
•  Kom til generalforsamling i Skanderup Landsbyforening

•  Max gas til Forbundsskolens motionsløb gav penge  

til Bangladesh

•  Nyhed! Markedsdag i Hjarup

•  Café eftermiddag i Hjarup – også i 2012
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Budstikken siger 
Tak for 2011 

Rudes propeller

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

Af Budstikkens bestyrelse

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor 
Tak til alle vores trofaste læsere og skribenter 
gennem hele 2011. Vi er glade for, at mange til 
stadighed sender stof til os, så alle har mulig-
hed for at følge med i, hvad der rører sig i vores 
lokalsamfund.

Tak til alle vores annoncører og vores trofaste 
medlemmer, som er med til at sikre bladets øko-
nomiske grundlag – uden jer, ingen blad!

Til sidst, men ikke mindst, en stor Tak til alle  
vores frivillige uddelere. I sørger hver gang for, 
at bladet bliver delt ud.

Vi ønsker alle en Glædelig Jul og et Godt nytår 
og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2012.
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Af Birgitte Kragh, p.v.a. bestyrelsen

Landsbyforeningen afholder generalforsamling 
den 18. Januar 2012 på Forbundsskolen.

Vi starter kl. 18.00 med et “spis sammen”  
arrangement – den efterhånden traditionelle 
kartoffelmos og gullasch. 

Tilmelding ved Jacob Christiansen på 7559 4046/ 
4083 2546, gerne senest den 5. januar.

Efter Generalforsamling fortæller Hans Julius  
om Brugsen gennem 100 år og andre historier 
gennem tiden fra Skanderup. Endvidere viser 
Hans Rask billeder.

Kl. ca. 19.00 begynder selve generalforsam-
lingen, hvor dagsordenen består af følgende 
punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Kassererens beretning
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent
  7.  Valg af bestyrelse 

På valg:  
• Birgitte Kragh Thomsen 
• Erik Henriksen 
• Ane Larsen 
• Jakob Christiansen

  8.  Valg af suppleanter 
På valg:  
• Laust Bøgesvang og  
• Svend Thorgaard

  9. Valg af revisor
10. Evt.

Vel mødt til denne generalforsamling. Her har 
man mulighed for at høre om bestyrelsens gøren 
og laden og evt. komme med forslag.

Generalforsamling i Skanderup 
Landsbyforening, den 18. januar 2012

Nyt fra Skanderup
 /Gelballe

Harold's Planet by Swerling and Lazae
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Af Ane Skovgaard Larsen

Fra alle verdenshjørner strømmede børn og 
barnlige sjæle til juletræet på hjørnet at Eng- 
haven. Her havde Skanderup og Gelballe lands-
byforening sat byens beboere stævne til jule- 
træstændning. 

Vanen tro fortalte Laust Bøgesvang om nisser 
og nisseløjer i Skanderup, og efter en sang og 
børn og voksnes råb på husnissen i nabohuset, 
kom der lys på juletræet. Dog kom nissen ikke 
frem lige med det samme. Der skulle råbes højt 
“nISSE, nISSE KOM nu FREM”, før husnissen 
vågnede af sin søvn, og pludselig kunne man se 
dens røde hue i tagvinduet, og kort tid efter fik 
den tændt juletræslyset.

 Ca. 180 børn og voksne fortsatte julefesten over 
i Skanderup Efterskoles hal, hvor julepyntede 
borde og et stort smukt juletræ ventede på dem. 
Her blev der serveret æbleskiver, risalamande 

og kaffe, mens Hans Otto spillede julemusik til 
festlighederne.

Senere spillede han op til dans omkring juletræ-
et, og både store og små kastede sig ud i alver-
dens sanglege med stor fornøjelse og morskab. 
Da den sidste sangleg Bro, bro brille sluttede, 
kom endelig julemanden, og med ham kom 
godteposerne. 

Han blev taget vel imod. Dog var der børn, der 
fandt ham noget skræmmende. Siddende i en 
rundkreds omkring julemanden, fik børnene de 
første juleposer, og snart var der slikpapir og 
godteposer og glade børn rundt i hele hallen. 

Mange blev siddende og hyggede sig ved borde-
ne – også efter at julemanden havde forladt os, 
og musikken var slut, og børnene legede rundt 
om i hallen; nogle klatrede rundt i madrasserne, 
andre fortsatte med sanglege.

Til julefest i Skanderup
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Julefesten vidnede om, at Skanderups børn og 
voksne forstår at holde sammen og bakke op om 
de arrangementer, der er i byen. Det er dejligt!  
Ellers en stor tak til de frivillige, der hjalp i 
køkkenet og med musikken, og som kom med 
risalamande, samt lagde hus/huse til, for at dette 
julearrangement kan gennemføres.

Glædelig Jul og godt nytår 
ønskes I af 
Skanderup og Gelballes landsbyforening

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

Af Ketty R. Jørgensen

Her igennem Budstikken  vil vi gerne sige tak til 
Inger og Eg for mange år og masser af hyggelige 
timer i “Komsammenklubben”. Altid har det 
været en fornøjelse at komme til timer med et 
flot pyntet bord efter årstiderne, lækker to ret-
ters menu og derefter kaffe med kage, alt imens 
vi hyggesnakkede, fik vendt verdenssituatio-
nen, snakket med andre fra Skanderup og ikke 
mindst sunget nogle sange. Jo, det er noget, vi 
kan se tilbage på med stor glæde, og som vi vil 
komme til at savne fremover.

Endnu engang mange-mange tak for det store 
arbejde, I har gjort – men også tak for det hyg-
gelige samvær.

En glædelig jul til alle!

Tak til 
“Komsammen-
klubben”

Hold dig orienteret på www.hjarup.dk
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Af Sven Thorgaard

Skanderup Valgmenigheds Bestyrelse vil hermed 
gerne invitere til to begivenheder i december 
måned.

Søndag den 11. dec. holdt Sven Thorgaard af-
skedsprædiken med efterfølgende reception på 
efterskolen.

Søndag den 18. dec. kl. 11.00 indsættes Axel 
Jessen som den nye valgmenighedspræst ved 
Frank Kærgaard med efterfølgende reception på 
Skanderup Efterskole. Alle er velkommen.

Ny mail adresse
Skanderup Valgmenighed har nu fået sin egen 
nye mailadr.: skanderupvalgmenighed@live.dk 

Vi opfordrer medlemmerne til at sende en hilsen 
eller besked, hvorved vi automatisk får jeres mail 
adr. Sagen er den, at vi gerne vil have mulighed 
for at kommunikere bedre og hurtigere. 
 
Vi fortsætter naturligvis med at sende kirke- 
bladet ud og lægge samme på vores hjemme-
side: www.skanderup-valgmenighed.dk

Nyt fra 
Skanderup  
Valgmenighed

Af Laust Bøgesvang

Kristendomskurset 
i efteråret sluttede 5. dec. Kurset var åbenbart så 
vellykket, at deltagerne opfordrede Aktivitetsud-
valget til at fortsætte et lign. forløb i foråret om 
fx Kirkens Historie. Allerede 5. jan. i det nye år 
går udvalget i gang med planlægningen. 

Spaghettigudstjenester
er blevet et tilløbsstykke og vi øger  derfor antal-
let til 3 i løbet af foråret: den 26. jan. den 22. 
marts og den 31. maj. Gudstjenesterne er altid 
torsdage kl. 17.00 med efterfølgende spaghetti i 
kirkehuset – børn 0,- kr. , voksne 20,- kr.

Noahs Ark
holder til i Kirkehuset hver fredag formiddag kl. 
10.00 -11.30. Legestuen er for børn i aldern 0-3 
år og sange og bibelfortællinger er tilrettelagt, 
så de helt små også kan få noget ud af det. 

Kirkecafé 
Begynder møderækken for foråret efter jul. Møde- 
dagen er ændret til  1. tirsdag i hver måned fra  
kl. 10.00 til ca. 11.30 i Kirkehuset, Sk. Kirkeby.

Kirkekor
ledes af Tommy Bülow. Han er sammen med Daniel 
Christensen ansat som organist ved Skanderup 
Kirke , hvor Tommy  skal dække hverdagene. 
Dermed har han også overtaget kirkekoret, som 
fortsat øver  hver onsdag 

Børnekirken 
Er blevet er blevet et rigtig godt indslag i guds-
tjenesten. Inden salmen før prædiken og under 
prædiken får børnene tilbudt at gå med en  
voksen eller flere voksne i Kirkehuset, hvor der 
leges, tegnes, fortælles alt efter hvad nu den 
pågældende “voksen” har på programmet.  
Efter prædikenen kommer børnene tilbage til 
gudstjenesten.

Julemusicalen
“Et barn er født” bliver årets julekoncert. Orga-
nist Daniel Christensen indøver sammen med 
et lokalt kor, Gospel Kids også fra sognet samt 
elever og lærere fra Sommersted Efterskole.  
80 deltagere i alt. 15. dec. i Skanderup Sogne-
kirke og 16. dec. i Sommersted.

Nyt fra Sognekirken
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ØSTERGADE 11 • 6580 VAMDRUP • 75 58 10 28
www.tonnesen-herretoj.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



Nyt fra Landsbyforeningen og 
udviklingsgruppen i Hjarup
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Nyt fra Hjarup

blive indbudt til dagen. Markedsdagen er ikke 
tænkt som et decideret “kræmmermarked” med 
tombola og garagesalg, da vi som udgangspunkt 
ønsker at markedsføre byen og dens erhvervsliv 
og netværk. Tanken er naturligvis også, at både 
borgere i byen samt besøgende skal gå herfra 
med et billede af en landsby, der har et levende 
erhvervsliv og en række blomstrende foreninger 
og iværksættere. 

Er du interesseret i at deltage på dagen, bedes 
du kontakte Olav Kjeldsen på brobyg@mail.dk
Du kan følge udviklingen på hjarup.dk
udviklingsgruppen i Hjarup 

Vil du samle affald langs grøfterne i 
Hjarup og omegn?
Kolding Kommune har været så venlige at stille 
tre “affalds-tænger” til rådighed, så frivillige i 
Hjarup nemmere kan opsamle efterladenskaber 
i naturen i og rundt om Hjarup. De tre “tænger” 
vil blive opbevaret på Mejeriet. 

Er du interesseret i at låne tængerne, kan du 
kontakte Carlo Jensen på 7559 4021.

Landsbyforeningen i Hjarup

Af Mette Løvbom

Juletræstænding i Hjarup var godt besøgt
1. advent var der traditionen tro juletræstæn-
ding i Hjarup. Vi startede dagen i Hjarup Kirke 
med gudstjeneste. Dernæst stimlede borgerne 
sammen i rusk og regn ved juletræet på pladsen 
for at synge “nu tændes 1000 julelys” og tænde 
byens juletræ. I samlet flok fulgtes alle bagefter 
til Mejeriet, hvor der blev serveret æbleskiver, 
kaffe og vand til lyden af julemusik af Forbunds-
skolens “Break-band”. Hele 98 slikposer blev delt 
ud af “nissemor” og “nissefar” til en glad flok 
forventningsfulde børn. 

TAK til alle, der var med til at gøre dagen så festlig.

Kom til markedsdag i Hjarup til foråret
udviklingsgruppen i Hjarup sætter nu alle sejl 
ind for at arrangere en Markedsdag i Hjarup. 
Markedsdagen skal være med til at sætte lands-
byen Hjarup på landkortet og derigennem 
tiltrække nye borgere til byen samt synliggøre 
byens mangfoldige erhvervsliv, iværksætteri og 
foreningsliv. 

udviklingsgruppen er i skrivende stund i gang 
med at udvikle konceptet for dagen, ligesom vi 
også er i dialog med byens mange virksomheder 
og foreninger for at sikre både tilslutning og 
samarbejde på tværs.

Markedsdagen er tænkt som en dag, hvor byens 
selvstændige, iværksættere og små ”microvirk-
somheder” kan bruge markedet og de selvstæn-
dige boder som udstillingsvindue. Alle typer af 
erhverv er velkomne, lige fra håndværkere, til 
landbrug, design og rådgivning over til skøn-
hedspleje, kreativ hjemmehobby i alle afskyg-
ninger og produktion af specialiteter. Alle vil 



Nytårsløbet i Hjarup
Onsdag, d. 28. december 2011, kl. 14.00

Vi mødes på Mejeriet kl. 14.00 og går eller løber 
en tur i skoven. Der er ruter på 5, 8 eller 10 km.
Tag familien, barnevogn og babyjogger med.

Bagefter så hygger vi på Mejeriet med champag-
ne og Karen’s kransekage samt saft og boller.

Pris kr. 20,- for børn og kr. 35,- for voksne.
Betales ved fremmøde. 

Tilmelding på hjaruprunners@gmail.com

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

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

Stormen fornyelig og de støre mængder regn 
præger bybilledet i Hjarup. Bækken er de fleste 
steder gået langt ud over sine bredder. Her et 
billede fra Sidselbankvej i Hjarup. 

Af Lars V. Lauridsen

Sæt ✘
i kalenderen 
lørdag formiddag 
d. 14. april 2012!

udviklingsgruppen inviterer 
denne dag til arbejds-
formiddag, hvor vi giver 
stier, bænke, skilte med 
meget mere, en overhaling. 

Se mere info på hjemmesiden og i næste 
nummer af Budstikken.

Høj vandstand i bækken Forårsklargøring af Hjarup
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Af Else-Marie Wind-Friis

novembers cafe-eftermiddag bød på billeder og 
god fortælling om sejltur på “Zarens vandveje i 
Rusland”.

Mandag, den 7. november fortalte Gerda og 
Svend Petersen om deres sejltur fra St. Peters-
borg til Moskva.
Turen skulle egentlig have gået til norge,  
indledte Svend med at fortælle. Han havde  
taget en masse papirer med i sommerhus, så  
de rigtig kunne planlægge sejlturen, der skulle 
gå fra Tromsø til Bergen, men så kom avisen,  
og i den var en annonce fra Albatros rejser  
om en tur til Rusland med udgangspunkt i  
St. Petersborg.  

Turen gik gennem både Ladogasøen og One-
gasøen med stop i flere byer undervejs blandt 
andet Mandrogi, Kizji, som egentlig er en ø, 
byerne Goritsy, og uglitj for så til sidst at ende  
i Moskva. – Så norgesturen blev droppet i denne 
omgang.

Gerda og Svend fløj fra København til St. Peters-
borg, men på grund af  diverse flyaflysninger og 
efterfølgende ventetid var der mellemlanding i 

Riga, hvor Gerda og Svend så til gengæld var så 
heldige af få plads på Business Class med fyrste-
lig opvartning på resten af turen.

Lang tid gennem tolden
Det tog 2-3 timer at komme gennem tolden, 
sagde Svend, men omsider ankom de da til deres 
båd “Dostojevskij”. For øvrigt den selv samme 
båd, som Leif Davidsen har skrevet en bog om,  
og Gerda kunne da også genkende en del ting 
om bord fra bogens beskrivelse, fortalte hun.

Sejlturen var en stor oplevelse,  blandt andet var 
de igennem 20 sluser på turen, og over en af 
sluserne var bygget en imponerende Triumfbue. 
De havde rigtig mange flotte billeder af smukke 
kirker med runde kupler og spir og med  flot 
udsmykning, der blandt andet viste zarens trone, 
kejserinde Dagmars kiste og en del ikoner i næ-
sten alle størrelser. 
Der er en stor velvilje for kristendommen, sagde 
Svend, og Gerda fortalte, at der var mange  
kirker  i Rusland, i en by var der f.eks. 80 kirker.

Gerda og Svend havde også været til Vodka-
smagning, hvilket vi i cafeen nu nød godt af, for 
de havde medbragt et par flasker, som vi alle fik 
smagsprøver af.

Café Eftermiddag



11

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

Rohr Stål & Montage ApS

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

Gerda og Svend var også på kanalrundfart på 
nevafloden, hvor de imponerende huse og  
paladser – blandt andet Vinterpaladset lå helt  
ud til vandet.

Der var også billede af et af de syv tårne, som 
Stalin havde bygget rundt om Moskva, samt  
imponerende billeder fra Kreml, som er en hel 
lille by for sig, sluttede Gerda.

Ændret dato i 2012
Decembers cafeeftermiddag mandag, den 5. de-
cember blev brugt til  julehygge med pakkespil 
og julesange, kaffe og æbleskiver samt julehisto-
rien, “Den lille pige med svovlstikkerne”,  læst 
op af Inger neumärker.

I januar er cafe eftermiddagen flytte til den  
2. mandag i måneden, hvilket vil sige mandag, 
den 9. januar, men stadigvæk samme tidsrum 
nemlig fra kl. 14 til kl. 16, hvor vi får besøg af 
Birthe Bache fra Kolding, der fortæller og viser 
billeder fra hendes bestigning af Kilimanjaro.

Mandag, den 6. februar vil Knud Kjeldsen, Hjarup 
vise billeder fra “Hjarup gennem tiderne”, og 
mandag, den 5. marts vil Grethe Brorson fra 
Vamdrup fortælle om hendes tur til nicaragua.

Cafeens kaffebryggere Inger, Ester, Johanne, 
Jenny og Else-Marie ønsker alle en rigtig god jul 
og et godt nytår, og siger tak for jeres fremmøde 
i 2011. 

Hold dig orienteret på 
www.hjarup.dk



Hold dig opdateret med Budstikken fra 12. dec. til 04. marts 2012 

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 50 12. december til 18. december Noter
Mandag d. 12.12. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet

Tirsdag d. 13.12.

Onsdag d. 14.12.

Torsdag d. 15.12.

Fredag d. 16.12.

Lørdag d. 17.12.  

Søndag d. 18.01. Kl. 16.00 De ni læsninger. Gudstjeneste i Hjarup Kirke v/ Jens Henrik 
Kristiansen

uge 51 19. december til 25. december Noter
Mandag d. 19.12. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet

Tirsdag d. 20.12.

Onsdag d. 21.12.

Torsdag d. 22.12. Forbundsskolen holder juleferie 22.12 til 04.01 (Begge dage incl.)

Fredag d. 23.12.

Lørdag d. 24.12. Kl. 14.30-15.30 Gudstjeneste I Hjarup Kirke v/ Maria König

Søndag d. 25.01.

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. 01.01.

uge 01 02. januar til 08. januar Noter
Mandag d. 02.01. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet

Tirsdag d. 03.01. Kl. 10.00 Kirkecafé i Sognekirken

Onsdag d. 04.01.

Torsdag d. 05.01. Skolestart på Forbundsskolen

Fredag d. 06.01.

Lørdag d. 07.01.

Søndag d. 08.01.

uge 02 09. januar til 15. januar Noter
Mandag d. 09.01. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet.  

Kl. 14.00 Café eftermiddag på Mejeriet 
Spejdere opstart

Tirsdag d. 10.01. Spejdere opstart

Onsdag d. 11.01. Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 12.01. Kl. 15.00 Indskrivning af nye elever til Forbundsskolen

Fredag d. 13.01. Kl.10.00 noahs ark legestue i Sognekirken  
Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup for de 4-7 årige. 

Lørdag d. 14.01.

Søndag d. 15.01.

uge 03 16. januar til 22. januar Noter
Mandag d. 16.01. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet

Tirsdag d. 17.01.

Onsdag d. 18.01. Kl. 18.00 spis sammen og generalforsaml. i Skanderup Landsbyforen. 
Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 19.01.

Fredag d. 20.01. Kl.10.00 noahs ark legestue i Sognekirken  
Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup for de 4-7 årige. 

Lørdag d. 21.01.

Søndag d. 22.01. Kl. 10.30 Spejdernes nytårsparade fra spejderhuset til Hjarup Kirke



Hold dig opdateret med Budstikken fra 12. dec. til 04. marts 2012 uge 04 23. januar til 29. januar Noter
Mandag d. 23.01. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet

Tirsdag d. 24.01.

Onsdag d. 25.01. Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 26.01. Kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste i Sognekirken

Fredag d. 27.01. Kl.10.00 noahs ark legestue i Sognekirken  
Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup for de 4-7 årige. 

Lørdag d. 28.01.

Søndag d. 29.01.

uge 05 30. januar til 05. februar Noter
Mandag d. 30.01. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet

Tirsdag d. 31.01.

Onsdag d. 01.02. Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup 
Foredrag på Forbundsskolen om trivsel

Torsdag d. 02.02.

Fredag d. 03.02. Kl.10.00 noahs ark legestue i Sognekirken  
Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup for de 4-7 årige.

Lørdag d. 04.02.

Søndag d. 05.02.

uge 06 06. februar til 12. februar Noter
Mandag d. 06.02. Kl. 17.00 Løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet 

Kl. 14.00 Café eftermiddag på Mejeriet

Tirsdag d. 07.02. Kl. 10.00 Kirkecafé i Sognekirken

Onsdag d. 08.02. Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 09.02.

Fredag d. 10.02. Kl. 10.00 noahs ark legestue i Sognekirken  
Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup for de 4-7 årige. 
Jagtaften på Mejeriet

Lørdag d. 11.02.

Søndag d. 12.02.

uge 07 13. februar til 19. februar Noter
Mandag d. 13.02. Forbundsskolen holder vinterferie i uge 7  

Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet.

Tirsdag d. 14.02.

Onsdag d. 15.02.

Torsdag d. 16.02. Deadline på Budstikken

Fredag d. 17.02.  

Lørdag d. 18.02.

Søndag d. 19.02. Kl. 14.00 fastelavnsfest i Skanderup

uge 08 20. februar til 26. februar Noter
Mandag d. 20.02. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet

Tirsdag d. 21.02.

Onsdag d. 22.02. Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 23.02.

Fredag d. 24.02. Kl.10.00 noahs ark legestue i Sognekirken  
Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup for de 4-7 årige.

Lørdag d. 25.02.

Søndag d. 26.02.

uge 09 27. februar til 04. marts Noter
Mandag d. 27.02. Kl. 17.00 løbetur med Hjarup Runners fra Mejeriet

Tirsdag d. 28.02.

Onsdag d. 29.02. Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 01.03.

Fredag d. 02.03. Kl.10.00 noahs ark legestue i Sognekirken  
Kl. 16.00 Farveladen i Kirkeladen i Hjarup for de 4-7 årige.

Lørdag d. 03.03.

Søndag d. 04.03.
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Af Johan W. Helms, skoleleder

Forbundsskolen har nu taget de nye interaktive 
tavler i brug i alle klasser. Det er et spændende 
nyt værktøj i undervisningen, og alle lærere er 
ved at vænne sig til de nye tider og de mulig-
heder, tavlerne giver os i undervisningen. En 
gammel lærer som jeg er jo vant til den gamle 
kridttavle, så det bliver en stor udfordring. Vi har 
fjernet de gamle kridttavler i alle klasser bortset 
fra en lille tavle til faste beskeder, dukse m.m., 
så alle er tvunget til at lære det nye redskab at 
kende. Der afholdes kurser for lærerne i decem-
ber/januar måned. De første tilbagemeldinger er 
meget positive fra såvel elever som lærere.

Den 24. november afholdt skolebestyrelsen et 
arrangement med temaet ”Digital mobning”. Vi 
havde en foredragsholder fra Kids&Media til at 
stå for aftenen, og der var ca. 35 fremmødte. Vi 
oplever ikke, at digital mobning er et problem 
på Forbundsskolen, men det er vigtigt, at vi 
voksne hele tiden er opmærksomme på hvilke 
“farer”, der lurer for børnene med de mange 
nye digitale apparater, vi allesammen har. Vi ved, 
at mange af vores elever har oprettet en profil 
på Facebook, selvom de egentlig ikke er gamle 
nok, og vi må erkende, at vores børn er hurti-
gere og bedre til at tage de nye medier til sig. 
Derfor er vi voksne nødt til at snakke med vores 
børn om retningslinier og etik, når vi benytter 
de digitale medier. En spændende aften, hvor vi 
måske savnede lidt flere konkrete eksempler på, 
hvad vi som voksne skal være opmærksomme på.

Torsdag d. 8. dec. afholder vi den traditionsrige 
adventsfest, hvor vi forventer at samle godt 500 
i Efterskolens hal. Det bliver en aften, som vi 
kender den, alle klasser optræder, der er fælles-
sang, vi drikker kaffe, og i løbet af aftenen går 
eleverne fra 6. kl. og afgangseleverne fra H klas-
sen Lucia. Det plejer at være en meget hyggelig 
aften med glade børn på scenen.

Den 1. februar 2012 afholder skolebestyrelsen et 
nyt arrangement for alle forældre. Denne gang 

kommer psykolog og forfatter Jens Andersen 
og holder et oplæg ud fra overskriften: ”Foræl-
drenes betydning for børns adfærd, trivsel og 
læring i skolen”. Skolebestyrelsen har ved en 
tidligere lejlighed hørt Jens Andersen, og vi ved, 
at der venter alle en spændende aften, hvor Jens 
Andersen med en meget humoristisk indfaldsvin-
kel sætter fokus på meget vigtige temaer. Jens 
Andersen skriver selv i oplægget til foredraget:

 Moderne forældre vil blive overrasket  
over hvor stor betydning de har for børns 
adfærd og trivsel i skolen – uden selv at 
være der. 
 
Foredraget vil bl.a. komme ind på  
følgende spørgsmål: 
–  Hvordan fremmer voksne bedst  

børns udvikling?
– Hvad fremmer trivsel i skolen?
– Hvad er forældrenes ansvar?
– Hvad er skolens ansvar?
–  Er demokratiseringen mellem børn  

og voksne gået for vidt?
– når børn udelukker hinanden?
– når børn mobber?
–  Om det det nødvendige skole/hjem  
samarbejde.

Som nævnt venter der alle en sjov og 
tanke-vækkende aften. Skolebestyrelsen 
håber derfor, at rigtig mange forældre  
vil deltage.

I sidste nummer af Budstikken skrev jeg om  
emneugen, hvor vi samlede ind til et skolepro-
jekt i Bangladesh. Torsdag d. 1. dec. overrakte 
elevrådet det indsamlede beløb til koordinato-
ren for skoleprojektet, Filip Engsig. Helt impone-
rende nåede vi at indsamle 24.550 kr. i løbet af 
ugen. Linda Reus havde hjulpet os med at lave 
en kæmpestor check, som elevrådsrepræsentan-

Nyt fra Forbundsskolen
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terne havde underskrevet. Efterfølgende viste  
Filip billeder fra skolerne i Bangladesh og for-
talte om eleverne og de forhold, de går i skole 
under. Emneugen og Filips beretninger fra 
Bangladesh har givet vores elever et godt indblik 
i jævnaldrende elevers muligheder og svære 
vilkår.

Den 12. januar 2012 kl. 15.00 – 18.00 har vi ind- 
skrivning af elever til den kommende børne-
haveklasse. Det er altid spændende at se, hvor 
mange elever der kommer til klassen. De kom-
mende bh.kl.elever vil modtage et brev med 
 datoen i god tid inden indskrivningen, ligesom 
der vil være annoncer i ugeaviserne. Skolebesty-
relsens medlemmer, skolens ledelse og børne-
haveklasselederen, Jonna Ellerkamp, vil være 
tilstede under indskrivningen.

På Forbundsskolen har vi valg til skolebestyrelsen 
i starten af det nye år. Vi har valg til skolebe-
styrelsen hvertandet år, hvor hhv 3 eller 4 er på 
valg for en 4-årig periode. Skolebestyrelsen gør 
et stort arbejde for skolen, og jeg håber derfor, 
at mange vil bakke bestyrelsen op i forbindelse 
med valget. Der vil blive inviteret til et oriente-
rende møde, hvor jeg håber, mange vil møde op 
for på den måde at vise deres støtte. Alle kan 
trygt komme uden at skulle føle sig presset til at 
stille op til valget. Der vil blive udsendt materiale 
så snart, det foreligger. Den nye skolebestyrelse 
træder til d. 1. aug. 2012. 

På vegne af hele personalet ved Skanderup-
Hjarup Forbundsskole vil jeg ønske alle en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår. Tak for samarbej-
det og opbakning i det forløbne år.

Hus i Hjarup udlejes:
Godt rødstenshus udlejes pr. 1. februar 2012.
Stueplan: Køkken, bad, soveværelse og 2 stuer,
ovenpå stort loftsrum samt 1 til 2 værelser.
Desuden er der garage, udhus samt ekstra værelse.
Husleje: 4.000,-kr. pr. måned + forbrug.

Henvendelse tlf. 20678765
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Af  Jens Henrik Kristiansen

Søndag den 18. december kl. 16.00
4. søndag i advent er der de 9 læsninger i  
Hjarup Kirke. De 9 læsninger er en stemnings-
fyldt og liturgisk gudstjeneste, hvor vi gennem 
korte udvalgte tekstlæsninger hører hele histo-
rien fra skabelsen til Jesu fødsel og genkomst. 
Ind imellem læsningerne synger vi kendte 
advents- og julesalmer og lytter til sang og musik 
af kirkesanger Tina nielsen, Lunderskov og  
organist Yvonne Larsen, Kolding.

Sidste år medvirkede flere frivillige fra Hjarup 
som læsere ved de 9 læsninger. Det var en rigtig 
god oplevelse - og det gentager vi i år.

Så, velkommen til dig og hele din familie til de  
9 læsninger i Hjarup Kirke den 18. dec. kl. 16.00!

Kom i den rigtige 
julestemning i 
Hjarup Kirke
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Af Lene Tonnesen, på klasserådet vegne

4. klasse, der her efter sommerferien har fået 
helt nye lærere pga. den nye struktur på for-
bundsskolen, var en tur på Pletten. 

Turen var arrangeret af klasserådet og klassens 
nye klasselærer, Hanne Keldberg. Formålet var  
at forbedre sammenholdet og trivslen i klassen.
 
Onsdag, d. 9. november kl. 16 tog vi i samlet  
flok fra Forbundsskolen – med kurs mod P 
letten. Pletten ligger meget naturskønt lige ned 
til vandet. Børnene var ude at gynge lidt og se 
på omgivelserne rundt om hytten, inden de var 

inde og pakke ud, de blev fordelt på 3 drenge-
værelser og 2 pige-værelser.

Børnene var fordelt på hold og skulle hjælpe 
med de praktiske ting. Onsdag aften spiste de 
rub og stub af pizzasnegle og millionbøf og  
pasta skruer, tomater og gulerødder.

Bagefter var der gæt og grimasser, og til sidst 
stod Gitte for banko. Der var 5 heldige vindere. 
Herefter sagde Hanne farvel, og ungerne fik 
nattøj på. Kl. 23.00 var de faldet til ro med en 
godnat historie.

4. klasse var på pletten!
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Torsdag morgen spiste vi boller og havegryn  
omk. kl. 7.30 – de sov til kl. 7 de dejlige børn. 
Bitten og Hanne ankom efter morgenmaden, og 
nu var det så tid til dagens GPS løb. En god tur 
op og ned ad skrænter, der gav trætte børn. Der 
var 6 poster, hvor de skulle samle ting sammen 
til at lave troldebilleder af, de skulle også lave 
et vers om pletten, og der var en post med “lav 
udsagnsord af bogstaverne i pletten”.

De var ret hurtige til at sætte sig ind i brugen af 
GPS. De fik lavet nogle fantastisk flotte trolde-
billeder. De havde brugt turen til at planlægge, 
hvordan deres billeder skulle se ud, og det blev 
til 6 meget forskellige og flotte resultater.

Mads, uve, Søren og Lene smurte mange madder 
til frokost, det hyggede vi voksne os meget med, 
Der blev smådrillet lidt i køkkenet. ungerne og 
lærerne nød at få frokosten serveret, og der blev 
spist rigtig meget!

Efter frokost var de udenfor og spille M-bold, 
mens klasserådet og Søren gjorde hytten ren.  
Kl. 16 torsdag eftermiddag var en flok trætte 
børn og voksne tilbage på Forbundsskolen igen. 

Det var en dejlig og anderledes skoledag på  
Pletten. En god oplevelse for både børn og 
voksne – og dejligt at både skolen og børnenes 
lærere Hanne og Bitten var med på idéen. Plet-
ten kan varmt anbefales - et helt fantastisk sted 
med en dejlig udsigt. Vi kunne godt have brugt 
en overnatning mere, men det håber vi kan lade 
sig gøre næste gang.

Vi fra klasserådet (Mads, uve, Gitte og Lene)  
vil gerne sige TuSnD TAK til Hanne Keldberg 
for det store arbejde du har lagt i denne over-
natning, samt stor tak til Søren for at tage med 
sammen med Klasserådet.   

Af Lene Tonnesen, på klasserådet vegne

Kære børn, hvor er I bare dygtige alle sammen. 
Det er nogle fantastiske optrædender, I får lavet, 
og sikke en selvtillid det giver at stå på scenen 
foran 600 mennesker. 
Jeg ved, der er blevet øvet flittigt og alle jeres 
lærere har haft rigtig travlt. 

Men jeg synes, det er dejligt at have sådan en 
god tradition på forbundsskolen, og jeg ved, at 

de fleste børn ser frem til at skulle optræde og 
vise deres forældre og bedsteforældre, hvor dyg-
tige de er, og de får jo også lært en hel masse 
ved det.

Og til 6. klasse og H- klassen. Hvor var I gode 
til at synge til Lucia-optræden, I kunne da bare 
synge igennem, så det rigtig kunne høres.
Jeg tror, vi alle fik nogle børn med hjem med lidt 
mere selvtillid i bagagen. 

Dejligt med nogle rigtig gode traditioner!
 
Glædelig jul og godt nytår til alle børn og  
lærerne og de ansatte ved Forbundsskolen. 

Adventsfest på forbunds-
skolen torsdag den 8. dec.
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Max gas til 
skolernes 
motionsløb
Af Bodil Høeg

Max gas var lige præcis det, børnene gav den til 
skolernes motionsløb den 14. oktober, der i år 
var blevet til et sponsorløb. Alle børn løb i den 
gode sags tjeneste, og det motiverede helt klart 
de fleste børn til at give den en ekstra skalle!
Motionsløbet på Forbundsskolen var kulmina-
tionen og afslutningen på en emneuge, hvor 
temaet var Bangladesh. ugen blev skudt i gang 
med oplæg om Bangladesh af en mand, der ken-
der landet særdeles godt. Filip Engsig-Karup har 
boet, arbejdet og rejst i landet i mange år og er 
grundlæggeren for skoleprojektet Sct. Matthews 
Skolerne (SMS Bangladesh). Og netop disse 
skoler samlede vores børn ind til. Børnene fik i 
ugens løb en masse boglig og praktisk viden om 
Bangladesh. Der blev arbejdet på tværs af klas-
serne i forskellige værksteder. Out-puttet blev 
præsenteret på ferniseringen torsdag eftermid-
dag, der var særdeles godt besøgt. Her kunne 
familie og venner ved selvsyn beundre produk- 
tiviteten!
 
Den 1. dec. havde vi så den store glæde at kunne 
overrække en kæmpecheck til SMS Bangladesh 
på de penge, vi havde tjent på ferniseringen og 
motionsløbet. 23.750 kr. var det blevet til. Det 
overgik alles forventninger, så der er al mulig 
grund til at være stolte af vores børn.
 
Stor tak til alle elever og lærere på Forbunds-
skolen for jeres super engagement, og til alle 
forældre for opbakningen :-)
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Nytårsparade i 
Hjarup kirke 
Søndag d. 22. jan. 
kl. 10.30
Af Maria König

Det er festligt, når spejderne vandrer 
gennem byen med faner en søndag 
morgen i januar, og det vil de gøre igen i 
det nye år. Først mødes alle spejdere og 
forældre til morgenmad i spejderhuset, 
og så vandrer de gennem byen og ned til 
kirken, hvor de går ind med faner, når 
gudstjenesten begynder. Der er et godt 
samarbejde mellem kirke og spejdere, så 
det er fast tradition, at nytårsparade og 
høstgudstjeneste fejres sammen.

Af Lars Høeg, Formand

Kære børn og forældre

Vor super duper gode daglige leder, Arne Olesen, 
har fået sig et fuldtidsjob udenfor Værestedet 
her fra den 1. januar 2012. Herfra skal vi ønske 
ham et kæmpe tillykke og tusind tak for den 
kæmpe flotte indsats, Arne har gjort gennem 
hele opbygningsfasen af Værestedet. Det bety-
der selvfølgelig også, at vi skal ud og finde en 
ny daglig leder til Værestedet, og det er næppe 
sandsynligt det kan lade sig gøre allerede fra 
nytår.

Forvent derfor at Værestedet er lukket fra  
1. januar 2012 indtil vi har en ny leder ansat. Vi 
skal finde den rette person til dette deltidsjob, 
og han/hun skal gerne have erhvervserfaring, 
være selvkørende og helt optimalt måske uddan-
net som pædagog eller lignende.

Hvis der blandt forældre kan etableres en ordning 
der kan muliggøre åbning af Værestedet i over-
gangsfasen, måske blot nogle dage om ugen, 
vil det være en mulighed. Og skulle du kende 
nogen der er interesseret i jobbet (godt 20 timer 
om ugen og åbent på alle skoledage), så ring  
eller skriv til undertegnede på lwh@dat.dk
Kontingentopkrævning sættes selvfølgelig i bero 
indtil vi åbner igen.

Har du spørgsmål eller kommentarer, 
er du velkommen til at kontakte: 
kasserer Peter Møller på 4017 7048 eller 
formand Lars Høeg på 4013 4239.

Værestedet i Hjarup

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



22

Af Lene Tonnesen, Grupperådsformand

Spejdernes julestue var igen i år et tilløbsstykke. 
Der var rigtig mange flotte ting, og der blev 
købt flittigt. Der var stuvende fuldt i spejder- 
huset. Der var også god gang i spejderaktivite-
terne ude i teltet. 
 
Julemanden kom i år på traktor, kan fik samlet 
børnene, og de skulle stå pænt på række for at 
få en lille godte fra julemanden pose, der var 
rigtig mange børn til stede. Billederne ligger på 
hjarup.dk.
 
Tombolaen og amerikansk lotteri blev udsolgt, 
det samme gjorde de flotte adventskranse. Kran-
sekagen er endnu ikke blevet afhentet, så tjek 
lige blå serie, nr. kan ses på næste side.  

Efter endt julestue, var der boller og rødvin til 
alle voksne hjælpere og lidt andet til deres børn, 
der også hjalp flittigt med at rydde op. 
 
Jeg vil gerne sige tusind tak til alle sponsorerne, 
listen kan ses her i Budstikken, samt til alle vores 

“tordensskjolds soldater”, det er alle de flit-
tige hjælpere, der har været med til at lave ting 
til julestuen, og alle de “ældre”, der har bun-
det kranse, lavet dekorationer m.m. Samt ikke 
mindst til Mary, Lone Visbech og Lene Svendsen, 
der er tovholdere på julestuen, og har lagt rigtig 
mange timer i den, samt til alle I andre der gør 
et kæmpe, kæmpestort stykke arbejde med at få 
julestuen op at stå, og ikke mindst til vores spej-
dere, der også yder et stort stykke arbejde med 
at lave ting til julestuen. 

Overskuddet fra julestuen er ikke helt endeligt 
opgjort med ender omk. 16.500 kr. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tu-
sind tak til Hjarup for jeres store opbakning til 
Hjarup-spejderne, og ikke mindst til alle vores 
frivillige spejderledere og grupperødder, der 
yder et kæmpe stykke arbejde, og til alle vores 
spejdere der trofast møder op uge efter uge, 
samt til alle jer frivillige, der yder en kæmpestor 
indsats for Hjarup-spejderne – uden alle jer  
“tordenskjolds soldater” ville det ikke være 
sjovt. 

Spejdernes Julestue var 
igen et tilløbsstykke!



Hvis der er nogen, der har lyst til at hjælpe lidt 
ind i mellem, kunne vi stadig godt bruge nogle 
frivillige hænder. 
 
Alle vores spejdere har holdt juleafslutning og 
starter op igen i uge 2. De ældste tropspejdere 
holdt julefrokost, hvor de mødte kl. 18, og selv 
var med til at lave julefrokosten. Det var som 
til en alm. julefrokost, bortset fra at de kun 
måtte drikke sodavand. En god tradition vores 
tropspejdere her har fået lavet, og en aften både 
spejdere og spejderledere nyder meget. 

Juleafslutningen er også her, hvor de mærker, 
der er taget her i efteråret, bliver udleveret, og 
årsstjernen skiftet ud, så der nu er nogle nye 
mærker til at sætte på uniformen. 

Husk landslejren er i uge 30, og forhåndstilmel-
ding er SEnEST den 15. december. – For jer, der 
vil op og ligge i familiecamp, er der også info at 
hente, og I kan også allerede tilmelde jer nu. 

Jeg vil gerne på Hjarup spejdernes vegne sige 
tusind tak for 2011, og ønske jer alle og jeres 
familier en rigtig glædelig jul og et lykkebrin-
gende nytår – og på gensyn til en masse i 2012. 

Lotteri – trækningsliste

Vinder af nittegevinst: 
Louise Sørensen og Signe Hansen

Rød serie: 99 – 167 – 131 – 5 – 37
Blå serie: 13 – 166 – 10 – 168 – 198
Grøn serie: 113 – 45 – 170 – 88 – 119
Gul serie: 133 – 197 – 125 – 1 – 42

Gevinster kan afhentes hos:
Mary Hansen, Toften 6, Hjarup
Tlf. 7559 4064

Tak for hjælpen til alle frivillige, spejdere og 
ledere for deres fantastiske indsats. 

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

DET NYE åR 2012
• Spejderopstart d. 9. og 10. januar.
• Nytårsparade d. 22. januar kl. 10.30
• Generalforsamling i februar.
•  Gruppe weekend den 24.-26. februar 

sammen med vores venskabsgruppe  
fra Herlev.  

•  Landsbyforeningsdag d. 24. marts i  
Hjarup. 

•  Landslejr i uge 30 – bemærk jeg skrev 
forkert uge i sidste nr.

KFuM-spejderne i Hjarup
takker vores sponsorer for støtten 
til julestuen 2011

Sponsorer
• Danish Air Transport
• Salon Jette
• Cassiopeia
• Lund & Mus
• Hjarup Maskinfabrik
• Kim Pallesen Byg
• Tømrermester Arne Flugt Sørensen
• Klippegården
• Krabbe Friis Bondegårdsferie
• Tofts gårdbutik 
• Pure Culture
• Malermester Alf Skovsende
• Vamdrup Papir og Legetøj
• Boleto ApS
• Danbolig
• Sydbank
• Nordea 
• Middelfart Sparekasse
• Bygma
• Rema 1000
• EA Værktøj
• Sylvester
• Multimarketing

Husk støt vores sponsorer, 
Fordi de støtter os! 
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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 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 2012: 16. februar og 19. april.

Forsidefoto: 
Nissebørn til julefest i Skanderup
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