
•  Kom til generalforsamling  

i Budstikken

•  Krolf sæsonen stater op igen 

– i både Skanderup og Hjarup

•  Svinedrengen og de tre  

bukkebruse var på besøg i 

Børnehaven Trekløveren

•  Nyt tiltag: Hjælp til børne-

pasning og indkøb
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Mød op og giv din mening til kende.

Generalforsamlingen indeholder 
følgende dagsorden:
 Valg af dirigent.
 Formandens beretning.
 Kassererens reviderede regnskab.
 Indkomne forslag.
 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 Valg af 2 revisorer.
 Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er:
 Kirsten Rungholm – villig til genvalg
 Inge Friis – villig til genvalg
 Alice Stub – villig til genvalg

Generalforsamling 
i Budstikken 
mandag 
den 9. maj, 
kl. 19.00 på 
Forbundsskolen

Har du brug for hjælp til indkøb og mang-
ler du en kørelejlighed til det nærmeste 
supermarked?
Vi vil forsøge at koordinere fælleskørsel  
til indkøb i enten Vamdrup eller Kolding  
– eller til et helt andet sted.
Du kan kontakte Anna Brink på telefon 
7559 4138, hvis du har brug for hjælp, eller 
hvis du gerne vil tilbyde din hjælp. 

Hjælp til indkøb/
kørelejlighed? 

H J A R U P · H J A R U P · H J A R U P
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Af Budstikkens bestyrelse

Der er med dette nummer af Budstikken et 
girokort med, så man kan forny eller nytegne et 
medlemskab af Lokalbladet Budstikken.

Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af giro-
kortet og betale et medlemskab – det koster kun 
100 kr. for et medlemskab for året 2011/2012.

Vi har et oplag på ca. 650 blade hver gang, vi 
udkommer (ca. hver anden måned – 6 gange om 
året) og vi har ca. 150 medlemmer. Vi er meget 
glade for dem, der mange år i træk har valgt at 
tegne et medlemskab – vi håber, du vil fortsætte. 

De, som ikke tidligere har været medlem, vil vi 
meget gerne byde et stort “velkommen i klub-
ben” – håber du har fornøjelse af at læse bladet.

Den gode opbakning fra mange medlemmer er 
med til, at vi i bestyrelsen synes, det stadig er 
sjovt og givende at lave bladet.

Alle er meget velkomne til at sende os indlæg 
og billeder og håber, at du vil være med til at 
præge bladet på den måde. Bladet laves af alle 
i lokalområdet, som skriver og sender indlæg til 
redaktionen – således sikrer vi, at bladet er al-
sidigt og værd at læse for så mange som muligt.

Vores trofaste annoncører og frivillige omdelere 
er af stor vigtighed for bladet, de er – ligesom 
vores medlemmer – med til at sikre bladets be-
ståen. Tak for det!

Der er d. 9. maj generalforsamling i Budstikken  
– se dagsorden på side 2. Mød op og vær med!

Budstikken – du sidder 
med bladet i hånden!

girokort vedlagt girokort vedlagt
girokort vedlagt girokort vedlagt

Husk, at du kan følge med i alt hvad der sker på

www.hjarup.dk

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  p å  t l f . :  7 5 5 9  4 0 2 1  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



4

Mandag d. 2/5 starter krolf op igen på lege- 
pladsen i Enghaven. Vi mødes kl. 19.00 til krolf, 
og bagefter er der en kop kaffe. 

Har du lyst til at spille, så mød op!

Kontaktpersoner
 Henning Christiansen, 4068 2542
 Henrik Qvist, 7559 4015

Nye spillere er velkommen
Har du lyst til at være med eller bare prøve om 
det er noget for dig, så er du velkommen til at 
møde op. Det kræver ingen tilmelding, der er 
køller og kugler, du kan låne, og det koster ikke 
noget.

KROLF i både Skanderup og Hjarup 

Krolf sæsonen starter i Skanderup  
– og her spilles hver mandag

Af Else-Marie Wind-Friis 

Er der mon basis for en venskabelig turnering 
eller træningskampe de to byer imellem?

I Hjarup spilles hver mandag og onsdag
Så starter Krolfsæsonen i Hjarup igen og – tradi-
tionen tro – begynder vi at spille lige efter Påske.
Ligesom i de foregående år spilles der mandag 
kl. 15.30 på banen foran Thomasminde, Søbjerg-
vej 2, og onsdag spilles der kl. 19.00 på banen 
ved Østergårdsvej 8.
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Af Jan von Rühden, festudvalget i  
Idrætsforeningen

SHIF’s sportsfest løber af stablen i uge 23, det 
er den 9.-12. juni – Pinsen. Rammerne har vi 
som sædvanlig styr på. Festbladet vil blive ud-
delt ca. 14 dage inden festen.

Banko om torsdagen, U-10 stævne, “Farsdags 
fest”, hoppeborg, børnebod, bare for at
nævne nogle af de ting, der sker.

Har I – seniorer m/k lyst til at være med i et  
7 mands/mix fodboldstævne, så lad os få
en melding, og vi vil sætte et stævne op.
Vi har fået nogle gamle kendinge til festen.
“Lillemand og de små grå” underholder.
Om lørdagen er der løb, hvor Hjarup Runners
hjælper os med afviklingen af løbet.

Der vil være børneteltlejr i forbindelse 
med Sportsfesten om lørdagen.

Rigtig mange har tegnet annoncer og/eller 
ønsker at give gaver til banko og tombola.  
Det er en fornøjelse, når de lokale firmaer, eller 
lokale grupper og foreninger støtter op om-
kring klubarbejdet.

Vi har allerede nu fået tilsagn fra hjælpere 
under sportsfesten, men  flere frivillige hænder 
ville bare være sagen, så kender du en, der  
har lyst til at hjælpe, så tøv ikke med at sige 
det til os.

I kan kontakte: 
 Jan på 2989 9896 eller 
  Mette ( flere hænder ) på  

4017 6881
 
Efter generalforsamlingen 
fornyelig ser bestyrelsen i 
Idrætsforeningen således ud:
 Formand: Connie B. Navne
 Næstformand: Kim Johnsen
 Kasserer: Peter Møller
 Sekretær: Kim Johnsen

Udvalg:
 Gymnastik: Connie B. Navne
 Fodbold: Bo Jensen
 Bordtennis: Bente Rytter
 Badminton: Jan von Rühden
 Festudvalg: Jan von Rühden

Nyt fra Idrætsforeningen

Hold dig
 orienteret på 

www.hjarup.dk



Da Svinedrengen og de 3 Bukkebruse  
kom på besøg i Børnehaven Trekløveren!

6

Af Marianne Sørensen 

Uge 10 og 11 har stået i eventyrenes tegn i 
Børnehaven Trekløveren. Her har vi nemlig haft 
emne-uger om teater og eventyr. Vi startede ud 
med, at personalet som en lille appetitvækker 
spillede “Svinedrengen” for alle børnehavens  
64 børn. Det kom der megen morskab og fnisen 
ud af. 

Fortællingen kommer ind på en anden måde, 
når det både bliver læst højt – men samtidig 
også spillet for dem.

Derefter brugte børnene de kommende 2 uger 
på at male kulisser, fremskaffe/lave rekvisitter 
og øve, øve, øve. Hver gruppe har selv valgt et 
eventyr udfra gruppernes sammensætning i for-
hold til alder og køn.

De har arbejdet intenst med det pågældende 
eventyr. Lavet billeder, “putte-kasser”, tegninger, 
masker, kostumer og kulisser.

Til sidst kulminerede det hele i 3 super fantasti-
ske opførelser af “Klods-Hans”, “Guldlok og de 3 
bjørne” og “De 3 bukkebruse”. Der blev klappet, 
hujet og grinet. 

Det kan godt være at de gode gamle eventyr har 
mere end 200 år på bagen. Men de sidste par 
uger i vores børnehave har i hvert fald vist, at de 
er lige så aktuelle i dag – som dengang, og at de 
sagtens kan holde de næste 200 år også.
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Af Flemming Andreasen

Årsregnskabet for 2010, som jo er vandværkets  
første regnskabsår, udviser et overskud før 
henlæggelser på t.dkk 288 og en egenkapital på 
t.dkk 3.886. 

Byggeriet af det nye fælles vandværk i Skanderup 
er pt. forsinket med cirka 3 måneder. 

Vand-Schmidt A/S er hovedentreprenør på byg-
geriet og på grund af generationsskifte og heraf 
følgende finansielle problemer hos Vand-Schmidt, 
har styringen og udførelsen af entreprisen været 
utilfredsstillende fra Vand-Schmidts side. 
 
Dette har betydet, at Forbundsvandværkets besty-
relse har måttet overtage styringen af byggeriet.  
Økonomisk følger byggeriet budgettet, men som 
før nævnt er byggeriet cirka 3 måneder forsinket. 

Pt. forventes det nye vandværk at være i drift om-
kring juni eller juli måned, hvorefter de “gamle” 
vandværker i Gelballe, Skanderup og Hjarup fjer-
nes. Når vandværket er i fuld drift, vil bestyrelsen 
invitere alle brugerne til indvielse/åbent hus.

Såfremt I som forbruger har problemer med 
vandforsyningen bedes I kontakte:
  Vandværkspasser Erik Sørensen,  

telefon nr. 2223 3577. 

Såfremt Erik Sørensen ikke kan træffes, står  
følgende til jeres rådighed:
  Bestyrelsesmedlem, Thomas Refslund,  

Gelballe, telefon nr. 2175 1568

  Bestyrelsesmedlem, Henning Christiansen,  
Skanderup, telefon nr. 4068 2542

  Bestyrelsesmedlem, Hans Petersen,  
Hjarup, telefon nr. 5049 4069

Information fra Forbundsvandværket

Af Arne, Værestedet
 
Så er det endelig blevet forår, og der er rigtig 
godt besøgt i værestedet, det er dejligt.

Vi har jo osse snart påskeferie, nemlig fredag  
d. 15/4. Det fejrer vi med endnu engang at holde 
sodavands-disco. 

Det er altså fredag d. 15/4, at vi laver fest i gaden.  
Vi mødes fra kl. 18.30, og har fælles spisning  
kl. 19.00, og herefter hygger vi med konkurrencer 
og høj musik.

Festen slutter kl. 21.30, og så er vi klar til at holde 
ferie. Tilmelding nødvendig. 

Fodboldbanen vil også blive repareret, rettet af 
og eftersået i påsken, herefter vil banen have 
brug for hvile i et par uger, men der vil stadig 
være fodboldbane i den ene ende.

Hvis der er nogen, som har brugte spil liggende, 
som de ikke længere bruger, vil vi i klubben  
meget gerne overtage dem, vi har både play-
station 2 og 3.

Nyt fra Værestedet “Det gode liv”
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Af Kirsten Rungholm

Mange fra løbenetværket har haft gang i løbe-
skoene hele vinteren og har holdt formen ved 
lige, selvom det ind i mellem ikke har været så 
særlig nemt i det glatte føre og den vinter, vi har 
haft. 

Men stædighed og vedholdenhed betaler sig, 
og når der har været mest sne og is, så har flere 
af os benyttet løbebåndet ved Sport & Fitness i 
Vamdrup.

Andre har dyrket anden alternativ motion gen-
nem vinteren og på den måde holdt konditionen 
ved lige.
Nu er der dog helt sikkert forår på vej. Det giver 
et rigtig godt boost at mærke solen og hele 10-
15 plusgrader, og se grønne knopper og vinter-
gækker på sin løbetur. Så er der lige lidt mere 
energi og en ekstra glæde ved at snøre sine 
løbesko og komme ud i den dejlige friske luft, vi 
har her i vores landzone.

Parkrun, Berlin og motionsløb
Hjarup runners deltog forleden i Parkrun i Vejen. 
Et koncept hvor frivillige stiller op og arrangerer 
en 5 km. løbetur med tidtagning. Alle, som har 
lyst, kan deltage, og det er gratis. Det finder sted 
hver lørdag, og der løbes på den samme rute 
hver gang. Således kan det også være en god an-
ledning til engang i mellem lige at teste formen 

Hjarup Runners 
løber og løber…

Jonathan spurter fra sin far til Vejen ParkrunDer er helt styr på tiden!

Friske morgenløbere…

Nyt fra Hjarup
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På baggrund af tilkendegivelser fra børnefami-
lierne tager vi nu fat på at etablere et netværk 
vedr. børnepasning.

Alle – unge som gamle – der har lyst til at tilbyde 
deres hjælp til børnepasning, eller som har lyst 
til at være med i en ‘Bedsteforældreordning’, 
kan blive ‘matchet’ med en familie, der står og 
mangler pasningsmulighed.

 Meld jer til Birgit tlf. 7559 4054

Listen med børnepassere uddeles i 1. uge i maj.

Af Bodil Høeg, på vegne af udviklingsgruppen

Det blev bl.a. aftalt, at man vil tage initiativ 
til en kørselsordning til at foretage indkøb, 
og at man vil lave en børnepasnings/bedste-
forældre ordning.

Læs det fulde referat på hjarup.dk.  

Næste møde i “menneskegruppen” finder 
sted inden sommerferien.

Der har været  
afholdt møde i  
“menneskegruppen”  
under Udviklings- 
gruppen i Hjarup

Babysitting/ 
Børnepasning/Bedste-
forældreordning

af. Det var en meget fin udflugt, og vi tager af 
sted igen flere gange hen over sommeren.

Nu går sæsonen i gang for motionsløb, og vi vil 
det næste halve år deltage i mange motionsløb 
af forskellig længde, typisk 5 og 10 km. Se de løb 
vi planlægger at deltage i på www.hjarup.dk.

Første målsætning er dog netop gennemført. 
Det var en lidt længere distance, nemlig et 
halvmaraton på 21,1 km i Berlin d. 3. april. Den 
målsætning har mange gange givet flere af os 
en rigtig god grund til at få brugt løbeskoene 
her i vinter! 

Med flot opbakning fra familie, der var med på 
turen, så gennemførte 6 deltagere fra Hjarup 
runners turen gennem Berlins gader i sol og  
23 graders varme. Foruden løbet så blev det til 
en rigtig hyggelig og god weekendtur.

Følg også Hjarup Runners på Facebook.

Navne

F ø D S E L S D A G
Jan von Rüden, Hjarup Byvej 1,  
50 år d. 27. april 2011.

K O N F I R M A T I O N
Den 1. maj kl. 10.00 i Valgmenigheden
Den 1. og den 8. maj kl. 10.00 i Skanderup Kirke
Den 1. maj kl. 10.00 i Hjarup Kirke

Der vil på Hjarup.dk blive lagt lister med navne 
på konfirmander.



10

Café eftermiddag

Af Else-Marie Wind-Friis, Hjarup

Mandag, den 7. marts havde vi vores længe  
efterspurgte sangeftermiddag i caféen, og det 
blev en dejlig eftermiddag. Vi – kaffeholdet – 
havde lavet sanghæfter, som vi sang før kaffe-
pausen, og derefter var det gæsternes tur til at 
foreslå sange, og der var ikke mangel på forslag.
Olav Kjeldsen spillede til det hele, hvilket var med 
til at give eftermiddagen en rigtig fin stemning.

Mandag, den 4. april hørte vi om  
“Det gamle Hjarup”
Igen havde Olav Kjeldsen lovet at komme, og 
han havde sammen med Johanne Skøtt lavet et 
godt program, hvor folk i salen også medvirkede 
med historier og anekdoter. Olav startede med 
at fortælle, at det hed sig, der var 3 slags men-
nesker i verden. De onde, de gode og så dem fra 
Hjarup. Og dem fra Hjarup havde en vis stolt-
hed over at være herfra, de ville klare sig selv 
og havde gjort det godt, men man pralede ikke 
med det.

Olav og Johanne fortalte også om skolen, som 
dengang lå på Hjarupgårdsvej. Det nye skoleår 
startede 1. april, og man indledte altid den dag 
med at synge “Jeg ved en lærkerede”, som læ-
rerinden spillede til på sit stueorgel. Olav havde 
store forventninger til det at komme i skole. Han 
troede, man kunne læse, så snart man fik udle-

veret bøgerne, men opdagede så hurtigt, at det 
krævede altså en vis indsats.

Han fortalte også om drengestreger med at 
gemme en død mus på tangenterne på lærer-
indens stueorgel, og om at smide kastanjer i 
kakkelovnen så det knaldede løs og også om den 
kontante fysiske afregning, der fulgte efter.
Johanne huskede især hvert år, når storken kom 
til Hjarup og tog reden på kirkens tag i besiddel-
se. Så blev der ringet til skolen, og alle eleverne 
var henne at kigge på den, og vel tilbage i sko-
len sang man “Storken sidder på bondens tag”.
Johanne fortalte også om cykelture om somme-
ren med lærerinden og hele klassen, hvor man 
godt måtte bade, og havde man ikke en bade-
dragt, så fik man at vide, at man bare kunne sy 
en lang undertrøje sammen forneden. 

Vi hørte om også sportspladsen, som skulle 
renses for kokasser inden fodboldkampene, for 
om dagen græssede køerne der. Vi hørte om 
Botildes trappesten, der var byens samlings-
sted, og om Laura, der havde købmandsbutik. 
Mærkeligt at tænke på, at der dengang både 
fandtes Brugs, købmand og bager i Hjarup for-
uden smed, cykelsmed, tømrer, barber, mejeri og 
karetmager.

Caféen holder nu sommerferie og starter igen 
mandag, den 3. oktober, hvor journalist Svend 
Erik Brodersen fra Vamdrup kommer og for-
tæller. Kaffeholdet Inger, Johanne, Ester, Jenny 
og Else-Marie, siger tak for et godt fremmøde  
i denne sæson.



Af Carsten Navne

Fastelavn i Hjarup
Fastelavn, som vi samarbejder med spejderne 
om, var der stor tilslutning til.

Vi startede i kirken med gudstjeneste, hvor  
Maria var rigtig god til at samle børnene.

Efterfølgende var der tøndeslagning i mejeriet. 
85 festligt udklædte børn var mødt op sammen 
med deres forældre.

Arbejdsdage på Mejeriet
Vi har de sidste 1½ år arbejdet med at forskønne 
mejeriet indvendig.

Sidste år fik vi malet loft og lagt nye tæpper i  
salen. For ca. en måned siden malede vi væg-
gene ovenpå, det har lysnet op på det hele.

Det hele foregår med frivillig arbejdskraft, en 
stor tak til alle der giver en hånd med.

Vestre Jazzværk i Hjarup.
Vestre jazzværk i Hjarup d. 29 marts. Det blev 
også et tilløbsstykke denne gang.

Der var fuldt hus med en god stemning, Vestre 
Jazzværk leverede en underholdende aften med 
god musik og sang.
 

God opbakning til både Fastelavn,  
arbejdsdag og Jazz i Hjarup

11

Hold dig orienteret på 
www.hjarup.dk



Af Mette Løvbom 

Op imod 150 Hjarup-borgere fandt den 15. marts 
vejen til borgermødet på Mejeriet i Hjarup.  
Kolding Kommune var vært for arrangementet 
og med borgmester Jørn Pedersen i spidsen – 
bakket op af embedsfolk og en god håndfuld 
lokale politikere (m/k) – fremlagde de tankerne 
bag det nye lokalplanforslag.

På dagsordenen var en række vigtige punkter, 
som ville være af afgørende betydning for  
Hjarup’s fremtid som landsby. Og især et punkt 
var til livlig diskussion. Skulle Hjarup forblive 
landzone, eller skulle byen overgå en byzone?

Det klare signal, kommunen fik fra beboerne, 
var et nej til det nye lokalplanforslag, som skulle 
give plads til 16 nye grunde i en privat udstyk-
ning ved Østergårdsvej. 

Det ville nemlig kræve, at der blev oprettet en 
byzone på stedet, og det ville i henhold til plan-
loven medføre, at hele Hjarup skulle overflyttes 
fra landzone til byzone. 

Af Olav Kjeldsen, arbejdsgruppen

Kolding Kommune opfordrer nu borgerne i Hja-
rup til at komme med forslag til hvordan arealet 
med Mejeriet kan overdrages til byen.

På borgermødet i Hjarup den 15. marts, fik Borg-
mesteren og de øvrige fremmødte fra Byrådet er 
klar tilkendegivelse fra de fremmødte borgere, 
om ikke at realisere planen om at sælge arealet 
til byggegrunde.
Nu er der kommet en henvendelse fra Kolding 
Kommune.

En sådan radikal ændring ville blandt andet 
medføre ret store begrænsninger for en række 
nye husdyrbrugs dyrehold.  Og netop disse hus - 
dyrbrug, mener beboerne i Hjarup er medvir-
kende til at sætte et særligt præg på Hjarup 
som landsby, og dette forhold ønsker man ikke 
ændret på.  

Efter en række indlæg og spørgsmål fra møde-
deltagerne fik kommunens repræsentanter 
et klart og utvetydigt signal med sig hjem fra 
møde deltagerne. Gennem en spontan afstem-
ning via håndsoprækning var der ingen tvivl. 
Samtlige deltagere stemte for NEJ tak til byzone. 

Den efterfølgende morgen kunne man allerede 
se borgmester Jørn Pedersen i aktion på det 
sociale medie Facebook. Her skrev han en hilsen 
til alle Hjarups borgere; 

“Hej Hjarup. I besluttede jer og var enige. Det 
gjorde forskellen. Da debatten om land/byzone 
var der i 2009, ville I begge dele, og det er jo, 
som I også så, umuligt. Jeg tror på, at I vælger 
rigtigt ved at bevare jeres særpræg som landsby. 
Flot opbakning og positiv oplevelse for mig som 
politiker”. 

Henvendelsen var foranlediget af et notat fra 
Borgmesteren, der har taget borgernes ønske til 
efterretning.

Henvendelsen fra Kommunen lyder:
Kom med et forslag til overtagelse af arealet! 
Når vi hører fra Jer, holder vi et møde!

Kommunen har bedt Landsbyforeningens besty-
relse og Udviklingsgruppen danne en arbejds-
gruppe, der organiserer et forløb, der sikrer at 
borgerne i Hjarup får kendskab til mulighederne 
for at erhverve arealet. Opgaven er videre, at 

Hjarups borgere valgte landzonen

Arealet ved Hjarup Gamle Mejeri



Af Inge Friis

...og vi sluttede med en rigtig god oplevelse.

Første sæson i “Åbent værested” er nu gået.  
Vi ser tilbage over de onsdags-formiddage, vi har 
brugt der og vurderer således:

Det har været enormt hyggeligt, og vi har
1.  arbejdet med pc’er 

– skrevet 
– redigeret 
– sat billeder ind 
– redigeret billeder 
– oprettet e-mailadresser og skrevet  
   til hinanden 
– søgt på nettet – bl.a. er Hjarup.dk  
   blevet flittigt besøgt

2. spillet wii
3. spillet terningespil
4.  holdt gode kaffepauser, hvor  

snakken er gået livligt.

Indtil nu har der været mellem 6 og 14 delta-
gere, når vi mødtes. Vi vil gerne dele kaffen med 
endnu flere – og både personer og idéer til nye 
gøremål er velkomne efter sommerferien.

Hvis man kun har lyst til kaffen, til en snak eller 
bare til samværet, er man også velkommen.

Vi slutter sæsonen af i Hurra-humør, idet vi var 
så heldige at vinde 10.000 kr., da Spar Nord 
fonden delte ud af deres midler. Så vi glæder os 
til, at vi – med denne økonomiske håndsrækning 
– kan få endnu bedre maskinelle arbejdsforhold i 
lokalerne, når vi mødes efter sommerferien. 

De heldige spillefugle med de løbetrøjer, som de også vandt.
Både trøjer og penge blev vundet på den bankoplade, som Ella Friis passede så godt.

koordinere og indsende den/de skriftlige forslag 
der måtte komme. 

Det er fra forvaltningen pointeret, at Kommu-
nen ikke kan forære arealet bort til landsbyen, 
heller ikke, som det har været nævnt, for et 
symbolsk beløb. Det skal være et “seriøst tilbud, 
også i økonomisk henseende, som kan forsvares i 
forhold til forvaltningsloven”!  

På et møde afholdt den 7. april, har arbejds-
gruppen fastlagt følgende forløb.
  Offentliggørelse af kommunens henvendelse i 

Budstikken og på Hjarup dk
  Mulighed for grupper og enkeltpersoner, for at 

indsende skriftlige forslag til overdragelse, an-

vendelse og drift af arealet. Deadline 15. maj, 
og sendes til arbejdsgruppen der koordinerer 
(Se nedenfor)

  Herefter samler arbejdsgruppen forslagene, og 
sender dem til kommunen

  Kommunen inviterer til et møde, og fastlægger 
i øvrigt den videre procedure

Forslag kan indsendes på: brobyg@mail.dk eller i 
postkassen hos landsbyforeningens formand.

Arbejdsgruppen har drøftet hvad “et seriøst 
tilbud” mon er? Udgangspunktet kunne være 
prisen på rå-jord. I sidste ende vil det komme an 
på helheden, og en forhandling med forvaltnin-
gen. Så, kom med et forslag!

“Åbent værested” holder sommerpause
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Hold dig opdateret med Budstikken fra 18. april til 26. juni 2011
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 20 16. maj til 22. maj Noter
Mandag d. 16.05. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet, 

Kl. 19.00 krof på legepladsen i Enghaven, Skanderup
Kl. 15.30 krolf på Thomasminde, Søbjergvej 2, Hjarup

Tirsdag d. 17.05. Kl. 9.30 gå-tur fra Mejeriet, med eller uden stave.

Onsdag d. 18.05. Udflugt med Husmoderforeningen. 
Kl. 19.00 krolf på Østergårdsvej 8, Hjarup, Hjarup runners  
er til Kvindeløb i Frederecia
Kl. 19.00 zumba på Forbundsskolen

Torsdag d. 19.05.

Fredag d. 20.05. St. Bededag

Lørdag d. 21.05.

Søndag d. 22.05.

Uge 16 18. april til 24. april Noter
Mandag d. 18.04. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet

Tirsdag d. 19.04.

Onsdag d. 20.04. Kl. 19.00 zumba på Forbundsskolen

Torsdag d. 21.04. Skærtorsdag. Kl. 17.00: Påskemåltid i Kirkeladen i Hjarup

Fredag d. 22.04. Langfredag – Farveladen holder Påskeferie

Lørdag d. 23.04.

Søndag d. 24.04. Påskedag

Uge 17 25. april til 1. maj Noter
Mandag d. 25.04. 2. Påskedag

Tirsdag d. 26.04. Kl. 9.30 gå-tur fra Mejeriet, med eller uden stave

Onsdag d. 27.04. Kl. 19.00 krolf på Østergårdsvej 8, Hjarup
Kl. 19.00 zumba på Forbundsskolen

Torsdag d. 28.04.

Fredag d. 29.04. Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup, store bagedag
Kl. 17.00 indvier borgmester Jørn Pedersen den nye multibane i Skanderup

Lørdag d. 30.04.

Søndag d. 01.05. Kl. 10.00 konfirmation i Valgmenigheden

Uge 18 02. maj til 08. maj Noter
Mandag d. 02.05. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet 

Kl. 19.00 krolf på legepladsen i Enghaven, Skanderup 
Kl. 15.30 krolf på Thomasminde, Søbjergvej 2, Hjarup

Tirsdag d. 03.05. Kl. 9.30 gå-tur fra Mejeriet, med eller uden stave.

Onsdag d. 04.05. Kl. 18.00 Kom sammen klubben på Forbundsskolen, tilmelding  
2 dage før på 7559 4092
Kl. 19.00 krolf på Østergårdsvej 8, Hjarup
Kl. 19.00 zumba på Forbundsskolen

Torsdag d. 05.05.

Fredag d. 06.05. Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup, vi tager på tur,  
husk fornuftigt tøj

Lørdag d. 07.05.

Søndag d. 08.05.

Uge 19 09. maj til 15. maj Noter
Mandag d. 09.05. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet,  

Kl. 19.00 Generalforsamling i Budstikken
Kl. 19.00 kroft på legepladsen i Enghaven i Skanderup, 
Kl. 15.30 krolf på Thomasminde, Søbjergvej 2, Hjarup

Tirsdag d. 10.05. Kl. 9.30 gå-tur fra Mejeriet, med eller uden stave

Onsdag d. 11.05. Kl. 19.00 krolf på Østergårdsvej 8, Hjarup
Kl. 19.00 zumba på Forbundsskolen

Torsdag d. 12.05. Forårskoncert på Forbundsskolen
Kl.17.00 Sphagettigudstjeneste i Sognekirken

Fredag d. 13.05. Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup, forældrecafé, vi leger ude

Lørdag d. 14.05.

Søndag d. 15.05.



Hold dig opdateret med Budstikken fra 18. april til 26. juni 2011
Uge 21 23. maj til 29. maj Noter
Mandag d. 23.05. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet

Kl. 19.00 krof på legepladsen i Enghaven, Skanderup
Kl. 15.30 krolf på Thomasminde, Søbjergvej 2, Hjarup

Tirsdag d. 24.05. Kl. 9.30 gå-tur fra Mejeriet, med eller uden stave

Onsdag d. 25.05. Kl. 19.00 krolf på Østergårdsvej 8, Hjarup
Kl. 19.00 zumba på Forbundsskolen

Torsdag d. 26.05. Åbent hus på Forbundsskolen

Fredag d. 27.05. Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup, afslutning, spis med gud

Lørdag d. 28.05.

Søndag d. 29.05.

Uge 22 30. maj til 05. juni Noter
Mandag d. 30.05. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet

Kl. 19.00 krof på legepladsen i Enghaven, Skanderup
Kl. 15.30 krolf på Thomasminde, Søbjergvej 2, Hjarup

Tirsdag d. 31.05. Kl. 9.30 gå-tur fra Mejeriet, med eller uden stave

Onsdag d. 01.06. Kl. 18.00 Kom sammen klubben på Forbundsskolen, 
tilmelding 2 dage før på 7559 4092
Kl. 19.00 krolf på Østergårdsvej 8, Hjarup
Kl. 19.00 zumba på Forbundsskolen

Torsdag d. 02.06.

Fredag d. 03.06.

Lørdag d. 04.06.

Søndag d. 05.06.

Uge 23 06. juni til 12. juni Noter
Mandag d. 06.06. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet

Kl. 19.00 krof på legepladsen i Enghaven, Skanderup
Kl. 15.30 krolf på Thomasminde, Søbjergvej 2, Hjarup

Tirsdag d. 07.06. Kl. 9.30 gå-tur fra Mejeriet, med eller uden stave

Onsdag d. 08.06. Kl. 19.00 krolf på Østergårdsvej 8, Hjarup
Kl. 19.00 zumba på Forbundsskolen

Torsdag d. 09.06. Sportsfest

Fredag d. 10.06. Sportsfest

Lørdag d. 11.06. Sportsfest

Søndag d. 12.06. Pinsedag – Sportsfest

Uge 24 13. juni til 19. juni Noter
Mandag d. 13.06. 2. Pinsedag, kl.10.30 vind i håret, gudstjeneste  

i det fri ved Skanderup Kirke

Tirsdag d. 14.06. Kl. 19.00 krolf på Østergårdsvej 8, Hjarup

Onsdag d. 15.06. Kl. 19.00 krolf på Østergårdsvej 8, Hjarup

Torsdag d. 16.06.

Fredag d. 17.06.

Lørdag d. 18.06.

Søndag d. 19.06.

Uge 25 20. juni til 26. juni Noter
Mandag d. 20.06. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet

Kl. 19.00 krof på legepladsen i Enghaven, Skanderup
Kl. 15.30 krolf på Thomasminde, Søbjergvej 2, Hjarup

Tirsdag d. 21.06. Kl. 9.30 gå-tur fra Mejeriet, med eller uden stave

Onsdag d. 22.06. Kl. 19.00 krolf på Østergårdsvej 8, Hjarup

Torsdag d. 23.06.

Fredag d. 24.06. Sidste skoledag før sommerferien på Forbundsskolen

Lørdag d. 25.06.

Søndag d. 26.06.
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LUND MUS&

 L U N D & M U S  G R A F I S K  D E S I G N
H J A R U P G Å R D S V E J  4  ·  6 5 8 0  V A M D R U P

T L F . :  7 5 5 2  0 6 0 8

K O M P E T E N C E R

♥ Logo og fi rmaidentiteter 

♥ Magasiner ♥ Medarbejderblade 

♥ Årsberetninger ♥ Brochurer 

♥ Plakater ♥ Annoncer ♥ Gimmicks 

Grafi sk 
tegnestue

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



Rohr Stål & Montage ApS

Sønderallé 13, Stepping 
6070 Christiansfeld
Telefon: 7559 4322 / 2372 0322
E-mail: leon@rohrstaal.dk
Web: www.rohrstaal.dk

Rudes propeller

Sønderallé 13, Stepping 
6070 Christiansfeld
Telefon: 7559 4322 / 2372 0322
E-mail: leon@rudespropeller.dk
Web: www.rudespropeller.dk
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Fløjbjergvej 68, Hjarup, 6580 Vamdrup
Telefon: 7559 4154 / 2029 4154
E-mail: hjarupmaskinfabrik@mail.dk

Hold dig orienteret på www.hjarup.dk



Nyt fra Skanderup
 /Gelballe

Af Jacob Christiansen og Jacob Huss Malmvig 
(Landsbyforeningen for Skanderup og Gelballe) 

Så er arbejdet skudt i gang med at skabe en 
multibane på legepladsen ved Enghaven. Projek-
tet er blevet til, da vi har fået bevilget penge fra 
“Landsbypuljen” i Kolding kommune. Det er vi 
rigtig glade for i landsbyforeningen, og vi håber 
og tror på, at banen kan blive til glæde og gavn 
for rigtig mange børn og voksne. Det vil blive 
muligt at spille fodbold, basketball, rullehockey, 
høvdingebold, ja – kun fantasien sætter grænser.

Midt i marts startede vi i landsbyforeningen op 
med lidt fyraftensarbejde. Vi havde fået lov at 
låne lokaler hos Niels Dall, så vi brugte nogle 
aftener på at forberede multibanen. Vi tegnede, 
regnede, skar stolper, svejsede, sleb, borede hul-
ler m.m. Til sidst blev det hele sendt til galva-
nisering. I uge 12 tog vi et arbejdsmæssigt ryk. 
Søndag tog Jacob Christiansen det første spa-
destik, og herefter blev der om tirsdagen kørt 
sand på og stampet i stor stil. Morten Thomsen 
rettede sandet af og gjorde klar til at lægge 
fliser. Onsdag var det så fliselægningsdag, og her 
mødte det “grå guld” (Henning Christiansen og 
Gunnar Hansen) frem som håndlangere. Det tog 
ikke lang tid at få lagt fliserne, men kan man 
forvente andet med så garvede og rutinerede 
arbejdsmænd? Torsdag og fredag var det tid til 
at støbe stolper og endegavl, samt til at få passet 
de sidste fliser til. Også stien der går gennem le-
gepladsen fik et ekstra lag stabilgrus og stenmel, 
så den nu er i niveau med multibanen. Desværre 
blev den ene endegavl beskadiget ved galvani-
seringen, så den skulle repareres. Den sætter vi 

derfor op i uge 14, og herefter skal vi til at sætte 
plader på banen og montere basketball-kurve.
Hele projektet forventes at være færdigt i mid-
ten/slutningen af april måned. 

Vi holder indvielsesfest d. 29/4 kl. 17.00 hvor 
borgmester Jørn Pedersen vil klippe snoren 
og åbne banen. Herefter deltager han i en lille 
fodboldseance. Der vil blive serveret pølser og 
sodavand/øl. Vi håber, at mange vil dukke op til 
en forhåbentlig hyggelig åbning af vores nye 
multibane i Skanderup.

Skulle du/I gå med ideer til fremtidige projekter, 
som kunne være til glæde og forskønnelse for 
vores byer, så henvend jer til os i landsbyforenin-
gen. Så er det måske det, der skal med i vores 
ansøgning til “Landsbypuljen” næste år.
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Multibane i Skanderup
Indvielse ved borgmesteren 
fredag d. 29. april

Jacob C tager de første spadestik.



Tag med til  
Burkino Faso i  
efteråret 2011
Af Hans Erik Mogensen

Der er interesse for en tur til landet, og der er 
allerede 7 tilmeldinger. For at gennemføre turen 
skal vi som minimum være ti personer. De, der 
har tilmeldt sig indtil nu, er for størstepartens 
vedkommende indstillet på at rejsen skal starte i 
efteråret. Så jeg vil for nuværende tro, at afrejse 
bliver omkring en uge ind i november 2011.
 
Vi skal jo besøge vores landbrugsprojekt som det 
vigtigste, dernæst besøger vi en nationalpark, og 
nogle specielle oplevelser får vi ved bare at op-
holde os i dette land. Der vil også være mulighed 
for at tage en togrejse på 400 km. samt en bus-
rejse for at komme tilbage til udgangspunktet.
 
Flere oplysninger kan fås tlf. 7559 4950.
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Den første plade er monteret.

2 x Jacob tænker store tanker.

Stolperne sættes i samme niveau. 

 De “gamle” i arbejde.

Jacob C svejser.

Erik i arbejde.



Af Ane Skovgaard Larsen, Landsbyforeningen

På en smuk solrig fastelavnssøndag genlød Skan-
derup af sang fra udklædte børn i alle aldre, de 
var rundt for at rasle slik og penge ved husene. 
Inden havde de dog varmet stemmerne og musk-
ler op ved tøndeslagning på Skanderup Friskole.

Fastelavnssøndag lovede godt med sit smukke 
vejr. Landsbyforeningen havde fået lov til at låne 
Skanderup Friskoles lille gymnastiksal, og her 
blev borde og stole sat op og tønder hængt op, 
kaffe, sodavand og fastelavnsboller stillet frem.

Nu var det spændende at se hvor mange, der 
ville møde frem! Til vores store glæde ankom 
over 100 udklædte børn med deres forældre og 
bedsteforældre. Der var batmænd, prinsesser, 
riddere, uhyrer, dyreunger og mange, mange 
andre fantasifuldt udklædte børn, der var klar til 
at fejre fastelavn.

Fastelavn i 
Skanderup
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af Nina Jochumsen

I torsdags blev der afholdt “Sansemesse” på 
Skanderup Friskole. Messen var produktet af en 
uges emnearbejde på tværs af klasser og alders-
trin, hvor alle skolens elever fordelt på tre hold 
arbejdede med “øjet”, “øret” og “Kroppen” 
eller med andre ord med 
det, der kan ses, 
det, der kan høres 
og det, der kan mærkes på kroppen.
 
Eleverne arbejdede med deres emner ud fra 
både en videnskabelig, en praktisk og en formid-
lingsmæssig vinkel – de skulle altså både lære, 
prøve og nok så vigtigt formidle deres viden og 

“Sansemesse” på Skanderup Friskole 

erfaringer videre til hinanden og også til foræl-
dre, bedsteforældre og søskende torsdag aften.

Messen var da også meget velbesøgt, og der 
var alle muligheder for at blive klogere på den 
menneskelige maskines forunderligheder: I 
den totalt mørkelagte "Lyd-o-graf" kunne man 
foruden en nykomponeret lydsymfoni opleve 
lydbilleder fra byen og savannen. På selve mes-
sen kunne man via plancher, små foredrag og 
film lære om øjets, ørets og kroppens funktioner, 
man kunne følge med i forsøg med lydbølger og 
overvære dissektion af ko-øjne. Når man havde 
sundet sig lidt ovenpå dén oplevelse og læk-
kersulten meldte sig, kunne man smage på og 
købe lækre smoothies, grønne snacks og sunde 



Snart var der fuldt hus, og fastelavnsfesten 
kunne gå i gang. Efter velkomst og sang var 
børnene klar til det store SLAG. Nu var det nu, 
det gjaldt. Skulle man blive konge eller dron-
ning, så var det om at slå så hårdt, man kunne, 
og dette havde de store børn efter års træning 
hurtigt fattet. Tønden var slået ned på ingen tid, 
og snart var det eneste man kunne se af de store 
børn deres bagdele, for nu var det bare med at 
få samlet noget slik op.

Til gengæld kneb det for de yngste at få slået 
tønden ned, men efter mange, mange kraftfulde 
slag faldt tønden endelig ned, og slikket kunne 
samles op.

Det var et sjov og hyggelig arrangement, hvor 
stemningen var høj og god, og snart travede de 
første børn af sted for at rasle videre i Skanderup.

Af Jens Henrik Kristiansen, sognepræst

Der er gode chancer for vind i håret, når der  
2. Pinsedag er fælles friluftsgudstjeneste for hele 
Kolding-området ved Skanderup kirke, hvor der 
forventes at komme 3-400 mennesker.
De senere år har alle kirker i Kolding-området 
flyttet gudstjenesten ud af kirken 2. pinsedag 
og holdt en fællesgudstjeneste i det fri. Det sker 
også i år, mandag den 13. juni kl. 10.30, hvor den 
fælles pinsegudstjeneste finder sted i Kirkelunden, 
som ligger smukt bag ved Skanderup Kirke.
– Det er et stort arbejde at arrangere en fælles  
udendørs gudstjeneste. Præster, ansatte ved 
kirkerne, menighedsrådsmedlemmer og frivil-
lige fra den vestlige del af Kolding Provsti er i 
fuld gang med at forberede en spændende og 
anderledes pinsegudstjeneste, fortæller sogne-
præst Holger Haldrup, som er tovholder for årets 
pinsearrangement i Kolding provsti.
Efter gudstjenesten er der mulighed for at spise 
sin medbragte mad eller at købe en hot dog i 
pølsevognen, nyde naturen i området eller at se 
det nye kirkehus ved Skanderup kirke, som blev 
indviet sidste år.

Flere oplysninger hos:
Holger Haldrup · Sognepræst
Kirkebyen 5 · 6640 Lunderskov
Tlf. 7558 5002 · Mail: hoha@km.dk

Vind i håret

boller eller deltage i byg-din-egen-sunde-burger-
konkurrencen.

Publikum blev også sat i sving rent bogstavligt: 
To gange i aftenens løb blev der nemlig instrue-
ret i Square-dance med en sådan ildhu, at mange 

ikke kunne lade være med at overgive sig og 
kaste sig ud i det!
 
Fredag efter messen – altså sidste dag før vinter-
ferien – blev der ryddet op og gjort status over 
ugen, der var gået. Ganske som det plejer at 
være med skolens på-tværs-uger, havde eleverne 
hygget sig med at være sammen med nye både 
yngre og ældre kammerater samtidig med, at de 
havde lært en masse.
 
Der blev sat et flot punktum for ugen i nabo-
efterskolens hal, hvor alle deltog i en times fuld-
fart-frem børne-zumba!
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Telefonnumre til beboere med kursus
  Jette Christiansen, Hjarupvej 28,  

7559 4046 / 2570 4046
  Lise Maarssø, Søndergyden 23,  

7692 9010 / 2173 6910
  Jacob Malmvig, Marievænget 22, 2129 5440
  Tina Hjorth-Hansen, Marievænget 12,  

7555 0760 / 2857 1031
  Signe Marie Højlund, Kastanie Allé 511,  

6167 0643
  Birgitte Kragh, Hjarupvej 20, 2365 0020
  Hans Otto Andersen Palle Kirksvej 1,  

2729 2884
  Axel Jessen, forstanderboligen, 2160 7796
  Simon Bøgesvang, Kastanie Allé 39,  

2264 1519
  Erik Damgaard, Kastanieallé 17, 6178 4311
  Søren Fleron Jensen, Enghaven 2,  

7559 4194 / 6094 1452
  Peter Carlsen, Svinget 12,  

7559 4352 / 2083 1577

Ring hellere en gang for meget 
end én gang for lidt. 

Af Birgitte Kragh, Formand for 
Landsbyforeningen i Skanderup og omegn

En tidligere planteskoleejer, den 89-årige Egon 
Skov, har doneret 20 hjertestartere med skabe 
samt 20 kurser i livreddende førstehjælp til Kol-
ding Kommunes borgere. Gaven, der vil bidrage 
til at skabe tryghed og øge chancen for overle-
velse blandt borgere, der rammes af hjertestop, 
repræsenterer en værdi af 460.000 kroner.
De lokalsamfund, som nu får en hjertestarter, 
skal selv udpege 12 kontaktpersoner. Disse 
borgere vil få et tre timers-kursus i livreddende 
førstehjælp hos Hjerteforeningen. Hjertestar-
teren kan betjenes af alle, da maskinen guider 
hjælperen til at give korrekt førstehjælp. Men 
erfaringen viser, at det er vigtigt, at der lokalt 
findes personer, som kan yde livreddende første-
hjælp og holde øje med hjertestarterne.
Skanderup har været så heldig at blive tilgodeset 
med én af disse hjertestartere. Vi håber, at der 
aldrig vil blive brug for den, men statistikken 
fortæller jo desværre, at 10 danskere i gennem-
snit rammes af hjertestop hver eneste dag. Når 
uheldet er ude, er hurtig og effektiv hjælp helt 
afgørende, og her kan hjertestarterne betyde 
forskellen på liv og død. Derfor skaber det også 
tryghed at vide, at der nu er en hjertestarter tæt 
på vores bopæl. Hjertestarteren har nemlig fået 
lov at hænge på Skanderup Efterskole.  
Den hænger i et varmeskab inde i gården, så den 
kan tåle at hænge udendørs hele året. Skande-
rup Efterskole tilser, at den altid fungerer, og 
Skanderup Landsbyforening vil forsøge at få 
flere på kursus i livreddende førstehjælp igen til 
næste år. 
Der har i januar været afholdt kursus i livred-
dende førstehjælp. Følgende personer i lokalom-
rådet er kontaktpersoner, som enhver er velkom-
men til at kontakte, hvis man har brug for hjælp.
Det kunne det være en rigtig god ide at kode 
mobil-numrene ind i sin egen mobil og oprette 
dem som en gruppe. I stedet for at ringe kan 
man så sende en sms med beskeden “hjerte + 
adresse” til alle på en gang (husk også at ringe 
112). Det skulle sikre at man kan få hjælp inden 
for et par minutter.

Hjertestarter til Skanderup

Ødis-Bramdrup civile Hundeførerforening 
er en nystartet hundeklub, som først og 
fremmest arbejder for, at familien/ejeren 
får glæde og fornøjelse af at være sammen 
med sin hund – og omvendt .

Vi underviser og træner udelukkende ved 
hjælp af positiv indlæring med belønning 
og ros – og lægger vægt på samvær og 
hygge på tværs af holdene. 

Du kan også ringe for at høre nærmere om 
træningstider m.m. på tlf. 2133 2021 eller 
52 700 800 

Hilsen fra ØBcH 

Ny hundeklub
Familiehund – Hvalpe – Agility 
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Af Lene Tonnesen 

Der har været fastelavnsfest. Vi startede som 
vanen tro i kirken, og jeg synes, det er en fan-
tastisk god oplevelse. Maria inddrager børnene 
i gudstjenesten. Mange børn var udklædte og 
kirken var propfyldt. 
Jeg er dybt imponeret hver gang, for der er 
kæmpe-opbakning til arrangementerne i Hjarup. 
Det er så dejligt at se, og alle er velkomne, også 
selvom vi ikke er “hjarup’er”  

Jeg er dybt fascineret af Marias måde at lave de 
her gudstjenester på, hvor der er mange børn. 
Det er en ren fornøjelse, og vores børn glæder 
sig til at komme i kirken. 

Bagefter var vi på Mejeriet og slog katten af tøn-
den, aldrig har der været så mange børn – godt 
90, så vi er begyndt at overvejre hos spejderne, 
om ikke tøndeslagningen skal flyttes udenfor til 
næste år. 

Vores ulve har været på ulvelejr i Kliplev, se be-
retning fra de to 3.-klasse piger Maja og Rebecca, 
der selv fortæller med deres egne ord. 

Desuden har der været 11 tropspejdere, patrulje-
ledere og patruljeassstener på PA /PL kursus, se 
Ida fra 6. kl´s beretning om det. 

Vi er rigtig mange spejdere hver gang, og det er 
en mega fornøjelse, men vi mangler flere hæn-
der – ledere – så hvis ungerne skal blive ved med 
at have de her FEDE SPEJDER- OPLEVELSER og 
det fantastiske sammenhold og naturoplevelser, 
skal der flere ledere til. 

Med over 70 spejdere i hver uge og kun 6 faste 
ledere + 5 af de store tropspejdere som hjælpe-
ledere, det er ikke nok. 

Vi har også haft generalforsamling, og heldigvis 
er der nok forældre, der har lyst til at give en 
hånd i grupperådet, og det er jo rigtig dejligt.

Vi er i fuld gang med planlægningen af vores 
sommerlejr i uge 26 med temaet handicap
 
Lidt nyt fra Bæverne
Vores bævere (de yngste) 0. og 1 kl. er traditio-
nen tro på besøg på Hjarup kirkegård, hvor de 
snakker med Maria, ser kirken og kirkegården, 
og taler om børnene kender nogen, der er døde, 
og ser de gravsteder, hvor der ligger nogen be-
gravet, som de kender, børnene er meget meget 
åbne og fortæller. Det er rigtig dejligt at se. 

De har haft lov til at have en ven med på besøg, 
hvor der så blev lavet mad over bål, jeg skal love 
for, at vores bævere har rigtig mange venner 
(er super-dejligt) der var langt over 40 børn den 
aften. En kæmpe-succes og helt klart noget, der 
skal gentages. 
  
Bæverne har nu fået 2 drengetrop-spejdere til at 
hjælpe sig: Michael fra 7. kl. og Niels fra 6. kl. 

Det er nogle fantastik dejlige livsbekræftende 
unger, og det er jo det, der gør det fedt at være 
spejderleder, som vores ledere siger. 

Ulve på distriktslejr i Kliplev.
Læs artiklen om lejren og læs om hvad  
Maja Nygård og Rebecca Petersen Tonnesen 
synes om at være på lejr på hjarup.dk

Nyt fra Spejderne
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Af Johan W. Helms, Skoleleder

Specialklasserne på Forbundsskolen 
fik fint besøg
Som det sikkert er de fleste bekendt, har Uddan-
nelsesudvalget i Kolding sendt et forslag ud til 
høring i alle kommunens skolebestyrelser. For-
slaget lægger bla. op til, at specialklasserne ved 
Forbundsskolen fra august 2012 skal overflyttes 
til Vester Vamdrup Skole og/eller Parkskolen. 
Som det kan læses i skolebestyrelsens hørings-
svar på Forbundsskolens hjemmeside (www.for-
bundsskolen.dk), er vi meget uenige i dette for-
slag, da vi er overbeviste om, at vi har et rigtig 
godt tilbud til gruppen af elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder, samt at alle øvrige 
elever drager stor fordel af, at specialklasserne 
er tilknyttet skolen. Som skolebestyrelsen skriver 
i høringssvaret: “For elever med generelle indlæ-
ringsvanskeligheder ser vi Forbundsskolen som 
en mønstermodel, der burde være kommunens 
model – fremfor at centralisere på store enhe-
der, hvor spejlingen med øvrige elever er meget 
vanskeligere.” I hele processen med at udar-
bejde høringssvaret har skolen modtaget mange 
meget positive tilkendegivelser fra forældre til 
elever fra såvel specialklasserne som fra 0.-7. kl 
og fra tidligere elevers forældre – alle bakker 
op om skolen. Mange har været særdeles aktive 
i forhold til at medvirke til at ændre forslaget, 
så specialklasserne kan blive på Forbundsskolen. 
Udover personlige kontakter til politikere er der 
skrevet læserbreve og synspunkter i JyskeVestky-
sten, der er sendt mails til politikere, politikere 
er inviteret til at besøge skolen osv. Bortset fra 
sagens alvorlige natur er det fantastisk igen at 
opleve den opbakning, skolen har fra forældresi-
de. Mange misunder os det engagement, foræl-
drene udviser – også repræsenteret af en meget 
aktiv skolebestyrelse, der på en meget sober og 
ordentlig måde er gået ind i arbejdet for at få 
forslaget trukket tilbage. I løbet af den sidste 
måned har skolen haft besøg af flere lokalpoliti-
kere (Tine Nørgård fra Konservative; Jan Quvang 
og Tanya Buchreitz fra Venstre), der interesseret 
har lyttet og spurgt til baggrunden for hørings-

svaret – hvad er det, der gør Forbundsskolen 
til så god en skole. Selv landspolitikere har vist 
interesse for skolen. Således var Mette Frederik-
sen og Julie Rademacher fra Socialdemokraterne 
sammen med Annie Terp Thomsen fra byrådet 
på besøg, hvor især Mette Frederiksen spurgte 
meget ind til skolens arbejde i såvel specialklas-
serne som skolens øvrige klasser. Som socialord-
fører var Mettes udgangspunkt i spørgsmålene 
skolens arbejde med og for elever med vanske-
ligheder. Folkeskolen er ikke kun indlæring, vi 
har også et socialt ansvar for at være med til at 
sikre, at alle elever har de bedste muligheder for 
at udvikle sig.

I løbet af besøgene bemærkede og kommen-
terede alle politikerne den store opbakning og 
det store engagement, skolen har fra forældre. 
Dette engagement sammen med et meget dyg-
tigt personale giver den gode skole, vi har.
Nu afventer vi resultatet af høringen og forsla-
gets videre skæbne i Økonomiudvalg og Byråd.
 
Mange nye elever på skolen
“Glidende overgang” er nu startet med 25 kom-
mende elever til vores 0. klasse. De har SFO-loka-
lerne for sig selv om formiddagen, og om efter-
middagen er de sammen med vores andre elever 
i SFO’en. De 25 nye elever deltager hver morgen 
i vores morgensang, så aulaen er godt fyldt op 
med over 200 børn og voksne. Her oplever alle 
de nye for første gang at være en del af et stort 
fællesskab, et fællesskab de skal være med til at 
præge de kommende 7 år.

Sidste år gennemførte vi en “forældreoverta-
gelse” af skolen. Det var en dag, hvor forældre 
overtog al undervisning, mens hele personalet 
tog på kursus. Tilbagemeldingerne fra denne 
dag var så positive fra forældre, elever og per-
sonale, at vi nu arbejder på at gentage succes-
sen til efteråret. Datoen er ikke bestemt endnu, 
men når den ligger fast, vil vi igen kontakte alle 
forældre og høre, hvad de kan tilbyde til en 
dags undervisning. Igen er skolen privilegeret 
af en engageret forældregruppe, der bakker op 
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om skolen – og personalet får mulighed for at 
videreudvikle sig sammen med de store fordele, 
det giver.

Udover at have brugt kræfter og tid til at arbej-
de med høringssvaret vedr. specialklasser, deltog 
skolebestyrelsen i en konference over to dage 
med temaet “Skole-hjemsamarbejde”. Nogen vil 
måske mene, at med det samarbejde forældre 
og personale har nu, var det en noget overflødig 
konference at deltage i. Men nej, det var et par 
spændende dage med gode oplægsholdere, og 
det har efterfølgende betydet, at skolebestyrel-
sen vil have skole-hjemsamarbejdet som fokus-
punkt det kommende skoleår. Vi vil gennemgå 
alle vores “plejer” og drøfte, om der er områder, 
hvor vi kan gøre tingene endnu bedre. Ikke fordi 
vi på forhånd kan pege på noget, der ikke fun-
gerer, men er der noget, vi kan gøre bedre, vil vi 
naturligvis tage fat på det.

På skolen har vi en god arbejdsperiode her mel-
lem vinterferie og påskeferie. Det er en periode, 
hvor de nationale test gennemføres, samtidig 
med at Kolding Kommunes læsetest skal afhol-

des. Men hovedparten af tiden går naturligvis 
med undervisning. Lige nu arbejder eleverne 
i 1.-3., I og K klasserne med læsehold, hvor de 
er blandet på tværs af klasserne, og hvor der 4 
lektioner ugentligt arbejdes koncentreret med 
læseindlæringen. Det er vores erfaring, at disse 
læsehold giver et stort udbytte for alle.
 
“Forstyrrelser” i løbet af skoleåret
I løbet af et skoleår er der en del “forstyrrelser”,  
hvor eleverne deltager i arrangementer på andre 
skoler, Koldinghus, Trapholt, Nicolai for Børn 
m.m. Eleverne i 6. kl. har lige deltaget i den 
årlige cyklistprøve i Lunderskov sammen med 
eleverne fra Kongsbjergskolen og Fynslundsko-
len. Cyklistprøven består af en teoretisk og en 
praktisk del, hvor eleverne skal vise de kender 
færdselsreglerne, mens de cykler en rute i Lun-
derskov. Igen i år klarede vores elever sig rigtig 
flot. Der uddeles point, og de bedste elever fra 
hver skole kvalificerer sig til en finale i Kolding. I 
år bliver Forbundsskolen repræsenteret i finalen 
af Christian Kjeld og Jens Kjeldsen, der opnåede 
samme pointtal. Jeg er sikker på, at de to vil 
repræsentere skolen på bedste vis.
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Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe

Bestyrelsen:
Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059
Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852
Korrektur og renskrivning: Inge Friis, Hjarupgårdsvej 4B  tlf. 7559 4010
Kasserer: Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5  tlf. 7559 4770
Bestyrelsesmedlem: Inger Bøgesvang, Kastanie Allé 43 tlf. 7559 4088

Har du ikke fået Budstikken?
Vi er så omhyggelige som muligt, men det kan smutte for os – ring straks til Alice Stub på 
tlf. 2971 5852 (eller en anden i bestyrelsen) så det kan blive bragt i orden hurtigst muligt.

www.hjarup.dk – Husk at du også kan læse Budstikken på nettet.  
Klik ind og læs bladet, print det evt. ud.

Mange Tak for stof til bladet – bliv ved med at sende stof til os! Er dit indlæg ikke med,  
så er det ikke udtryk for manglende interesse, men manglende plads i bladet!
Kender du én i lokalsamfundet, som fylder rundt, og du synes, vedkommende skal have  
et par ord med i bladet, så skriv et lille stykke og send det til os sammen med et billede.

Kalenderen
Husk at få jeres arrangement med i kalenderen – send datoer for arrangementer til os.

Mail-adresse
Indlæg og artikler kan sendes på mail: budstikken2010@gmail.com
eller lægges i postkassen ved et hvert medlem af bestyrelsen.

Medlemskab
Det koster kun kr. 100,- at være medlem af Budstikken og vi opfordrer alle læsere til at 
være medlem. Budstikken eksisterer kun i kraft af lokal opbakning.  
Medlemskab kan tegnes ved at indbetale kr. 100,- på giro nummer 6000 1995.  
På forhånd Mange Tak for støtte og interesse.

Oplag: Ca. 650
Opsætning: Lund&Mus, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup
Trykkeri: Trykkeriet, Vamdrup
Næste deadline: Torsdag den 16. juni 2011. 

Forsidefoto: 
Sansemesse på 

Skanderup Friskole


