
•  I Gelballe yder de “En form for nabohjælp”  

på tværs af vores tre landsbyer

•  Kom til efterårsfest i Skanderup og til grill-fest i Hjarup

•  Kirken i Hjarup søger frivillige oplæsere

•  SHIF starter op med mange indendørs hold
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Nyt fra Skanderup
 /Gelballe

Vi gentager successen fra sidste år og holder EFTERÅRSFEST på Forbundsskolen 

DeN 8. OKTOBer 2011 KL. 18.00

Kom og vær med til årets fest, hvor de 2 lokale komikere Jakob Malmvig og 
Ivan Baltsersen underholder under middagen.

Senere skal vi alle have rørt dansemusklerne og bandet “Claus og Morten” 
vil sørge for at der bliver spillet knald godt musik til det.

Hurtig tilmelding da der er begrænsede pladser. 
Der er mulighed for at sidde gruppevis.

Tilmelding kan ske til Jakob Christiansen, 75594046 eller 40832546 
senest d. 5. oktober 2010

   eFTerÅrSFeST
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Sven Thorgaard

Axel Jessen, valgmenighedens nye præst, 
ordineres i Haderslev Domkirke tirsdag den 
30. august kl. 19.00. Alle er velkomne.
Søndag den 18. september afholdes kirkens 
fødselsdag sammen med lille Årsmøde.  
Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Sven Thorgaard. 
Kl. 12.00 festmiddag og derefter foredrag 
ved forfatter Jens Smærup Sørensen om 
sin bog, Mærkedage. Pris 150 kr. for hele 
mødet.

en nyhed – Se her forældre  
eller bedsteforældre 
Skanderup Valgmenighed indbyder hermed 
til 4 fredage i efteråret med Musik i Kirken.  
Musik i kirken bliver en god blanding af 
sang og leg for børn mellem 0-3 år og 
deres forældre eller bedsteforældre. Vi 
skal synge salmer og børnesange med små 
fagter til, spille på rasleinstrumenter, lege 
med fingerdukker og tørklæder samt lytte 
til god klassisk musik. Det varer ca. 45 min. 
pr. gang, hvorefter der vil være kaffe eller 
saft. Musik i kirken foregår i ugerne 38-41 
kl. 15.15-16.15. Første gang bliver fredag 
d. 23. september. Tilmelding sker hos Maja 
Lomholt på tlf. 22261482, send evt. sms. 
Alle er velkomne. Medbring gerne tæppe 
og varme sokker.

Skanderup 
Valgmenighed

Det vil glæde os at se jer søndag, 4. september 
2011 på gården Wissingsminde, hvor vi gerne 
vil vise jer stalden, kalvene, køerne, og malk-
ningen!

Kom gerne kl. 10! Cykler og biler kan parke-
res i gårdspladsen eller foran kostalden bag 
laden!

Ca. Kl. 10.15 vil gårdejer Simon (far til Sofie og 
Anne) tage jer rundt og fortælle om gårdens 
historie, byggeriet, køerne, foder og arbejds-
gangene.

Bagefter må I gerne spise jeres medbragte 
mad i græsset og få et glas mælk til!

Det vil være dejligt at se jer!

Venlige hilsner  

Simon Simonsen  Gerrit Kolk
Julja Buerstedde  Per Schelde
Sofie og Anne  Dennis Rasmussen

Wissingsminde, Wissingsmindevej 18,  
Skanderup, 6640 Lunderskov

I N V I T a T I O N

Kære beboere i 
Skanderup,  
Kirkeby, Hjarup  
og Gelballe
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en form for nabohjælp?
Af Elsa Baun og Jette Sundahl, Gelballe

Eller hvad man nu skal kalde en “klub”, hvor vi 
har sat nogle af kvinderne i Gelballe, Skanderup 
og Hjarup stævne.

Vi er i hvert fald en god flok piger i de tre byer, 
som har lavet en “kom-sammen” klub, hvor vi 
mødes en gang om måneden. Vi har flere gange 
talt om, at det kunne være sjovt, at lave en 
“klub”, hvor man kunne mødes til hyggeligt sam-
vær, sjove aktiviteter og samtidig lære hinanden 
lidt bedre at kende – og nu skulle det være. Da-
toer er kalendersat et år frem i tiden, vi skiftes til 
at arrangere og vi kan være alt fra 4-14 deltagere.

Et af de vigtigste punkter for “klubben” er dog, 
at det er forbudt at have dårlig samvittighed 
over at man ikke kan deltage hver gang. Det er 
en ting man som kvinde jævnligt må slås med. 
Dårlig samvittighed over at man ikke lige nå-
ede... Der skal være plads til at prioritere – uden 
at nogen løfter et øjenbryn eller peger fingre ad 
nogen, fordi de ikke deltager så ofte. Dog er det 
selvfølgelig vigtigt at de, der er tovholdere på 
månedens arrangement, er klar eller sørger for 
at bytte sig fri.

Vi har ikke været i gang så længe, men de første 
aktiviteter har vist, at det er en rigtig god ide, 
vi har fået. Vi har brugt en aften på “at lave 
forårskrukker” med efterfølgende lækkert kage- 
bord og masser af latter. En anden aften var vi 
på besøg hos Haugård Gårdbutik – en hyggelig 
og inspirerende aften og naturligvis havde vi 

mulighed for at shoppe – ikke dårligt. Har du 
ikke besøgt gårdbutikken (Fynslundvej 1, Kol-
ding) kan det helt sikkert anbefales. 

Juli måned skulle byde på “mad over bål”. Men 
den danske sommer er jo ikke sådan lige til at 
stole på, godt nok blev det til mad – men bålet 
druknede, så vi trak indenfor – det gjorde dog 
ikke aftenen mindre sjov – det er længe siden, 
vi har rørt lattermusklerne så meget. Udover det 
havde vi den bonus glæde, at vi sparede udgif-
ten til Geografisk Have – vi fik nemlig en rund-
visning i Jettes have, da det blev tørvejr – den er 
mindst lige så flot og farverig, som den ellers så 
kendte have i Kolding.

August måned stod på “tour de tøseklub”. Igen 
kunne vi ikke være sikre på vejret, men vi var 7 
friske kvinder, som stillede op til en god gang 
pedal-tramperi. Turen gik til Jels-søerne – selv-
følgelig ad de små veje. Nogle af os havde ikke 
haft cyklen fremme i lang tid, så da de 43 km var 
tilendebragt, var det fuldt fortjent, at man tog 
sofaen på nakken. 

Næste gang “klubben” mødes er i starten af 
september. Alle er spændte på, hvad der mon 
er på tapetet – arrangørerne bestemmer helt 
og holdent selv – en ting er helt sikkert. Det er 
superhyggeligt, og rigtig dejligt at lære sine 
“naboer” lidt bedre at kende. Nabohjælpen i 
dette tilfælde går ud på noget så simpelt som 
at sprede glæde og hygge i hverdagen, og det 
behøver ikke koste noget andet end tid. Måske 
er der andre, der kan bruge ideen – hvem ved. 
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Af Sven Thorgaard

Er temaet for Vamdrup Seniorhøjskole  
Som I sikkert har hørt eller læst , så lukkede 
Skanderup Friskole til sommerferien.

Vi er en gruppe mennesker, Skanderup Friskoles 
Venner, der vil forsøge at få Skanderup Friskole 
i gang igen fra skoleåret 2012. Friskolen her i 
byen er livsvigtig for Valgmenigheden. Det er 
her, vi får de fleste konfirmander fra. Det er her, 
vi har vore minikonfirmander. Vi knytter heri-
gennem mange gode kontakter til familier og 
forældre.

Men skolen er også vigtig, fordi forældre med 
skolesøgende børn her kan vælge en lille skole 
fremfor en af de store kommuneskoler. Og nu 
bliver der en enestående mulighed for at være 
med til at starte en ny friskole fra bunden af.

Vi vil tilmelde skolen 15. august til Undervis-
ningsministeriet med 20.000 i depositum. Senest 
1. februar skal vi sende skolens vedtægter med 
yderligere 10.000. Altså 30.000, som vi får til-
bage, når skolen starter.

Vi behøver altså også økonomisk opbakning til 
at komme i gang igen. 

Du kan støtte os ved sætte penge ind på: 
Reg. nr. 7040  Konto nr. 1648459

Man kan også ringe til Sven Thorgaard 
75594089. På forhånd tak.

en gruppe af  
mennesker vil  
forsøge at genåbne 
Skanderup Friskole

rudes propeller

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

Hold dig orienteret på 
www.hjarup.dk

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
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Af Laust Bøgesvang

Kirkedag 2012.dk
I lighed med Kirkedag 2010.dk forberedes nu 
Kirkedag 2012.dk. Dagen vil forme sig som en 
rigtig folkekirkedag med streg under folke(lig) . 
I lighed med sidste år begynder arrangementet 
med en friluftsgudstjeneste udviklet af præst og 
menighed.

Herefter er der marked, hvor handlende , sko-
ler, kirker og foreninger kan gøre sig. Midt på 
eftermiddagen slutter dagen med en koncert 
eller lign. For øjeblikket forhandles med Sigurd 
Barrett(Sigurd fortæller bibelhistorie)

Kristendomskursus 
Kurset forløber over 10 mandage begyndende 
den 3. okt og frem til den 5. dec. med undta-
gelse af mandag den 17. okt. og 14. nov. , som 
kompenceres med lørdag formiddag den 12. nov.
Man mødes kl. 18.00 til spisning i Kirkehuset , Sk. 
Kirkeby og aftenen slutter kl. 20.30

Forløbet har overskriften ”den røde tråd” og 
kræver ingen forudsætninger. Hver aften er der 
oplæg fra forskellige med efterfølgende grup-
pedrøftelse.

Spaghettigudstjenester
er blevet et tilløbsstykke og vi øger derfor antal-
let til 3 i løbet af efteråret : den 8. sep. den 13. 
okt og den 17. nov. Gudstjenesterne er altid 
torsdag kl. 17.00 med efterfølgende bespisning i 
kirkehuset – børn 0,- kr. , voksne 20,- kr.

Noahs ark
er startet op igen efter sommerferien og som 
vanligt hver fredag fra kl. 10.00 til 11.30 i Kir-
kehuset. Noahs Ark er legestue for de 0-3 årige 
og er under kyndig ledelse af Lene Præstholm, 
pædagog.

Kirkecafé 
er begyndt møderækken for efteråret. Det er  
1. torsdag i hver måned fra kl. 10.00 til ca. 11.30  
i Kirkehuset, Sk. Kirkeby.

Nyt fra Sognekirken i Skanderup
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“Mellem himmel 
og Jord” 
af Laust Bøgesvang

14. nov. – Foredragsaften  
med Mette Bock:  
“Værdier – Vor tids  
kampplads”

Mette tidligere chefredaktør på Jyske Vest-
kysten og senere prograndirektør for Dan-
marks Radio. Mette Bock er født Samuel-
sen 26. juli 1957 i Kbhv. Er uddannet cand.
scient pol. og mag. art. Denne gang er det 
Forbundsskolen , der lægger rammer til ar-
rangementet og Husholdningsforeningen 
arrangerer kaffe/bolle buffet til 50 kr . Der 
er ingen entré . Mødet starter kl. 19.30. 

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

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

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



Af Mette Løvbom

Hele 130 borgere valgte torsdag den 23. juni at 
møde op til den officielle indvielse af Hjarup’s 
bålhytte. I Hjarup havde man slået to fluer med 
et smæk og således også inviteret til den årlig 
Skt. Hans fest. Det blev en både sjov og festlig 
affære, hvor børnene i den grad var i centrum.

Bodil Høeg fra Hjarup tilføjer; ”vi har længe ven-
tet på det rette tidspunkt til at indvie bålhytten. Så 
da Skt. Hans i år ikke kunne holdes i Hjarupgårds 
have, valgte vi at lægge de to arrangementer sam-
men”. Bålhytten, som er finansieret via landsby-
puljemidler, hører til haven ved Værestedet bag 
den gamle købmand. Det er lokale kræfter, der 
har været med til at rejse hytten her i foråret, så 
hytten nu står klar til de unge på værestedet.

Aftenen startede allerede kl. 18.00, hvor lands-
byforeningen havde inviteret til fælles grill. En 

lang række børnefamilier valgte således at spise 
fælles aftensmad og hygge ved grillen. Umid-
delbart derefter var der turnering i langbold for 
børn og unge, mens de voksne kunne fornøje sig 
med hjemmebagt kage og kaffe. Båltalen blev i 
år holdt af Karen Helms, der med sin charmeren-
de og muntre facon berørte emnet heks, til stor 
glæde for både børn, voksne og barnlige sjæle. 

Det er første gang i mange år, Skt. Hans ikke 
afholdes i Hjarupgårds have, derfor var Lands-
byforeningen spændte på aftenens fremmøde, 
og om der nu var opbakning til arrangementet. 
Bodil Høeg; ”Vi er utroligt glade for den store 
opbakning og ikke mindst de mange fremmød-
te. Vi besluttede helt bevidst at starte allerede 
kl. 18.00, så de mindste også kunne være med, 
det har vist sig at være en god beslutning, da 
op i mod 50 borgere valgte at spise aftensmad i 
vores nye bålhytte”. 

Landsbyforeningen  

Bålhytte indviet i Hjarup

Nyt fra Hjarup



9

Af Mette Løvbom 

Landsbyforeningen inviterer nu til en hyggelig 
grillaften på Mejeriet den 2. september
Vi starter kl. 18.00, og alle er velkomne.

Menu: Marineret nakkekam og hjemmelavede 
ringridderpølser, blomkålssalat m. persille creme 
og ristede paranødder, rødbedesalat m. æble og 
lime, gulerodsstave og pasta til de små, bagte 
kartofler m. kryddersmør eller krydderdressing, 
foccasiabrød m. græskarkerner, hjemmebagt kage.

Pris pr. voksen: 55 kr.
Pris pr. barn: 25 kr.
Der kan købes vin, vand og øl.

Tilmelding:
Grethe Knudsen, hjarupgaard@live.dk,  
tlf. 7559 4341 eller 3035 0940
Finn Thomsen, mcakt@hotmail.com, 4231 3903
Indbetaling til 7040 – 41 25 141, husk at angive 
antal voksne, børn, navn og arrangement.

Af Mette Løvbom 

Landsbyforeningen inviterer nu til foredraget  
“Sur, stresset eller solrigt?” med Erik Dyhr 
Thomsen på mejeriet den 11. oktober. I dette 
humoristiske foredrag giver Erik Dyhr Thomsen 
dig opskriften på, hvordan du får styr på dit liv, 
og hvordan du sparker det sure og stressede ad 
Pommern til. Her får du en række gode værk- 
tøjer til at udnytte den positive stress og fjerne 
den negative stress. Stress er hverken smart eller 
sjovt – bryd normen og luk solen ind 

Der vil blive serveret sunde hjemmelavede snacks 
til foredraget, som starter kl. 19.30. Der kan 
købes vin, øl og vand. Foredraget er fortrinsvis 
for voksne. Pris og tilmelding oplyses snarest på 
hjarup.dk

Grillaften på 
Mejeriet 2. september

Hjarup vil være  
“Årets Landsby 2011”

Foredrag om stress

Af Mette Løvbom 
 
Landsforeningen Landsbyerne i Danmark udnæv-
ner snart “Årets Landsby 2011”. Under emnet 
Fællesskabets og frivillighedens betydning for 
et landsbysamfunds overlevelse og trivsel spiller 
dommerkomiteen, som bl.a. består af MF Britta 
Schall Holberg, bolden op til alle landsbysamfund 
under 1000 beboere om at deltage i kåringen. 
I udbudsmaterialet kan man læse følgende:  
“Som bekendt er der i dag stor politisk og folkelig 
interesse for at styrke livet på landet. Og der er 
en stigende lyst til at bosætte sig i vore landsbyer 
og landdistrikter og få en “blødere velfærdstil-
værelse” med dyr og natur, rolige omgivelser, et 
aktivt foreningsliv, indflydelse på egen hverdag, 
et kulturelt fællesskab og trivsel. Der er derfor 
fremgang og optimisme i de landsbysamfund, 
hvor fællesskabet og frivilligheden udfolder sig”.
Landsbyforeningen for Hjarup har besluttet at 
indstille Hjarup til at blive “Årets Landsby 2011”. 
Netop frivilligheden og det aktive foreningsliv 
spiller en stor rolle i vores landsby, derudover 
vil vi gerne dele de gode historier med vores 
naboer og de andre landsbyer. Fristen for ind-
sendelse er 1. september, man kan læse mere på 
hjemmesiden www.landsbyerne-i-danmark.dk.

Åbent værested 
for seniorer 
Af Inge Friis

Starter sin anden sæson onsdag den  
7. sept. Vi mødes kl. 9.00-11.30. Første 
gang vil der være præsentation af vores 
nyindkøbte “isenkram”, og derefter vil vi 
hjælpe hinanden med at sammensætte 
sæsonens program med pc-arbejde, spil, 
strikke/hækletøj eller andet. Alle ideér er 
velkomne og det samme er alle, der har 
lyst til at deltage.
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Gymnastik på 
Mejeriet 

Har du lyst?

Informationer i glas og ramme i Hjarup

Af Elisabeth Jensen

Vi starter op igen d. 27. september 2011, kl. 9.45.
Føler du dine muskler er for svage, din krop i 
forfald eller bare gerne vil i lidt bedre form, er 
holdet måske noget for dig.

En grundig opvarmning efterfulgt af styrke, ud-
spænding og afspænding, så kommer du i god 
fysisk form. Der kræves ingen forudsætning for 
at deltage på holdet, alle kan deltage.
Medbring gerne en flaske vand og et ligge- 
underlag.

Af Inger, Johanne, Jenny, Ester og Else-Marie

Har du lyst til at være med til café-eftermiddage-
ne i Hjarup Mejeri, så sæt allerede nu kryds i din 
kalender ved mandag, den 3. oktober.

Der indleder vi nemlig vores 10. sæson med 
journalist Svend-Erik Brodersen, Vamdrup, som 
kommer og fortæller om sit liv.

Tidspunktet er som i de foregående sæsoner kl. 
14-16, og der vil selvfølgelig også, som der plejer, 
være kaffe og kage til billige penge.

Caféen er åben for 
alle voksne, og man 
hverken binder sig til 
noget eller skal til-
melde sig på forhånd 
– man møder bare op.

På gensyn den  
3. oktober 2011

Af Bodil Høeg

Endelig har Hjarup fået en informationstavle.  
En flot 2-fløjet tavle i samme lette grønne design 
som busskuret. Kolding Kommunes Landsbypulje 
bevilgede i år penge til en informationstavle til 
Hjarup, og det er vi rigtig glade for!

Tavlen er opsat ved busholdepladsen på Torvet 
ved Værestedet. Der er nøgle til, som er fastsat 
på tavlen, så alle har mulighed for at opsætte 
informationer til landsbyens beboere om  
aktiviteter og andre vigtige tiltag. 

Så slå et sving forbi tavlen og hold dig orienteret 
om, hvad der sker for dig i din landsby :-)
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Af Kirsten Rungholm

Mange motionsløb
For tredje år i træk deltog Hjarup Runners i juni 
måned i Havbundsløbet. En rute på 11 km fra 
Mandø over havbunden og ind til Vester Ved-
sted. En meget flot naturoplevelse og et helt 
specielt løb man bare ikke vil gå glip af.

Vi har netop deltaget i Felderløbet i Christians-
feldt – et nyt løb, der løb af staben for første 
gang i forbindelse af deres vinfestival – det nød 
vi godt af!

For 4. år i træk var vi af sted til DHL stafet i 
Odense d. 18. august. En hyggelig aften og en 
god tradition der også inkluderer mad og vin.
Et par gange har vi deltaget i Vejen Parkrun.  
Et 5-km løb med tidtagning der afvikles hver 
lørdag året rundt og det er gratis.

Af Jens Henrik Kristiansen og Maria König,  
sognepræster samt Hjarup menighedsråd.

I Hjarup kirke vil vi gerne involvere flere fra  
sognet i gudstjenesten om søndagen.

Vi tror, at gudstjenesten bliver bedre, hvis der 
er frivillige, som aktivt inddrages i afviklingen 
af gudstjenesten: Det giver medejerskab og gør 
gudstjenesten mere varieret.

Det vil bygge bedre bro mellem kirke og sogn, 
fordi det er frivillige fra sognet, som inddrages.

Har du lyst til at være frivillig læser ved  
gudstjenesten én gang pr. halve år?

Det kræver blot, at du tør stå foran en forsam-
ling og læse langsomt, mens du taler i en mikro-
fon. Den læsning, du skal læse, er fra Det gamle 

Testamente i Bibelen og præsterne vil introdu-
cere det hele for dig.

Hvis det har vakt din interesse, så ring til sogne-
præst Maria König 75 59 42 95
eller skriv en mail: mduk@km.dk

I april deltog vi i Berlin ½-marathon, en super-
god weekend blev det til i sol og varme. Løjt-
løbet, Koldingløbet, vores eget motionsløb til 
sportsfesten, Eventyrløbet, Kvindeløbet, Alt for 
damernes løb og mange flere endnu!

Lissabon ½-marathon  
– det er godt at have et mål at træne efter!
Vi er flere Hjarup runners tilmeldt dette løb som 
finder sted d. 4. december 2011. Man kan også 
vælge at løbe den fulde marathon distance  
(42,2 km) eller et gademotionsløb på 6 km.  
Turen kan i øjeblikket bestilles for ca. kr. 2.000,- 
for fly, hotel og startnummer. Vil du også med? 
Så skriv til kisser@dat.dk.

Hjarup runners 
løber derudad … 

Hjarup kirke søger frivillige læser 

Finn er til Parkrun og Bodil er til Berlin 1/2 marathon.



Hold dig opdateret med Budstikken fra 1. sep. til 2. nov. 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 39 26. september til 2. oktober Noter
Mandag d. 26.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur. Kl. 17.00 Bævermøde 

Kl. 19.00 Ulvemøde. Kl. 16.30 Voksen/barn gym. Kl. 18.00 bordtennis

Tirsdag d. 27.09. Kl. 9.45 Gymnastik på Mejeriet. Kl. 16.30 børneidræt, 3-4 år  
Kl. 19.00 Trop møde

Onsdag d. 28.09. Kl. 17.00 Springlopperne 5-7 år.  
Kl. 18.30 Bordtennis 
Kl. 9.00 Åbent værested

Torsdag d. 29.09.

Fredag d. 30.09. Kl. 10.00 i Kirkehuset Noahs ark legestue 
Kl. 15.15 Musik i kirken, Skanderup Valgmenighed, for børn 0-3 år 
Kl. 16.00 Farveladen for 4-7 år i Kirkeladen i Hjarup 
Kl. 19.30 Café Laden fra 6. klasse og op i Hjarup

Lørdag d. 01.10.

Søndag d. 02.10.

uge 35 1. september til 4. september Noter
Torsdag d. 01.09. Kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste i Skanderup sognekirke 

Kl. 10.00 Kirkecafé i Skanderup kirke
Fredag d. 02.09. Kl. 10.00 i Kirkehuset Noahs ark legestue 

Kl. 16.00 Farveladen for 4-7 år i Kirkeladen i Hjarup 
Kl. 18.00 Grill aften for alle på Mejeriet

Lørdag d. 03.09.

Søndag d. 04.09. Åben gård på Wissingsminde i Skanderup,  
Hjarup Runners deltager i Koldingløbet

uge 36 5. september til 11. september Noter
Mandag d. 05.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur, kl. 17.00 Bævermøde 

Kl. 19.00 Ulvemøde, kl.18.00 Bordtennis

Tirsdag d. 06.09. Kl. 19.00 trop møde

Onsdag d. 07.09. Kl.18.30 bordtennis. Kl. 9.00 Åbent værested

Torsdag d. 08.09. Kl. 17.00 spagehttigudstjeneste i Skanderup Kirke

Fredag d. 09.09. Kl. 10.00 i Kirkehuset Noahs ark legestue 
Kl. 16.00 Farveladen for 4-7 år i Kirkeladen i Hjarup 
Kl. 18.00 Grill aften for alle på Mejeriet

Lørdag d. 10.09.

Søndag d. 11.09.

uge 37 12. september til 18. september Noter
Mandag d. 12.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur. Kl. 17.00 Bævermøde 

Kl. 19.00 Ulvemøde. Kl.18.00 Bordtennis

Tirsdag d. 13.09. Kl. 19.00 trop møde

Onsdag d. 14.09. Kl.18.30 bordtennis. Kl. 9.00 Åbent værested

Torsdag d. 15.09.

Fredag d. 16.09. Kl. 10.00 i Kirkehuset Noahs ark legestue 
Kl. 16.00 Farveladen for 4-7 år i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 17.09.  

Søndag d. 18.09. Kl. 10.30  Kirkens fødselsdag og lille års møde  
i Skanderup valgmenighed.

uge 38 19. september til 25. september Noter
Mandag d. 19.09. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur. Kl. 17.00 Bævermøde,  

Kl. 19.00 Ulvemøde. Kl. 16.30 voksen/barn gym. opstart 
Kl. 18.00 bordtennis

Tirsdag d. 20.09. Kl. 16.30 børneidræt 3-4 år. Kl. 19.00 trop møde

Onsdag d. 21.09. Kl. 17.00 springlopperne 5-7 år 
Kl. 18.30 bordtennis. Kl. 9.00 Åbent værested

Torsdag d. 22.09.

Fredag d. 23.09. Kl. 15.15 Musik i kirken, Skanderup Valgmenighed, for børn 0-3 år 
kl. 16.00 Farveladen for 4-7 år i Kirkeladen i Hjarup 
Kl. 10.00 i Kirkehuset Noahs ark legestue

Lørdag d. 24.09.

Søndag d. 25.09.
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Mandag d. 03.10. Kl. 14.00 Café eftermiddag på Mejeriet.  

Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur.  
Kl. 17.00 Bævermøde. Kl. 19.00 Ulvemøde.  
Kl. 16.30 Voksen/barn gym. Kl. 18.00 bordtennis. Kl. 18.00 kristendomskursus

Tirsdag d. 04.10. Kl. 9.45 gymnastik på Mejeriet. Kl. 16.30 børneidræt, 3-4 år 
Kl. 19.00 trop møde

Onsdag d. 05.10. Kl. 17.00 springlopperne 5-7 år. Kl. 18.30 bordtennis 
Kl. 9.00 Åbent værested. Kl 10.00 Kirkecafé i Skanderup Kirke

Torsdag d. 06.10. Deadline på Budstikken

Fredag d. 07.10. Kl. 10.00 i Kirkehuset Noahs ark legestue 
Kl. 15.15 Musik i kirken, Skanderup Valgmenighed, for børn 0-3 år 
Kl. 16.00 Farveladen for 4-7 år i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 08.10. Kl. 18.00 Efterårsfest i Skanderup (Forbundsskolen)

Søndag d. 09.10.

uge 41 10. oktober til 16. oktober Noter
Mandag d. 10.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur, kl. 17.00 Bævermøde 

Kl. 19.00 Ulvemøde. Kl. 16.30 voksen/barn gym. 
Kl. 18.00 Bordtennis. Kl. 18.00 kristendomskursus

Tirsdag d. 11.10. Kl. 9.45 gymnastik på Mejeriet, kl. 16.30 børneidræt, 3-4 år 
Kl. 19.00 trop møde. Kl. 19.30 foredrag på Mejeriet med  
Kl. 19.30 Erik Dyhr Thomsen “Sur, stresset eller solrigt?”

Onsdag d. 12.10. Kl. 17.00 springlopperne 5-7 år. Kl. 18.30 bordtennis 
Kl. 9.00 Åbent værested

Torsdag d. 13.10. Kl. 17.00 spaghettigudstjeneste i Skanderup kirke

Fredag d. 14.10. Sjov fredag aften i Værestedet 
Kl. 10.00 i Kirkehuset noahs ark legestue 
Kl. 15.15 Musik i kirken, Skanderup Valgmenighed, for børn 0-3 år 
kl. 16.00 Farveladen for 4-7 år i Kirkeladen i Hjarup

Lørdag d. 15.10.

Søndag d. 16.10.

uge 42 17. oktober til 23. oktober Noter
Mandag d. 17.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur. Skolernes efterårsferie

Tirsdag d. 18.10. Kl. 9.45 gymnastik på Mejeriet. Skolernes efterårsferie

Onsdag d. 19.10. Skolernes efterårsferie

Torsdag d. 20.10. Skolernes efterårsferie

Fredag d. 21.10. Skolernes efterårsferie

Lørdag d. 22.10.

Søndag d. 23.10. Stitur, mødested: Spejderhuset i Hjarup

uge 43 24. oktober til 30. oktober Noter
Mandag d. 24.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur, kl. 17.00 Bævermøde 

Kl. 19.00 Ulvemøde. Kl. 16.30 voksen/barn gym 
Kl. 18.00 Bordtennis. Kl. 18.00 kristendomskursus

Tirsdag d. 25.10. Kl. 9.45 gymnastik på Mejeriet  
Kl. 17.00 springlopperne 5-7 år 
Kl. 18.30 bordtennis

Onsdag d. 26.10. Kl. 9.00 Åbent værested

Torsdag d. 27.10.

Fredag d. 28.10. Kl. 10.00 i Kirkehuset Noahs ark legestue 
kl. 16.00 Farveladen for 4-7 år i Kirkeladen i Hjarup 
Kl. 19.30 Café Laden for 6. klasse og op i Hjarup

Lørdag d. 29.10.

Søndag d. 30.10.

uge 44 31. oktober til 02. november Noter
Mandag d. 31.10. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur. Kl. 17.00 Bævermøde 

Kl. 19.00 Ulvemøde. Kl. 16.30 voksen/barn gym. 
Kl. 18.00 Bordtennis. Kl. 18.00 kristendomskursus

Tirsdag d. 01.11. Kl. 9.45 gymnastik på Mejeriet. Kl. 16.30 børneidræt, 3-4 år 
Kl. 19.30 Volley-herre, trop møde

Onsdag d. 02.11. Kl. 17.00 springlopperne 5-7 år. Kl. 18.30 bordtennis 
Kl.18.00 Hjarup Runners arrangere spis sammen på Mejeriet 
Kl. 9.00 Åbent værested



14

Af Anette Jørgensen 

Engrosvirksomheden, LAVABO, så dagens lys i 
maj 2005 og har til huse på Elisalund. 
LAVABO betyder håndvask på italiensk, og det 
var netop med de italienske håndvaske, at det 
hele startede. Siden har det udviklet sig til toilet-
ter, emhætter og nu med stor succes køkken- 
vaske i mange forskellige design og materialer.  

Vi samarbejder hovedsalig med designere og 
produktionsvirksomheder i Italien, men får også 
produceret vores eget design i europæiske lande 
samt Østen. Vores produkter sælges i Danmark 
til bad – og køkkenbutikkerne, bordpladeindu-
strien og VVS-branchen.

De seneste 2 år har vi haft agenter til at sælge 
LAVABO’s produkter i Norge, Sverige, Tyskland 
og Holland, så nu er LAVABO også blevet en del 
af inventaret i mange hjem i vores nabolande. 

Af Liselotte Dejgaard Poulsen 
På vegne af dagplejerne i Hjarup

6 dagplejere og 19 børn mødtes i haven hos 
Liselotte onsdagen før Sankt Hans. Der skulle 
nemlig laves en heks til det store Sankt Hans bål 
i Hjarup.

I haven lå en kæmpe bunke halm – Hvad mon 
det nu var for noget??? Børnene fik hurtigt gang 
i legen med halmen, og hjalp til med at fylde det 
i heksens hoved, bluse og strømpebukser. Inden 
længe var der halm i hele haven, og børnene 
mistede hurtigt interessen for heksen. I stedet 
blev halmen kørt på trillebør og kastet op i luf-

ten. Nogen satte sig og undersøgte halmstrå. Et 
herligt syn.

Vi dagplejere måtte så selv i gang med at fær-
diggøre ”heksemutter”. Det blev hurtigt klaret 
med mange kreative hænder, og så kunne hun 
vises frem for børnene. Men uha uha, hun var 
vist lige et nummer for væmmelig. Der var i 
hvert tilfælde lige et par af børnene, der blev 
lidt bange for hende. Men hun var hurtigt glemt, 
og legen i halmen kunne atter fortsætte...

Det var en rigtig dejlig formiddag, og hvor er 
det hyggeligt, at man kan hjælpe hinanden med 
en sådan opgave.

Dagplejerne og børn laver heksen til Sankt  Hans bålet i Hjarup

en engros- 
virksomhed i 
Hjarup

Café Laden  
– nyt i Hjarup
Vi er nogle, der vil genstarte Café Laden.
Fredag d. 26. august, kl. 19.30-22.00 i  
Kirkeladen i Hjarup, Hjarup Byvej 7.
Café Laden er et mødested, ud fra Hjarup 
Kirke, for 6. Klasse og opefter!
Du kan komme og være dig selv, hygge 
dig med dine venner.

Man kan købe slik og sodavand.
Vi stiller brætspil, kortspil, bordfodbold  
og Wii op.

Ud på aftenen er der en kort andagt.
Kom og vær med, det bliver super  
hyggeligt! – og tage bare alle jeres  
venner med.
Det er sidste fredag i hver måned.

Mange hilsner
Nadja, Emma, Bodil og Anne Sofie
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Firmaet startede i Skanderup og flyttede  
senere til Hjarup
Søren Clausen startede LAVABO i et parcelhus 
i Skanderup. Da pladsen blev for trang, og nye 
lokaler blev nødvendigt, havde vi som familie et 
stort ønske om at blive i lokalområdet. 
 
Da LAVABO allerede fra startskuddet var en 
engrosvirksomhed, var vi ikke afhængige af 
at flytte virksomheden til en større by. Søren 
prioriterede, at virksomheden blev placeret 
tæt ved motorvejen og at der var mulighed for 
udvidelse. Men lige så vigtigt var det, at have 
virksomheden tæt på hjemmet. Disse muligheder 
havde vi i Hjarup.

Dagplejerne og børn laver heksen til Sankt  Hans bålet i Hjarup

 

Farveladen  
er klar til en  
ny sæsson
Fredag d. 2. september kl. 16.00
mødes Farveladen i Kirkeladen i Hjarup.
Farveladen er Hjarup kirkes børneklub fra 
4 år og til og med 1. klasse.
Vi hygger, leger, hører Bibelhistorie, synger 
og laver kreative ting.

Du kan bare dukke op eller kontakte Nina 
Friis, hvis du gerne vil høre nærmere:
nina@enghoejgaard.com
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Af Lene Tonnesen 

Spejdernes sommerlejr gik i år til  
“VILDMarKeN” ved Skærbæk.

Trop-Spejderne var bl.a. på hike til Kolding, 
overnattede i primitiv lejr og sejlede i kano fra 
Gelballe til Kolding Fjord.

Ulvene sejlede også i kano ved Gudsø Vig. Vi la-
vede mad over bål – bl.a. helstegt pattegris, sov i 
telte og var selvfølgelig ved stranden for at bade 
og nede vi købmanden for at købe slik, det er 
meget vigtigt og hører med til at være på lejr. 

Lejrens TEMA var HANDICAP. Der blev afholdt 
handicap OL, hvor spejderne skulle dyste i 
forskellige discipliner, mens de prøvede at være 
blinde, lamme og døve. – Til OL om fredagen 
havde hvert hold fået ud leveret en mand, og 
når holdet tabte en disciplin, eller det var uaf-
gjort mistede træmanden (som de selv har lavet) 
en legemsdel (blev handicappet).

Nyt fra Spejderne
Midt på ugen fik vi besøg af vores præst Maria, 
som holdt gudstjeneste i det fri. Maria fortalte 
en beretning om en rejse og om en mor med et 
handicappet barn – i relation til vores lejr-tema 
om handicap. Børnene var meget optaget og lyt-
tede interesseret. Dejligt at Maria vil være med 
til at gøre vores aftenandagt ekstra spændende. 
Tak for det Maria.

Lejren sluttede fredag, hvor forældrene var invi-
teret til at dyste med i de forskellige discipliner 
fra vores handicap ol – og til slut var der fælles 
aftensmad, inden de trætte børn kunne tage 
afsked med dette års sommerlejr.

Læs meget mere om spejdernes sommerlejr på 
hjarup.dk, hvor jeg har skrevet lejrberetning. 

Hjarup spejdernes opstart efter ferien:
Bævere: mandag d. 29. aug. Kl. 17-18.30 (0-1 kl.)
ulve: mandag d. 29. aug. Kl. 19-20.30 (2-3 kl.)
Troppen: tirsdag d. 30. aug. Kl. 19-21 (4 kl. og 
derover)
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rohr Stål & Montage apS

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

Værestedet  
“Det gode liv”
Af Arne R. Olesen 

Værestedet er startet igen efter ferien og sikken 
en start!

Der har været fyldt med dejlige, glade børn, i snit 
33 stykker, så der er liv og glade dage.

De hygger sig rigtigt med alle vore aktiviteter, og 
de har en glubende appetit, så der er nok at se til, 
det er dejligt.

Der er planlagt endnu et “sodavands-discotek” 
eller måske mere korrekt, “sjov fredag aften”  
i klubben fredag før efterårsferien. Det bliver  
sikkert lige så sjovt, som det plejer, nu har vi jo 
osse bålhytten, som vi kan bruge.

er du medlem af Budstikken? 
Hvis ikke, så bliv det! Indbetal kr. 100,-  
på konto 1551 60001995, Danske Bank  

eller 7040 1532364, Sydbank.
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Af Karina Christensen

Et nyt skoleår er begyndt, og for første gang 
i mands minde, måtte elever, forældre og an-
satte samles i aulaen omkring en noget mindre 
flagstang end vanligt. Vejret viste sig fra sit våde 
element, alligevel var humøret højt og gensyns-
glæden stor efter en lang sommerferie.

I marts måned 2011 besluttede byrådet, at SFO-
pædagogerne i kommunens folkeskoler frem-
adrettet skal have timer i undervisningsdelen. 
På Forbundsskolen placerer vi de fleste timer i 
indskolingen. Der er dog mulighed for, at pæda-
gogerne kan deltage i alle klasser og årgange. 
Dette bevirker, at vi kan skabe endnu bedre sam-
menhæng mellem undervisning og fritidstilbud, 
og bl.a. styrke den pædagogiske indsats, modne 
barnets alsidige udvikling og optimere den 
faglige undervisning. Den politiske beslutning 
har særlig fokus på elever med særlige behov. 
Som vi ser det, har ordningen også positiv effekt 
for skolens øvrige elever, da pædagogerne har 
mulighed for at støtte op omkring læringen i 
klasselokalet generelt.

Udgangspunktet er, at der skal etableres et lige-
værdigt samarbejde, hvor læreren har hovedan-
svaret for undervisningen, mens pædagogen har 
fokus på en specialpædagogisk indsats overfor 
elev, elevgruppe og/eller klasse. Samlet set har 
læreren og pædagogen ansvaret for, at eleven 
får det bedst mulige udbytte af undervisningen.
På Forbundsskolen har vi tradition for et kon-
struktivt og udbytterigt samarbejde mellem fag-
grupperne. Fremadrettet vil dette samarbejde 
blive mere tydeligt i dagligdagen til gavn og 
glæde for elever, forældre og ansatte.

Forbundsskolens SFO nyder godt affden opbak-
ning og tillid, forældregruppen viser os. Således 
har vi et stabilt børnetal fra alle årgange, der 
kan benytte sig af SFO tilbuddet. I SFO’en kan 
børnene koble sig på mange forskellige akti-
viteter, knytte venskaber på tværs af alder og 
klassetrin samt være en del af et demokrati med 

mulighed for medbestemmelse. Vores special-
klasseelever er en integreret del af hovedskolens 
SFO. Når det er gunstigt, aftales der fælles akti-
viteter, arrangementer og legeaftaler på tværs 
af de to SFO afdelinger. Vores erfaring er, at at 
sådanne oplevelser giver større forståelse og 
rummelighed børnene imellem.

Igennem flere år har vi i SFO´en haft glæde af at 
byde velkommen til studerende fra UC SYD, det 
tidligere Pædagogseminarium i Kolding. Det vil 
vi meget gerne fortsætte med. Derfor modtager 
vi fremover studerende som får tildelt timer i 
Forbundsskolens 0. klasse samt i hovedskolens 
SFO. Vi ser det som et frisk “pust” at modtage 
studerende, der stiller spørgsmål til dagligdagen, 
og som er med til at udvikle både vores og den 
studerendes egne pædagogiske faglighed.

I det meget tidlige forår besluttede elevrådet, 
skolebestyrelsen og ledelsen i et samarbejde at 
indkøbe og få opsat nye legeredskaber, og både 
i frikvaterene og i SFO-tiden har børnene stor 
glæde af den renoverede legeplads. Det er også 
vores opfattelse, at legeredskaberne benyttes af 
børn i lokalområdet udenfor skoletid, hvilket er 
glædeligt.

Juli måned bød på afslutning og overnatning for 
10 børn fra 3. klasse. Børn og pædagoger mød-
tes i SFO’en til aftensmad, biograftur, hygge og 
overnatning. Børnene arrangerede og fremførte 
på fornemste vis en sang, som de selv havde 
skrevet. Det er første gang, at vi har markeret 
afslutning på denne måde, og bestemt en “tradi-
tion” vi vil fortsætte.

Noget vi dog har afholdt igennem flere år, er 
special SFO’ens 3 dages koloni i starten af sko-
lens sommerferie. I år gik turen til naturskønne 
Trelle Næs, en campingplads nær Fredericia. 
Sommervejret viste sig fra sin smukkeste side, 
noget som børn og voksne nød. Kolonien er en 
god afslutning på året, og er en fælles oplevelse, 
som børnene snakker om – også i starten af det 
nye skoleår.

Nyt fra Forbundsskolens SFO
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Af Connie Navne

Vi starter snart op på indendørsaktiviteter! 
Kom og vær med!

Voksen/barn:
Opstart mandag d. 19. september 2011 
kl. 16.30 – 17.30 i Forbundsskolens gymnastiksal.
Holdet er for de mindste ifølge med voksen  
(gå – alder til 3 år)
Der vil blive lagt vægt på samværet mellem den 
voksne og barnet samt stimulering af sanser og 
motorik.
Kontingent kr. 325,- 
Træner Lisbeth Malmvig mobil 53 55 53 83

Børneidræt 3-4 år:
Opstart tirsdag d. 20. september 2011 kl. 16.30 – 
17.15 i Forbundsskolens gymnastiksal.
Kontingent kr. 325,- 
Træner Vivi Lauridsen mobil 40 81 08 62
Vi søger hjælpetrænere.

Springlopperne 5-7 år:
Opstart Onsdag d. 21. september 2011 kl. 17.00 
– 18.00 i Forbundsskolens gymnastiksal og i 
Efterskolens hal.
Kontingent kr. 325,- 
Træner Anne Schalech mobil 31 42 50 48

Volley-herrer:
Opstart tirsdag d. 25.oktober 2011 kl. 19.30 – 
21.00 i Forbundsskolens gymnastiksal.
Kontingent kr. 400,- 
Træner Bent Andreasen mobil 20 68 30 71

Bordtennis:
Opstart d. 5. september 2011 i Forbundsskolens 
gymnastiksal.

Mandage kl. 18.00 – 19.30 og 
onsdag fra 18.30 – 20.00.
Kontingent under 18 år kr. 325,- 
over 18 år kr. 400,-
Træner Bente Rytter mobil 40 54 7188 og 
Mette Arvidsen mobil 20 98 58 89

Indefodbold:
Indefodbold spilles i Efterskolens hal fra uge 43. 
Opslag på forbundsskolen samt sedler medgives 
elever på skolen. 
Kontingent under 18 år kr. 325,-  
over 18 år kr. 400,- 
Kontaktperson: Bo Jensen mobil 41 58 59 66

Badminton:
Sæson start mandag d. 21. september i  
Forbundsskolens gymnastiksal.  
Pris for en ugentlig time pr. sæson kr. 1.000,- 
Tiderne er de samme med mindre andet oplyses. 
Tilmelding: Peder Carlsen 75 59 43 52.

Det'r forkert – og farligt

Af Lene Tonnesen

Jeg har talt med Arne på værestedet, da 
vores datter har været med bussen til 
værestedet et par gange, pga hun ikke 
lige har kunnet cykle. Skolebussen fra For-
bundsskolen til Hjarup – rute 538, holder 
nede ved Enghavegård (den store gård i 
Hjarup før Kirken), skønt bussen kører vi-
dere op forbi den gamle brugs/værestedet, 
men buschaufførerne må ikke holde der 
og sætte børnene af iflg. Sydtrafik. 
Jeg synes, det er helt forkert, at vores børn 
skal gå op igennem en meget trafikeret 
Hjarup, når bussen alligevel kører op midt 
i byen og sagtens kunne sætte dem af der!

Buschaufføren er åbenbart af samme me-
ning som os forældre, han har opfodret os 
til at skrive/ringe og klage til Sydtrafik på 
tlf. 7660 8600 eller post@sydtrafik.dk
Hvis flere forældre gør det, kan det være, 
at det lykkes. Håber vi kan stå sammen 
som forældre. 



22

Af Glenn Lundt, lufthavnschef

Sidst der var Åbent hus på Koldingegnens luft-
havn var i maj 1991, der skulle altså gå mere end 
20 år, før det skete igen.
Flyvning for sjov 2011, som blev afholdt lørdag 
d. 13. august, blev en fantastisk dag for både pi-
loter, publikum og ikke mindst de virksomheder 
og klubber, der ligger på lufthavnens område.
Dagen startede med indflyvning fra alle verdens-
hjørner, og klokken 10.00 åbnede vi arrange-
mentet, hvor der bl.a. var gratis is til de første 
200 børn.
Lørdagens vejr startede rigtigt godt og de første 
fly, som lavede opvisning, kunne afvikle hele de-
res planlagte program. Publikum var meget in-
teresseret i at vide detaljer om de forskellige fly. 
De oftest stillede spørgsmål var  ”hvor hurtigt 
flyver den” og ”hvad koster den” . Det er jo en 
typisk drengedrøm at få muligheden for at flyve, 
og mange bliver positivt overraskede over, at det 
faktisk er muligt for rigtig mange mennesker at 
gå i gang med drømmen.
”Jeg vidste ikke, der var så meget aktivitet 
herude” Dette var en typisk sætning fra mange 
af vores gæster, som normalt aldrig kommer tæt-
tere på end det, de kan se fra landevejen.

Lufthavnen er til daglig en aktiv plads med stor 
erhvervsaktivitet
Koldingegnens Lufthavn er meget mere end 
et stykke asfalt. Koldingegnens Lufthavn er 
grobund for en række af virksomheder i vækst 
– med masser af arbejdspladser og skatteindtæg-
ter. Ligeledes er lufthavnen en vigtig base for en 
af de flyvende afdelinger fra hjemmeværnet. De 
udfører eftersøgningsopgaver af høj standard 
efter forsvundne mennesker og mange andre 
støtteopgaver for myndighederne. Jeg må ikke 
glemme at nævne de meget engagerede med-
lemmer af Vamdrup Flyveklub og Faldskærms-
klubben. Så fakta er, at Koldingegnens Lufthavn 
faktisk summer af liv både dag og aften.

Glade ansigter og stor begejstring på dagen.
Der var masser af glade ansigter, og de var alle 
behørigt klædt på med gummistøvler mm. Selv 
når de sad fast med deres bil på vores regn-
vejrsplagede parkeringsplads var der ingen sure 
miner. Air service var som altid behjælpelig med 
en traktor til de uheldige bilister.
Da redningshelikopteren kom for at vise, hvad 
den kunne, var der stor begejstring.  Det var en 
fryd at se, hvad en dygtig besætning kunne, og 
publikum fik også et kik indenfor og en snak 
med besætningen. Det var selvfølgelig helt ok, 

Åbent hus på 
Koldingegnens Lufthavn

Skaterbane ved arena Syd nu åben
Banen er et konkret resultat af By- og Udvik-
lingsforvaltningens målrettede indsats omkring 
inddragelse af brugerne – ‘Borgerdreven inno-
vation’. Ungdomsgårdens unge skatere har selv 
været med til at planlægge og tegne banen.

Kalle Stærk fra Driftsafdelingen siger: ‘Vi har 
kun haft gode erfaringer med at inddrage de 
unge – de har været idérige og ansvarsfulde. Vi 
håber selvfølgelig også, at de unge på denne 

måde vil tage ejerskab for banen og være med 
til at hindre hærværk’.

Den nye skaterbane har været ventet længe 
og udfylder tomrummet efter den nu nedlagte 
bane ved ABC Lavpris.

Banen blev åbnet d. 10. juni, snoren blev klippet 
over af byrådsmedlem Poul Erik Jensen. 
Banen er åben for alle – også for ungdommen 
fra Hjarup, Skanderup og Gelballe!



da den pludselig skulle af sted på en opgave.
Såfremt politikerne bestemmer, at der skal være 
en ambulancehelikopter med base på Kolding-
egnens Lufthavn, er vi parate med det samme. 
Dette vil være til gavn for alle borgere i lokal-
samfundet.
 
Stor udvikling i fly og flyvning igennem årene
Der var fly fra 1940 og op til i dag, og udviklin-
gen var ikke til at skjule, hverken med hastighed, 
støj eller brændstof-økonomi. Det er fantastisk 
at se et så stort fly som Danish air transports 
ATR 42 larme så lidt. En anden stor virksomhed 
havde venligst ”udlånt” en firma-jet, som lavede 
et par lave overflyvninger for at vise hastighed 
og evnen til at benytte en så forholdsmæssig 
lille bane. Lyden fra jet’en kunne sammenlignes 
med en alm. Motorflyver, hvilket jeg syntes var 
tankevækkende.
Desværre fik Faldskærmsklubben ikke rigtigt 
mulighed for at vise, hvad de kunne. 

Vejret var OK, og mange aktiviteter blev gen-
nemført
Skyerne var for lave, så det blev kun til et lift. 
Faldskærmsklubbens nye fly har ellers plads til 
en springer mere og larmer betydeligt mindre 
end ”den gamle”.
Alle virksomhederne havde åbent hus. Til det 
havde flyveklubben i Vamdrup arrangeret gui-
dede ture, hvor medlemmerne fortalte og sva-
rede på spørgsmål fra publikum. Det var meget 
tydeligt, at det var lokale, som var med på disse 
ture.

Climb2 – den lokale flyveskole – kunne ikke følge 
med den store efterspørgsel på prøvelektioner på 
både fly og helikopter. Man kunne se mange gla-
de ansigter stige ud igen efter endt prøvelektion. 
Rundflyvnings-firmaet Helico måtte også opgive 
at nå alle, der ønskede en tur over Vamdrup.
Der blev spist fyldte pandekager til den helt 
store guldmedalje, og La crepe, som havde 
indvilliget i at servicere, var godt tilfredse med 
publikums appetit.
Ambulancens eneste opgave var et forvredet ben 
på en af de ellers så dygtige trial-kørere, som viste 
færdigheder på deres specielle motorcykler.
Den ekstra brandbil, der kom, sprøjtede skum til 
stor fryd for børn og barnlige sjæle.
Vi havde inviteret nogle lokale US klubber, som 
viste deres flotte og velholdte amerikaner-biler 
frem. Der blev sendt lange blikke og drømme 
efter de blanke biler.
Den sidste del af opvisningen måtte dog aflyses, 
da vejret blev for dårligt. Men alt i alt var det en 
rigtig god dag, og vi håber, at de lokale omkring 
lufthavnen har fået et større indblik i lufthav-
nens virke.

Mange Tak for opbakningen
En kæmpe hjælp fik vi fra Hjemmeværnet, der 
sikrede en sikker afvikling af trafikken. De har 
efter antallet af biler bedømt besøgstallet til ca. 
3700 mennesker.
Vi siger tusind tak for opmærksomheden, og 
forhåbentligt går der ikke 20 år, før vi ses igen.

Se billeder fra dagen på hjarup.dk

Friaften i Bio
Af Lene Tonnesen 

Mandag den 15. august var der pigeaften i Vam-
drup Kino – hvor der først var mulighed for lidt 
at spise, og bagefter var der filmen "det stærke 
køn – we want sex" – den var basseret på en 
autentisk beretning om kvindekampen hos Ford 
i 1967.

Der var fuldt hus i biografen og en del kvin-
der fra Skanderup, Hjarup og omegn var af sted.

Jeg synes, det var en kanongod oplevelse, mas-
ser af lækkert at vælge imellem til det lille lette 
måltid og et glas vin, hvis man havde lyst til det. 
Så jeg synes helt klart, at man fik en del for de 
25 kr., vi havde betalt ekstra i forhold til en alm. 
billet. Helt sikkert en god succes som Vamdrup 
Kino meget gerne må fortsætte, og som mor er 
det jo dejligt at komme af sted med en veninde 
eller flere og få en friaften hjemmefra. 
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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 stk.
Opsætning: Lund&Mus, Hjarupgårdsvej 4, 6580 Vamdrup
Trykkeri: Trykkeriet, Vamdrup
Deadlines i 2011: 8. juni, 18. august, 6. oktober og 8. december 2011. 

Forsidefoto: 
Stor succes med Åbent Hus  

på Kolding egnens Lufthavn


