
•  Kom til Efterårsfest på 

Forbundsskolen 

d. 26. september

•  Loppemarked i Hjarup 

d. 19. september

•  SHIF tilbyder nu unicykling
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Af Kirsten Rungholm

Betal nu dit 
Budstik medlemskab med 
M O B I L E PAY !

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

Mange tak til alle de borgere der allerede har tegnet med-
lemskab af Budstikken. Det er værdsat!
Vi mangler dog stadig rigtig mange af vores lokale læsere 
som medlemmer. 
Vi håber mange fl ere vil tegne et medlemskab og derved 
vise deres opbakning og sikre bladets beståen.
Til jer som endnu ikke har tegnet medlemskab, så har I sta-
dig chancen for at være med og der kan nu også indbetales 
via Mobilepay!
Kr. 100,- betales på tlf. nr. 4058 3726 – husk at angive din 
adresse i tekstfeltet.
Vi håber, mange vil bakke op og være med til at holde liv i 
bladet.

Budstikken tilbyder nu ny service!
Vil du gerne fremover have en mail reminder på, 
hvornår det latterlige billige Budstik kontingent 
forfalder?

Så send os en mail til budstikken2010@gmail.com 
       og skriv  ”mail reminder på kontingent” i mailen.

Østergade 5 · 6580 Vamdrup
Tlf.: 75581016 · www.no1women.dk
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Skanderup Hjarup Idrætsforening står og mang-
ler instruktører/ trænere til den kommende 
sæson(se nedenstående).
Hvis du ikke allerede er instruktør og/ eller 
mangler inspiration, er der naturligvis mulighed 
for at komme på kursus og derigennem hente ny 
viden samt gode ideer og øvelser. 

Derudover mangler vi 1-2 personer til gymnastik-
udvalget. Arbejdet i gymnastikudvalget består 
bl.a. i at tilrettelægge sæsonprogrammerne, 
søge og ansætte trænere/ instruktører, markeds-
føring af gymnastikudvalgets aktiviteter, ajour-
føring af rekvisitter/ redskaber samt planlægge, 
udarbejde og gennemføre sæsonens gymnastik-
opvisning. Der afholdes ca. 4 møder årligt, eller 
hvad udvalget nu fi nder nødvendigt. 

Hjælpetræner søges til 
Spring Kids (0.-6. klasse)
Vi kan godt bruge et ekstra sæt hænder til vores 
Spring Kids, der træner onsdage kl. 16.45-18.15. 
Er du selv gymnast, eller har du lyst til at være 
sammen med en masse glade børn, er det måske 
dig, vi kan bruge.
Som hjælpetræner skal du være villig til at lege 
med, og i fællesskab med børnene og de andre 
instruktører
gøre dit bedste for at få nogle gode timer i gym-
nastiksalen.
Yderligere information fås ved henvendelse til;
•  Vivi Lauridsen, tel.: 40 81 08 62

Frisk instruktør søges til 
Forældre/ barn gymnastik
Vi nærmer os sæsonopstart, og 
SHIF mangler stadig en instruktør 
til forældre/ barn gymnastik. 
Har du god energi, og har du sans for børns 
motoriske udvikling, er det lige netop dig vi står 
og mangler. 
Timen består som regel af en sang/ musikdel, 
hvor der laves diverse sanglege med rekvisitter 
som ærteposer, faldskærm og tøndebånd. Efter-
følgende er der leg og bevægelse rundt i gymna-
stiksalen, og motorikken udfordres på de store 
redskaber, som f.eks. trampoliner, balancebom 
og air-tracken. 
Du er selvfølgelig meget velkommen til at gå 
sammen med en anden instruktør og evt. dele 
ansvarsområdet for sang-delen og bevægelses-
delen.
Der er frit råderum, og som instruktør er det dig, 
der bestemmer timens indhold.
Vi håber på at fi nde en eller to instruktører til 
dette hold, da det ellers vil blive nedlagt.
Yderligere information fås ved henvendelse til;
•  Sussanne Brøchner, tel.: 24 65 58 17 eller 
•  Vivi Lauridsen, tel.: 40 81 08 62 eller 
•  Mette Hougesen, tel.: 31 62 81 16

SHIF har brug for din

ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk
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ler instruktører/ trænere til den kommende 

Hvis du ikke allerede er instruktør og/ eller 
mangler inspiration, er der naturligvis mulighed 
for at komme på kursus og derigennem hente ny 

Derudover mangler vi 1-2 personer til gymnastik-
udvalget. Arbejdet i gymnastikudvalget består 

Frisk instruktør søges til 
Forældre/ barn gymnastik
Vi nærmer os sæsonopstart, og 
SHIF mangler stadig en instruktør 
til forældre/ barn gymnastik. 

SHIF har brug for din

HJÆLP!!!
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Ser du nogle gange nogle unicyklister (nogle der 
kører på ethjulet cykel). Ser det ikke sjovt ud?
Kan du køre, eller kunne du tænke dig at lære 
det?
Nu har du muligheden for at lære det, for:
SKANDERUP-HJARUP IDRÆTSFORENING starter 
op med UNICYKLING

Hvem er det for?:  Alle fra ca. 8 år og opefter 
(voksne er også velkomne)

Hvorfor:  Det er god motion, du træner motorik-
ken og så er det bare sjovt.

Hvornår starter det?:  Lørdag den 3. oktober 
kl.11.00-13.00 (se mere om 
denne dag på anden side)

Næste træning er:  Lørdag den 10. oktober 
kl.10.00-12.00 og efterfølgen-
de lørdage i ulige uger.

Hvor:  Skanderup-Hjarup forbundsskole (gymna-
stiksalen)

Medbring:  Vand, indendørssko og godt humør. 
Evt. cykelhjelm, knæ- og håndbeskyt-
tere.

Kontakt personer: 
• Lars Erik Svendsen, tlf. nr. 27 59 45 42
• Lene Svendsen, tlf. nr. 20 83 25 42 

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os 
med spørgsmål. 
Vi vil svare, så godt vi kan, og ellers vil vi vende 
tilbage med svar.

Velmødt
Unicykelklubben
Skanderup – Hjarup idrætsforening

Unicykling



... udfordre dig selv 

... være en del af fællesskabet

... opleve naturen

... kæmpe mod andre 

... udvikle færdigheder

Stolte af at kunne tilbyde hos alt 
dette Hjarup Spejderne!

Opstart uge 35 
•  Bævere ( 0. og 1. klasse )  

Mandage kl. 17.00 – 18.30
Kontaktperson: 
Anja Kjeld 4160 2127

•  Ulve ( 1. og 2. klasse )     
Mandage kl. 18.30 – 20.00
Kontakt person: 
Tina Petersen 6069 7544  

•  Junior/Trop ( 4.-7. klasse ) 
Tirsdage 19.00 – 21.00  
Kontaktperson: 
Nina Frank-Jessen 4017 5011 

•  Seniorer ( 8. klasse - op)
Mødes ca. hver 4. tirsdag. 
Starter tirsdag d. 25 august.   
Kontaktperson: 
Lone Nygård tlf. 2987 5657

Kunne du tænke dig at ...
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Hjarup spejdercenter
Østergårdsvej 10 · Hjarup · 6580 Vamdrup
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Mini Krudt
Så skal der spænes rundt i salen, klatres i ribber 
og trænes på seje redskaber. Vi skal lave spring, 
træne motorikken, bevæge os til musik, lege og 
hygge. Vi glæder os til at se en masse glade gym-
naster, der skal lave gymnastik uden mor og far.
•  Opstart: 7/9 2015, kl.16.45-17.45. 
•  Kontaktperson: Sussanne Brøchner, 

tel.: 24 65 58 17

Spring Kids (0.-6. klasse)
Her leger vi med spring og rytme, og bruger 
masser af krudt.
Vi skal styrke musklerne, balancen og vi skal 
udfordre kroppen med højde, tempo, sjove lege 
og øve os i at springe salto, stå på hænder, lave 
vejrmøller, bevæge os til musik og meget mere.  
Den 24/10 tager vi en tur til Agerskov Ungdoms-
skole og boltrer os i deres springhal og slutter af 
med en tur i svømmehallen. Kom og giv den en 
skalle sammen med os.
•  Opstart: 9/9 2015, kl. 16.45-18.15
•  Træner: Steen Matschke
•  Kontaktperson: Vivi Lauridsen, tel.: 40 81 08 62

Yoga for mænd og kvinder
Yoga - gennem bevægelse, åndedræt og af-
spænding arbejder den enkelte med at forene 
krop og sind. I timerne vil vi arbejde med styrke, 
smidighed, udstrækning, kropsbevidsthed, kon-
centration og åndedræt. Hver time afsluttes med 
afspænding.

Alle kan deltage, uanset om du er ung, ældre, 
mand eller kvinde.
Holdet henvender sig fortrinsvis til nybegyndere 
og let øvede - alle er dog meget velkomne.
Medbring tæppe og trøje til hver time. Der er 
yogamåtter til alle.
Glæder mig til at se dig.
•  Opstart: 24/9 2015, kl. 19.30-20.30
•  Træner: Lise Maarssø, tel.: 21 73 69 10

Fit4Fun
Så er vi ved at være klar til en ny sæson Fit4Fun. 
Vi skal have pulsen op og sved på panden – men 
vigtigst af alt, så skal vi have det sjovt. Timen bli-
ver en god blanding af puls- og intervaltræning, 
stabiliseringsøvelser, samt styrketræning.
Der tilføjes sandsynligvis lidt Zumbainspireret 
danse med enkel koreografi  til god musik med 
både langsomme og hurtige rytmer. 
I slutningen af timen vil der være øvelser for 
mave/ baller/ lår, inden vi strækker ud.
Programmet varierer i løbet af sæsonen og tilret-
telægges, så alle kan deltage. Efter en time med 
Fit4Fun, skulle du gerne tage hjem med sved på 
panden og et smil på læben.
Medbring: Vand. Sko med en rimelig glat bund, 
så du kan twiste på gulvet, uden at fødderne 
sidder fast.
•  Opstart: 21/9 2015, kl. 20.00-21.00
•  Træner: Mette Hougesen, tel.: 31 62 81 16

SHIF – beskrivelse af holdene
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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
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Praktisk tilrettelægger og koordinator er også 
denne gang Jan von Rühden, så det kan kun gå 
godt.

Vel mødt på Thomasminde
Else-Marie Wind-Friis

Billeder fra loppemarked på Thomasminde sidste 
gang:

Et gammelt mundheld siger, at man aldrig skal 
gentage en succes, men i Hjarup Vestby vover vi 
det alligevel.

På utallige opfordringer går vestbyen i Hjarup 
nemlig igen sammen om et stort loppemarked.

Lige som sidst finder det sted i laden på Thomas-
minde, Søbjergvej 2, Hjarup og det foregår:

Lørdag, den 19. september 2015 fra kl. 09.30 - 
14.00.

Tag traileren med og gør et godt køb, vi sælger 
elektronik, tøj, legetøj, værktøj, nips, møbler, 
golfbolde, bøger og meget, meget mere. 

Af Ilse Lorenz 

Ja ... DET er heldigvis stadig sommer. I Frilands-
børnehaven har vi fra Kræftens Bekæmpelse 
indkøbt perler til UV-Armbånd, som der er ble-
vet lavet nogle meget flotte armbånd af. 

Det sjove ved perlerne er, at de skifter farve. 
De bliver mørkest i middagssolen og lettere 
farvede om morgenen. De fortæller børnene, at 
der også er UV-stråling i luften, når der er skyet 
vejr. Det gør det lidt nemmere at forstå og lidt 
sjovere at blive indsmurt i solcreme – når barnet 
selv kan se – at det er nødvendigt.

Frilandsbørnehaven's børn synes, 
solcreme er sjovt!

L O P P E M A R K E D

Man skal aldrig 
gentage en succes!

Det skal være sjovt, ikke surt, at beskytte sig 
mod solen, og perlerne har været en sjov måde 
for børnene at få informationen på.

På billedet nedenfor ses vores kollega Birgit Ras-
mussen, som selv lever med kræft, og hun synes 
naturligvis, at perlerne var en god ide.    
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Kom og 
vær med!�

– og se hvad man kan på en 

unicykel
Dato:  Lørdag den 3. oktober 

kl. 11.00 -13.00
Sted: Hallen ved Skanderup Efterskole 

Denne dag kommer nogle unicyklister fra 
Fanø, som vil vise os, hvad man kan på en 
unicykel.
Vi vil gerne fortælle lidt om vores planer 
for klubben/træningen.
 Vi håber at se rigtig mange, om I kan køre 
eller ej, til en rigtig hyggelig og lærerig 
dag.

Medbring: Vand, indendørssko og godt 
humør. evt. cykelhjelm, knæ- og hånd-
beskyttere.

Mange hilsner
Unicykelklubben
Skanderup Hjarup idrætsforening

Kontakt personer: 
• Lars Erik Svendsen, tlf. nr. 27 59 45 42
• Lene Svendsen, tlf. nr. 20 83 25 42 

9
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Esbjergvej 42
6000 Kolding
Tlf.: 7553 6828
plantecenter@mail.dk
www.koldingplantecenter.dk

Åbningstider:
Hverdage 9.00-17.00
Fredag 9.00-18.00
Lørdage 9.00-16.00
Søn- og helligdage 10.00-16.00

Af Budstikkens bestyrelse

Budstikken vil gerne sige Mange Tak til alle 
læsere, medlemmer, skribenter, annoncører, 
frivillige omdelere og samarbejdspartnere.

Vi håber, at I også fremover vil støtte vores lille 
blad med en annonce eller et medlemskab som 
danner grundlaget for bladets eksistens.

Vi ønsker alle en 
Glædelig Jul og et
Godt Nytår!

s e l s k a b s l o k a l e r  u d l e j e s

H j a r u p 
M e j e r i

r i n g  t i l  B e n t  P o u l s e n

p å  t l f . :  2 7 1 2  2 3 1 7  f o r  f l e r e 

o p l y s n i n g e r  e l l e r  s e  m e r e  p å 

w w w . h j a r u p . d k

K O S W E L L
B Y  A N J A  L Y K K E H U S  N I E L S E N

S K Ø N H E D  O G  S U N D  H U D 

F O R  A L L E

Lurendalsvej 5 · Ødis Bramdrup · 6580 Vamdrup 
Mobil: +45 40 11 47 00

Book tid og shop døgnet rundt online på KosWell.dk
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4. september Opstart. 
  Vi får boller og kakao og 

laver ballon-pingpong.
 
11. september  Vi laver marmelade, 

der sælges ved Høst-
gudstjenesten.

 
18. september  Vi skal dekorere marmelade-

glassene, så de er klar til salg.
  Forældrecafé 

Alle forældre er meget vel-
kone til at nyde en kop kaffe 
og en snak i køkkenet.

 
20. september  HØSTGUDSTJENESTE 

i Spejderhuset kl. 10.30 med 
efterfølgende kirkefrokost.

 
25. september  Vi laver krympeplast på 

magneter.
 
2. oktober  Vi laver silkemaling.
 
9. oktober  Vi færdiggør silkemaling, 

som udstilles i kirken.
 
16. oktober  EFTERÅRSFERIE
 
23. oktober  Vi laver fl otte sole af karton.
 Forældrecafé.
  Alle forældre er meget 

velkomne til at nyde en kop 
kaffe og en snak i køkkenet.

30. oktober  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 gudstjeneste 
er alle velkomne til at spise 
med i Kirkeladen. 
Det koster 20 kr. pr. person.

 
6. november Bolsjekogeri. Husk et lille glas.
 
13. november  Vi laver julepynt af pibe-

rensere og perler.
 
20. november  Julehygge med æbleskiver.
  Vi fremstiller hjerter, som 

udstilles i kirken.
 Forældrecafé. 
  Alle forældre er meget 

velkomne til at nyde en kop 
kaffe og en snak i køkkenet.

 
27. november  Vi bager pebernødder og øver 

sange til 1. søndag i advent.
 
29. november  1. søndag i advent.
  Vi ses til gudstjeneste.
 
15. januar Opstart efter jul.
 Vi laver fuglemad.

Program for Farveladen 
September-december 2015 · Fredage kl. 16.00-17.30 i Kirkeladen

kaffe og en snak i køkkenet.

Vi bager pebernødder og øver 
sange til 1. søndag i advent.

29. november  1. søndag i advent.
  Vi ses til gudstjeneste.



Hold dig opdateret med Budstikken fra  24. august til 01. november 2015
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
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Uge 36 31. augut til 6. september Noter
Mandag d. 31.08. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 1.09.

Onsdag d. 2.09.

Torsdag d. 3.09. kl. 18.30 HB7. Ny klub for 3.-6.- klasse i Kirkeladen i Hjarup

Fredag d. 4.09. kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 5.09.

Søndag d. 6.09.

Uge 37 7. september til 13. september Noter
Mandag d. 7.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Kl. 16.45 Opstart af Mini Krudt i SHIF
Tirsdag d. 8.09. Opstart af forældre/barn i SHIF

Onsdag d. 9.09. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen 
Kl. 16.45 Opstart af Spring Kids i SHIF 

Torsdag d. 10.09.

Fredag d. 11.09. kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 12.09.

Søndag d. 13.09.

Uge 38 14. september til 20. september Noter
Mandag d. 14.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Opstart af badminton i SHIF
Tirsdag d. 15.09.

Onsdag d. 16.09. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen 

Torsdag d. 17.09. Kl. 18.30 HB7 i Kirkeladen i Hjarup

Fredag d. 18.09. Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 19.09. Kl. 9.30 Loppemarked på Thomasminde i Hjarup

Søndag d. 20.09. Kl. 10.30 Høstgudstjeneste i Hjarup Spejderhus

Uge 39 21. september til 27. september Noter
Mandag d. 21.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Kl. 20.00 Opstart af Fit4fun i SHIF
Tirsdag d. 22.09.

Onsdag d. 23.09. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 24.09. Kl. 19.30 Ostart af Yoga for mænd og kvinder i SHIF

Fredag d. 25.09. Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 26.09. Efterårsfest i Skanderup

Søndag d. 27.09.

Uge 35 24. augut til 30. august Noter
Mandag d. 24.08. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners

Kl. 17.00 Spejderopstart, Bæver i Hjarup
Kl. 18.30 Spejderopstart, Ulve i Hjarup

Tirsdag d. 25.08. Kl. 19.00 Spejderopstart, Junior/Trop i Hjarup

Onsdag d. 26.08. Hjarup Runners deltager i DHL stafet i Aabenraa

Torsdag d. 27.08.

Fredag d. 28.08.

Lørdag d. 29.08.

Søndag d. 30.08.

Hold dig opdateret med Budstikken fra  24. august til 01. november 2015
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 35
Mandag d. 24.08.

Tirsdag d. 25.08.

Onsdag d. 26.08.

Torsdag d. 27.08.

Fredag d. 28.08.

Lørdag d. 29.08.

Søndag d. 30.08.



Hold dig opdateret med Budstikken fra  24. august til 01. november 2015
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Uge 40 28. september til 4. oktober Noter
Mandag d. 28.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 29.09.

Onsdag d. 30.09. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen 

Torsdag d. 01.10. Kl. 18.30 HB7 i Kirkeladen i Hjarup

Fredag d. 2.10. Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 3.10. Kl. 11.00 Opstart Unicykling

Søndag d. 4.10.

Uge 41 5. oktober til 11. oktober Noter
Mandag d. 5.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 6.10.

Onsdag d. 7.10. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 8.10.

Fredag d. 9.10. Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 10.10. Kl. 10.00 Unicykling

Søndag d. 11.10.

Uge 42 12. oktober til 18. oktober Noter
Mandag d. 12.10. Efterårsferie 

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Tirsdag d. 13.10.

Onsdag d. 14.10.

Torsdag d. 15.10.

Fredag d. 16.10.

Lørdag d. 17.10.

Søndag d. 18.10.

Uge 43 19. oktober til 25. oktober Noter
Mandag d. 19.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 20.10. Opstart af volley - herrer i SHIF

Onsdag d. 21.10. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 22.10.  Deadline på Budstikken

Fredag d. 23.10. Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 24.10.

Søndag d. 25.10.

Uge 44 26. oktober til 1. november Noter
Mandag d. 26.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 27.10.

Onsdag d. 28.10. Kl. 9.00 Onsdagsklub i Kirkeladen

Torsdag d. 29.10. Kl. 18.30 HB7 i Kirkeladen i Hjarup

Fredag d. 30.10. Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup.  
Kl. 17.00 Spis med Gud 
Hygge for HB7

Lørdag d. 31.10.

Søndag d. 1.11.
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Af Lene Aagaard

Mandag den 10. august var det igen blevet tid til 
at gå i skole for de mange børn og unge men-
nesker på Skanderup-Hjarup Forbundsskole. 
Traditionen tro startede første skoledag med 
morgensang ved skolens fl agstang. Herefter var 
det tid til at gå i klasserne. Klasselærerne var klar 
til at være sammen med eleverne i de første to 
lektioner, hvorefter der var almindelig skoledag.

I 0.klasse var 25 spændte børn mødt op, mange 
havde taget mor og far ved hånden, så det blev 
lidt nemmere at komme i gang. Første klasse 
skulle hilse på deres nye klasselærer Morten 
Thaarup, fjerde klasse sagde goddag til deres 
nye klasselærer Hanne Kjeldberg og sjette klasse 
skulle møde deres nye dansklærer Martin Jep-
pesen.

Martin Jeppesen er nyuddannet og nyansat 
lærer på Forbundsskolen. Martin er ansat, idet 
Hanne Holm før sommerferien valgte at gå på 
pension.

Personalet på Forbundsskolen har arbejdet i 
ugen op til skolestart. Pædagogerne i feriepas-
ningen i SFO´en og lærerne med at klargøre 
og forberede dette skoleår. En del af denne 
forberedelse var deltagelse i et kursus i udesko-
leprojektet om synlige læringsmål i udeskolen. 
Herudover var alle ansatte indbudt til opstart på 
”Program for læringsledelse”. Et fi reårigt pro-
jekt som Kolding Kommune deltager i. Projektet 
har fokus på, hvordan vi bruger dataindsamling 
til at sætte fokus og videreudvikle vores skole.

Alle er således kommet godt i gang med et nyt 
skoleår, og vi glæder os til det arbejde der ligger 
i det. 

Af Lene Aagaard

Mandag den 10. august var det igen blevet tid til 
at gå i skole for de mange børn og unge men-
nesker på Skanderup-Hjarup Forbundsskole. 
Traditionen tro startede første skoledag med 
morgensang ved skolens fl agstang. Herefter var 
det tid til at gå i klasserne. Klasselærerne var klar 
til at være sammen med eleverne i de første to 
lektioner, hvorefter der var almindelig skoledag.

Skolestart på Forbundsskolen
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Af Steen Matschke

Grillaftenen var som sædvanlig en hyggelig 
aften. 85 personer var tilmeldt – mad, vin og øl, 
sang og godt humør gjorde aftenen til endnu en 
succes.Bestyrelsen i landsbyforeningen opfor-
drer endnu fl ere både nye, unge og ældre til at 
møde op – og være med til at udbygge fælles-
skabet. Landsbyforeningen arrangerer først i det 
nye år en kæmpe voksen fest på mejeriet, dato 
følger senere, hold øje med Hjarup.dk.

Med et medlemskab af Landsbyforeningen 
har du mulighed for at deltage i alle landsby-
foreningens arrangementer, og du er med til 
at værne om vores sammenhold og sikre den 
fortsatte drift af Mejeriet, Mejerihaven og lege-
pladsen.

Kontingent for 2015/2016 er 150 kr. pr. husstand 
og 75 kr. for pensionister.

Indbetales i Sydbank, reg: 7040 – Konto 
4125141, eller i en kuvert i postkassen hos kas-
serer Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5. Husk tydelig 
angivelse af navn og adresse.

På hjarup.dk kan du løbende holde dig oriente-
ret om, hvad der sker af både stort og småt i din 
landsby. Du kan også følge os på facebook. 

TAK for din opbakning!
Mvh. Landsbyforeningen i Hjarup

Stor opbakning til 
Grillaften i Hjarup

Kære Hjarup Borger

SUPER FED 

AFTEN!!



16

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

Hjarup 
Maskinfabrik
Tlf. 7559 4154

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



17

Af Kirsten Rungholm

De fl este startede med en løbe- gå- eller cykeltur 
i skoven, som vi er så heldige at have lige ved 
hånden.

Efter endt bevægelse stod Berit og familie klar 
med en smagfuld menu til os. De lækreste hjem-
melavede salater og pølser på grillen – og der var 
masser af nok til alle.

Det var en hyggelig spis sammen for både børn 
og voksne og vi var begunstiget af sol og dejligt 
vejr. Således kunne vi sidde ude ved bord/bænke-
sæt og børnene lege på legepladsen.

Vi blev mætte til grill hygge 
med Hjarup Runners!
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Af Lone Nygård

I eftersommeren sidste år gik vi i gang med forbe-
redelserne til en fjeldtur for de største spejdere. 
Seniorspejderne fra 7 kl. og opefter var inviteret. 
Vi fi k grønt lys fra grupperådet til at lave turen 
og både gruppen og spejderhusets bestyrelse lo-
vede et fl ot tilskud. Det var målet at lave turen så 
billigt, at alle havde mulighed for at tage af sted. 
Vi fi k en god aftale i stand med Eurocar, hvor vi 
skulle leje busser og vi var lovet gratis logi hos et 
lederpars venner i Norge. Der blev søgt om tilskud 
rundt omkring og vi er taknemmelige for bidrag 
fra Y’s mens klubben i Lunderskov og Sct. Georgs 
Gilderne i Kolding. Men det var ikke nok, så spej-
derne måtte selv yde en indsats. Flere weekender 
og aftner tjente vi penge ved at pakke tøj om og 
endelig var vi i mål! 

Fredag d. 3.juli var 17 spejdere og 5 ledere klar til 
tur og humøret var højt selvom der ventede en 16 
timers tur. Vi sejlede Hirtshals-Larvik og kørte vi 
vore 3 lejede minibusser til gården Søre Eriksrup 
ca. 20 km syd for Folldal i Norge. Her tog Ola og 
Oddfrid Eriksrud imod os og alt var gjort så fl ot 
klar til os. Vi blev indlogeret i nogle af gårdens 
mange små huse bl.a. det gamle ”sommerhus” 
som var fra år 1770. De ældste drenge sov i telt 
på de ca. 5-10 m græsplæne, som var fl ad nok til 
et telt � Gården, som nu kun har skovdrift, ligger 
på fjeldet ”Sleukamp” ca. 700 meter over havet. 
Lige ved gården løb det fi neste drikkevand ned 
fra fjeldet og nedenfor gården løb elven med en 
temperatur på 5 grader. -Så det var friskt at bade 
der… og det gjorde vi!

Lørdag ankom vi om formiddagen og fi k pakket 
ud og hvilet lidt ovenpå en lang nat i busserne. 
Vejret var fl ot og varmt om aftenen, hvor vi gik 
lidt op ad fjeldet for at nyde udsigten og fejre 
fødselsdag for en af spejderne. -Desværre duk-
kede ca. en million knotter og op til festen. Knot 
er en lillebitte fl ue, som bider og efterlader små 

røde mærker, som klør helt vildt og dem måtte vi 
leve med de dage, hvor vejret var varmt! 

Søndag var vejret igen fl ot og vi sejlede i kano på 
elven. Frokosten nød vi på en ”strand” undervejs 
og der blev badet og plasket i vand. Om aftenen 
kørte vi ca. 45 minutter for at komme til gudstje-
neste i en lille fjeldkirke. Det var en fi n oplevelse 
og bagefter kørte vi videre til ”Viewpoint Snø-
hetta”, hvor vi nød udsigten over fjeldene, mens 
solen gik ned. Det er meget længere lyst deroppe 
end herhjemme, så aftenen var lang.

Mandag bød på dagsregn og det var derfor pas-
sende at bruge dagen på shopping i Folldals 4 
butikker og herefter besøg i byens nedlagte kob-
bermine. Vi kørte i tog 600 meter ind i fjeldet og 
fi k fortalt om minedriften og stedets historie.
Tirsdag var det igen tørvejr og vi gik alle de 740 
højdemeter til toppen af ”Sleukamp”. Det var en 
fl ot og for nogle også hård tur, men alle nåede 
toppen! Det er godt og sundt at udfordre sine 
grænser i selskab med gode spejderkammerater 
og det er noget af det, vi tager med hjem fra 
turen.

Onsdag bød igen på regnvejr og med de lidt 
ømme ben valgte vi at tage en skovtur ind til et 
vandfald. På vejen fandt vi også en geo-catch og 
dem, der var friske, tog de ca. 15km tilbage til 
gården på gåben!

Torsdag pakkede vi igen til fjeldtur. Vi gik op til 
en sæter (en hytte i højfjeldet) på den anden side 
af dalen. Her spiste vi madpakkerne og delte os 
efter, hvor stor en tur vi havde mod på. Nogle gik 
på ”Store Elgvasshøg”, -en top på 1608 meter, 
mens andre bare tog en lille tur til en top på ca. 
1000 meter. Aftensmaden lavede vi på trangia 
ved sæteren og 7 spejdere og 2 ledere blev på 
fjeldet og overnattede i telte. Andre gik hjem og 
sov på gården.

En stor spejderoplevelse
Seniorspejderne fra Hjarup på fjeldtur i Norge
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Fredag kom spejderne hjem fra sæteren og vi 
delte os igen alt efter, hvor mange kræfter der 
var tilbage. Nogle tog en sidste top. Denne gang 
”Sandomshøe”, som er 1356 meter, andre gik 
skovtur og for nogle var det bare dejligt at slappe 
af og spille kort! De unge hygger sig meget sam-
men på kryds og tværs og det er virkelig dejligt! 
Om aftenen tog vi afsked med vore norske ven-
ner. De havde taget ferie en uge for at være med 
og guide os på turene. De har jo masser af forbin-
delser og kender området, så det var virkelig en 
god hjælp! Noget spejdere havde lavet lagkage 
og der blev hygget med kaffe og varm kakao hele 
aftnen og natten…. Nogle af spejderne havde 
fået den ide, at de ville tage et ”lad være med at 
sove i 24 eller 36-timer mærke” �

Lørdag morgen gik turen hjemad og lidt efter 
midnat var vi trætte og glade tilbage ved Hjarup 
Spejderhus. Det er helt sikkert ikke sidste gang, vi 
har besøgt Norge i den grønne uniform!

En stor spejderoplevelse
Seniorspejderne fra Hjarup på fjeldtur i Norge
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Af Ulveleder Lisbeth, Ida & Tina ( Stig var i 
Norge )

Sommerlejren i år var lidt atypisk for os. 
Idet hele seniortruppen skulle på tur til 
Norge, var der kun Bævere og Ulve på som-
merlejr. 

Vi var 4 Ulve af sted, og vi startede onsdag 
med at gå fra Skibelund Krat....af de små 
veje til Jels Søbad, hvor vi fi k en velfortjent 
dukkert....OG fi k handlet lidt slik!! :) Så gik 
vi det sidste stykke om til den shelter, hvor 
vi skulle overnatte!! Da vi kom der, var jeg 
sikker på, at de sidste kræfter var brugt....
vi havde gået 20 km!!! De er dog ikke børn 
for ingenting....så de løb snart rundt og 
havde det sjovt i skoven...og da Lisbeth og 
Ida lavede maden over trangia var de på 
igen og deltog ivrigt!! Da vi fi k besøg af 
Idas mormor og morfar....som også havde 
forsynet os med mad på vores vandring...og 
de gav vaffelis....var de helt oven på igen!!
 
Næste dag ville jeg køre dem om til myre-
tuen (ca. 1,5 km) men de ville først med, 
da jeg forsikrede dem om, at de allerede 
havde gået langt nok til at få deres vandre-
skjold!!!
 
De næste dage var vi på myretuen....hvor 
vi rensede (og spiste) fi sk ... vi mødte ... 
”stenaldermænd” i skoven ... vi knyttede 
armbånd ... og lavede spyd og vandrestave. 
Vi havde stenalder OL og vi kogte minkho-
veder og lavede en masse sjov!! En dejlig 
lejr med fantastisk vejr og dejlige timer 
med alle vennerne!!

På sommerlejr 
med ulve!
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Vi mødes onsdag den 9. september kl. 9.00.
Som tidligere er der både spil, pc-arbejde og 
kaffedrikning på programmet.

På pc’en vil vi første gang fl ytte fotos fra ka-
meraet til computeren. Hvis du vil være med til 
det, er det vigtigt, at du medbringer din egen 
pc og dit eget kamera med de kabler, der fulgte 
med, da du købte det.

Autoriseret
Optometrist – Kontaktlinsespecialist

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-onsdag kl. 9.00-17.30
Torsdag-fredag kl. 9.00-18.00

eller efter aftale.

Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543
VAMDRUP SPECIALOPTIK

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

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

www.alpedalens-vvs.dk

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

„MASKINBRODERI”
v/Gerda Jensen

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

www.skovhojmaskinbroderi.dk

SKOVHØJ LOGO

Så starter 
Onsdags-
klubben igen

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

Lokalsamfundet er 
også på Facebook!  

Af Kirsten Rungholm
  
Meld dig ind i gruppen "Skanderup, Hja-
rup, Gelballe og omegn" på facebook!  
Det er en gruppe for beboere i Skande-
rup, Gelballe og Hjarup, hvor vi kan dele 
relevante billeder, historier, events osv 
osv. Vi opfordrer jer til at lægge ting ud 
som du mener har relevans for dine med-
borgere og dele ting som kunne have 
interesse. Lad os få mest muligt ud af fæl-
lesskabet her!  

Er din kat blevet væk, søger du en hæk 
klipper, mangler du din cykel eller vil du 
gerne se hvornår der er efterårsfest? Så 
brug gruppen. Bag gruppen står Landsby-
foreningen for Skanderup og omegn.



INPRINT i Kolding trykker 

Budstikken

 tlf.nr.: 7550 3131
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AB ELECTRIC A/S 

Med over 30 år i el-branchen 

og lokal montør i Hjarup, 

er vi klar til at servicere

■  Installationer 

hos private

■ Solcelleanlæg

■ Ventilationsanlæg

■ Energioptimering

■ Industriinstallationer

■ Programmering

■  Udvikling af 

PLC-programmer

■ Styringer

■ Robotter

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

DØGNVAGT



Af Maria König  

Søndag d. 20. september kl. 10.30 er der uden-
dørs Høstgudstjeneste hos spejderne i Hjarup,  
Østergårdsvej 7. Gudstjenesten bliver festlig og 
familievenlig. Efter gudstjenesten er der salg af 
frugt og grønt samt frokost til alle.

Udendørs 
gudstjeneste 
i Hjarup
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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

Kom til åbningsfest
Vi serverer hotdogs og sodavand
Torsdag d. 3. september 2015 kl. 18.30 til 
20.30.

Vi starter en super fed klub op i Hjarup – 
den hedder HB7. 

Det er en klub med:

•  Sjov og gang i den.
•  Hygge og kreativitet
•   Historier, der sætter tro og 

tanker i gang.
•  Fede venskaber og meget mere.

Vi har fået vores eget rå klublokale i side-
bygningen til Kirkeladen, 
Hjarup Byvej 7 i Hjarup.

Kom og se om det er noget for dig ... og 
tag gerne en god ven med!

Ny klub i Hjarup:

HB7



Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe

Hjarup Runners  
inviterede til grill hygge 

før sommerferien

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

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

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

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

• konto 1551 60001995 - Danske Bank 
• konto 7040 1532364 - Sydbank 
• 4058 3726 Mobilepay – angiv din adresse i kommentarfeltet.

Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning: Lund&Mus Grafisk Design, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2015: 22. oktober – 10. december


