vi har derudover 6-8 
arrangementer om året, hvor vi sammen klarer 
opgaverne og bakker hinanden op. 

Vi søger nye kræfter, gode ideer og engagement 
og vi ved, det fi ndes i Hjarup. Det ville være så 
dejligt, hvis Mejeriet var fyldt til bristepunktet 
tirsdag den 9. april kl. 19.00, så vi håber, at I 
Hjarup’er viser os jeres opbakning og møder 
talstærkt op.

den foreløbige dagsorden 
er ifølge vedtægterne
1. Velkomst ved formand
2. Valg af stemmetæller
3. Valg af dirigent
4. Formandens beretning
5. Kasserens beretning
6. Fastsættelse af kontingent for det 

kommende år
7. Beretning og regnskab for Mejeriet
8. Indkomne forslag. Forslag skal være 

formanden i hænde senest én uge før 
generalforsamlingen

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter

10. Valg af revisorer
11. Eventuelt

Det endelig program for aftenen vil kunne 
ses på hjarup.dk og på opslagstavlen på 
torvet.

 generalforsamling i 
Hjarup landsbyforening 

Laust Bøgesvang
V O G N M A N D

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

laustbogesvang@yahoo.com
bogesvangkrantransport.com

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

Fældehoved- træfældning
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Hermed indkaldes til generalforsamling 
mandag den 24. marts, kl. 19.30.

Generalforsamlingen afholdes på vandvær-
ket, Skanderup Landevej 24a.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Med venlig hilsen Bestyrelsen

Vandværket har fået ny hjemmeside. 
Se www.forbundsvandvaerket.dk

Fastelavn i Hjarup

Forbundsvandværket 
– generalforsamling

gudstjenesten i 
Hjarup er for alle!
Af Maria König

Sæt kryds i kalenderen 2. påskedag kl. 10.30
Festlig familiegudstjeneste i Hjarup kirke. Efter 
gudstjenesten er der frokost i Kirkeladen. Alle 
uanset alder er velkomne!”

Vi laver et Familie ad hoc kor, som medvirker i 
gudstjenesten. Vi øver sammen fredag d. 4. april 
kl. 16.00-17.30 i Kirkeladen. Du er velkommen 
med og uden familie!
 
Spis med gud fredag d. 23. maj kl. 17.00  
i Hjarup kirke
En kort gudstjeneste i børnehøjde med bevægel-
se undervejs. Selv de helt små børn, der kravler 
rundt i kirken, får en god oplevelse ud af det. 
Gudstjenesten er for alle!
Efter gudstjenesten går vi over i Kirkeladen og 
spiser aftensmad. Maden koster 20 kr. pr. person.
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Af Nina Krabbe Friis

Fredag d. 31. januar var der Spis med Gud i Hja-
rup Kirke, en gudstjeneste i børnehøjde. Denne 
gang var temaet Noas Ark. Farveladen havde 
fremstillet en fin ark, som dannede rammen om 
fortællingen, og børnene fik lov til at sende de-
res tøjdyr med arken. Kulissen og præst Marias 
fortælling om Noas ark gjorde det virkeligt og 
vedkommende for alle. Der blev sunget et par 
salmer og Farveladen sang om Noas Ark.

Efter gudstjenesten blev der spist spaghetti og 
kødsovs i Kirkeladen. Til Spis med Gud og spis-
ning i Kirkeladen er alle høj som lav velkommen. 

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

Farveladen
 Februar-maj 2014
 Fredage kl. 16.00-17.30

28. februar  Vi laver fortsat fastelavnsmasker og an-
dre fastelavnsting i pap.  
Forældrecafé. 
Alle forældre er meget velkomne til at få 
en kop kaffe og en snak i køkkenet.

    

Søndag 
2. marts kl. 14  Fastelavnsgudstjeneste 

Kom til en festlig fastelavnsgudstjene-
ste og efterfølgende tøndeslagning og 
hygge i Mejeriet.

    

7. marts  Der skal klippes gækkebreve.
    

14. marts Den store bagedag.
    

21. marts  Vi laver udsmykning til kirken.
    

28. marts  Vi laver perlefigurer af smeltede perler.
    

4. april  Kom og vær med til at synge – tag fami-
lien med. 
Vi laver et Familie ad hoc kor under ledel-
se af Maren Frost. 
Koret skal synge til fælles børnegudstje-
neste 2. påskedag. 
Forældrecafé. 
Alle forældre er meget velkomne til at få 
en kop kaffe og en snak i køkkenet. 

    

11. april Vi laver fint påskepynt i pap.
    

18. april Påskeferie
    

25. april Farveladen er aflyst.
    

2. maj  Vi går ud og leger i det fri. HUSK tøj efter 
vejret. 
Forældrecafé. 
Alle forældre er meget velkomne til at få 
en kop kaffe og en snak i køkkenet.

    

9. maj  Udflugt til Hjarupgårdsvej 9.  
Husk tøj efter vejret.

    

16. maj  St. Bededag.
    

23. maj  Spis med Gud.  
Børnene møder i Farveladen kl. 16.00, 
hvor vi forbereder spisningen. 
Forældre og andre, der har lyst til at 
være med, kommer til kirken kl. 17.00, 
hvor der afholdes gudstjeneste. Efter den 
korte børnegudstjeneste er alle velkom-
ne til at spise med i Kirkeladen.  
Det koster 20 kr. pr. person.

program for Farveladen 



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

Hold dig orienteret på:

· hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk · 

· shifsport.dk · vamdrup.dk · 

· vamdrup-netavis.dk ·

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

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

Så starter vi et oldboys 11 mandshold op i Skan-
derup/Hjarup IF.

Der forventes at være træning/kamp hver ons-
dag.

Så har du lyst og mod (alle kan være med) eller 
kender du nogen der gerne vil spille, så meld 
hurtig tilbage  så jeg kan se, hvor mange vi kan 
samle.

Mvh. Lars Frederichsen
Mobil: 51880423 eller 
pr. mail: lmfrederichsen@gmail.com

oldboys fodbold

Af Axel Davidsen Jessen,
Skanderup grundtvigske Valgmenighed

Et par datoer fra Valgmenigheden i det 
kommende forår:

tirsdag d. 4. marts kl. 19.30: 
Generalforsamling på Efterskolen

torsdag d. 3. april kl. 17.00: 
Pizzagudstjeneste. Gudstjeneste for børn 
i alle aldre med efterfølgende hyggeligt 
måltidsfællesskab.

Søndag d. 4. maj kl. 10: 
Konfi rmation af en enkelt dreng.

onsdag d. 21. maj kl. 19.30: 
Orgelkoncert med Johan Michaelsen, 
organist ved Grøndalskirken i København. 
Gratis adgang.

i  F o r å r e ti  F o r å r e t

 Valgmenigheden 



u6: d / p  tirsdag kl. 16,45 – 17,45 
 Træner Jesper 
 Tlf: 4046 5142 

u8- u9 d  tirsdag kl. 17,00 – 18,00 
 Træner Therese 
 Tlf: 2310 4776

u10: drenge tirsdag kl. 15,30 – 17,00  
  Fredag kl. 15,30 – 17,00 
 Træner Peter
 Tlf: 2042 7016
  
u11: drenge tirsdag kl.15,30 – 17,00   
 Fredag kl. 15,30 – 17,00  
 Træner Rune  
 Tlf: 3134 1045
   
u12: drenge trisdag kl. 15,30 – 17,00  
 Fredag kl.15,30 – 17,00   
 Træner Christian 
 Tlf: 2044 4656
       
u11: piger trisdag kl. 17,15 – 18,30  
 lørdag kl. 09,30 – 10,30  
 Træner Maria 
 Tlf: 5126 5155
   
u13: piger tirsdag kl. 17,15 – 18,30  
 lørdag kl. 09,30 – 10,30    
 Træner Mogens 
 Tlf: 2741 9100

u16+: 

oldboys: onsdag kl.  
 Træner Lars  
 Tlf: 5188 0423 

Af Jan von Rüden

Sidste års Sportsfest blev i mange henseender 
en kæmpe-succes.

Det er bare skønt at være formand for et så 
velfungerende udvalg.

De hektiske dage blev afviklet med stort en-
gagement og en fornem indsats af alle dem, 
der var med. 

Stor tak fra mig.

ny sæson

Vi har taget fat om en ny sæson med vores 
festudvalgsmøder. Har I lyst til at være med til 
at gøre festen om muligt endnu mere spæn-
dende, så er I hermed inviteret til at kontakte 
en af os.

Lige ledes er jagten på sponsorer gået i gang. 
Vil I være med som holdsponsorer, tegne en 
annonce i festbladet, give sponsorgaver til 
banko og tombola, så kontakt mig.

Se på vores hjemmeside www.shifsport.dk for 
kontaktinfo.

Med venlig hilsen 
SHIF
Bo Jensen, Michael Jørgensen, Henrik Hansen

 træningstider for 
fodbold 2014 

Sportsfesten 
2014 

u6: d / p  tirsdag kl. 16,45 – 17,45 

 Tlf: 4046 5142 

u8- u9 d  tirsdag kl. 17,00 – 18,00 

 Tlf: 2310 4776

u10: drenge tirsdag kl. 15,30 – 17,00  
  Fredag kl. 15,30 – 17,00 

 Tlf: 2042 7016

u11: drenge tirsdag kl.15,30 – 17,00   
 Fredag kl. 15,30 – 17,00  

 Tlf: 3134 1045
   
u12: drenge trisdag kl. 15,30 – 17,00  
 Fredag kl.15,30 – 17,00   

 træningstider for 
fodbold 2014 

 Tlf: 5126 5155
   
u13: piger tirsdag kl. 17,15 – 18,30 

 Træner Mogens 
 Tlf: 2741 9100

u16+: 

oldboys: onsdag kl.  

 Tlf: 5188 0423 
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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



Hold dig opdateret med Budstikken fra 24. februar til 4. maj 2014
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

uge 10 3. marts til 9. marts noter
Mandag d. 03.03. Kl. 14.00-16.00 Café-eftermiddag i Hjarup Mejeri  

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Tirsdag d. 04.03. kl. 19.30 generalforsamling i Valgmenigheden på efterskolen

Onsdag d. 05.03. Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup 
Kl.15.15 Babysalmesang i Valgmenigheden

Torsdag d. 06.03.

Fredag d. 07.03. Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 08.03.

Søndag d. 09.03. Kl. 10.00 Hjarup Runners – trailtur

uge 11 10. marts til 16. marts noter
Mandag d. 10.03. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet 

Sidste frist for at deltage i Budstikkens konkurrence om biobilletter
Tirsdag d. 11.03. Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole 
Onsdag d. 12.03. Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup  

Kl.15.15 Babysalmesang i Valgmenigheden
Torsdag d. 13.03.

Fredag d. 14.03. Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup
Lørdag d. 15.03.
Søndag d. 16.03. Kl. 10.00 Hjarup Runners – trailtur

uge 12 17. marts til 23. marts noter
Mandag d. 17.03. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 18.03. Kl. 10.00  Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole 

Onsdag d. 19.03. Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup
Kl.15.15 Babysalmesang i Valgmenigheden

Torsdag d. 20.03.

Fredag d. 21.03. Kl. 15.00  Landsbyforeningen for Skanderup og omegn har  
40 års jubilæum på Forbundsskolen 

Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup
Lørdag d. 22.03.

Søndag d. 23.03. Kl. 10.00 Hjarup Runners – trailtur

uge 13 24. marts til 30. marts noter
Mandag d. 24.03. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet 

Kl. 19.30  Generalforsamling i Forbundsvandværket på  
Skanderup Landevej 24a

Tirsdag d. 25.03. Kl. 10.00  Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole 

Onsdag d. 26.03. Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 27.03.

Fredag d. 28.03. Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 29.03. 17 løbere fra Hjarup Runners deltager i VM i 1/2 marathon i Kbh.

Søndag d. 30.03. Kl. 10.00 Hjarup Runners – trailtur

14

uge 9 24. februar til 2. marts noter
Mandag d. 24.02. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Tirsdag d. 25.02. Kl. 10.00 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole 
Onsdag d. 26.02. Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup 

Kl.15.15 Babysalmesang i Valgmenigheden 
Kl. 19.30 Generalforsamling Spejderne i Hjarup

Torsdag d. 27.02.  
Fredag d. 28.02. Kl. 16.00-17.30 Farveladen m/ forældre café i Kirkeladen i Hjarup
Lørdag d. 01.03. 
Søndag d. 02.03. Kl. 10.00 Trailtur med Hjarup Runners 

Kl. 14.00 Fastelavnsfest i Skanderup på Forbundsskolen 
Kl. 14.00  Familiegudstjeneste og katten af tønden  

på Mejeriet/Hjarup



Hold dig opdateret med Budstikken fra 24. februar til 4. maj 2014

uge 14 31. marts til 06. april noter
Mandag d. 31.03. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 01.04. Kl. 10 Landsby Cafe på Skanderup Ny Friskole 

Onsdag d. 02.04.

Torsdag d. 03.04. Kl. 17.00 Pizza gudstjeneste i Valgmenigheden

Fredag d. 04.04. Kl. 16.00 Farveladen og Åbent Ad hoc familiekor øver i Hjarup 
kirkeladen + forældre café

Lørdag d. 05.04.

Søndag d. 06.04. Kl. 10.00 Hjarup Runners – trailtur

uge 15 07. april til 13. april noter
Mandag d. 07.04. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 08.04.

Onsdag d. 09.04. Kl. 19.00 generalforsamling i Hjarup Landsbyforening på Mejeriet.

Torsdag d. 10.04.

Fredag d. 11.04. Kl. 16.00 Farveladen/Påskepynt

Lørdag d. 12.04.

Søndag d. 13.04. Kl. 10.00 Hjarup Runners – trailtur

uge 16 14. april til 20. april noter
Mandag d. 14.04. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Tirsdag d. 15.04.
Onsdag d. 16.04.

Torsdag d. 17.04. Skærtorsdag
Fredag d. 18.04. Langfredag
Lørdag d. 19.04.
Søndag d. 20.04. Påskedag  

Kl. 10.00 Hjarup Runners – trailtur 

uge 17 21. april til 27. april noter
Mandag d. 21.04. 2. påskedag  

Kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Hjarup med familiekor  
Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 22.04.

Onsdag d. 23.04.

Torsdag d. 24.04. Deadline på Budstikken

Fredag d. 25.04.

Lørdag d. 26.04.

Søndag d. 27.04. Kl. 10.00 Hjarup Runners – trailtur 

uge 18 28. april til 4. maj noter
Mandag d. 28.04. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 29.04.

Onsdag d. 30.04.

Torsdag d. 01.05.

Fredag d. 02.05. Kl. 16.00  Farveladen – leg i det fri – husk tøj efter vejret + forældre 
café

Lørdag d. 03.05.

Søndag d. 04.05. Kl. 10.00 konfirmation i Skanderup Valgmenighed 
Kl. 10.00 Hjarup Runners – trailtur
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rohr apS
Rensning & Service af ventilation
leonrohr@rohrstaal.dk · www.rohraps.dk

rudes propeller apS
Reparation & Salg af Propeller
leon@rudespropeller.dk · www.rudespropeller.dk

SønderallÉ 13 · Stepping · 6070 CHriStianSFeld
teleFon: 7559 4322 / 2372 0322

Hjarup 
Maskinfabrik
Tlf. 7559 4154

Fløjbjergvej 68, Hjarup, 6580 Vamdrup
Telefon: 7559 4154 / 2029 4154
E-mail: hjarupmaskinfabrik@mail.dk

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

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

Fløjbjergvej 51, Hjarup
www.hjarup.dk
Tlf. 21 65 52 63

Åbningstider i Hjarup
Torsdag og fredag fra 9.00-17.00

Mandag-tirsdag-onsdag er jeg på Kløverhøj

Salon Jette
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Hold dig orienteret på:

· hjarup.dk ·skanderup.infoland.dk · shifsport.dk · 

· vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk ·
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Besøg på Minkfarm
Af Bent Pagaard,
Hjarup Landsbyforening

Tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.00 inviterer Hans 
og Niels Kjeld til minkaften i deres virksomhed.
Der vil blive vist fi lm om dansk pelsavl og rund-
visning i farmen.
 
Hans & Niels er vært for en øl og vand og Lands-
byforeningen dækker op med kage og kaffe.
 
Pris: 20 kr. for hele denne aften, alt inkl. pr. per-
son. Betaling sker ved fremmøde.
 
Tilmelding til Bent Pagaard på tlf.: 40 40 59 63.
 
Det er først til mølle princippet,  og der er plads 
til i alt 60 personer.

Kom og oplev en spændende aften i minkavler-
nes hverdag og arbejde.
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I august 2013 skrev jeg her i Budstikken, at vi 
blandt 105 skoler var én ud af 17 skoler, som 
havde vundet midler i en konkurrence kaldet 
”Drøn på skolegården” til at udarbejde et for-
slag på skitseniveau til, hvordan vi på Forbunds-
skolen kunne sætte ”Drøn på skolegården”.

Dommerkomitéen er nu færdige med at votere 
og den 7. februar blev det offentliggjort at For-
bundsskolen er én ud af 7 skoler, som har vundet 
midler til at realisere deres forslag til konkurren-
cen.

Konkurrencen er udskrevet af Kræftens bekæm-
pelse, Realdania og lokale & anlægsfonden. Sko-
lebestyrelsen på Forbundsskolen har godkendt 
vores deltagelse i konkurrencen og dermed det 
store arbejde, som specielt 5.klasse og deres 
lærere har lagt i udarbejdelsen af forslaget til 
konkurrencen.

Forslaget på Forbundsskolen hedder ”Kratsko-
len”. Set fra det bagerste af sportspladsen op 
mod skolen forestiller arkitekterne sig at ”Krat-
skolen” kan komme til at se således ud.

 Det næste, der skal ske i processen frem mod at 
”Kratskolen” skal stå færdig i august 2014,  er at 
skitseforslaget skal rentegnes, hvorefter byg-
geprocessen skal gå i gang. Efter planen skal der 
være en offi ciel åbning af ”Kratskolen” i løbet af 
august 2014. Så det kan I glæde Jer til.

Hele ansøgningen kan ses på www.forbunds-
skolen.kolding.dk under aktuelle meddelelser – 
Kratsskolen Skitseforslag (ansøgning) 031213

eller på 

http://www.forbundsskolen.kolding.dk/Infoweb/
Designskabelon8/Rammeside.asp?Action=&Side=
&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=

nu kommer der ”drøn på skolegården” på Forbundsskolen

“kratskolen” bliver 
en realitet
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•	 at fuglelivet er blevet rigere, 
•	 at Søgård Søs vand er blevet renere 
•	 og at området er blevet en naturperle!

Hans Kjeld, der bor på Søslette, fortæller, at 
fuglelivet er øget meget, især i træktiderne om 
foråret og efteråret, og også om vinteren, hvis 
den ikke er for hård.
I skrivende stund her først i februar 2014 med is 
på søen holder fuglene en våge isfri, og der er 
ca. 1000 gråænder, 300 grågæs og 600 sangsva-
ner i søen. – et imponerende syn! Gæssene og 
svanerne flyver om formiddagen mest mod øst 
ud på markerne for at finde føde. De vender så 
hjem i skumringen for at overnatte.
En lille lappedykker ligger skjult i sivene!
Tudserne sover vintersøvn rundt omkring og 
kommer frem med mildere vejr.
Firbenene har indfundet sig, og odderen kom-
mer en gang imellem på besøg!
I ca. 3 uger af januar har der været besøg af den 
sjældne sølvhejre.
– Som Hans Kjeld siger: ”Alt i alt er vådområdet 
en stor succes”.

Landsbyforeningen blev fra amtet spurgt, om 
vi havde mod på at etablere en natursti – en 
såkaldt trampesti – i området, for så ville de i 
forbindelse med kontakten til de 12 lodsejere 
sørge for deres ”ja”.
Vi tog imod tilbuddet uden helt at vide, hvor 
omfattende arbejdet kunne blive. Vi fik nedsat 
et stiudvalg, der lagde et kæmpearbejde i stiens 
etablering. 

Af Gerda Petersen, på sporudvalgets vegne

I juni er det ti år siden, vi åbnede ”Sporet ved 
Hjarup Vådområde”. En indsats, som blev virke-
liggjort på baggrund af daværende Vejle Amts 
vådområdeprojekt for området.
Amtet havde set muligheder for at forbedre na-
turen ved at etablere et vådområde her. Projek-
tet gik ud på at at føre et stort område tilbage 
som eng og mose. Bækken fik sine slyng tilbage 
over en strækning på to kilometer, og samtidig 
blev vandstanden i området hævet, så bækken 
lettere kan løbe over. Drænrør fra siderne løber 
nu ud under engen.
Det nye vådområde fremmer de bakterier, der 
omsætter nitrat. Vi får omsat en hel masse 
kvælstof i noget, man kan kalde ”naturens eget 
rensnings-anlæg”.Efter et år havde projektet 
tilbageholdt 450 kg fosfor og 6 tons kvælstof, 
omregnet svarer 6 t. kvælstof til ca. 25 t. kunst-
gødning, så man kan se, det virker.
Desværre holdt målingerne derefter op pga. 
besparelser, men kommunens biolog Peter Ring 
vurderer, at tilbageholdelserne forøges i takt 
med, at områder vokser til.
Der går dyr i engene; de er nødvendige for at 
afgræsse området, hvis ikke de gør det, går om-
rådet i skov i løbet af nogle år. 

Vi kan se:
•	  at engene oversvømmes i regntiden, 
•	 at vandplanternes antal i bækken forøges, 
•	 at der opdages stadig nye planter på en-

gene, 

10 år med ”Sporet i Hjarup  vådområde”
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Der skulle fældes træer, klippes spor gennem 
skoven, bygges broer over de vådeste områder, 
køres grus på, bygges fugletårn osv., men alt 
blev gennemført ved godt samarbejde! - Det var 
helt fantastisk at være en del af dette.

Jeg kan nævne, at stiudvalget med en enkelt ud-
videlse stadig er det samme, og vi mødes årligt 
i januar måned for at drøfte stiens tilstand og 
blive enige om, hvad der skal forbedres i årets 
løb.
Der skal til stadighed klippes, beskæres, lægges 
lidt grus, hvor vandstanden stiger osv., og der 
har vi Martinus Friis, der fl ere gange i årets løb 
går stien igennem.
Ved dette møde tilrettelægger vi hvilke ture, der 
skal tilbydes. I de første mange år, blev det til 
fi re ture årligt, men efter oprettelsen af sporet i 
Hjarup Øst har vi nedsat antallet.

Foreløbigt har vi tilrettelagt en tur helt udenfor 
vort stiområde, nemlig en tur til Svanemosen 
torsdag den 21. august kl 19.00, da vi mener en 
sådan naturperle kan have interesse for mange. 
Svanemosen er jo også et område, der har 
undergået en forandring – en tilbageførelse til 
højmose. Her vil Laue Lund, som ved en masse 
om Svanemosen, fortælle om mosens historie, og 
vi vil gå en tur gennem området. Det nærmere 
program for turen kommer senere, men sæt al-
lerede X i kalenderen den 21. aug. 

Til slut en stor tak til alle, der har bidraget til 
sporets levendegørelse og vedligeholdelse.

 

10 år med ”Sporet i Hjarup  vådområde”
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Af Kirsten Rungholm

Alle ca. 65 deltagere så ud til 
at have en dejlig tur i skoven 
d. 28. december. Nogle gik og 
andre løb, men alle deltagere 
kom hjem med røde kinder. 
Rigtig mange børn var mødt 
frem med deres forældre og 
efter skovturen, så legede 
børnene på Mejeriet, mens for-
ældrene læskede ganen med 
champagne.

Vi havde deltagere fra både 
Gelballe, Skanderup og Hjarup, 
og nogle havde også taget 
deres udenbys familie med.

Der var god appetit på trakte-
mentet bagefter på Mejeriet, 
igen i år havde Karen Helms 
bagt kransekage. Nogle tradi-
tioner er bare så gode, at de 
simpelthen og ganske absolut, 
skal holdes i hævd!

trailløbere godt i gang – nu løber vi både mandag og søndag

Hver søndag kl. 10.00 er en stor fl ok afsted i lø-
besko til forskellige naturskønne områder, gerne 
med varieret terræn, mange bakker, meget mud-
der og væltede træstammer. Er trail løb noget 
for dig, så tag med her! Se på facebook, hvor der 
løbes næste søndag.

Mandag løber vi som altid kl. 17.00 fra Mejeriet. 
Nu er det ved at blive lyst igen,  og der løbes 
både i skoven og ned til Søgaard Sø.

Stort fremmøde til 
nytårsløbet i Hjarup



23

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



Af Else-Marie Wind-Friis
Cafeholdet, Hjarup

Årets første cafe eftermiddag var mandag, den 
6. januar 2014, hvor Hans Rømer fortalte om Ve-
stre jazzværk, som indtil 1976 faktisk hed Story 
Stompers.

I 1999 indspillede Vestre Jazzværk sin første LP. 
Det foregik i Sweet Silence Studio på Amager, 
Søs Egelind var sangerinde, og det var med 
danske tekster af Lars Lundgaard fra Ribe Kom-
mune.

Frokostjazz
Men allerede i 1980 blev orkesteret for alvor 
kendt, idet de var på TV. Udsendelsen hed TV i 
Teltet, og der var Grethe Ingmann solist.

I 1982 var Vestre jazzværk i Thorshavn, hvor 
de spillede flere steder, og i 1983 kom der ny 
”besætning” i orkesteret. I 1984 fandt den første 
Frokostjazz sted. Det var på Kridthuset i Kolding, 
og den 26. februar i år er det 30 år siden, man 
startede med Frokostjazz.

Det har siden gået slag i slag med spillesteder i 
både ind og udland. Blandt andet hørte vi om en 
tur til San Sebastian i Spanien, som tog 36 timer 
i bus. En tur til Dresden til et kulturpalads med 
3000 tilhørere og en tur til Stampen i Stockholm.

Medlemsklub
Vestre jazzværk var også i Østberlin under Eric 
Honnecker, og der fik de noget af et luxuspro-
blem, for honoraret skulle bruges dernede, og 
det var ikke helt nemt – for til sammenligning 

fortalte Hans, at deres guide kun tjente 1000 kr. 
om måneden.

Vi så også billeder fra turene og ind imellem for-
tælling og billeder hørte vi jazzmusik, som Hans 
havde med. Hans havde virkelig lagt et stort, 
stort arbejde i sit foredrag, og det var rigtig inte-
ressant og med god musik.

Der var også billeder fra en tur til Berleburg, 
mens som Hans sagde, så var Prinsesse Benedikte 
desværre ikke hjemme, mens de var der. Der var 
billeder fra ture til blandt andet Oslo, England, 
Düsseldorf, Femø festival, Finland, Mecklenburg 
og ikke mindst fra USA, hvor de blev udnævnt til 
æresborgere i New Orleans.

Hans fortalte også om deres medlemsklub, som 
samler mange deltagere, især til deres årlige 
optræden på Bornholm. 

Februar og marts
Mandag, den 3. februar stod cafedagen på hyg-
geeftermiddag med snak, kaffe, kage og et par 
sange som Grethe Brorson spillede til. Vores gæ-
stetaler Frederik Skøtt havde været så heldig at 
få job, og måtte desværre derfor melde afbud til 
os. Vi håber, vi får lejlighed til at høre om Frede-
riks tur en anden gang.

Sidste cafeeftermiddag i denne sæson bliver 
mandag, den 3. marts, hvor guide ved Gislev 
Rejser og 65-Rejser Karin Winterberg fortæller 
om en tur til Mexico.

Cafeen starter som sædvanlig kl. 14.00 og slutter 
kl. 16.00, og alle voksne er velkommen.

Cafe eftermiddage
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Af Steen Matschke

Indsamlingsbarometeret siger nu 40.600 kr
Foreløbig et kæmpe-stort tak til alle dem, der 
har indbetalt til den nye legeplads i Hjarup. Vi 
mangler et samlingspunkt i Hjarup. Det skal 
være området ved den nye legeplads, hvor fami-
lierne kan hygge og lege på tværs af alle aldre.
 Men vi er endnu ikke i mål. Vi mangler stadig 
din støtte – den afgør om det bliver en sand-
kasse eller det helt store legetårn, hoppepude, 
vippe, gynger, osv.

Vi har brug for at vide, hvor mange penge vi har 
at købe legeplads for. Derfor vil vi gerne have 
indbetalingen senest d. 15. marts, så vi kan have 
en ny legeplads i Hjarup til sommer.

Af Jan von Rühden

Partiet Venstre i Lunderskov indbød d. 20. febru-
ar 2014 til debat efter deres generalforsamling 
på Forbundsskolen.

Hvor skal pengene prioriteres og hvorfor?

Er det bedst at udbygge dem vi har, eller skal vi 
have nye?

Fra skolen, skolebestyrelsen, Skanderup Lands-
byforening og ikke mindst SHIF var der stor 
opbakning på mødet. Og ja, selvfølgelig mangler 
vi alle denne hal. Skolen, når den skal imple-
mentere den nye skolereform, der indeholder et 
krav om mere bevægelse.  SFO, Grønnebakken, 
Landsbyforeningen og SHIF med alle vores akti-
viteter, der på mange måder kun kan afvikles un-
der kummerlige forhold. Vi kan ikke invitere til 
fodbold- eller bordtennisstævner. Af den simple 

grund, at vi har ikke har faciliteterne. Er vi den 
eneste idrætforening i kommunen, der ikke 
har egnede lokaler og ikke kan udbyde alle de 
aktiviteter, vi gerne vil? Forældre til de børn der 
f. eks. spiller fodbold har intet sted, hvor de kan 
vente. Der eksisterer ingen mulighed for hyg-
geligt samvær efter endt træning. Det er efter 
vores mening en tilstand, der ikke er til at bære. 

At man så kobler hallen sammen med salget af 
byggegrunde i Kolding er efter min mening for-
kert. I stedet burde Kolding Kommune prioritere 
Forbundsskolen meget højere, i og med at vi 
ligger i smørhullet ved Nordic Synergy Park. Når 
Skanderup har skolen og en moderne hal, kom-
mer børnefamilierne af sig selv. Regnestykket 
kommer til at gå op. 

Tak for en, efter min mening konstruktiv debat.

legeplads i Hjarup

debat fremtidens haller

landsbyforeningens konto er
reg. nr. 7040 kontonr. 4125141

Du må også gerne komme forbi Toften 3 og 
aflevere pengene.

Du kan løbende følge indsamlingen  
på Hjarup.dk



Vuggestue pige i Afrikansk tøj  
og i baggrunden en afrikansk
hytte.

Krummerne laver en giraf. I Afrika bærer man ofte ting på 
hovedet. På gulvet er en pande 
over bål.

Af Anne Marie Pedersen, leder i Trekløveren

I en Designproces er temaet kultur og kulturelle 
udtryksformer blevet planlagt i et samarbejde 
mellem forældre, børn og personale. Forældrene 
blev først spurgt hvad de kom til at tænke på / 
hvad der dukkede op i Deres tanker når De hørte 
ordene kultur og kulturelle udtryksformer? Der 
blev budt ind med forslag som: fremmede lande, 
fremmed mad, stifte bekendtskab med forskelige 
materialer, se på forskellige huse/bygninger, Ipad, 
computere og dankort har ikke altid eksisteret, 
hvordan havde bedstefar det som barn. Osv. 
Forældrenes input blev taget med på et persona-
lemøde, hvor personalet bød ind med Deres ideer. 
Næste skridt var så at sorterer alle de mange 
forslag og få ideer ned i et børneperspektiv.

Vi besluttede at ”inviterer” børnene på en rejse 
til Afrika og nu er vi i gang. Vi har bygget et 
”fly”, børnene har fået lavet pas. Nogen rejser 
til Ghana og andre til Kenya. Passet er lavet i et 
samarbejde mellem institutionen og forældrene 

og både børn og forældre går rigtig meget op i 
rejsen og snakker om Afrika. Efter bare en uge 
med projekt Afrika har Afrikamiljøet bredt sig 
ud i alle kroge i institutionen. Nogen børn er 
i gang med at lave en giraf, alle maler landets 
flag, andre ser film om Afrika, læser bøger om 
Afrika, leger at de bor i en Afrikansk landsby 
hvor man skal hente vand langt væk, vuggestue-
børnene klæder sig ud som afrikaner og jubler 
over at se sig selv på et foto med Afrika tøj på, 
nogen laver rytmeinstrumenter som skal bruges 
til Afrikansk musik og dans, nogen henter grene 
til et lille bål så der kan blive lavet mad som i 
Afrika. Der er aktiviteter og leg i alle kroge og 
hjørner i huset. En dag kommer en dreng med 
et billede af et Afrikansk barn og fortæller at de 
er sponsor for drengen som er fattig og mangler 
tøj og mad.

Vi er stadig i gang med vores Afrikarejse og der 
er stadig mange ting vi skal opleve, bl.a. skal 
vi lave og spise Afrikansk mad og lære en Afri-
kansk sang.

daginstitutionen trekløverens 
er for tiden på rejse til afrika
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Af Lene Tonnesen 

nytårsparade
Vi er kommet godt i gang i det nye år. Vi har 
været til nytårs parade i januar, hvor vi mødes i 
spejderhuset og gik i samlet fl ok, ned til kirken, 
og tilbage til spejderhuset igen, hvor grupperådet 
var ”vært” med en sodavand og pølser og brød. 
Vi bød det nye spejder år velkommen. 

god og aktiv lejr på lurendal 
Vi er i skrivende stund lige hjemvendt fra grup-
peweekend på Lurendal. Vi har været 40 spejder 
og 15 ledere af sted.  De har været ude og sejle 
på verdenshavene, og besøgt en del lande under-
vejs. Der var 12 bæver med og for 9 af dem, var 
det deres allerførste spejderlejr. De synes det var 
mærkeligt, at vi først børster tænder og bagefter 
ligger i soveposen og spiser slik.

Bæver og Ulvene havnede i Afrika, hvor de byg-
gede huler. Troppen byggede Eiffeltårnet i Paris, 
var til OL i curling i Rusland, og det endte med at 
alle spejderne strandede på en øde, hvor der var 
Kannibaler. Kannibalerne stjal de pinde de havde 
lavet, samt tog vagten til fange Vagten havde 
lagt et spor ud (havregryn) som spejderne skulle 
følge. De skulle løse nogle opgaver, for at få deres 
pinde og vagten igen. Spejderne havde sat nogle 
fælder op og fangsten var snobrøds dej, så de 
bagte deres egen eftermiddags mad.

Traditionen tro arranger Preben smugler løb lør-
dag aften hvor alle store og små er ude i mørket, 
det er en stor succes, og hører med, når vi er på 
vinterlejr.

Søndag havde de store senior spejder arrangeret 
en Robinson dyst for at kunne komme væk fra 
den øde ø igen. Der var forskellige poster, og bl.a. 
en hvor de skulle smage/spise forskellige ting. 
Vinderholdet fi k en guldmedalje.

En rigtig god weekend og det er nogle super dyg-
tige spejdere vi har. De store er rigtig gode til at 
tage sig af de små, og alle er meget hjælpsomme. 
5 af seniorerne, dem der havde sovet ude i shelter 
fra lørdag til søndag, kom søndag morgen og 
spurgte om de skulle hjælpe med at gøre mor-
genmaden klar J

Stor tak for stor indsats 
Jeg vil gerne sige tusind tak til de forældre der 
har bagt, og ikke mindst en kæmpe stor tak til 
alle vores ledere for jeres meget store indsats, en 
super god lejr I har fået arrangeret. En tak til mad 
tanterne for fantastisk god mad, og gruppe rød-
derne for at give en hånd med på lejren.

Tak til alle vores fantastiske spejder, for endnu en 
kanon god lejr. I er nogle super gode spejdere. 
Er sikker på det var nogle meget trætte børn der 
kom hjem søndag.

nyt fra Hjarup-spejderne
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lokalblad for Skanderup-Hjarup-gelballe

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

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

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

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

oplag: Ca. 630 stk.
opsætning: Lund&Mus Grafi sk Design, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
trykkeri: InPrint, Kolding
deadlines i 2014: 24. april – 19. juni – 21. august – 23. oktober – 11. december

GENERALFORSAMLING 
I  BUDSTIKKEN 

tirsdag d. 6. maj 2014, kl. 19.00 på Forbundsskolen

Mød op og giv din mening til kende.

generalforsamlingen indeholder følgende dagsorden:
➜ valg af dirigent.
➜ Formandens beretning.
➜ kassererens reviderede regnskab.
➜ indkomne forslag.
➜ valg af bestyrelsesmedlemmer.
➜ valg af 2 revisorer.
➜ eventuelt. Glade spejdere 

på lejr i Lurendal


