
•  Idrætshal til Skanderup

•  Efterårsfest i Skanderup blev en succes

•  Kom til spis sammen i Hjarup

•  Trekløveren har været på tur til Løverodde
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Af Mette Løvbom

Fredag den 10. februar får Hjarup besøg af 
storvildtsjæger Torsten Wegener, der igennem 
de sidste 45 år har besøgt over 70 lande. Med 
udgangspunkt i en række gode historier om 
både mennesker og trofæer samt en palette 
af elektroniske øjebliksbilleder tager Torsten 
os gennem en fortælling om jagt i Afrika med 
fokus på elefantjagt. Torsten har igennem de 
sidste 15 år arbejdet som fast skribent på bla-
det “Jæger”, også internationalt har han sat sit 
aftryk gennem autentiske og levende fortæl-
linger og artikler i både svenske, norske, tyske  

og britiske jagtmagasiner. Torsten har gennem 
tiden jagtet i 10 europæiske lande samt Canada 
og Alaska, ligesom han har været på 10 safarier i 
fem afrikanske lande. Hele 250 stykker trofæbæ-
rende vildt er det blevet til, så der er lagt op til 
en masse snak, gode historier og gebærder.

Vi har også inviteret en anden storvildtsjæger på 
aftenen, Knud Aage Petersen, han vil tilberede 
en solid jagtmiddag med saft og kraft af vildt fra 
lokale Hjarup-jægere. 

Vi vender tilbage med mere info om arrange-
ment og tilmelding i januar.

Landsbyforeningen  

En jagtguru besøger Hjarup

Nyt fra Hjarup

Andespil 
af Mette Løvbom

Husk det årlige andespil på 
Mejeriet den 8. november

Vi starter kl. 19.30, og igen i år vil der 
være masser af spændende præmier.
Der kan købes kaffe, vand, øl og vin. 

Landsbyforeningen

Autoriseret
Optometrist – Kontaktlinsespecialist

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

eller efter aftale.

Telefon 7558 1086 – Telefax 7558 1543
VAMDRUP SPECIALOPTIK
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Farveladen i Hjarup
Fredag d. 2. september kl. 16.00 mødtes Farve-
laden igen 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

Spis Sammen 
på Mejeriet 
den 2. nov. 2011
Hjarup runners står for menuen til spis sammen 
på Mejeriet den 2. november kl. 18.00.
Nu med legehjørne for de mindste og en quiz 
for de lidt større! Har du fødselsdag på dagen – 
ja, så spiser du gratis!

Hjarup Runners har bestemt os for følgende 
lækre og sunde menu:

❚  Spidskålssalat med linser og soyaristede mandler
❚  Kidney-bønne-salat
❚  Scoresalat 
❚  Kyllingelår med sesam
❚  Flûtes, dilddressing og grønsagsstave
❚  Dessert: Brownies med creme fraiche og kaffe/the

Pris: Voksen, 50 kr. 
Børn, til og med 12 år, 25 kr.

Tilmelding kan ske ved at indbetale på konto 
7040 - 4125 141. Husk at angive navn i teksten  
+ antal personer, børn og voksne + dato, f.eks.: 
Svendsen, 2V+2B , 2/11.
Eller ved at aflevere beløbet i kuvert hos:  
Bodil Høeg på Hjarupgårdsvej 5, husk at angive 
navn + antal personer, børn og voksne.

Begrænset antal pladser, så tilmelding tilrådes 
hurtigst muligt og senest d. 28. oktober 2011.

Lørdag d. 26. november  
fra kl. 10-14

•  Besøg vores julestue og  
kom i rigtig julestemning.

•  Salg af gran,  
juledekorationer  
& adventskranse 

•  Nissebod
•  Tombola
•  Amerikansk lotteri
•  Gløgg, æbleskiver og olieboller
•  Ris à la mande
•  Kl. 11: Besøg af julemanden

På gensyn
KFUM- SPEJDERNE I HJARUP

Julestue i 
Hjarup 
Spejderhus

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
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Åbent værested i Hjarup
Af Inge Friis

Vi er nu godt i gang med 2. sæson.

Vi startede, hvor vi slap før sommerferien. Dog 
nu med lidt flere luksuriøse muligheder, idet vi 
er kommet godt i gang med brugen af vores 
nyindkøbte hjælpemidler. Det betyder, at vi nu 
udover at bruge værestedets 4 stationære pc’er 
kan medbringe og bruge vores egne bærbare, 
som via switch’en også kan komme på internet-
tet.

Vi kan printe, kopiere og skanne, og ved hjælp 
af projektoren kan vi dels give et fælles oplæg 
og dels vise hinanden, hvad vi arbejder med. Det 
er så fint, at det er svært at få armene ned.

Aktuelt arbejder vi i øjeblikket med at finde 
gode strikkeopskrifter på nettet – bl.a. til Soffys 
flotte elefant. Vi flytter billeder fra det digitale 
kamera til pc’en, hvor vi laver nye mapper og 

opbygger en mappestruktur, 
så der også kan holdes styr på 
billederne. Der bliver sendt 
e-mails, søgt i arkiver og snak-
ket om de pc-oplevelser, vi har 
– eller gerne vil have. Og vi er 
gode til at hjælpe hinanden.

Vi strikker og spiller spil, drikker kaffe og hygger 
os og modtager gerne nye idèer. Der er stadig 
plads til flere – både idèer og folk. 

Hvor er mændene ?????  
Det ville være så godt, hvis der også var nogle, 
der ville spille wii og poo – og snakken blev må-
ske lidt “bredere.”

Vi benytter bagdøren, og bruger lokaler og faci-
liteter fra 9.00 til 11.30 hver onsdag.

Med venlig hilsen fra
“Onsdagsgruppen”
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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

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

VAMDRUP
PAPIR & LEGETØJ

◆ ◆ ◆Torvet 6
6580 Vamdrup
Tlf. 7558 1081
Biltlf. 7558 2341

Køb og salg . Reparation af alle bilmærker

Kongsbjerg 27
6640 Lunderskov

Tlf. 7558 6606
Fax 7558 6605

Bøges Bilservice
DIT

VÆRKSTED

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 Kirsten Rungholm

Vi har flere mandage gjort lidt ekstra ud af vores 
mandags løbeture. For at forbedre konditionen 
skal man træne med forskellig intensitet og for at 
holde motivationen, skal det også være sjovt at 
være løber. Det kan gøres på mange forskellige 
måder, og vi valgte at indlægge styrketræning, 
intervalløb og orienteringsløb i nogle løbeture.

Karen Helms planlagde et sjovt og udfordrende 
orienteringsløb, hvor vi løb ud i skoven og fandt 
nogle poster. Det foregik i regn og blæst, men det  
lagde vi knap nok mærke til, da vi var helt opta-
get af at læse kort og finde poster gemt i skoven.

En mandag var der styrketræning indlagt i løbe-
turen. Bodil Høeg havde forberedt flere øvelser, 
hvor vi brugte naturen som træningscenter og 
brænde som håndvægte. 

10-20-30 intervaltræning – ny forskning siger, at 
denne træningsform skulle være særlig effek-
tiv for en konditionsforbedring. 30 sekunders 
langsom løb, 20 sekunders almindelig løb og 10 
sekunders hurtig spurt. Maria König introducere-
de os for denne træningsform, og efter at have 
gentaget disse intervaller nogle gange vi fik sved 
på panden!

Mange Tak til jer, der ville arrangere for os andre 
– det var sjovt at være med til, og det giver en 
supergod variation i løbetræningen. Flere af 
øvelserne giver god inspiration til den videre 
træning og kan bruges på egen hånd, når man 
bare er ”sig selv” afsted.

Hjarup runners traditionsrige 
N y T Å R S L ø B 
finder sted i år den 28. december,  
kl. 14.00 fra Mejeriet.

Sjove og varierede løbe-
ture med Hjarup Runners
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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. 

ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.dk

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

Rohr Stål & Montage ApS

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

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

eller 7040 1532364, Sydbank.

Fløjbjergvej 51, Hjarup
www.hjarup.dk
Tlf. 21 65 52 63

Åbningstider i Hjarup
Torsdag og fredag fra 9.00-17.00

Mandag-tirsdag-onsdag er jeg på Kløverhøj

Salon Jette



Af Lene Tonnesen

Hjarup-spejderne deltog aktivt i gudstjenesten. 
De stod uden for kirken med fanerne, så længe 
vejret tillod det. Vejret til høstgudstjenesten var 
som det danske høstvejr har været i år, nemlig 
regnfuldt. 

Kirken var rigtig flot pyntet op af Asta. Med me-
get flotte buketter med alle 4 kornsorter i, det så 
rigtig flot ud. 

Spejderne og børnene bar de forskellige høst- 
gaver ind i kirken. De store tropspejdere, Fre-
derik, Hjalte og Ida i den ene side og Niels og 
Magnus M og Magnus C i den anden side, skif-
tedes til at stå med fanerne hele gudstjenesten 
igennem. 

Maja læste indgangsbønnen. Matilde F. og 
Anne-Sofie læste den barmhjertige samaritaner, 
og Lisbeth og Rebecca kirkebønnen og Rebecca 
udgangsbønnen. Maria (præsten) holdt en præ-
diken, der handlede lidt om høsten og de udfor-
dringer, det gav bønderne i år – samt at mange 
ikke fik hele høsten i hus i år. 

Det var nogle rigtig dygtige piger fra 4. og 5. kl., 
der læste op i kirken, det gjorde de fantastisk 
flot, gik fint med at tale i mikrofonen. 

Der var offergang i kirken, hvor der blev samlet 
ind til fordel for et børnehjem i Burma i Colum-
bia, og overskuddet fra høstgudstjenesten gik  
også til det. For 16 kr. kan et barn i Burma 
komme i skole.

Efter gudstjenesten bar børnene tingene ned til 
et bord i kirken, hvor de forskellige høstgaver 
kunne købes. 

En rigtig dejlig søndag formiddag. Er som altid 
en fornøjelse at se, hvordan Maria kan inddrage 
børnene i gudstjenesten og fortælle, så alle 
børn forstår, hvad det handler om, en rigtig god 
tradition, der er skabt i Hjarup mellem kirken, 
spejderne og farveladen. 

Det næste spejderarrangement var lørdag den 
1. oktober, hvor vi holdt hejsegilde af vores nye 
mastesejl. Fra kl. 13 til 15 ved Hjarup Spejderhus. 
Spejderne var vært ved en pølse og brød.  
KOM og SE vores flotte mastesejl, som Lars Erik 
og Preben hejste – kom og se hvad vi kan bruge 
det til.

Vi fortalte også lidt om sommerlejren 2012. 

Høstgudstjenste i Hjarup kirke 
søndag den 28. september 2011
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Af Else-Marie Wind-Friis

Mandag, den 3. oktober startede sæsonens cafe-
eftermiddage i Mejeriet.
Journalist Svend Erik Brodersen fra Vamdrup var 
eftermiddagens foredragsholder, og han fortalte 
os levende og engageret om sit liv og virke gen-
nem årene. Svend Erik tog udgangspunkt i sin 
mor. Moderen var født i 1899 i Haderslev, som 
dengang hørte til Tyskland. 

Da moderen var 17 år besluttede hun sammen 
med en veninde at flygte til Danmark. De havde 
afluret grænsepatruljernes færden og vidste, 
hvornår de nok kunne smutte over grænsen.
De var heldige, de kom over og gemte sig den 
første nat i Farris. ”Min mor var en stædig rad”, 
sagde Svend Erik, og da veninden ikke ville det 
samme, som hun, så skiltes deres veje, og mo-
deren gik til Vamdrup, hvor hun fik arbejde på 
en rullestue. I 1924 giftede hun sig med Karsten 
Brodersen, som senere udvandrede til USA.
Svend Erik Brodersen er født i 1936, og som barn 
var der tre ting, han ville være, når han blev stor.
Det var brandmand, journalist og jernbanemand. 
Imidlertid mente hans mor noget andet, og hun 
var som sagt en stædig rad, så det endte med, 
han skulle i lære som klejnsmed.

Allerede i skoletiden spøgte journalistikken så 
meget hos Svend Erik, så han lavede et blad 
på Hektografi-metoden (gammel og meget 
omstændelig trykkeform). Bladet udkom i 50 ek-
semplarer og hed Land og Folk, fordi det skulle 
henvende sig til både by- og landboere.
Jernbanen var og er også hans store interesse. 
I dag har han modelbane i haven, og som barn 
kunne han følge både togene fra DSB og den 
daværende Sydbane på nært hold, da de faktisk 
boede midt i mellem dem.

Brand fascinerede ham i den grad, så hver gang 
han hørte en sirene, spurtede han på cykel efter 
brandbilerne. Det førte da også til, at Jydske 
Tidende mange år senere ringede og tilbød ham 
en stilling som redaktionssekretær, en stilling, 
som blandt andet betyder, at man har bemyndi-

Café eftermiddag gelse til at ”stoppe” avisen, hvis der kommer en 
”god” ildebrand.

Klejnsmed var ikke lige Svend Erik, så en dag tog 
han mod til sig og gik ind hos Jydsk Aktuelt, der 
lå i Søndergade i Kolding og sagde, at han gerne 
ville være journalist, og efter at have skrevet et 
”Notits”, blev han antaget som elev. 

Dengang var journalistuddannelsen en mester-
læreuddannelse kombineret med 2 semestre på 
Journalisthøjskolen i Århus, så i elevtiden blev 
Svend Erik sendt af sted på Diesellaknallert for 
blandt andet at skrive om møder på Skamling og 
om ulykken på Haderslev Dam.
Da Svend Erik nogle år senere blev gift med Bir-
the og skulle være forsørger, afbrød han imid-
lertid uddannelsen og fik job ved Jydsk Telefon, 
hvor han var i 18 år. Hos Jydsk Telefon kom han 
senere til at stå for deres Personale- og virksom-
hedsblad og fik også taget resten af journalist-
uddannelsen.

Han fik senere ansættelse hos både Kolding 
Folkeblad og Jydske Tidende, og var trafikjour-
nalist på alle de Bergske blade. Senere blev han 
informationschef hos DSB, og vi hørte om hans 
mange spændende oplevelser i tiden der. Blandt 
andet var han med til indvielse af den engelske 
kanal sammen med både præsident Mitterrand 
og dronning Elizabeth. Vi hørte også om hans 
tid som konsulent i Ribussagen og tiden i Red-
ningsrådet, der førte ham på mange, hemmelige 
missioner, og om tiden frem til i dag, hvor han 
udgiver Netavisen i Vamdrup, der har stor søg-
ning – et besøgstal på over 5000. 

Ad zarens vandvejen til 
St. Petersborg fra Moskva

Næste cafedag er mandag, den 7. november,  
hvor vi skal høre Gerda og Svend Petersen, 
Hjarup fortælle om deres sejltur på Russiske 
floder.
Årets sidste cafe er mandag, den 5. decem-
ber, hvor vi spiller pakkespil og får læst en 
julefortælling af Inger Neumärker. Husk at 
medbringe en eller to pakker.
Cafeen er i Mejeriet fra kl. 14 til 16, og alle 
voksne er velkomne.
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Af Lene Tonnesen 

Vi er startet op efter ferien, med omkring 65 
spejdere, du kan stadig nå det, hvis du har lyst til 
at være spejder.

Vi har haft høstgudstjeneste – se omtale side 8.

Vores tropspejdere har været til turnering for 
alle tropspejdere i Skamlings distrikt på Skam-
lingsbanken – Hjarups pigerne endte på en  
FLOT 3. plads. 

Vi har haft hejse-gilde af vores nye maste sejl, 
det var en dejlig lørdag eftermiddag, se flere 
billeder på Hjarup dk. Der var lavet 2 brænde- 
mærker specielt til denne lejlighed, samt vi 
lavede popcorn over bål.

Vigtige datoer:
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.00
Torsdag den 10. november kl. 19.00
Nørkle aftener for voksne til julestuen
Begge aftner hos Lene og Lars Erik Svendsen

Tirsdag den 8. november
Holder 55 grader nord bussen hos Mariesminde 
spejdercenter i Kolding.
Hvis nogen skal ud og se/prøve julegaver, inden 
de bestilles. 

Den 26. november
Julestue

Den 28. november
Juleafslutning hos bæver og ulve 

Den 6. december 
Juleafslutning og julefrokost hos trop spejderne. 

UGE 29 2012 – sommerlejr – landslejr 2012 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Håber mange vil med os derop, der vil være 
familiecamp for alle interesserede.
 
Nærmere info kommer senere. 

Nyt fra Spejderne

z

Ressourcer til Hjarup spejderne
Vi vil hos Hjarupspejderne gerne have oprettet 
en ressource-bank, da vi mangler hænder/ hjælp. 
Har du lyst til blive skrevet op med dine ressour- 
cer, og kunne du tænke dig at hjælpe os/vores 
spejdergruppe ind i mellem, når vi mangler 
ekstra hænder (det er helt frivilligt, og selvom 
du bliver skrevet op, er det okay at sige nej, hvis 
du ikke kan). 

Er det noget du er interesseret i, så henvend  
dig til formanden:
Lene Tonnesen på lto@bitmanmail.dk
Tlf. 21186417 eller 75586417

Nedenfor har jeg skrevet nogle af de ting, vi 
mangler hjælp til, så I kan se, hvad det er, vi taler 
om. 

HJæLP SøGES TIL:

 1 Computer, der skal sættes til/virke
 2  En, der brænder for at vedlige holde 

vores hjemmeside.
 3 Fondansøgninger/legater
 4 Sekretærarbejde – sedler/opslag m.m.
 5  Praktisk hjælp til bæver/ulve/trop 

F.eks hjælp til at flække kokosnødder 
kunne vores bæverspejdere godt 
bruge inden medio november. 

 6  Synge, bage, snitte med vores  
spejdere

 7 Hjælp til vores julestue
 8 Førstehjælp
 9  En brandmand, der kunne lære de 

ældste spejdere at slukke ild/brand-
bekæmpelse når de har bål. Fortælle, 
hvad gør de, hvis uheldet er ude.

 10  Sommerlejr UGE 29, 2012 – forældre/
bedsteforældre andre interesserede, 
der ved, de skal med derop, og gerne 
vil give os en hjælpende hånd. 
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Vores ledere vil gerne have vores bævere og ulve 
med derop og se hvis muligt, med det kræver en 
masse ekstra ressourcer/hjælpende hænder, hvis 
det skal lade sig gøre. 

Behøves ikke være hele ugen, nogle dage er 
også fint. 

Så dem der allerede nu ved, at de skal med 
derop, må gerne give en tilbagemelding. 

Jeg håber, der kommer en masse tilbagemeld-
inger til vores ressourcebank, så vi kan få nogle 
flere hænder og dermed dele arbejdet.

I SÆR vores ældste tropspejdere (fra 4. klasse), 
der skal “lære at klare sig selv” mangler EKSTRA 
HÆNDER, da de er over 30 børn, men kun 2 faste 
ledere. – Så kunne du tænke dig at hjælpe bare 
en gang om måneden eller mere/mindre, vil vi 
rigtig gerne høre fra dig. 

Har du ikke prøvet EXUVIANCE, så har du chancen 
nu. Hvis du bestiller en EXUVIANCE behandling,  
får du samtidigt et GRATIS startkit.  
7 produkter til en verdi af kr. 199,-
 

Stress af og nyd en times ansigtsbehandling inklusive  

en lækker beroligende ansigtsmassage. Pris for EXUVIANCE 

grundbehandling kr. 410,-. Udfyld kuponen her på siden  

med dit navn og tlf.nr. og tag den med til din første  

behandling Kun en kupon pr. kunde. Tilbudet gælder ved  

tidsbestilling inden d. 31 okt. 2011. Du kan se mere om  

behandlinger og priser på www.klinikcassiopeia.dk 
 

Med venlig hilsen 

Kirsti Andersen

F R I S ø R  ·  H U d p l E j E  ·  K R o p S p l E j E 
Østergårdsvej 9b · Hjarup · 6580 Vamdrup

Tlf. 7558 0903 · 2340 2827 · kirsti.cassiopeia@gmail.com
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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 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. 16.30 Børneidræt, 3-4 år. Kl. 19.30 Volley-herre
Kl. 19.00 Trop møde. Kl. 19.00 Nørkleaften for voksne til julestuen

Onsdag d. 26.10. Kl. 17.00 Springlopperne 5-7 år. Kl. 18.30 Bordtennis. Kl. 9.00 Åbent værested

Torsdag d. 27.10.

Fredag d. 28.10. Kl. 10.00 i Kirkehuset Noahs ark legestue
Kl. 19.30 Caféladen for 6. klasse og op i Hjarup

Lørdag d. 29.10.

Søndag d. 30.10.

Uge 44 31. oktober til 6. 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. 1.11. Kl. 9.45 Gymnastik på Mejeriet. Kl. 16.30 Børneidræt, 3-4 år 
Kl. 19.00 Tropmøde. Kl. 19.30 Volley-herre

Onsdag d. 2.11. Kl. 17.00 Springlopperne 5-7 år. Kl. 18.30 Bordtennis. Kl. 18.00 Hjarup  
Runners arrangerer spis sammen på Mejeriet. Kl. 9.00 Åbent værested

Torsdag d. 3.11. Kl. 10.00 Kirkecafé i Skanderup kirke

Fredag d. 4.11. Kl. 10.00 i Kirkehuset Noahs ark legestue

Lørdag d. 5.11.

Søndag d. 6.11.

Uge 45 7. november til 13. november Noter
Mandag d. 7.11. Kl. 14.00 Café-eftermiddag på Mejeriet. Kl. 16.30 Voksen/barn gym. 

Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur. Kl. 17.00 Bævermøde. Kl. 19.00 Ulvemøde
Kl. 18.00 Bordtennis. Kl. 18.00 Kristendomskursus

Tirsdag d. 08.11. Kl. 9.45 Gymnastik på Mejeriet. Kl. 16.30 Børneidræt, 3-4 år
Kl. 19.00 Tropmøde. Kl. 19.30 Volley-herre. Kl. 19.30 Andespil på Mejeriet

Onsdag d. 9.11. Kl. 9.00 Åbent værested. Kl. 17.00 Springlopperne 5-7 år. Kl. 18.30 Bordtennis

Torsdag d. 10.11. Nørkelaften for voksne til julestuen

Fredag d. 11.11. Kl. 10.00 i Kirkehuset Noahs ark legestue

Lørdag d. 12.11. Kristendomskursus

Søndag d. 13.11.

Uge 46 14. november til 20. november Noter
Mandag d. 14.11. Kl. 16.30 Voksen/barn gym. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur

Kl. 17.00 Bævermøde. Kl. 19.00 Ulvemøde. Kl. 18.00 Bordtennis 
Kl. 19.00 Foredrag v. Mette Bock: “Værdier – vor tids kampplads”

Tirsdag d. 15.11. Kl. 9.45 Gymnastik på Mejeriet. Kl. 16.30 Børneidræt, 3-4 år
Kl. 19.00 Tropmøde. Kl. 19.30 Volley-herre

Onsdag d. 16.11. Kl. 9.00 Åbent værested. Kl. 17.00 Springlopperne 5-7 år. Kl. 18.30 Bordtennis

Torsdag d. 17.11. Spaghettiudstjeneste i Skanderup kirke

Fredag d. 18.11. Kl. 10.00 i Kirkehuset Noahs ark legestue

Lørdag d. 19.11.

Søndag d. 20.11.

Uge 47 21. november til 27. november Noter
Mandag d. 21.11. Kl. 16.30 Voksen/barn gym. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur. Kl. 17.00 Bævermøde 

Kl. 19.00 Ulvemøde. Kl. 18.00 Bordtennis. Kl. 18.00 Kristendomskursus

Tirsdag d. 22.11. Kl. 9.45 Gymnastik på Mejeriet. Kl. 16.30 Børneidræt, 3-4 år
Kl. 19.00 Tropmøde. Kl. 19.30 Volley-herre

Onsdag d. 23.11. Kl. 9.00 Åbent værested. Kl. 17.00 Springlopperne 5-7 år. Kl. 18.30 Bordtennis

Torsdag d. 24.11.

Fredag d. 25.11. Kl. 10.00 i Kirkehuset Noahs ark legestue. 
Kl. 19.30 Caféladen for 6. klasse og op i Hjarup

Lørdag d. 26.11. Kl. 10.00 Julestue i Hjarup Spejderhus

Søndag d. 27.11. Kl. 14.00 Adventskoncert med Tågelundskoret i Skanderup valgmenighed
kl. 14.00 Juletræ i Hjarup



Hold dig opdateret med Budstikken fra 24. okt. til 31. dec. 2011 

Uge 48 28. november til 04. december Noter
Mandag d. 28.11. Kl. 16.30 Voksen/barn gym. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur

Kl. 17.00 Bævermøde. Kl. 19.00 Ulvemøde. Kl. 18.00 Bordtennis

Tirsdag d. 29.11. Kl. 9.45 Gymnastik på Mejeriet. Kl. 16.30 Børneidræt, 3-4 år  
Kl. 19.00 Tropmøde

Onsdag d. 30.11. Kl. 9.00 Åbent værested 
Kl. 17.00 Springlopperne 5-7 år. Kl. 18.30 Bordtennis

Torsdag d. 1.12. Kl. 10.00 Kirkecafé i Skanderup kirke

Fredag d. 2.12. Kl. 10.00 i Kirkehuset Noahs ark legestue

Lørdag d. 3.12.

Søndag d. 4.12. Hjarup Runners deltager i 1/2 marathon i Lissabon

Uge 49 5. december til 11. december Noter
Mandag d. 5.12. Kl. 14.00 Café-eftermiddag på Mejeriet 

Kl. 16.30 Voksen/barn gym. Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur
Kl. 18.00 Bordtennis. Kl. 18.00 Kristendomskursus

Tirsdag d. 6.12. Kl. 9.45 Gymnastik på Mejeriet. Kl. 16.30 Børneidræt, 3-4 år
kl. 19.00 Tropmøde. Kl. 19.30 Volley-herre

Onsdag d. 7.12. Kl. 9.00 Åbent værested. Kl. 17.00 Springlopperne 5-7 år
Kl. 18.30 Bordtennis

Torsdag d. 8.12. Deadline på Budstikken. Forbundsskolens adventsfest

Fredag d. 9.12. Kl. 10.00 i Kirkehuset Noahs ark legestue

Lørdag d. 10.12.

Søndag d. 11.12. Kl. 11.00 Hjarup Runners deltager i Julemandsrace i Middelfart

Uge 50 12. december til 18. december Noter
Mandag d. 12.12. Kl. 16.30 Voksen/barn gym. 

Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur. Kl. 18.00 Bordtennis

Tirsdag d. 13.12. Kl. 9.45 Gymnastik på Mejeriet. Kl. 16.30 Børneidræt, 3-4 år
Kl. 19.30 Volley-herre. Åbent hus på Forbundsskolen

Onsdag d. 14.12. Kl. 9.00 Åbent værested. Kl. 17.00 Springlopperne 5-7 år
Kl. 18.30 Bordtennis

Torsdag d. 15.12.

Fredag d. 16.12. Kl. 10.00 i Kirkehuset Noahs ark legestue

Lørdag d. 17.12.

Søndag d. 18.12. Kl. 11.00 Indsættelse af Axel Jessen i Valgmenigheden

Uge 51 19. december til 25. december Noter
Mandag d. 19.12. Kl. 16.30 Voksen/barn gym. 

Kl. 17.00 Hjarup Runners løbetur. Kl. 18.00 Bordtennis

Tirsdag d. 20.12. Kl. 9.45 Gymnastik på Mejeriet. 
Kl. 16.30 Børneidræt, 3-4 år. Kl. 19.30 Volley-herre

Onsdag d. 21.12. Kl. 17.00 Springlopperne 5-7 år. Kl. 18.30 Bordtennis

Torsdag d. 22.12.

Fredag d. 23.12.

Lørdag d. 24.12.

Søndag d. 25.12. Juledag

Uge 52 26. december til 1. januar Noter
Mandag d. 26.12. 2. Juledag

Tirsdag d. 27.12.

Onsdag d. 28.12. Kl. 14.00 Hjarup Runners eget Nytårsløb i Hjarup, løb, gå eller på ski!

Torsdag d. 29.12.

Fredag d. 30.12.

Lørdag d. 31.12. Hjarup Runners deltager i Nytårsløbet i Odense

Søndag d. 1.01.
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Nyt fra Skanderup
 /Gelballe

Af Marianne Lund Sørensen, 
souschef i Trekløveren

I Børnehaven Trekløveren er vi så heldige, at vi 
har anparter i en bus, som blev købt sammen 
med de andre institutioner i Gammel Vamdrup 
Kommune. Dette gør, at vi 2 gange om måneden 
kan sende 2 af vores grupper af sted på ture i 
området. 
Disse ture bliver der altid set frem til med stor 
begejstring fra både børn og voksne. 
D. 5/9 skulle turen gå til Løverodde med Krudt-
uglerne og Spilopperne.

Dagen starter altid med, at børnene møder ind  
i børnehaven kl. 8.15 medbringende tur-mad-
pakke og drikkedunk. Så bliver tur-taskerne  
pakket, og det hjælper børnene selv med. Så 
ventes der i evigheder – synes nogle i hvert fald. 
Men pludselig går det som en løbeild gennem 
børnehaven “Eva er her”…“Eva er her”, og 
straks er alle børn i fuld gang med at få tøj på 
og gøre sig klar til turen.

Vi gik ud i “Eva-bussen” og blev spændt fast,  
og det dejligste er, når vi kan komme til at sidde 
ved siden af vores bedste ven. Hele turen mod 
Løverodde blev der snakket om biler, vi kørte 
forbi, vejret, hvad vi skulle lave, når vi kom ud 
til stranden, og nogle børn var også så heldige, 
at vi kørte forbi deres hus på vejen, og så kunne 
det jo lige vises frem for de andre.

Da vi kom ud til Løverodde, tog vi vores ryg-
sække med hen til bordene, stillede dem der 
og så var vi ellers klar til at tage på eventyr. Vi 
startede med at gå en tur ind i skoven. Vi snak-
kede om lyset, som er helt anderledes, når det 
falder ind gennem træernes kroner, vi hoppede 
i kæmpe mudderhuller, og vi kiggede efter små 
kryb i skovbunden. Vi fandt både skovsnegle og 
skarnbasser, som blev ivrigt studeret, inden turen 
gik op af de stejle skrænter. 

Det føltes næsten som at bestige et kæmpestort 
bjerg, og det kræver en helt anden teknik at 
komme op ad mudrede skrænter end at gå på 

Trekløveren på tur med 
bussen til Løverodde den 5/9 2011
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Skanderup 
Valgmenighed
Sven Thorgaard er nu flyttet ind i et lejet 
hus på Egeskovvej 15. 

Den gamle præstebolig  bliver renoveret til 
Axel Jessen, den nye præst i menigheden.  
Axel bliver indsat i Valgmenighedskirken 
den 18. december kl.11.00. Han er allerede 
ordineret og overtager den 1.1.2012 sit nye 
embede, hvor Sven Thorgaard fratræder.

en lige vej. Da vi var kommet helt til toppen, 
snakkede vi om, hvordan vi mon kom ned igen.

Vi så en masse bregner og fandt svampe i alver-
dens forskellige farver. Da det endelig lykkedes 
os at finde et sted, hvor stigningen var tilpas 
til, at vi igen kunne kommer ned, gik vi ned til 
stranden. Så gik vi med stranden tilbage til vores 
madpakker. Undervejs smed vi mindst en million 
sten i vandet, vi fandt skaller, sten, fjer og meget 
mere og ikke mindst så vi en masse vandmænd, 
som var blæst ind på stranden i det voldsomme 
blæsevejr. Disse blev studeret interesseret, og de 
modigste turde også røre ved dem. 

Da vi kom tilbage til vores madpakker, rumlede 
vores maver gevaldigt ovenpå det store eventyr. 
Vi satte os ned på den store græsplæne foran 
huset derude og spiste med god appetit de dej-
lige madder, vi havde fået med hjemmefra. 
Da madderne var sat til livs, var det tid til at lege 
lidt på deres naturlegeplads, inden tiden var til 
at vi skulle samles ved bussen for at begynde 
turen hjem mod børnehaven.

På turen hjem gik snakken lystigt om alle de 
ting, vi havde set og et par af børnene tog en 
lille lur i bussen ovenpå al den dejlige friske 
havluft.
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Af Johan Helms

Interaktive tavler på skolen
Mens jeg skriver dette stykke til Budstikken, er 
montørerne i fuld gang med at sætte vores nye 
interaktive tavler op. Der bliver sat tavler op i 
alle klasselokaler, og vi glæder os meget til at 
komme i gang med at bruge dem. Lige med et 
får vi mange nye og spændende muligheder i 
undervisningen. Alle lærere skal igennem et lille 
kursus med en indføring i de muligheder, tavler-
ne giver i undervisningen, men det er nok først 
i den daglige brug af tavlerne, at vi rigtig finder 
ud af hvilket redskab, vi har fået til rådighed. 
Selvom de sættes op i dag d. 6. okt., forventer vi 
først, at vi kan anvende dem efter efterårsferien, 
da der skal kables og trækkes strøm m.m. Alle 
skoler i Kolding Kommune får i løbet af efteråret 
interaktive tavler, så det er en stor investering, 
der er foretaget i vores skolevæsen. Vores op-
gave er nu at vise, at investeringen er pengene 
værd – og det er jeg sikker på, den er. Igen viste 
vores personale og eleverne, at de er gjort af et 
helt specielt stof. Der har været montører i alle 
klasser i løbet af skoledagen. Der er blevet boret 
og hamret, og samtidig har Peder (pedel) stået 
i aulaen og skåret tavler til. Men på trods af alt 
dette, blev der gennemført en god undervisning 
i alle klasser, alle tog det som en oplevelse. 

Nye computere
Her efter efterårsferien går vi i gang med at 
udskifte vores stationære computere. Vores be-
stand er forældet, hvilket især betyder ekstremt 
lange ventetider ved opstarten. Det er ikke sær-
lig hensigtsmæssigt at skulle sidde og vente på, 
at en computer bliver klar, det går der for meget 
undervisningstid med. I løbet af oktober/novem-
ber skulle det gerne blive således, at eleverne 
kommer til nye, hurtige maskiner, så vi derved 
kan udnytte tiden bedst muligt.

I ugerne op til at tavlerne er sat op, har vi fået 
malet alle klasselokaler samtidig med, at vi har 
gennemført undervisningen. Vi har de sidste 
par uger haft klasser i SFO-lokalet, i billedkunst-

lokalet, på scenen og i håndarbejdslokalet, og 
selvom det ikke har været optimalt, er også det 
taget med godt humør. Men nu glæder vi os 
også meget til at vende tilbage til en almindelig 
hverdag efter efterårsferien.

Emneuge om Bangladesh og indsamling 
til SMS Bangladesh
I ugen op mod efterårsferien har vi emneuge på 
skolen. I hele ugen har vi fokus på Bangladesh, 
hvor vi vil forsøge at samle penge ind til en skole 
i Bangladesh. Baggrunden for emneugen var 
et ønske fra skolebestyrelsen om, at vi skulle 
forsøge at lave et projekt med det formål at 
samle ind til børn, der har det svært. Bodil Høeg 
formidlede en kontakt til en skole i Bangladesh. 
I løbet af ugen får vi besøg af repræsentanter 
fra skolen, og resten af tiden skal gå med at lære 
om forhold i Bangladesh. Under planlægningen 
af emneugen blev vi kontaktet af Kolding Kom-
mune, der ville høre, om vi kunne hjælpe med at 
fjerne kastanier på Kastanieallé i Skanderup. Det 
har vist sig, at kastanierne indeholder et giftstof, 
der kan være årsag til fiskedød i Skanderup Bæk 
tidligere år. Vi havde 15 elever fra 6. kl. og H 
klassen til at hjælpe med koste og skovle, og i lø-
bet af en god times tid var vejen som blæst. Som 
tak for indsatsen får skolen et beløb, som indgår 
i indsamlingen til skoleprojektet i Bangladesh. 
Mens eleverne arbejdede, var der journalister fra 
Jyske Vestkysten og et Tv-hold fra TV-Syd, og der 
var da også et lille indslag i TV-syd samme aften 
– og i avisen dagen efter.

Arrangementer for forældre på skolen
I den kommende periode står skolebestyrelsen 
bag to arrangementer for forældrene på skolen. 
D. 24. nov. er der en aften med temaet ”Digi-
tal mobning” med et oplæg af Mikael Arendt 
Laursen, projektleder v. Kidsandmedia, og d. 1. 
februar 2012 kommer psykolog og forfatter Jens 
Andersen og holder et foredrag: ”Forældrenes 
betydning for børns adfærd, trivsel og læring i 
skolen”. Vi ser frem til to meget spændende ar-
rangementer.

Nyt fra Forbundsskolen
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Af Ane Sofie Skovgaard Larsen

For hvert år bliver vi flere og flere. I år var 98 
gæster fra Skanderup og Gelballe med til at 
skabe en forrygende aften. Underholdning i 
topklasse, god mad og fantastisk musik gjorde 
aftenen til et festligt og herligt break i den ellers 
travle hverdag.

Atter kunne vi glædes over det flotte fremmøde 
til årets efterårsfest. Gæsterne blev mødt af en 
flot pyntet gymnastiksal og snart sad alle bæn-
ket om bordene i højt humør. Efter velkomst-
talen af Landsbyformanden Birgitte Krag og en 
velkomstsang kunne festen for alvor begynde. 

Forret med lakseruller og rejer samt hjemme-
bagte flute efterfulgt af buffet med 3 slags kød, 
salat og ikke at forglemme sovs og kartofler ud-
gjorde bl.a. menuen, og det var særdeles velsma-
gende. Med øl, vin og vand til gik snakken snart 
lystigt, og støjniveauet steg til ukendte højder, 
da vi nåede til underholdningen.
 
Vi var så heldige at Jakob Malmvig og Ivan 
Baltersen atter havde lavet en revy, som denne 
gang hed Leif og Poul på orlov. Med sjove film-
klip, skøre vittigheder, musik og sang om alt fra 
store politiske emner som betalingsring og sort 
arbejde til hvad man kan få tiden til at gå med, 
når man er på fædreorlov, formåede de at skabe 
forrygende morsom underholdning, der gjorde 

at ikke et øje var tørt og latteren rungede lystigt 
i salen. 

Efter desserten spillede Claus og Morten for 3 
gang op til dans ved Efterårsfesten. Hvem sagde 
at vild med dans ikke kunne være i Skanderup!! 
Ikke så snart musikken spillede, var folk på dan-
segulvet. Kvindernes skørter svang og mændene 
svedte og efter flere timers motionering på dan-
segulvet stod det på pølser og brød.

Klokken 4.00 om natten gik de sidste hjem, og 
der blev lukket og slukket efter en sjov og glad 
aften.

Endnu en efterårsfest 
blev en succes
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Af Birgitte Kragh, Skanderup Landsbyforening 

Hvorfor nævne Sjølund her i Budstikken? Det er 
der god grund til, fordi Skanderup Landsbyfor-
ening har arbejdet sammen med borgerforenin-
gen i Sjølund med henblik på opførelse af to ens 
haller i Skanderup og Sjølund.

I Sjølund har man i mange år arbejdet for en 
hal, ligesom vi her i området har været indstil-
let til bevilling af en hal før kommunesammen-
lægningen. I Kolding kommune blev sagen 
ikke til mere, af økonomiske hensyn, trods stor 
ihærdighed fra blandt andre Idrætsforeningen 
og skolen. I Kolding kommunes udviklingsplan 
for Skanderup, er en hal nævnt som et emne til 
drøftelse efter 2021. I Sjølund er en idrætshal 
afsat til 2017.

Men der er lang tid til 2017, og i 2021 vil vores 
børn i Trekløveren være gået ud af 6. klasse!  

I januar i år fik Skanderup Landsbyforening, sam-
men med Sjølund et tip fra politisk side om, at 
kultur- og fritidsforvaltningen i Kolding kommu-
ne skulle lave ny langsigtet plan på anlægsområ-
det. Det betød, at vi så en enestående chance for 
at gøre et ønske om en hal til virkelighed i nær 
fremtid.

Fordi der var øremærket et større beløb til Sjø- 
lund i 2017, kom idéen: At vi kunne ansøge 
Kolding kommune om to ens haller til den pris, 
der var tiltænkt hallen i Sjølund. Idéen bygger 
på, at det er billigere at bygge to ens haller, vi er 
i en tid, hvor byggeprisen er lav, og Sjølund var 
villig til at nedjustere ønskerne til en kommende 
hal, til f.eks. at være uden cafeteria. Fordelen 
for Sjølund skulle til gengæld være, at projektet 
kunne rykkes frem til 2012, hvis vi kunne overbe-
vise politikerne om, at det ville være en god idé, 
at gøre dobbelt så mange borgere glade for de 
samme penge.

Idéen var skabt, samarbejdet var godt og moti-
vationen stor. Herefter blev der afholdt møder 
med Skolen, Idrætsforeningen, Kommunen og 
flere politikere. I april kunne vi i Landsbyforenin-
gen sammen med gruppen i Sjølund aflevere 
ansøgningen til Kolding kommune. Nu var opga-
ven så for alle at overbevise politikere i udvalget 
om vigtigheden af netop vores projekt ud af 31 
projekter. Derfor kan bl.a. nævnes, at skolebesty-
relsen har været i dialog med kommunen, skolen 
har haft besøg af embedsmænd og politikere, 
Budstikken og Hjarup Landsbyforening har skre-
vet læserbreve, flere politikere i vores nærom-
råde har talt sagen op. 

Hallerne blev prioriteret i Kultur- og fritidsud-
valget i maj, og hallerne er også blevet bevilget 
ved kommunens budgetforhandlinger i septem-
ber, med den note, at projektet bliver igangsat 
i 2013, hvis kommunen har indtægter for et 
bestemt, men realistisk beløb fra jordsalg.

Onsdag d. 12.10. orienteres om næste skridt, 
hvor Fritidschefen fra kommunen orienterer om, 
hvad kommunen gør, og hvad vi som borgere 
evt. kan bidrage med i det videre forløb.

Det behøver ikke være nogen hemmelighed, at 
det har været et spændende arbejde, som jeg 
håber kan føre til glæde og fornøjelse for både 
skole og lokalsamfund.

Idrætshal i Skanderup 
og Sjølund
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Tak 
for denne sæson
Af Bo Jensen

Efter endt sæson for U10 fodbolddren-
gene, ønsker vi blot at sige tak for denne 
sæson til drengene samt for fremragende 
forældreopbakning. Det har været en 
fornøjelse. 

Inden næste sæson sparkes i gang, holdes 
der et spillermøde. Nærmere besked kom-
mer.

Mange fodboldhilsner
John og Bo

Af Flemming Andreassen

Færdiggørelsen af vort nye vandværk er blevet 
forsinket, idet Vandschmidt A/S, som var hoved-
entreprenør på byggeprojektet, gik konkurs den 
13. april 2011.

Bestyrelsen for vandværket havde herefter 
drøftelser med kurator for konkursboet, som 
ønskede at overdrage færdiggørelsen af bygge-
projektet til et nystiftet selskab.

Da det nystiftede selskab var en videreførelse af 
Vandschmidt A/S (med de samme medarbejdere 
og ledelse) ønskede bestyrelsen ikke en sådan 
“overdragelse” af byggeprojektet.

Herefter har byggeriet i en periode ligget delvist 
stille, idet der skulle laves en såkaldt stadeforret-
ning, hvor færdiggørelsesgrad, mellemværender 
og så videre skulle opgøres. Stadeforretningen 
blev foretaget den 16. juni af Cowi A/S. 

I skrivende stund ser det ud til, at resultatet 
bliver en nul-løsning. Det vil sige, at enhver per 
konkursdagen har betalt sit, og at der således 
ikke er mellemværende imellem Forbundsvand-
værket og konkursboet.

Konkursen har således ikke betydet egentlige 
meromkostninger for vandværket, men har dog 
betydet, at færdiggørelsen af vandværket er 
blevet væsentlig forsinket.

Bestyrelsen er nu i gang med færdiggørelsen 
af det nye vandværk ved selv at ansætte lokale 
håndværkere til de resterende opgaver. Økono-
misk følger byggeriet budgettet. Pt. forventes 
det nye vandværk at være i drift omkring juletid 
2011. I foråret 2012 forventer vi, at de “ gamle” 
vandværker i Gelballe, Skanderup og Hjarup 
bliver fjernet. 

Information 
fra Forbunds-
vandværket
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Af Lene Tonnesen

TAK til alle her, der ringede eller skrev til Syd-
trafik, busselskabet har nu ændret kørselen, 
så bussen igen stopper midt i Hjarup by, ud for 
værestedet. 

Til glæde for både store og små i Hjarup. :) 
Synes det er på plads med en STOR tak til alle de 

Amerikansk football spilles ikke kun i USA, det 
spilles også bl.a. i Kolding. Klubbens U16 hold 
kan mønstre tre spillere fra “vores” område, 
nemlig Nicolai Baun Jensen fra Gelballe, Benja-
min Koch fra Vamdrup og Albert Rungholm fra 
Hjarup.

Klubben har de seneste år haft meget stor suc-
ces. Sidste år var de to juniorhold, U16 og U19, 
i finalen med én guldmedalje til følge. I år var 
også begge juniorhold i finalen. Den er netop 
spillet i Herning. På en varm og solrig dag i okto-

frivillige ildsjæle og tordensskjolds soldater, der 
findes i Hjarup, Skanderup og omegn. 

Jeg synes, det er fantastisk at sådan en lille by 
som Hjarup har sin egen hjemmeside hjarup.dk, 
som vi kan være meget, meget stolte af. 
 
Vores eget blad budstikken, hvor der sidder 
mange ildsjæle, og er jo på en måde et fore-

ber vandt begge hold deres finale og kom hjem 
med både pokal og guldmedaljer!

Dette ikke mindst på grund af de meget enga-
gerede trænere, der bruger en masse fritid på 
sporten og på at træne spillerne.

De tre lokale drenge er meget motiveret og gre-
bet af spillet, der kræver både taktik, styrke og 
udholdenhed. Nicolaj og Benjamin er desuden 
udtaget til landsholdets bruttotrup, der skal 
spille landskamp i Odense i oktober måned. 

Tak til lokale ildsjæle

Kolding Guardians
Amerikansk football med lokale kræfter 
fra Gelballe, Vamdrup og Hjarup



ningsblad/bladet  for alle i Hjarup/Skanderup/
Gelballe  og omegn, hvor der kan følges med i, 
hvad der sker i lokalområdet. 
 
Jeg har jo mest berøring med Hjarup-spejderne 
og Spejder-huset, som på en måde er hele  
Hjarups, der er stor opbakning til det, der sker, 
og alle støtter op om, hvad der sker i lokalsam-
fundet. 
 
Jeg ved, at der også er en meget aktiv landsby-
forening, Værestedet og meget mere. Jeg synes, 
vi kan være stolte af vores små lokalsamfund og 
kan godt give et stort skulderklap til alle jer, der 

yder en kæmpestor frivillig indsats og samtidig 
håbe, at flere har lysts til at være med. 
 
Og som min søn sagde her til aften, da Skande-
rups 6. kl. var i TV-syd i forbindelse med fjernelse 
af kastanjer i Skanderup i dag: "Skanderup og 
6. kl. er kommet i fjernsynet, så nu er skande-
rup blevet kendt, mor.” 
Jeg kom igennem byen, mens de unge menne-
sker skulle til at gå i gang med arbejdet, det var 
dejligt at se, at de alle var iført gule sikkerheds-
veste, så de var til at se, og sikke ihærdige de 
var, og deres lærer Rasmus gik og tog billeder af 
de unge mennesker til evigt minde. 
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Nikolai, Albert og Benjamin



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 eller på 
konto 1551 60001995, Danske Bank eller 7040 1532364, Sydbank. 
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 og 2012: 8. december - 16. februar  - 19. april. 

Forsidefoto: 
Trekløveren på tur til Løverodde


