
•  SHIF starter op med nye hold

• Halmøde trak mange deltagere

• Åbent Værested starter op igen

• Børneloppemarked i Skanderup

N r .  1 6 9 / 4  2 6 .  å r g a N g  a U g U S T  2 0 1 3

BUd
s t i k k e n

Lokalblad  

for  

Skanderup 

Hjarup

gelballe



2

Nyt fra Skanderup
 /Gelballe

Loppemarkedet afholdes søndag den 8. septem-
ber fra klokken 10-14. 

Det er gratis at deltage i børneloppemarkedet 
og man skal ikke tilmelde sig, men komme på 
dagen. Man skal selv medbringe evt. tæppe, 
bord m.v.

Adressen er:

Skanderup Ny Friskole
Kastanie Alle 44
Skanderup
6640 Lunderskov

Børneloppemarked på Skanderup  
Ny Friskole

Af Marianne

Vejrguderne havde til sinde at holde spændingen 
til det sidste, men omkring kl 18.00 var det som 
om, at de trods alt ville lade os sende heksen af 
sted uden regn, men med særdeles god fart. 

I omegnen af 110 voksne og børn havde fundet 
vejen til legepladsen ved Enghaven, hvor de 
hørte efterskolens forstander Rune Peitersens 
båltale. Talen i år rummede både tidligere års 
erfaring med en hårdt prøvet pedel og tændvæ-
ske, til en snak om Skanderup, et hjemsted hvor 
vi ikke er ens, men hvor vi hører hjemme. En 
dejlig hyldest til vores by, og tak for de fine ord.

Der blev drukket kaffe, spist kage, og det ville 
være blevet en lang aften, hvis ikke det var for 

mandags truende fremfærd. Slutningen må stå 
ved et citat fra talen: ”forud venter sommerferie, 
jordbær og lyse nætter. Husk at holde hinanden 
i hånden og kysse lidt”.

Sikke en sommer!
Landsbyforeningen 

”Hver by har sin heks, hvert sogn sine trolde”, ja vi har da et par stykker tilbage endnu!

Skt. Hans aften i Enghaven i Skanderup
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Af Elsa Baun Jensen, Gelballe

Kan du li’ mudder, skovstier og hyggeligt sam-
vær – på cykel ?

Samtidig med at du er pige, er ejer af en 
mountainbike og har lyst til at cykle Hjarup-
Skanderup-Gelballe samt omegnen tyndt – så er 
det nu, du skal læse videre.

Vi er en flok piger, som har investeret i en 
mountainbike, vi har alle forskellige modeller, 
konditionsniveauer og målsætninger, så alle kan 
være med. Men hovedtemaet er, at vi skal have 
det hyggeligt, når vi kører sammen og at det er 
sjovt at opdage nye steder, hvor man kan køre 
på 2 hjul.

Det er ganske gratis at køre med. Vi mødes hver 
tirsdag kl. 18.30 enten i Gelballe, Skanderup eller 
Hjarup og som regel bliver det også til en tur el-
ler to i løbet af weekenden.

Oplys din e-mail adresse eller mobilnr., hvis du 
vil være med, så plejer vi at informere rundt om, 
hvor vi kører fra og hvornår.

Kan du li’ mudder,  
skovstier og hyggeligt 
samvær – på cykel ?

De lokale kontaktpersoner er:
• Jette Sundahl, Gelballe, mobil 6060 6709
•  Kisser Rungholm, Hjarup, kisser@dat.dk, 

mobil 4058 3726
•  Elsa Baun Jensen, Gelballe, elb@bdo.dk, 

mobil 2064 5614
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Af Familien Frank-Jessen, Gelballe

I den forgangne weekend har Kolding Musiksko-
le haft besøg af deres venskabsskole fra Japan:
Anjo Gauken Wind Band

Anjo Gauken Wind Band er et blæser band, der 
er et kombineret High school og musikskole-
band. Undervisningen består af ca. 10-12 timer´s 
kombineret undervisning daglig.

Anjo Gauken High School Wind Band har flere 
gange været Japanske mestre blandt High 
Schools, og turen til Danmark er en del af forbe-
redelserne til Japanmesterskaberne, der starter 
næste weekend.

Der har i alt været ca. 70 elever på besøg i Dan-
mark sammen med deres ledere, og alle elever 
har været indkvarteret i private hjem. I den for-
bindelse vil jeg fortælle lidt om vores oplevelser i 
forbindelse med deres besøg da vi havde sagt ja 
til at huse 4 elever.

En stor kulturel omvæltning ventede os de næ-
ste dage, men så stor var vi nok ikke lige forbe-
redt på.

4 piger i alderen 15-17 år, hvor de 3 stort set ikke 
kan hverken forstå eller snakke engelsk, og den 
ene tilbageværende kun kunne meget meget 
lidt engelsk i tale og havde utrolig svært ved 
ar forstå engelsk, så det har været en kæmpe 
udfordring for os at kommunikere, men alle 
piger blev mætte, fik bad og sov behagelig (tror 
vi nok).
 
Med et program der var sammensat af stort set 
11 timers aktivitet hver dag var det med at ud-
nytte den tid, vi havde sammen med dem til at 
vise dem den danske mentalitet, mad, og måden 
at leve på i Danmark, så vi har fyldt på, så godt 
vi kunne, og vores 3 børn har haft stor glæde af 
at møde en anden kultur, trods sprog komplika-
tioner.

Fredag eftermiddag skulle vi hente vores elever 
på Kolding Musikskole kl. 17.45. Alle ventede 
forventningsfuldt ,da Wind Bandet var kommet 
fra Sjælland om formiddagen og skulle naturlig-
vis øve hele Fredag eftermiddag. 

Efter modtagelse af de respektive elever uden-
for musikskolen gik turen til rådhuset til officiel 
modtagelse af borgmester Jørn Pedersen.
Da modtagelse var veloverstået med sodavand 
og honningkager, gik turen hjem til vores hus. 
Jeg tror faktisk, de troede, vi skulle på skovtur 
eller noget, da de så noget forundret på naturen 
og turen hjem til Gelballe. De blev dog positiv 
overraskede, da de så huset fra vejen og heste-
ne, der gik på marken.

Efter at være faldet lidt til ro stod aftensmaden 
på flæskesteg, brune kartofler, brun sovs og rød-
kål. Svaret var ”Jummie”, altså lækkert. De var 
dog ret beskedne med at tage for sig. Til dessert 
var der koldskål med kammerjunkere, og nu var 
det ”Jummie, Jummie”, og der blev spist. Fredag 
aften gik med lidt snak og fremvisning af dyr. Vi 
spurgte, om de skulle i bad, men hvem vidste på 
det tidspunkt vi spurgte (kl. 22) at de hver især 
ville tage ca. 30 minutter om at være i bad, og 
dermed være færdig kl. 00.00, for at gå i seng kl. 
0030.

Lørdag morgen skulle eleverne være på Mu-
sikskolen igen kl. 0900, dvs. de blev vækket kl. 
07.30. Vi havde forberedt dansk morgenmad 
med forskellige slags ost, 3 forskellige slags brød, 
pålæschokolade, nutella, og marmelade, samt 
yoghurt, for vi vidste ikke hvad de ville spise. 
Men med tallerkenen fuld af forskellig brød, 
vidste vi godt hvad der skulle serveres dagen 
efter. Brød med pålægs chokolade, nutella, og 
skæreost, dog hver for sig. Osten, ikke så meget 
for smagen, men charmen ved at skære et stykke 
ost med ostehøvlen, var et stort hit. 

Madpakke, hmmmmm. Hvad skal man finde på. 
Vi havde købt nogen baguetter som vi havde 

Besøg fra Japan til Gelballe!
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varmet og sat forskelligt pålæg frem og salat 
tomat og agurker. Hvad siger i til et stykke ba-
guette med et salatblad, et stykke skinke med 2 
skiver kyllingepølse, et par skiver æg og en skive 
ost ovenpå, og lidt dressing, så har man frokost 
sammen med en lille juice. Velbekomme.

Turen gik Lørdag til Musikskolen kl. 0900 hvor 
de straks skulle genoptage øvningen, hvorefter 
turen gik til gågaden i Kolding midtby hvor de 
skulle gå parade kl. 1100. (Søg Kolding Musik-
skole på facebook og se billeder) Da paraden var 
slut, skulle de igen på musikskolen for at øve.

Eleverne skulle hentes kl. 1645 og køres til 
Geografisk have til en rundvisning. MEN diri-
genten havde en anden mening, så han sendte 
en repræsentant udenfor for at hente os, og de 
fremmødte værtsfamilier troede, at vi skulle i 
salen for at hente eleverne, men vi skulle ind og 
høre musik. Så måtte de, der stod ved Geogra-
fisk have, bare vente på vores ankomst. 3 glade 
numre for fuld musik, og klokken blev 1720 
inden vi kom af sted, men ingen hastværk. En 
hurtig lille tur i Geografisk have til kl. 1900, hvor 
vi igen kørte til vores hjem.

Vi vidste godt, at hvis vi var for høflige og spurgte 
om de ville ride, ville svaret nok blive nej, så de 
fik ikke valget. Lige ind af døren, besked om at 
tage alm. tøj på (Mathilde havde fundet størrelser 
der passede dem, hendes eget), og de havde også 
selv noget. På med gummistøvler og ellers op på 
hesten til en trækketur rundt i folden. De var ikke 
lige glade for det alle 4, men efter lidt tid var det 
OK. Efter rideturen, i haven stod trampolinen 
for tur, men hvad var det ??. De havde aldrig set 
eller prøvet en sådan, men de tilpassede sig lyn 
hurtigt, så det fik de snart lært. Vi viste dem til 
hønsehuset og de fik lov at fiske æg frem under 
en liggende høne, og der blev gjort store øjne, da 
de kunne mærke, at de var helt varme.

En tur i køkkenhaven blev det også til. De smag-
te både ribs og solbær, og de lignede nogen 

der havde taget en bid af en citron, men sagde 
alligevel ”Thank you”. Da vi kom til drivhuset 
kunne den mest stille af pigerne, som ellers ikke 
kan engelsk, sige: ”I love tomatoes”. 

Nå, aftensmaden bestod Lørdag af Hakkebøf 
med bløde løg, brun sovs, kartofler og til dessert: 
Jordbærgrød. Om de kunne lide det ??. Hvis de 
ikke havde spist ret meget fredag aften, så skal 
jeg da lige love for at det blev anderledes, og 
svaret var ”Jummie, Jummie”.

Nå, men efter endt aftensmad kl. 21, insisterede 
vi på, at de skulle starte med at bade og igen 4 
x 30 minutter, sengetid kl. 0000 og på tur dagen 
efter.

Søndag morgen op samme tid som lørdag. Puha 
en sej kamp at få dem i gang. De skulle være 
på Musikskolen 0840 for at køre med bus til 
Legoland, hvor de skulle lave parade kl. 11.00, 
men det tog laaaang tid at spise, og få tøj på, 
så det var lige før, de var kommet for sent, men 
de nåede det. Efter paraden i Legoland på ca. 1 
time havde de 2 timer på egen hånd, inden de 
tog bussen til Kolding Teater. Her havde de øvet 
i en god time sammen med Kolding Musikskoles 
Junior Wind Band, hvorefter der var koncert kl. 
16.30.

De øver rigtig meget til daglig, og de fik en ud-
fordring, fordi det musik der var valgt, de skulle 
spille sammen med Junior Wind Bandet, var bl.a. 
et stykke som de overhovedet ikke kendte, men 
lærte stykket i løbet af den tid de øvede sam-
men. Imponerende.

De gav en kanon koncert med en opstart som 
var meget stilren og stringent, hvorefter elever-
ne blev mere og mere løsslupne, med bl.a. op-
visning af nogle af drengene der lavede et super 
flot danse show, og med elever der swingede til 
musikken og gav den fuld gas. Alt i alt en super 
flot iscenesat og super velspillet koncert.

Besøg fra Japan til Gelballe!

Fortsættes ...
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Vi havde fået at vide, at efter koncerten ville det 
tage ca. 20 minutter ekstra at pakke ned, så da 
koncerten var slut kl. 1720 regnede vi med at 
komme derfra ca. kl. 1800, men at pakke blæser 
instrumenter, trommer, diverse slagtøj osv. ned 
i bobleplast og efterfølgende i kasser, tager lidt 
tid, så kl. 1900 kørte vi fra teatret.

Meningen var egentlig at de skulle hjem til os, 
spise og i god tid i seng, men vi blev klogere. De 
4 søde japanske piger havde nu sluppet meget 
af det yderst velopdragne og var blevet mere 
glade, snaksaglige og underholdende, typisk 
når nu de skulle hjem mandag. Menuen stod på 
fiskefrikadeller med remoulade og citron, med 
nyopgravede kartofler med smør. Til dessert 
hjemmelavet is og nøddekage. Så blev der spist 
aftensmad, så meget, at de trods deres egen vilje 
måtte levne på tallerkenen af det, de havde øst 
op. Udfordring: Vi ville give dem valget mel-
lem den store morgen komplet og den hurtige 
yougurt for at evt. kunne sove 15-30 minutter 
ekstra, og Nina måtte finde sine store pædagogi-
ske evner frem med at hente maden og forklare 
via Ipad med tegninger, hvad vi mente, og langt 
om længe forstod de det. Næste udfordring: De 
skulle pakke deres kufferter inden de lagde sig 
til at sove, for de skulle tidlig op mandag.

Så blev det badetid, og vi forklarede dem på 
tegnesprog at det skulle være ”quick shower”, 
men jeg tror ikke de rigtig forstod, hvad der blev 
sagt, fordi det var igen 4 x 30 minutter.
Gab, kl. var igen 23.30.

Mandag morgen 0330 ringer vores vækkeur. Pi-
gerne skal være på musikskolen kl. senest 04.45, 

så vi står op laver morgenmad klar til dem og 
vækker dem 0345. Der er ikke meget liv i dem. 
Vi havde smurt madpakker til dem og gav dem 
hver én, og de så helt lykkelige ud over, at de 
ikke skulle til det også, inden de skulle af sted. 
Alt var klart på deres værelse. Børste tænder, 
tage rejse tøj på, pakke kuffert, og klar til af-
gang.

0415 er 4 piger klar til afgang til Kolding med 
ankomst til Musikskolen som de første. Dejligt, 
så vidste de, at de nåede det, og der var et let-
telsens suk fra bilen.

Ankomst af alle elever, omlæsning af instrumen-
ter til rejsebussen, og afrejse planlagt til kl. 0500. 
UPS, der er 2 elever der mangler deres pas !!!!. 
Tømmer bussen for bagage, da deres kufferter 
er nederst, og de finder selvfølgelig deres pas. 
Pyyyyyha, så kan de komme videre.

En vemodigt afsked med 4 skønne tøser og alle 
deres musikvenner.

Alt i alt en utrolig dejlig oplevelse, med mange 
nye inspirationer og indtryk fra en helt anden 
verden.
 

 



7

Koncert for Afrika
Af Hans Erik Mogensen, Pioner Afrika

Pioner Afrika har netop afholdt en koncert til 
fordel for vores landbrugsprojekter i Burkina 
Faso.  Til koncerten d. 15.8. i Valgmenighedskir-
ken mødt der 54 personer op.

Vi fik leveret nogle flotte toner fra deres stren-
geinstrumenter: Violin og det afrikanske instru-
ment KORA.

Maria fra Lybeck og Prudence DAH  fra Burkina 
Faso leverede musikken, og vi så en lille film Leif 
& Compagni på Orlov og den lidt skøre "Gan-
gnamStyle"

Derudover fik vi leveret en flot præstation af 
Kolding Mandskor, så alt i alt var det vældig flot 
og godt.
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Nyt fra Hjarup

Af Kirsten Rungholm

Vi starter nyt løbehold op fra bunden af 
Mandag d. 9. september og mandag d. 16. sep-
tember 2013 – kl. 17.00
fra Mejeriet i Hjarup, Hjarup byvej 16, Hjarup, 
6580 Vamdrup.

Du kan få hjælp til at komme i gang, der er mu-
lighed for at få en løbemakker og du kan få et 
løbeprogram at træne efter. Efter 12 uger er du 

i stand til at løbe ca. 30 minutter eller 5 km uden 
pause. Vi løber hver mandag kl. 17.00.

Bare mød op eller ring 4058 3726 eller mail kis-
ser@dat.dk for yderligere oplysninger. 
Det koster gratis.

På samme datoer starter vi hold op for let øvede, 
der vil træne op til at løbe ca. 1 time eller 10 km 
uden pause. Så har du lidt løbeerfaring, er dette 
holdet for dig.

Har du aldrig løbet før?  
Eller har dine løbesko haft fri hele sommeren?  
Har du lyst til at komme i gang med at løbe?
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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

Stafet 
for livet 
31/8 – 1/9 2013

Af Peter Kjær

Igen i år stiller Hjarup runners med et hold til 
Stafet for livet. Mange var med sidste år og vi 
håber på at endnu flere vil deltage i år.

Stafetten starter lørdag klokken 10.00 og slutter 
søndag klokken 10.00. Stafetten holdes i gang 
alle 24 timer, men der er selvfølgelig ikke no-
gen, som løber 24 timer. Når du tilmelder dig på 
www.stafetforlivet.dk/soeg?q=Hjarup+runners 
kontakter du efterfølgende undertegnede og af-
taler, hvornår du kunne tænke dig at løbe. Hvor 
meget vi skal løbe/gå afhænger af hvor mange 
deltagere, vi er på holdet, men der skal meget 
gerne være minimum 20 deltagere.

Det koster 100,- kroner at tilmelde sig, så har du 
allerede støttet sagen.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen 
til at kontakte mig på mail petersunivers@gmail.
com eller telefon 4199 5241.
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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

Værestedet i Hjarup, som er et tilbud til unge, der 
går i fjerde til syvende klasse, har lidt under lidt 
trange kår i den gamle privatbolig i den tidli-
gere brugs i Hjarup. Nu er det lykkedes at bytte 
lejligheden ud med butiksdelen, så de unge men-
nesker har fået dobbelt så meget plads at boltre 
sig på. Istandsættelsen har kun kunnet lade sig 
gøre ved en frivillig indsats fra forældre og andre 
lokale borgere.

- Det var tiltrængt med mere plads, fortæller 
Arne Olesen, der er daglig leder af værestedet. 
Vi har 35 medlemmer, og selv om ikke alle møder 
hver dag, så var pladsen meget trang.

Nu er det blevet muligt at etablere indendørs 
hockey og basketball, ligesom pigerne har fået 
deres eget rum.

Værestedet begyndte for fem år siden som et 
privat initiativ under idrætsforeningen og drives 
nu ved hjælp af brugerbetaling og et kommunalt 
tilskud. Der er åbent dagligt kl. 13-17.

- Og det er billigt at have sit barn i Værestedet, 
understreger Arne Olesen. Det koster kun 425 kr. 
pr. måned, og det er samme pris , uanset om hus-
standen har ét eller flere børn tilmeldt.

Trods det lave budget serverer Værestedet rug-
brød, saft og frugt hver dag.

Udendørs råder Værestedet over trampolin, bold-
bane og bålhytte.

Værestedet ledes af Arne Olesen, som kan kon-
taktes på mobil 30590383

Værestedet er flyttet  
i nye lokaler
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Af Else-Marie Wind-Friis 

Så er sommerpausen næsten forbi og det er tid 
til at sætte datoerne med cafe eftermiddage ind i 
kalenderen.

Vi håber, I alle har haft en god sommer, og vores 
program for efteråret ser således ud:

Vi har første cafe dag mandag, den 7. oktober, 
hvor Lene Riis Andreasen, Kolding – tidligere 
Hjarup - kommer og fortæller om sin tid som 
Karolinepige. 

Mandag, den 4. november får cafe’en besøg af 
tidligere skoleinspektør på Forbundsskolen Johan 
Helms, og mandag, den 2. december læser Inger 
Neumärker en julehistorie og vi spiller pakkespil.

Cafe’en holder åben, som den plejer, nemlig fra 
kl. 14.00 til kl. 16.00 og alle voksne er velkomne.
Det kræver ingen tilmelding, hvis man har lyst til 
at deltage, kommer man bare kl. 14.00.

Det er gratis at være med, men kaffe og kage 
koster 25,- kr hvoraf de 10,- kr går til varmebidrag 
til Mejeriet.

På gensyn den 7. oktober!

Hilsen fra ”kaffeholdet”
Inger, Jenny, Ester, Johanne og Else-Marie

 September-oktober 2013
 Fredage kl. 16.00-17.30

6. september  Vi laver æblegelé til høst-
gudstjenesten og leger ude

  

13. september  Vi pynter æblegeléglas
  

20. september  Store bagedag 
Forældrecafé 
Alle forældre er meget 
velkomne til at nyde en kop 
kaffe og en snak i køkkenet.

  

Søndag
22. september  Høstgudstjeneste 

Vi håber at se mange Farve-
ladebørn og deres forældre.

  

27. september  Vi skal i Arena Syd og høre 
”Sigurd fortæller bibelhisto-
rie 3” Afgang fra Farvela-
den: 15.00 
Tilmelding nødvendig

  

4. oktober  Bolsjekogeri
  

11. oktober  Vi laver fantastiske skulptu-
rer i skum 

  

18. oktober  Efterårsferie
  

25. 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, kom-
mer til kirken kl. 17.00, hvor 
der afholdes gudstjeneste. 
Efter den korte gudstjene-
ste er alle velkomne til at 
spise med i Kirkeladen.  
Det koster 20 kr. pr. person.

Cafe-
eftermiddage

Program for 
Farveladen 
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Af Inge Friis

Velkommen til Hjarups pensionister + alle andre 
interesserede.

Onsdag den 4. september kl. 9.30 mødes vi igen 
efter en lang og varm sommer. 

Vi er så heldige, at vi stadig kan bruge Væreste-
dets lokaler, der her efter sommerferien tæller 
mange flere m2. Dejligt, at vi kan flytte med ind i 
de ”gamle” butikslokaler, hvor der er lys, luft og 
god plads til alle. Det er bare blevet så flot.

Vi har været heldige på flere måder, idet vi før 
sommerferien fik en portion af VUCs ”aflagte” 
pc’er sponsoreret, de er nu sat op, og der er in-
stalleret Office pakker på dem. Disse pakker blev 
doneret af Microsoft, så det er også rigtig godt.
Selvfølgelig kan vi også stadig medbringe vores 
egne ”bærbare”.

Det var lidt om it-situationen. Men vi regner 
selvfølgelig også med, at der stadig skal spilles, 
strikkes, udveksles gode idéer og ikke mindst: 
drikkes kaffe og snakkes.

Vi mødes første gang onsdag den 4. september, 
hvor vi ved fælles hjælp finder ud af, hvordan vi 
fylder vores onsdagstimer bedst.

Vel mødt!

Af Bodil Høeg

Da jeg flyttede til Hjarup for snart 12 år siden, 
var Anna Brink få dage efter vores indflytning, 
den første person fra Landsbyforeningen til at 
byde os velkommen med en buket blomster og 
en forespørgsel på at tegne et medlemskab af 
Landsbyforeningen.

Anna trådte ud af Landsbyforeningens bestyrelse 
for et par år siden efter 25 år som bestyrelses-
medlem. Men dermed ophørte ikke det frivillige 
arbejde. Anna er stadig meget aktiv og hjælper 
alle vegne, for som hun siger, ”Det er noget, der 
kendetegner Hjarup, at vi da hjælper hinanden 
her i landsbyen”. Det er i hvert fald noget, der 
kendetegner Anna Brink. For Anna er en flit-
tig hjælper, hun er stadig meget aktiv og i fuld 
vigør. Anna er ikke bange for at prøve noget nyt, 
om det er at lære at spille billiard, arbejde med 
computer, køre motorcykel eller flyve helikopter. 
Anna er frisk og det gode helbred tillader hende 
at være så aktiv.

Åbent værested 
– onsdag formiddag

Anna Brink har fej-
ret rund fødselsdag

Åbent værested har åbent  
følgende dage kl. 9.30 – ca. 12

• onsdag 4/9
• onsdag 11/9
• onsdag 18/9
• onsdag 25/9

• onsdag 2/10
• onsdag 9/10
• onsdag 16/10
• onsdag 23/10
• onsdag 30/10
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Af Gerda Petersen, på stiudvalgets vegne

I fint sensommervejr torsdag d. 22. august mødte 
ca. 40 deltagere fra Hjarup og omegn op på 
Elisalund. En tur vi havde ventet spændt på, da 
vejret har stor betydning ved et sådant arrange-
ment!

Efter velkomsten fortalte Hans Kjeld om Eli-
salunds historie, som kun kan føres tilbage til 
dens bygning i 1856. Den korte historie til trods, 
var den ikke mindre spændende. Rigmor Strårup 
og Johs. Friis, som begge har forsket i Hjarups 

historie, havde givet Hans Kjeld inspiration til en 
levende beretning. Elisalund ejes i dag af Anders 
Schou.

Herefter gik turen gennem Elisalunds smukke 
have og skov til en af de nyetablerede søer bag 
gården. Her fortalte Hans Kjeld om de 3 søer, 
der blev dannet i forbindelse med naturgenop-
retningen i Vådområdet. Vi hørte om, hvordan 
beplantningen om søerne viste vandets beskaf-
fenhed og dermed dyrelivet i søerne.

Turen gik videre til Grænseminde, hvor Peter 
Jensen tog imod og fortalte om en vildtremise, 
han havde tilplantet på et areal øst for gården. 
For os ikke-jægere var det spændende at høre 
om, hvordan en bestemt beplantning på det 
rigtige sted kan være medvirkende til, at fasaner, 
agerhøns og andet vildt stortrives i området.

Den medbragte kaffe blev nydt i den smukke 
have. Mens vi nød kaffen, overraskede Peter 
med en stemningsfuld jagthornsfanfare med 
tilknytning til vort netop overståede besøg på 
Elisalund og Schou familien. 

Vi hastede videre til Fløjbjerg Bæk og her fortal-
te Thomas Buhl, Skovly om udlægning af gyde-
grus, så bækørreden kunne gyde her og hvilke 
betingelser, der er knyttet til vandet.

Sidste punkt på programmet var besøget ved 
”Peters sø”, som ligger i et smukt og roligt om-
råde. Her kunne Peter fortælle om det kæmpe-
arbejde, der lå bag etableringen af søen, så den 
faldt naturlig ind i omgivelserne, og om hvilke 
fisk, der kunne fanges i søen. Søen har ofte be-
søg af svaner, der nyder stilheden.

Det blev sent og tusmørket faldet på, før vi 
kunne slutte en god aften, der udvidede vores 
kendskab til Hjarup og omegn.

Sensommertur i 
Hjarup syd
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Uge 36 2. september til 8. september Noter
Mandag d. 02.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet 

Kl. 17.15-18.45 Spejder i Hjarup: Bævere 
Kl. 19-20.30 Spejder i Hjarup: Ulvene

Tirsdag d. 03.09 Kl. 18.30 Mountainbike 
Kl. 19-21 Spejder i Hjarup: Troppen

Onsdag d. 04.09 Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 05.09

Fredag d. 06.09 Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 07.09

Søndag d. 08.09 Kl. 10.00-14.00 Børneloppemarked på Skanderup Ny Friskole

Uge 37 9. september til 15. september Noter
Mandag d. 09.09. Kl. 17.00  Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet.  

Opstart af nyt løbehold

Tirsdag d. 10.09. Kl. 16.45 "Vi har brug for en hal"-aktion i Skanderup 
Kl. 18.30 Mountainbike

Onsdag d. 11.09. Kl. 9.30 Åbent Værested i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 12.09.

Fredag d. 13.09. Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Hjarup

Lørdag d. 14.09. Kl. 14.00-17.00 Åben Hus for tidligere elever på Forbundsskolen  
Kl. 19.00  Fest for tidligere elever fra Forbundsskolen på Skanderup 

Efterskole 

Søndag d. 15.09.

Uge 38 16. september til 22. september Noter
Mandag d. 16.09. Kl. 16.30-17.30 Opstart Tumletrolde gymnastik på Forbundsskolen 

Kl. 17.00  Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet 
Opstart af nyt løbehold

Kl. 18.00-19.30 Opstart Volley-Herre 
Kl. xx.xx Opstart Badminton på Forbundsskolen 

Tirsdag d. 17.09. Kl. 16.30-17.30 Opstart Bordtennis på Forbundsskolen 
Kl. 18.30 Mountainbike

Onsdag d. 18.09. Kl. 16.30-17.30 Opstart Springlopperne gymnastik på Forbundsskolen 
Kl. 17.45-18.45 Opstart Springmix gymnastik på Forbundsskolen 
Kl. 9.30 Åbent Værested i Kirkeladen i Hjarup

Torsdag d. 19.09.

Fredag d. 20.09. Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Hjarup

Lørdag d. 21.09.

Søndag d. 22.09. Kl. xx Høstgudstjeneste i Hjarup

Uge 39 23. september til 29. september Noter
Mandag d. 23.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 24.09. Kl. 18.30 Mountainbike

Onsdag d. 25.09. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 26.09.

Fredag d. 27.09. Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 28.09. Kl. 18.00 Efterårsfest på Forbundsskolen

Søndag d. 29.09.

14
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Uge 40 30. september til 6. oktober Noter
Mandag d. 30.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 01.10. Kl. 18.30 Mountainbike

Onsdag d. 02.10. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 03.10.

Fredag d. 04.10. Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 05.10.

Søndag d. 06.10.

Uge 41 7. oktober til 13. oktober Noter
Mandag d. 07.10. Kl. 14.00-16.00 Café-eftermiddag i Hjarup Mejeri  

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet
Tirsdag d. 08.10. Kl. 18.30 Mountainbike

Onsdag d. 09.10. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 10.10.

Fredag d. 11.10. Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 12.10.

Søndag d. 13.10.

Uge 42 14. oktober til 20. oktober Noter
Mandag d. 14.10. Skolernes efterårsferie  

Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 15.10. Skolernes efterårsferie  
Kl. 18.30 Mountainbike

Onsdag d. 16.10. Skolernes efterårsferie  
Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 17.10. Skolernes efterårsferie 

Fredag d. 18.10. Skolernes efterårsferie  
Kl. 16.00-17.30 Farveladen holder efterårsferie

Lørdag d. 19.10.

Søndag d. 20.10.

Uge 43 21. oktober til 27. oktober Noter
Mandag d. 21.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 22.10. Kl. 18.30 Mountainbike 
Kl. 19.30-21.00 Opstart Volley-Herre på Forbundsskolen

Onsdag d. 23.10. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 24.10.

Fredag d. 25.10. Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup. Spis med Gud.

Lørdag d. 26.10.

Søndag d. 27.10.

Uge 44 28. oktober til 3. november Noter
Mandag d. 28.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners Løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 29.10. Kl. 18.30 Mountainbike

Onsdag d. 30.10. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 31.10.

Fredag d. 01.11. Kl. 16.00-17.30 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup.

Lørdag d. 02.11.

Søndag d. 03.11. B
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Indendørs aktiviteter foregår i gymnastiksalen på 
Forbundsskolen, hvis ikke andet er nævnt.  
Kontingent under 18 år kr. 325,- kontingent over 
18 år kr. 400,-

Voksen/barn: gå-alder til 3 år. Opstart tirsdag d. 
17. september kl. 16.30 – 17.30. 
Træner Rachel Nielsen 28906817.  
Kontaktperson Anne Schalech mobil 31425048

Tumletrolde 3-4 år: Opstart mandag d. 16. sep-
tember kl. 16.30 – 17.30. 
Træner Susanne Brøchner, mobil 24655817.  
Kontaktperson Jette Drejer mobil 25704046

Springlopperne 5-6 år: Opstart Onsdag d. 18. sep-
tember kl. 16.30 – 17.30  
Træner Hans Henrik Kunak mobil 20492060.  
Kontaktperson Connie Navne mobil 25867275

Springmix 7-9 år: Opstart Onsdag d. 18. septem-
ber kl. 17.45 – 18.45  
Træner Ivan Baltsersen mobil 51546172.  
Kontaktperson Connie Navne 25867275

DGi – Pilates/boldtræning: Opstart tirsdag d. 
17. september kl. 19.30 i Skanderup Ny Friskoles 
gymnastiksal.  
Træner Connie Navne mobil 25867275

Volley-herrer: Opstart tirsdag d. 22.oktober kl. 
19.30 – 21.00.  
Træner Bent Andreasen mobil 20683071

Bordtennis: Opstart mandag d. 16. september 
kl. 18.00 – 19.30 Der trænes også onsdage fra kl. 
18.30 – 20.00.  
Træner Mette Arvidsen mobil 20985889 og  
kontaktperson Louise Stub mobil 40278924

indefodbold: Indefodbold spilles i Efterskolens 
hal fra uge 43. Nærmere tidspunkter følger på 
hjemmesiden samt ved opslag på forbundsskolen. 
Kontakt person Bo Jensen mobil 41 58 59 66

Badminton: Sæson start mandag d. 16. september 
i Forbundsskolens gymnastiksal. Pris for en ugent-
lig time kr. 1.000,-. Spilletiderne er de samme med 
mindre andet oplyses.  
Tilmelding: Peder Carlsen 75594352.

Vel mødt til en ny sjov sæson med fart på!
På vegne af SHIF Connie Navne 

Vi er nu på:
www.shifsport.dk
facebook - Skanderup Hjarup Idrædtsforening

Skanderup Hjarup idrætsforening  
2013-14, www.shifsport.dk
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ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk

iNPriNT i Kolding trykker 

Budstikken 

 tlf.nr.: 7550 3131
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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
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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



20

Af Johan Helms 
 
I juniudgaven af Budstikken inviterede vi til et 
møde onsdag d. 14. august om en kommende 
hal ved Forbundsskolen og i Sjølund (vi er i et 
tæt samarbejde med Sjølund om to ens haller de 
to steder for på den måde at minimere udgif-
terne). Baggrunden for mødet skulle findes i det 
forslag til Kommuneplan for Kolding Kommune, 
som er blevet sendt i høring, og hvor en hal ved 
Forbundsskolen tilsyneladende er blevet nedpri-
oriteret (beskrevet i Budstikken i juninummeret). 
Samtidig havde vi et behov for at mærke, om 
der er opbakning til projektet, hvilket aftenen 
viste, at der er.

Vi var meget glade for, at 92 voksne mødte op 
til en aften, der var gennemsyret af opbakning 
og engagement. En gruppe af eleverne fra 6. 
kl. havde stillet sig til rådighed til at se efter de 
yngre børn, der var med, og de legede sammen 
under trygge rammer i gymnastiksalen, mens 
forældrene deltog i selve mødet. Dejligt at sko-
lens ældste elever gerne vil hjælpe til og yde en 
indsats til gavn for fællesskabet. Der var stor ros 
til de store elever fra alle, og fra det lille udvalg 
vil vi gerne rette en stor tak til dem. 

Aftenen startede med, at skoleleder Lene Brandt 
på udvalgets vegne bød velkommen, hvorefter 
Johan Helms gav en kort orientering om, hvordan 
byggeriet af en hal gradvist er rykket en smule 
nærmere, siden vi kom med i Kolding Kommune. 
Her op til budgetforhandlingerne om budget 
2014 er de to haller (i Sjølund og ved Forbunds-
skolen) fortsat på fritidsudvalgets ønskeliste til 
budget 2014 med et ønske fra initiativtagergrup-
pen (det er os) om, at kravet om, at hallen skal 
være afhængig af et ekstra salg af byggegrunde 
i Kolding Kommune, skal bortfalde. Det er kun 
et af mange forslag og ønsker til det kommende 

budget, men vi håber på og vil arbejde for, at 
politikerne vil prioritere hallerne højt. 

Hal møde på  
Forbundsskolen  
i august
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Birgitte Kragh (formand for landsbyforeningen i 
Skanderup) lagde op til et gruppearbejde, hvor 
de enkelte grupper drøftede, hvordan vi fortsat 
kan gøre politikerne opmærksomme på vores 
store ønske om en hal og derefter drøftede, hvad 
vi vil med en hal. Det blev et spændende arbejde 
med meget engagerede deltagere i grupperne, 
der efterfølgende gav en kort orientering om 
deres overvejelser og afleverede en planche, hvor 
alle idéer og overvejelser var skrevet. Samtidig 
blev mødedeltagerne bedt om at skrive sig på 
en liste, hvis de på et senere tidspunkt vil hjælpe 
med arbejdet for hallen i en eller anden sam-
menhæng. Der kom mange gode og sjove forslag, 
som udvalget nu er i gang med at sammenskrive 
og arbejde videre med. Desværre kan vi ikke nå 
at få sammenskrevet materialet til dette num-
mer af Budstikken. Alle de deltagere, der skrev 
deres mailadresse op, får en tilbagemelding med 
sammendraget af alle idéerne, når vi har fået det 

på plads. Der var rigtig mange, der skrev sig op – 
igen var det fantastisk at opleve fællesskabet, at 
vi står sammen i arbejdet. Det vil stadig være mu-
ligt at henvende sig til en af nedenstående, hvis 
du kan tilbyde en eller anden form for hjælp. Vi 
kan ikke sige, hvilke former for hjælp, vi får brug 
for, men der bliver helt sikkert behov for det. 

Peter Møller (kasserer i idrætsforeningen) 
rundede aftenen af med at takke for det store 
fremmøde og love, at vi arbejder videre med 
planerne i samarbejde med Sjølund.

På arbejdsgruppens vegne
• Birgitte Kragh (Skanderup Landsbyforening)
• Mette Løvbom (Hjarup Landsbyforening)
•  Peter Møller (Skanderup-Hjarup Idræts- 

forening)
•  Lene Brandt (Skoleleder Forbundsskolen
•  Johan Helms
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Af Lene Tonnesen

Hjarup spejderne var på sommerlejr ved TÅRN 
TRINES HUS ved Brejning. Alle tog af sted samlet 
fra Lunderskov Banegård og gik til spejderhyt-
ten.

Generelt en lejr hvor der blev gået rigtig mange 
km.

Vores tropspejdere var rigtig dygtige til at slå 
lejrplads op, lederne kunne nøjes med at vejlede 
og tjekke, at alt nu var spændt godt nok op.

En lejr hvor vi rejste verden rundt. Besøgte 
mange forskellige lande. Vi var bl.a. en tur i 
Venedig, hvor der blev lavet forskellige slags 
vandaktiviteter.

De store byggede en tømmerflåde, de små ud 
af grene, halm og plastik små ”både”, de kunne 
padle rundt i. Troppen en vand ruche bane. Det 

hele var en kæmpe succes. Desværre var den 
danske sommer ikke helt kommet frem i uge 27, 
så vandet var lidt koldt, men det lod vores spej-
dere sig ikke skræmme af.

Vi var i Østrig og stå på ski, lavede aktiviteter i 
”bjergene” – i Egypten og i Schweitz. Den varme 
mad vi fik passede til de lande, vi var i.

Vores store seniorer og tropspejdere, er rigtig 
dygtige. Fra de startede med at tænde bålet – til 
de var færdige med opvasken og alt ryddet væk, 
var der kun gået 3 timer – GODT GÅET SPEJ-
DERE.

Ulvene og Bæverne fik maden serveret og tak til 
køkkentanterne for god mad.

De var en tur i Brejning kirke og Lone N fortalte 
historien om kirken og Brejning. Vi fik også 
besøg af vores egen præst Maria, og der var 
gudstjeneste i det fri.

Nyt fra Hjarup-spejderne
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Især de yngste fik leget meget i skrænterne 
omkring stedet og de var helt vilde med at fange 
krabber, og en tur ud på hængebroen var en stor 
oplevelse.

Vores trop og senior blev sendt på HIKE – skulle 
først ned omk. Voldene ved Fredericia og bagef-
ter gå ud til den spejderhytte, de skulle overnat-
te i, det var noget af en gåtur, men alle klarede 
det med BRAVUR – de sov godt om natten i 
”bivuakken”

Den sidste aften fik spejderne taget afsked med 
Preben på behørig vis – VI VIL SAVNE DIG:

En rigtig god sommerlejr, og tak til alle lederne 
og jeres partnere der trofast gav en hånd med. 
Og TAK til alle jer fantastisk dygtige HJARUP 
SPEJDERE, det var en fornøjelse at være sammen 
med jer.

I uge 35 starter vi op igen, men VI HAR LEDER-
MANGEL: Nu er situationen meget kritisk. Skal vi 
fortsat beholde alle enheder ved HJArUP SPEJ-
DErNE SKAL vi have min. 2 ledere mere.

Vi håber meget, der er nogle forældre eller evt. 
bedsteforældre, der kunne tænke sig at være 
sammen med en flok fantastisk dejlige børn.

Vigtige datoer: 22. sept. Høst gudstjeneste og 
30. nov. Julestue.

TAK TIL SUPER BRUGSEN I VAMDRUP og alle jer, 
der støttede os med en ”mønt”, når I handlede i 
Superbrugsen.

Vi fik omk. 2.740 kr. som er ”øremærket” til bål-
udstyr til vores nye bålhytte.

Nu har vi fået alle godkendelser og tilladelser på 
plads, så håber vi, vi kan komme med mere nyt i 
næste budstikken.

Husk at støtte Superbrugsen, de støtter lokal 
samfundet.

De næste 3 mdr. kan I støtte Ødis Revyen, når I 
handler. Der er et par Hjarup folk, der er meget 
aktive i Ødis Revyen. 

Kom og prøv at være spejder – om udeli-
vet er noget for dig – ta´gerne dine foræl-
dre med første gang.
                    
Sommerferien er slut, og det betyder, at 
vi hos spejderne i Hjarup tager hul på et 
nyt år med mange spændende aktiviteter 
f.eks. bål og snobrød, lejrture, hygge med 
kammeraterne og meget mere. 
    
Opstart hos:
Bæverne (0-1 kl.):  
    Mandag d. 26. aug. kl. 17.15-18.45 
Ulvene ( 2-3 kl.): 
     Mandag d. 26. aug. kl. 19-20.30 
Troppen ( 4. kl -  ):  
    Tirsdag d. 27. aug. kl. 19-21 

Vi ses i spejderhuset – KFUM spejderne i 
Hjarup.   

Spejderuniformer
KFUM spejderne er i gang med at ”ny-
tænke” uniformerne, og der skulle eftersi-
gende komme en ny uniform i 2014. 

Derfor vil vi hos hjarup spejderne gerne 
formidle de brugte uniformer til vores 
spejdere.
(Der kan stadig købes uniformer, dog er 
der p.t. lidt ventetid på de nuværende uni-
former hos 55 nord, men det skulle være 
en levering på vej, hvis en ”ny” uniform er 
et must. )

Der bliver Lene S – der kommer til at stå 
for det. Så har du en uniform til salg – eller 
vil du købe en uniform som Lene S bestil-
ler ved 55 grader nord, er der andet du vil 
bestille, kan du også kontakte Lene S. SMS 
eller Ring til Lene S på tlf. 2083 2542.

Spejder opstart
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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

ildsjæl i Hjarup
Af Esther Jensen

Mange Tak til Mary – vandværksgrunden bliver passet og plejet af Mary. Hun er én af Hjarups ildsjæle!
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Af Susanne Thode Østergård, Skanderup

Havene fyldes med plastaffald. Store øer på stør-
relse med Frankrig og Spanien tilsammen flyder 
rundt i Stillehavet, Atlanterhavet og det Indiske 
ocean. Plast er i udgangspunktet et fantastisk 
materiale, som nemt kan genbruges, men som på 
grund af tankeløshed bliver til store øer i havene. 
Plast er ikke bionedbrydeligt. Det forsvinder ikke, 
men bliver blot til mindre og mindre partikler, 
som indgår i fødekæden og sidst kan ende på 
vores middagsbord.

Denne problematik tager Trapholt museum op. 
Trapholt museums udstilling 26. september 2013 
- 16. februar 2014 består blandt andet af 12 ton 
autentisk plastaffald fisket op ved Hawaii, og 
lægger op til debat om plasts betydning for de-
sign, designløsninger og samfundet.

Trapholt har søgt familier, som vil samle 4 ugers 
plastaffald fra en helt almindelig hverdag, og det 
bliver så en del af udstillingen. Vores husstand er 
én af de 12 familier i Kolding og omegn, som nu 

er i gang med plastaffaldsindsamling. Det bliver 
alt fra udtjente tandbørster, til løbesko, cykelslan-
ger, folier fra diverse madvarer og emballage. 

Siden vi meldte os, er min opmærksomhed på 
unødvendig plast i hverdagen blevet skærpet. 
Den citron, jeg køber i løsvægt, behøver ikke en 
pose, og jeg tager mit snusfornuftige indkøbsnet 
med til indkøbsvarerne. 

Små tiltag, ja. Men jeg er desværre ræd for, at 
bunken af 4 ugers plast alligevel bliver til et mi-
nibjerg her på matriklen. Nu ser vi. Det giver nok 
syn for sagen.

Out to Sea

Hvis du vil se mere:  
www.trapholt.dk/udstillinger/udstillinger-paa-vej/

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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Af Lene Aagaard Brandt

Skanderup-Hjarup Forbundsskole har tilbage i 
februar 2013 deltaget i en konkurrence udskrevet 
af Kræftens bekæmpelse, Realdania og Lokale & 
anlægsfonden. Konkurrencen gik på daværende 
tidspunkt ud på at udarbejde et visionsoplæg for, 
hvordan skolens udeareler kunne nytænkes.

I samarbejde med konsulenter fra Sundheds-
forvaltningen, Børne & ungeforvaltningen og 
Teknisk forvaltning udarbejdede vi på skolen et 
visionsoplæg. 105 skoler indsendte et visionsop-
læg. Ud af dem gik 17 skoler videre. Og her er vi i 
blandt.

Noget af det dommerkomitéen pegede på i 
udvælgelsen var, at vi her på Forbundsskolen har 
lavet en stor del af visionsoplægget sammen med 
børnene. Derudover hæftede komitéen sig ved, 
at vi havde et forholdsvist lille anlægsbudget i 
visionsoplægget.

Vi har nu vundet 100.000 kroner til at udarbejde 
et forslag på skitseniveau af, hvordan vi tænker 
skolens udeareal. I dette projekt er skolens ude-
areal afgrænset til den trekant, der ligger tilgroet 
mellem fodboldbanerne og Ejersmindevej.

5. klasse er udpeget til at være skolens samar-
bejdspartner med de arkitekter, som fremadrettet 
skal vejlede os i at udarbejde en skitse af drøm-
mene for udearealet. 

5. klasse har den 19. august deltaget i den første 
af en række workshops, hvor de giver deres bud 
på, hvad de mener, der skal være på gode uden-
oms arealer.

I september måned skal hele skolen deltage i et 
stjerneløb arrangeret af 5.klasse, arkitekterne og 
konsulenterne, så alle får lov at afprøve de ideer, 
der er på tegnebrættet.

Det næste der skal ske i ansøgningsprocessen er, 
at vi den 3. december skal indsende vores forslag 
på skitseniveau. Det bliver spændende, at se om 
vi vinder flere økonomiske midler til etableringen 
af ”Drøn på skolegården”.

”Drøn på skolegården” på Forbundsskolen

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

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

Tak
Skanderup Hjarup forbundsskole siger tusind 
tak for den overvældende opmærksomhed i 
forbindelse med vores 50-års jubilæum.

Tusind tak for den store interesse ved vores 
åbent hus arrangement og reception, tusind 
tak for økonomisk støtte til udgivelsen af 
jubilæumsskriftet og tusind tak for alle 
gaverne.

På skolens vegne
Skoleleder Lene Brandt
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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



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
Bestyrelsesmedlem: Lene Tonnesen, Klebækvej 23 tlf. 2118 6417
Suppleant: Ruth Lassen Jessen, Kastanie alle 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 2013: 24. oktober – 16. december

Kontingent 2013 /2014
Det koster kun 100 kr!!!

Du kan indbetale til
➜ Giro 60001995
➜ Danske Bank konto 1551 60001995 eller
➜ Sydbank konto 7040 1532364
➜  Til kasserer Bodil Høeg i en kuvert i postkassen på  

Hjarupgårdsvej 5 i Hjarup

HUSK tydelig angivelse af navn og adresse.

Mange tak for din støtte 
Forsidefoto: 

Gelballe havde besøg 
fra Japan


