
•  Kom til Hjarup Runners Nytårsløb og Spis Sammen i Hjarup

•  Musicalen ”Grease” opføres på Skanderup Efterskole

•  Ny sæson i Onsdagsklubben i Hjarup på vej

•  Kom til generalforsamling i Landsbyforeningen  

for Skanderup og Omegn
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Hvor mange nisser gemmer der sig i bladet?
Tæl nisserne og send dit svar senest d. 5. januar 2015 til  
budstikken2010@gmail.com. 

Blandt de rigtige svar, trækker vi lod om 2 bio biletter!!  

Wow – det er alligevel flot, ikke?!

Julekonkurrence  
B u D S T i k k e n S

Tag godt imod vores julenummer i flotte farver! 

Ingen udvikling, er afvikling. Vi ønsker ikke at afvikle vores blad, så altså skal der med jævne mellem-
rum udvikling og nytænkning til. Bladet udkommer derfor i farver denne gang, og det vil fremover 
udkomme i farver et par gange om året. Vi håber, I kan lide det!

Vi har også brug for udvikling i medlemstallet. Vi har tidligere haft over 200 medlemmer, men vi har 
i de sidste to år oplevet et faldende medlemstal. Håber du vil være med til at sikre bladets eksistens 
ved at tegne et medlemskab, det koster kun 100 kr. og kan indbetales på konto 1551 60001995 (Danske 

Bank) eller 7040 1532364 (Sydbank).

MAnGe TAk til alle jer der allerede har tegnet medlemskab!

Budstikkens bestyrelse ønsker alle, både 
medlemmer og ikke-medlemmer, en rigtig 
glædelig Jul og et bragende godt Nytår! 

Budstikken´s 
julenummer i farver!



nytårsløbet  
i Hjarup

– er ikke kun for løbere…
Social løbe- eller gåtur i skoven.

Søndag d. 28. december 2014, kl. 14.00
Vi mødes på Mejeriet kl. 14.00 og går eller løber en tur i skoven. 

Der er ruter på 5, 8 eller 10 km.
Tag familien, barnevogn og babyjogger med. 

Hvis vejret tillader, så tag ski eller kælken med.
Bagefter så hygger vi på Mejeriet med saft, boller, champagne og Karen´s kransekage.

Pris kr. 15,- for børn og kr. 35,- for voksne, betales ved fremmøde. 
Yderligere betales kr. 10,- for leje af Mejeriet per person. Tilmelding på kisser@dat.dk

 

Arrangementet finder sted på Mejeriet i Hjarup, Hjarup byvej 16, 6580 Vamdrup.

Find Hjarup runners på www.hjarup.dk under foreninger og netværk og på Facebook.

B u D S T i k k e n S
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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 fly-jib

Fældehoved- Træfældning
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Østergårdsvej serverer:

kalkun i fad med ris og råkostsalat 
Dessert og kaffe/te

Voksne: 65 kr. Børn: 35 kr.

Tilmelding til aftenen senest fredag den 16. 
januar til Karen og Johan Helms:
Mobil: 3029 4120 eller mail: fam.helms@
gmail.com

Østergårdsvej mødes i Spejderhuset onsdag 
den 7. januar til planlægning af forbere-
delserne til middagen. 

Kontakt gerne Johan og Karen inden plan-
lægningsmødet.

SpisSammen
på Mejeriet tirsdag den 20. januar kl. 18.00.
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GenerALFOrSAMLinG FOr 

Landsby-
foreningen for 
Skanderup og 
Omegn

d. 22. januar 2015

Vi starter kl. 18.00 med at spise sammen.
Landsbyforeningen er vært, og alle er 
velkommen.

Kl. 19.00 begynder generalforsamlingen

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

På valg:  
niels er på valg – ønsker ikke genvalg. 
Jesper er på valg – ønsker genvalg. 
Paw er på valg – ønsker ikke genvalg. 
Karina er på valg – ønsker genvalg. 
Søren er på valg – ønsker genvalg. 
Marianne er på valg – ønsker genvalg

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

• Valg af revisor
• Evt.

Tilmelding til middagen: kontakt Jakob
Christiansen på 7559 4046 / 4083 2546.

Med venlig hilsen
Skanderup Landsbyforening

Julekoncert 
i Valgmenigheds- 
kirken

Af Lene Tonnesen

2. søndag i Advent var der julekoncert i Valg- 
menighedskirken og 6. klasse fra Forbunds-
skolen samt afgangselever fra H-klassen, går 
traditionen tro Lucia-optog først til julekoncer-
ten i Valgmenighedskirken og senere til skolens 
adventsfest. 
 
Kirken var propfuld da alle eleverne havde 
mindst 1 forælder med, og flere havde hele  
familien samt bedsteforældre med. 
Det var nogle nervøse elever og klasselærere, 
men det gik supergodt. De 5 drenge og 9 piger 
sang fantastisk flot, og Hannes mand Ebbe spil-
lede guitar til, det lød supergodt. 
 
Både deres klasselærer fra de første 3 år Anne 
Kirsten og deres engelsklærer Lone, der nu er 
gået på pension, var der til stor glæde for ele-
verne, og Lone fik vist en hel del gensynsknus. 
 
Godt gået 6. klasse og Sofie. Det gik superfint 
med de levende lys og det hele. Det er noget 
specielt at være de ældste på Forbundsskolen, 
hvor alt er for sidste gang. 



en god sæson i nye lokaler
Af Inge Friis

Julen står for døren. Vi holder ferie og ser frem 
til at mødes igen i det nye år. Det er ”Det åbne 
Værested” i Hjarup vi taler om – det for seniorer.
Da vi hele tiden har mødtes om onsdagen, og vi 
ikke længere holder til i Værestedet, kalder vi os 
nu Onsdagsklubben. 

Vi startede efter sommerferien i Kirkeladen, og 
igen har vi været heldige. Det er meget fine lo-
kaler at være i. Vi har god plads til de forskellige 
ting, vi gerne vil lave. Der er dejlig varmt, og vi 
har glædet os over Astas fine blomsterarrange-
menter.

Og hvad laver vi så om onsdagen?
Vores ”overskrift” er stadig: Du ved noget, som 
jeg gerne vil lære.

Det kan dreje sig om alt muligt, vi kan bl.a. 
nævne:
•  Der løses it-problemer og der produceres fine 

kort
•  Der strikkes
•  Der spilles forskellige spil
•  Der arbejdes koncentreret 

... og der drikkes kaffe kl.10, hvor alle er velkom-
ne til hygge og snak – det koster bare en ti’er.

Den nye sæson starter onsdag d. 7/1 2015 kl. 9.00 
– 11.30.
Også her gælder det, at alle er velkomne.

Godt nytår til alle
fra brugerne af Onsdagsklubben
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Landsbyforeningen i Hjarup er stolte over 
igen at kunne invitere til koncert med de 
populære Vestre Jazzværk. Efterhånden er 
det tradition for, at Vestre Jazzværk gæster 
Mejeriet i Hjarup en hverdagsaften i marts 
måned hvert andet år, og de spiller for 
fulde huse og duggede ruder.

Koncerten i 2015 er den 24. marts, og 
landsbyforeningen sammen med en masse 
frivillige kræfter inviterer til både spisning 
og koncert for kun 295 kr. Billetterne sæl-
ges efter først til mølle princippet.

Billetter kan købes hos
•  Tonnesen Herretøj i Vamdrup
•  Vamdrup Papir og Legetøj i Vamdrup
•  Carsten Navne på mobil 40843898 eller 

mail: 
carstennavne@hotmail.com

•  Anna Brink på telefon 75594138

Glædelig jul!
Af Lene Tonnesen

Glædelig jul og godt nytår til alle, samt et 
kæmpe stort skuldreklap til alle ildsjæle i lo-
kalsamfundet, der er medvirkende til, at vi har 
nogle aktive landsbyer. 
 
Traditioner
Det er noget, vi skal være stolte af, og der er 
masser af dem i vores lokalsamfund og på for-
bundsskolen, og det er noget, vi skal værne om.  
 
Det var med vemod, vi var med til den sidste 
adventsfest med SHF på ungdomsskolen, hvor 
det nu var yngstes tur til at gå Lucia-optog. Selv 
bedsteforældrene synes, det var vemodigt.
Vi glædes hvert år over alle de dygtige elever, 
der er på skolen, lige fra 0. klasse – der er på sce-
nen for allerførste gang med masser af sommer-
fugle i maven – til 6. klasse, der går Lucia-optog 
til deres sidste adventsfest foran hele skolen og 
alle elever samt tidligere elever. Samt H, I og K 
klasser, der hvert år imponerer med deres krea-
tivitet.  
 
Lærerne, der har brugt mange kræfter på at øve 
med vores kære poder, mon ikke de har mindst 
lige så mange sommerfugle i maven den aften 
som eleverne. 
 
Glædelig jul og godt nytår til alle lærere og an-
satte på Forbundsskolen. Jeg synes, I har klaret 
den nye skolereform flot, trods mange udfor-
dringer.  

Spis med Gud
Af Maria König

Fredag d. 30. januar kl. 17.00 i Hjarup kirke. 

En kort gudstjeneste i børnehøjde
Bagefter er der aftensmad i Kirkeladen
Alle er velkomne!

koncert 
med 

Vestre 
Jazzværk 

i Hjarup
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Af Lene Tonnesen

Den 1. søndag i Advent var der julekoncert i 
Skanderup kirke, hvor bl.a. kirkens juniorkor 
deltog. De gik Lucia-optog og sang et par sange. 
En rigtig god eftermiddag. 
 
Der er flere elever og tidligere elever fra For-
bundsskolen med i koret. De øver hver onsdag i 
kirkehuset, og der er plads til flere. 
 
D. 12. december underholdt koret på plejehjem-
met og gik Lucia-optog på der. 

Julekoncert 
i Skanderup 
kirke

TANDLÆGE
JØRGEN RASK
THOMSEN
Buen 3
6000 Kolding 
Tlf. 7552 1219
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Af Lene Brandt, skoleleder

Torsdag den 11. december var skolebestyrelsen 
ved Forbundsskolen endnu en gang vært ved 
årets adventsfest. 

Adventsfesten holdes i efterskolens hal, så der er 
plads til både elever, forældre og bedsteforæl-
dre. Igen i år var der stor opbakning til arrange-
mentet. 

Til adventsfesten optræder alle klasser på sce-
nen. I år spændte temaet igen bredt, og der var 
indslag, som mindede os alle sammen om den 
tidlige sprogindlæring, som er indført med sko-

lereformen, idet 0.klasse sang engelske sange, 
og 5.klasse sang tyske sange. Adventsfesten 
blev traditionen tro afsluttet på fornemste vis af 
6.klasses luciaoptog.

Der skal lyde en stor tak til alle – bestyrelse, per-
sonale, elever, forældre og bedsteforældre – for 
opbakningen til adventsfesten.

Adventsfest på 
Forbundsskolen



Juletræsfest 
i Skanderup

Da klokken nærmede sig 16, kom folk fra nær 
og fjern vandrende hen mod juletræet.

Rune fra efterskolen holdt tale, og pludselig 
dukkede nissen frem i gavlvinduet på Friskolen, 
og træet blev lyst op. 

Bagefter gik turen til Skanderup Efterskole, 
hvor Hans Otto spillede op til dans omkring det 

store juletræ, som stod smukt pyntet midt i hal-
len. 

Rundt om træet blev der sunget og danset 
til blandt andet “Har I aldrig set Per Syvspring 
danse” og “Bro, bro brille”, og både børn 
og voksne var med.

5 lange borde var dækket op, og salen var 
indtaget af ca. 150 børn og voksne, som kunne 
nyde æbleskiver og risalamande - det var ikke 
dårligt. 
Mens forældre og bedsteforældre sad og hyg-
gesnakkede, for børnene rundt i hallen og havde 
en skøn eftermiddag.
Pludselig kom julemanden forbi, og han havde 
en sæk fyldt med juleposer til ungerne. 

Endelig kunne godteposerne indtages, og 
der faldt lidt ro over forsamlingen. 
Atter var en dejlig juletræsfest forbi, og lang-
somt sivede familierne hjem med nogle trætte 
og mætte børn.
Tak til alle, der har hjulpet Landsbyforenin-
gen med at få denne fest stablet på benene. 
Tak til Skanderup Efterskole og Julemanden.

Mvh 
Landsbyforeningen for Skanderup og Omegn

10



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
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Julehilsen fra 
efterskolen
Det sør’me, det’ sandt december
Selvom der ikke har været meget sne at se i 
landskabet, så mærker vi, at julen er nær. Rundt 
omkring i haverne i Skanderup ser man julelys 
i træer og buske. De spreder glæde og hygge i 
den mørke tid. 

For Skanderup Efterskole har 2014 været et 
jubilæumsår. For 100 år siden stiftede stærke 
lokale kræfter efterskolen sammen med Palle og 
Kirstine Kirk. 
Det var i årene omkring 1. Verdenskrig, og skole-
året var delt op med et pigehold om sommeren 
og et drengehold om vinteren. 
Mange mennesker har gennem tiderne haft de-
res gang i skolens bygninger. Mange ture er gået 
i haven, engen og parken. Vi har med glæde 
kunne fejre den gamle skole ad flere omgange. 
Første gang i september med en reception, hvor 
skolens elever opførte små teaterstykker fra 
hvert årti, der var skueretter, taler og musik-
stykker. I oktober fejrede vi begivenheden med 
tidligere elever, tidligere ansatte, bestyrelse og 
skolekreds. I den forbindelse havde vi hyret en 

is-skulptør, der lavede vores logo i kæmpe is-
blokke. I forbindelse med jubilæet fik vi lavet en 
jubilæumssang. Det er en rigtig god sang, som vi 
håber vil blive sunget mange steder.

Skolens musical 
Traditionen tro sætter elever og lærere igen i år 
musical op. I år har de valgt en fortolkning af 
Grease, så der kommer luft i skørterne og masser 
af brylcreme i håret.
Eleverne giver den alt, hvad de har, og vi forven-
ter et brag af et arrangement.
Alle er velkomne til at se musicalen, der vises 
følgende dage:
• Tirsdag d. 13/1 kl. 19.30 (premiere)
• Onsdag d. 14/1 kl. 10.30
• Torsdag d. 15/1 kl. 10.30 og kl. 19.30
• Fredag d. 16/1 kl. 10.30

Vi glæder os til at se jer!

12
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Vi vil gerne sige tusind tak for samarbejdet i det 
forgange år. Dejligt, at efterskolen bliver brugt 
i forbindelse med gymnastikopvisning, juletræs-
fest, adventsfest og andet godt.

Vi ønsker alle en rigtig  
glædelig jul samt et godt nyt år!

De bedste hilsner fra Skanderup Efterskole,
Rune og Matilde Peitersen

kom herindKom herind med alt, hvad du var engang!

Kom herind med alt, hvad du vil blive!

Kom herind, syng med i den fælles sang

om at leve, mens vi er i live!Kom herind og vis, hvad du bringer med!

Det, du kan og det, der er besværligt.

Tag imod den fælles forskellighed

som slår fast, at du er noget særligt!
Du er født af dine forældres drøm.

Du er barn af alle deres tanker.

Men dit liv er dit – meget mer end dem.

Du bli´r til, hver gang dit hjerte banker.

Så gå ud og søg i det liv, du har

efter det vi alle kun fornemmer,

for kun den, der spørger, kan finde svar,

på hvad hjertet inderst inde gemmer.
Og det vi, der bygges af alt, vi er

bringer mod til alle, der er ene.

Kom herind, luk op, vis at du er her!

Hvis vi vil, er ingen helt alene.Kom herind med alt, hvad du var engang!

Gå herfra med alt, hvad du kan blive!

Lad os mødes nu i en fælles sang

om at leve, mens vi er i live!
 

 Tekst og musik Carsten Borbye Nielsen

Til 100-års jubilæet for Skanderup Efter-

skole i 2014
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uge 52 22. december til 28. december noter
Mandag d. 22.12. Sidste skoledag på Forbundsskolen inden juleferien  

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Tirsdag d. 23.12.

Onsdag d. 24.12.

Torsdag d. 25.12. 1. juledag

Fredag d. 26.12. 2. juledag

Lørdag d. 27.12.

Søndag d. 28.12. Kl. 14.00 Hjarup Runners nytårsløb 2014

uge 01 29. december til 04. januar noter
Mandag d. 29.12. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 30.12. Kl. 13.00 nytårsridetur i Fovslet Skov fra Hjarup gl. Skole

Onsdag d. 31.12. Hjarup Runners deltager i nytårsløbet i Odense 
Kl. 23.00 nytårsgudstjeneste i Valgmenigheden

Torsdag d. 01.01.

Fredag d. 02.01.

Lørdag d. 03.01.

Søndag d. 04.01.

uge 02 05. januar til 11. januar noter
Mandag d. 05.01. Sidste frist for indsendelse af på svar på Budstikkens julekonkurrence

Første skoledag på Forbundsskolen efter juleferien
Tirsdag d. 06.01.

Onsdag d. 07.01. Kl. 9.00 onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 08.01.

Fredag d. 09.01. Ansøgningsfrist for søgning af midler fra Landsbypuljen

Lørdag d. 10.01.

Søndag d. 11.01.

uge 04 19. januar til 25. januar noter
Mandag d. 19.01.

Tirsdag d. 20.01. kl. 18.00 Spis sammen på Mejeriet

Onsdag d. 21.01. Kl. 9.00 onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 22.01. kl. 18.00 spis sammen og generalforsamling i Landsbyforeningen Skander-
up og omegn på Forbundsskolen

Fredag d. 23.01.

Lørdag d. 24.01.

Søndag d. 25.01.

uge 03 12. januar til 18. januar noter
Mandag d. 12.01.

Tirsdag d. 13.01. Kl. 19.30 "Grease" på Skanderup Efterskole

Onsdag d. 14.01. Kl. 9.00 onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup 
Kl. 10.30 "Grease" på Skanderup Efterskole

Torsdag d. 15.01. kl. 10.30 og kl. 19.30 "Grease" på Skanderup Efterskole

Fredag d. 16.01. kl. 10.30 "Grease" på Skanderup Efterskole

Lørdag d. 17.01.

Søndag d. 18.01.
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uge 05 26. januar til 01. februar noter
Mandag d. 26.01.

Tirsdag d. 27.01.

Onsdag d. 28.01. Kl. 9.00 onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 29.01.

Fredag d. 30.01. kl. 17.00 Spis med Gud i Hjarup Kirke

Lørdag d. 31.01.

Søndag d. 01.02.

uge 06 02. februar til 08. februar noter
Mandag d. 02.02.

Tirsdag d. 03.02.

Onsdag d. 04.02. Kl. 9.00 onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup. 
Åbent hus på Forbundsskolen for forældre og bedsteforældre

Torsdag d. 05.02.

Fredag d. 06.02.

Lørdag d. 07.02.

Søndag d. 08.02.

uge 07 09. februar til 15. februar noter
Mandag d. 09.02. Skolerne vinterferie

Tirsdag d. 10.02. Skolerne vinterferie

Onsdag d. 11.02. Skolerne vinterferie

Torsdag d. 12.02. Skolerne vinterferie

Fredag d. 13.02. Skolerne vinterferie

Lørdag d. 14.02.

Søndag d. 15.02. Fastelavnsfest i Skanderup

uge 08 16. februar til 22. februar noter
Mandag d. 16.02. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 17.02.

Onsdag d. 18.02. Kl. 9.00 onsdagsklub i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 19.02. Deadline på Budstikken

Fredag d. 20.02.

Lørdag d. 21.02.

Søndag d. 22.02.

uge 09 23. februar til 01. marts noter
Mandag d. 23.02.

Tirsdag d. 24.02.

Onsdag d. 25.02.

Torsdag d. 26.02.

Fredag d. 27.02.

Lørdag d. 28.02.

Søndag d. 01.03.



Julen er også godt nyt for ateisten

Hjarup runners til 
Skamling Juleløb!

Af Sven Thorgaard, pastor emer
Cand.phil. i historie, tidl. højskoleforstander
Tilknyttet Kristeligt Dagblad

Julen er også godt nyt for ateisten

nu er en ateist ikke et entydigt begreb. Men lad 
os forudsætte, at en ateist ikke kan acceptere, at 
der findes en Gud. Gud er død. Guds død kom-
mer fra kristendommens Langfredag.

Den kristne tro siger, at Gud fra Universet brød 
ind i verden gennem Jesus fra nazaret, at Jesu 
fødsel er en grundlæggende afbrydelse af sin 
livssammenhæng med verden. Den kristne tro 
siger, at Gud er den eneste, som har udødelighed 
og bor i et utilgængeligt lys, og som intet men-
neske har set eller kan se.

Men følgende kan en ateist godt gå med til. For 
Gud bliver fattelig eller forståelig i evangeliet 
om Jesu fødsel. Denne Jesus er en person, en 

Af Kirsten Rungholm

3. søndag i advent var vi 20 løbere afsted til 
Juleløb på Skamlingsbanken. Der blev løbet 2, 6, 
10 eller 21,1 km i det meget kuperede område. 
En hård løbetur i det meget smukke landskab og 
ruten var lagt igennem skoven og et stykke langs 
stranden.

Amelia Thomsen vand børneløbet på 2 km og så 
meget glad og stolt ud, da hun fik sin præmie. 
Hjarup Runners vandt, lige som sidste år, præ-
mien for største tilmeldte hold! Det udløste en 

menneskelig eksistens, der dør på et kors, og om 
denne menneskesøn skriver Lukas: Og menne-
skesønnen er kommet, han både spiser og drik-
ker, og I siger: Se, hvilken frådser og dranker, ven 
med toldere og syndere.

Jesus viser nu i sit korte liv og sine lignelser, 
hvem Gud er: barmhjertig, fuld af kærlighed til 
sin næste, helbredende og tilgivende. 
Mange ateister kan godt gå med til, at Jesus var 
et stort menneske, som er et godt udgangspunkt 
for, hvordan vi mennesker burde være.

Det er klart, at den kristne tro går et afgørende 
skridt videre end til Langfredag, nemlig påske-
morgen, da Gud så at sige viste Jesus som Kristus 
ved sammes opstandelse fra de døde. Dette er 
omdrejningspunktet i den kristne tro.

Men den kristne og ateisten kan godt mødes i en 
fælles glæde over det, der skete Julenat. Det har 
om noget forandret verden.

meget fin købmandskurv i præmie og den nydes 
ved vores eget nytårsløb d. 28. december på 
Mejeriet.
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Traditionen tro startede vi med en julegudstjene-
ste  med vores præst Maria. I år var der juletræ-
stænding ved juletræet ved Mejeriet.

I år kan Hjarupborgerne glæde sig over 2 jule-
træer i byen, ét på torvet og ét ved Mejeriet. Tak 
til begge 'opsætterhold'.

På Mejeriet var der i år juletræ, hvor SFO'en 
på Forbundsskolen havde sørget for juleklip til 
pyntning af træet. Tak for hjælpen.

Julemanden kiggede forbi med slikposer midt i 
dansen om juletræet, og han blev budt inden for 
og budt velkommen.

Stor tak til Mariegården og Enghøjgård for jule-
træer, og til Climb2 og Kolding Dykkercenter for 
støtten til arrangementet.

Julemanden kiggede forbi Mejeriet 
i Hjarup den 1. søndag i advent

Lurendalsvej 5 · Ødis Br. · 6580 Vamdrup

Hos KosWell er jeg 
klar med julegaven 
til den du holder af. 
Find skønne julegaveæsker 
og værtindegaver fra 
Dermalogica på koswell.dk 

Køb et gavekort og få det smukt pakket ind:
♥ Gavekort på 300,- til julepris 250,-
♥ Gavekort på 500,- til julepris 400,-
♥ Gavekort på 1.000,- til julepris 750,-

(Gavekort kan købes til og med 24. dec. 2014)

Bemærk gavekort kan kun 
bruges til behandlinger.  
Jeg tilbyder følgende behandlinger: 
Ansigtsbehandlinger, vipper & bryn, massage, 
voksbehandlinger, manicure, pedicure & makeup. 

Forhandler af Dermalogica hudpleje & Jane Iredale makeup.

Bestil på 40 11 47 00 · Se åbningstider og book online på Koswell.dk

Følg mig på Facebook 

Gavekort på 500,- til julepris 400,-
Gavekort på 1.000,- til julepris 750,-

Gavekort skal forudbestilles

Bestil på 40 11 47 00 · Se åbningstider og book online på Koswell.dk
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Af Anne B. Schalech

Børnene fandt årets juletræ
Fredag d. 28.11.14 var dagen, hvor børnene fra 
Frilandsbørnehaven Enghøj i Hjarup skulle finde 
årets juletræ. I den anledning var forældre og 
søskende mødt op for at være med. I samlet trop 
gik alle over til marken, hvor træet blev fældet. 
Hjemme i Stalden ventede varme æbleskiver, 
kaffe og saftevand. Det var en super-hyggelig 
eftermiddag for børn og voksne.

nyt fra Frilandsbørne- 
haven enghøj

Skolebørnene julepynter vinduer i Sparekassen
Fredag d. 5.12.14 var de kommende skolebørn 
fra Frilandsbørnehaven Enghøj i Hjarup i Den 
Jyske Sparekasse i Kolding for at julepynte deres 
vinduer. Inden da havde de brugt lang tid på at 
klippe og klistre. Temaet var ”På loftet sidder 
nissen”, så der blev både lavet nisse, grød og 
rotter. Inden turen gik tilbage til børnehaven, fik 
alle børn en lille gave med hjem.

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
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HOLD DiG OrienTereT på:

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

· vamdrup.dk · vamdrup-netavis.dk ·
nyt fra Frilandsbørne- 
haven enghøj
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Landsbyfolket i Hjarup var på for-
kant med Danmarks nationale livret

Af Bodil Høeg

Til spis-sammen-aften den 19. november servere-
de 'Mændene fra Hjarup Byvej Vest' stegt flæsk 
med kartofler og persillesovs.

At retten er en livret, var der bestemt ingen tvivl 
om, alle pladser var besat, og der blev spist op. 
Persillesovsen var et kæmpe hit.

Tak til de flittige og dygtige kokke :-)
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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

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

 

Dortes 
private 
dagpleje 
i Hjarup

Skal dit barn have omsorg, udvikles og ikke 
blot passes!

Den 1. januar starter jeg min egen private 
dagpleje. Mit overordnede mål er at give 
børnene en tryg og stabil hverdag med 
masser af knus og kærlighed. 

Udeliv, sang/musik og kreative aktiviteter 
vægter jeg højt og de 6 lærerplanstemaer 
er base for de pædagogiske aktiviteter.
Kik forbi min hjemmeside og kontakt mig 
gerne for mere information.
www.hjarup-dagpleje.dk

Med venlig hilsen Dorte Krabbe
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nyt fra Spejderne
Af Lene Tonnesen

I skrivende stund har Hjarup-spejderne holdt ju-
leferie. Der har været juleafslutning i de forskel-
lige grupper. De store grupper afslutter traditio-
nen tro med julefrokost. 

Årets julestue var rigtig godt besøgt. Der var 
rigtig mange fine ting, og der blev helt udsolgt 
i både tombolaen og kinesisk lotteri. God salg 
i nisseboden og i madboden. Der var god gang 
i gransalget, og ”granekspressen” var ude og 
levere gran til flere. Vores nye tiltag, medister 
pølse med rødkål og rugbrød i bålhytten, var en 
succes. 

Vi fik også besøg af julemanden,og ham var der 
spræl i, han sprang op på hængebroen og bad 
børnene synge ” På loften sidder nissen med sin 
risengrød”. Det kneb med at synge højt, godt at 
Christoffer sang med ovre fra sin sæbekassepost. 
Julemanden fik delt godter ud til alle børnene. 
Jeg er stolt af at kunne fortælle, at julestuen 
igen i år var godt besøgt, og der blev omsat 
for godt 23.000 med et overskud på lige knap 
19.000. Superflot – men, men:
uden alle vores ildsjæle og frivillige var det jo 
ikke muligt, og heller ikke uden alle jer, der år 
efter år kommer og besøger julestuen og køber 
ved os. 

Jeg vil gerne sige 1000 tak for jeres indsats og 
for året, der snart er gået til alle jer frivillige 
ildsjæle, der er tilknyttet Hjarup-spejderne. 
Jeg ved ikke, om I er klar over det, men hos Hja-
rup- spejderne er vi jo meget privilegeret – vi har 
2 husalfe. Vi har en meget flot, pæn, ren spej-
derhytte, fint redskabsrum, fået fint nyt hus til 
opbevaring og vores nye flotte bålhytte, nyslået 
græsplæne og fint revet gårdsplads m.m.
 
ET STORT 1000 TAK fra os alle ved Hjarup-spej-
derne til Mary og Erik Sørensen, for det er jeres 
fortjeneste, og vi sætter rigtig stort pris på det. 

Vores nye hjemmeside: Hjarup.gruppesite.dk er 
nu klar. Tusind tak til vores seniorspejder Mag-
nus, der er vores webmaster på hjemmesiden. 

Tak til jer alle for nogle fantastiske stunder i 
2014 – GLÆDELIG JUL OG GODT nYTÅR og på 
gensyn i 2015.

Spejderopstart i uge 2 og HUSK nYE MØDETIDER 
FOR BÆVERE OG ULVE. 

Se vigtigere datoer  
i sidste Budstikken.  
De kommer  
også på vores  
hjemmeside. 

Trækningsliste kFuM spejdernes julestue,  
d. 29. november 2014:
Gul serie: 55 – 17 – 23 – 146 – 99 – 171 – 18
rød serie: 155 – 172 – 150 – 86 – 14 – 50 – 6
Grøn serie: 15 – 77 – 109 – 7 – 199 – 92 – 121
Blå serie: 23 – 99 – 117 – 26 – 34 – 46 – 175
Orange serie: 166 – 87 – 118 – 5 – 50 – 59 – 180

Vinder af nitte gevinst: Thit Marie

Gevinster kan afhentes hos Mary Hansen,  
Toften 10, Hjarup, tlf. 7559 4064 senest  
31. december 2014.

Spejderuniformer: Hvis I har spejderuniformer 
til salg eller gerne vil købe spejderuniformer 
eller andet fra 55 grader nord, så er det Lene 
Svendsen I skal kontakte på 2083 2542
Det gælder også, hvis I gerne vil bytte uni-
formsstørrelse – det er en ekstra service, som 
Lene tilbyder, da den nye uniform lader vente 
på sig, og der næsten ikke er flere gamle uni-
former tilbage. Jeg beklager, at jeg kom til at 
skrive fejl i sidste Budstikken. 
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kFuM Spejderne  
i Hjarup

takker vores sponsorer for støtten til julestuen 
2014 – i var med til at fik et rigtig flot overskud 

på årets julestue. 

• Danish Air Transport
• Kim Pallesen Byg
• Tømrermester Arne Flugt Sørensen
• Entreprenørgården Syd
• Krabbe Friis Bondegårdsferie
• Frisør By Rasmussen
• Isabella Coiffure
• Fynske Bank
• Vamdrup Papir og Legetøj
• Lunderskov Pizzeria
• Danbolig
• Middelfart Sparekasse
• Frøs Herred Sparekasse
• Preben Z. Jensen
• Hjarup Maskinfabrik
• TNT
• Teknidan
• Asbjøns
• Daarbaak
• Tresu Group
• Cassiopeia
• Klippegården
• Lavabo
• Tofts Blomster
• Boleto Aps
• Pure Culture
• Lund & Mus
• AB Electric A/S
• Guldbageren 
• Nordea
• OK
• JYSK 
• Shell
• Migatronic
• Hassing A/S
• Kansas
• Lemvigh-Müller
• Dankemi

Tak for hjælpen til alle vore sponsorer, frivillige, 
spejdere og ledere for deres fantastiske indsats.
Vi omsatte for godt 23.000 og fik et overskud på 
lige knap 19.000 kr. – helt fantastisk. Tak til alle 
jer, der støttede os til dette års julestue. 

Vi ønsker alle en glædelig jul samt et godt og 
lykkebringende nytår



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



25

Omtalt i oktober nummeret.

Der har nu været afholdt orienteringsmøder i 
Skanderup og Vester nebel. Fremmødet har ikke 
været som forventet, hvorfor det er besluttet, 
at der fremover ikke afholdes borgermøder om 
emnet. Hjarup er dog stadig i spil, blot med en 
ændret fremgangsmåde. 

Forudgående skal der skabes aktivitet om emnet 
i område, hvilket skal gøres ved at samle en 
gruppe af interesserede. Derved vil man sikre en 
bredere opbakning til projektet.

Efterfølgende deltager gruppen i et dialogmøde 
på forvaltningen, hvor det videre forløb så afta-
les. 

Derfor – hvis vi her i Hjarup vil have et borger-
møde om, hvordan vi gør vores boliger energi-
rigtige, skal vi have samlet en gruppe.
Er du interesseret i at deltage, så kontakt mig 
inden 17. januar 2015.

Birgit Jørgensen · Østergårdsvej 12  
bj.hjarup@gmail.com · tlf. 75 59 40 54  
Landsbyrepræsentant i Kontaktforum

info fra kontaktforum i kolding kommune

energirigtig landsby 

Dagpleje i  
Hjarup

Jeg kan i foråret 2015 kalde mig pædagogisk assistent, 
og drømmer derefter om at starte min egen dagpleje – 
Liselottes dagpleje.
Mit navn er Liselotte Dejgaard Poulsen, og jeg har 7 års 
erfaring fra den kommunale dagpleje.
Jeg samler på de små børns smil og glæde i en hverdag 
tilpasset barnets behov, så I som forældre trygt kan afle-
vere jeres lille guldklump.
I min dagpleje er der stor fokus på omsorg, nærvær og 
barnets personlige udvikling gennem  leg og udeliv, krea-
tivitet og musik.
Tag et kig på min hjemmeside  
www.dagplejer-hjarup.dk 
Der er stadig mulighed for plads pr. 1. april eller derefter.
 
Jeg glæder mig til at høre fra jer.
Liselotte Dejgaard Poulsen, Hjarup.  

Gavekort  
til salg 

Gavekort til  
Isabella Coiffure,  
frisør i Ødis, på 350 kr.  
sælges for 250 kr.
Susanne T. 
Østergård,  
Mobil 60403511
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Landsbypuljen er nu på 2.000.000 kr. og er der, 
her i Hjarup, ideer til et fælles projekt, kan vi 
nu søge midler fra puljen. Sidste frist for mod-
tagelse af ansøgninger på forvaltningen er den. 
12. januar

Alle ansøgninger gennemgås i Kontaktforum. 
Her udarbejdes en prioritering som anbefales 
over for Landsbyforum. Endelig godkendelse af 
bevillingerne afgøres i Miljøudvalget.

udvælgelseskriterierne:
Synlig forskønnelse af landsbyernes miljø er 
politisk højt prioriteret og 
• 1.  prioritet er projekter der forskønner lokal-

området og/eller forbedre opholdsarealer, 
torve og pladser.

• 2.  prioritet, projekter der er udviklende for 
lokalområdet og fremmer fællesskabet.

• 3.  prioritet er nyanskaffelser/indkøb. 

Ansøgningsvejledning: 
Beskrivelse af projekt og formål
• Formål og vision (evt. del af større projekt).
• Foto af lokaliteten, bygning etc.
• Kort som viser beliggenheden.
•  Beskrivelse af egen indsats, både anlæg og 

drift
• Evt. materialebeskrivelse.
• Regnskab, ved ansøgning til forsamlingshus.
 
Budget 
• Overslag i hele kr. uden moms. 
• Oplysning om fonde/puljer der evt. er søgt.

Ansøgning: 
Fremsendes af landsbyens repræsentant i Kon-
taktforum.
• Stiles til  Kolding kommunes Landsbyforum
 By- og Udviklingsforvaltningen, 
 Att.: Rita Larsen

• Faktura  Alle fakturaer fremsendes elektro-
nisk til forvaltningen, med landsby-
ens navn, projekt, EAnnr. og lands-
by-repræsentantens navn.

 EAnnr. oplyses ved bevilling

Ved større projekter anbefales det at få udarbej-
det en helhedsløsning. Det har flere landsbyer 
benyttet sig af i år og de har nu fået nogle me-
get spændende områder, parker og pladser. Det 
er meget anderledes løsninger vi ser i år og jeg 
vil anbefale, at vi også gør brug af den kreative 
landskabsarkitekt fra Kolding kommunen. Der 
kan søges midler til projekteringen. 
Kontakt mig for nærmere oplysninger.

  
Ansøgninger med bilag sendes til; 
bj.hjarup@gmail.com eller afleveres her på 
østergårdsvej 12, senest den 9. januar.

Birgit Jørgensen,  
tlf. 75 59 40 54 (aften), 61 54 18 50
Landsbyrepræsentant i Kontaktforum

Landsbypuljen 2015
u/kontaktforum for landsbyerne i kolding 
kommune

26
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Trafik-
farlige 
veje 
Af Lene og Knud Petersen, Klebækvej 23

Vil blot fortælle, at efter den seneste 
trafiktælling der har været, er følgende 
strækninger blevet erklæret trafikfarlige 
af politiet, og desværre er der jo ingen 
cykelstier på disse strækninger og heller 
ingen udsigt til at det kommer :( 
 
Følgende veje er herefter blevet erklæret 
trafikfarlige:
•  klebækvej (Skanderup-Hjarup Forbunds-

skole), fra Gl. Lunderskovvej til nr. 23,  0. 
– 6. klasse hele året

•  kirkevejen (Kongsbjergskolen) fra rund-
kørslen ved Gl. Lunderskovvej til nagbøl 
kirkevej, 0. – 3. klasse hele året, samt 4. – 
6. klasse i perioden okt./marts, incl.  

Lad os hjælpe hinanden i denne mørke tid 
og huske:
 
• Lys på cyklen
• Refleksvest
• Lommelygte i hånden
• Cykelhjelm – gerne med refleks og lys.
 
Gælder også selvom der er cykelsti. 
 
En mørk hund, eller barn uden lys og med 
mørkt tøj er næsten umuligt at se, så lad 
os hjælpe hinanden og passe godt på dem, 
vi har kær og sørge for, at vi alle kan ses i 
mørket. 

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

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

„MASKINBRODERI”
v/Gerda Jensen

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

www.skovhojmaskinbroderi.dk

SKOVHØJ LOGO



Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe

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

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

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

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

Oplag: Ca. 630 stk.
Opsætning: Lund&Mus Grafisk Design, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup, mobil 2425 2266
Trykkeri: InPrint, Kolding
Deadlines i 2015: 19. februar, 23. april, 18 juni, 20. august, 22. oktober og 10. december.
Generalforsamling: 7. maj

Forsiden: 6. klasse og  
afgangselever fra H-klas-
sen opfører Luciaoptog I 

Valgmenighedskirken


