
•  Ny bestyrelse i Skanderup Landsbyforening

•  Forårsklargøring af Hjarup – Kom frisk!

•  Vellykket jagtaften på Mejeriet

•  Kom til “fortælleteater” i Skanderup

Bud
N r .  1 6 0 / 1   2 5 .  å r g a N g   f e B r u a r  2 0 1 2

s t i k k e n

Lokalblad  

for  

Skanderup 

Hjarup

gelballe

3
4

5
8

 ·
 0

2
.2

0
1

2
 ·

 L
u

n
D

&
M

u
S

 T
L

F.
: 

7
5

5
2

0
6

0
8



Nyt fra Hjarup
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Skal jeg have en bod?
Alle selvstændige, iværksættere, microvirksom-
heder og forskellige hjemmehobbys er velkomne.  
Tanken er, at man kan bruge de selvstændige 
boder som udstillingsvindue. Alle fag er rele-
vante – vi ser gerne deltagere fra både landbrug, 
design, rådgivning, foreninger – samt skønhed, 
kreativt hjemmehobby i alverdens afskygninger  
og gerne produktion af specialiteter og fødevarer.  
Markedsdagen er ikke tænkt som et decideret 
“kræmmermarked” med tombola og garagesalg, 
da man som udgangspunkt ønsker at markeds-
føre byen og dens erhvervsliv og netværk.

Hvordan kommer jeg i gang?
Er du interesseret i at deltage på dagen, kan du 
kontakte en af udviklingsgruppens medlemmer  
(se hjarup.dk). Er du interesseret i at leje en stand, 
kan du kontakte Olav Kjeldsen på brobyg@mail.dk. 

Udviklingsgruppen afholder  
Markedsdag i Hjarup d. 12. maj

Forårsklargøring  
af Hjarup  
– fysiske rammer 

Af Mette Løvbom

udviklingsgruppen i Hjarup har nu fastlagt  
datoen for markedsdagen, det bliver den  
12. maj – HUSK at sætte kryds i kalenderen. 

Hvad skal der ske?
Vi forventer at fylde en hel lade + udendørs 
områder med stande og aktiviteter. Der vil være 
mulighed for at købe mad til alle, herunder  
helstegt pattegris, salater, kaffe og kage.  
Der vil også være en lang række spændende 
udendørs aktiviteter lige fra hesteridning, 
bålaktiviteter og leg for børnene til helikopter-
flyvning. Vi starter dagen omkring kl. 10.00 og 
slutter af ud på eftermiddagen, og vi forventer 
besøgende fra hele Hjarup og de omliggende 
landsbyer. 

Af Lars V. Lauridsen

Gruppen omkring sti-system Hjarup øst er blevet 
opfordret til at udvide deres årlige sti-arbejds-
dag til at omhandle hele byen. Vi vil derfor  
allerede nu opfordre borgere i Hjarup til at re-
servere formiddagen: 

Lørdag d. 14. april 2012

Alle hænder kan gøre gavn. Vi vil forsøge at 
“servicere” stier, broer, bænke skilte osv. om-

kring Hjarup. Skulle du have et emne til “be-
handling”, må du meget gerne skrive til udvik-
lingsgruppen på mail lvl@solar.dk eller kontakte 
Lars V. Lauridsen på Østergaardsvej 17F. 
 
Vi vil på dagen mødes og fordele de opgaver der 
måtte være.
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Har du et ønske om, at komme  
i gang med at løbe? 
Man behøver ikke at kunne løbe på forhånd, for 
at komme med i Hjarup runners. Men du skal 
komme med lysten og viljen til at komme i gang!
Vi hjælper dig gerne i gang med træningen, vi kan  
hjælpe med løbeprogram og målsætning. Vi til- 
byder også motiverende og sociale gå-løbe-gå ture.

Vi synes det er fedt at være løber, og motion bi- 
drager til øget energi og velvære i en travl hverdag.

Mød op på Mejeriet, Hjarup Byvej 16, Hjarup, 
6580 Vamdrup:

Mandag d. 27. februar 2012, kl. 17.00

En oplagt målsætning kan være at deltage i 
Koldingløbet d. 13. maj. Her er ruter på 3,9 km 
5,4 km og 10 km og vi laver det til en hyggelig 
familiedag med mad og samvær efter løbet for 
alle med tilknytning til Hjarup Runners.

Del meget gerne denne information med din 
nabo, familie, kolleger, venner eller andre, som 
gerne vil i gang med at løbe.

Skriv til hjaruprunners@gmail.com hvis du har 
spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger, 
inden du møder op.

TANDLÆGE
JØRGEN RASK
THOMSEN
Buen 3
6000 Kolding 
Tlf. 7552 1219

Hold dig 
orienteret på 

www.hjarup.dk

Det er lettere at få snøret løbeskoene her i den 
kolde vinter, hvis man har en konkret målsæt-
ning med sin træning.

En oplagt målsætning kan være deltagelse i dette 
motionsløb, hvis du lige er begyndt at løbe. Og 
hvis du er mere øvet løber, så kan målsætningen 
være at gennemføre løbet på en bestemt tid. 
Vælg mellem 3,9 km, 5,4 km eller 10 km.

Vi laver løbet til en fælles udflugt, meget egnet 
til en hyggelig oplevelse for hele familien.  
Vi hygger os efter løbet med mad og samvær i 
vores opstillede pavilloner. Så mød op og vær 
med i fællesskabet.

Se mere om løbet og tilmelding her:
www.kolding-løbet.dk

Hjarup Runners er ikke i vinterhi!  
Vi løber hver mandag kl. 17.00 fra Mejeriet!

Koldingløbet d. 13. maj 2012  
– fælles målsætning for alle i Hjarup Runners
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Af Mette Løvbom

Foredrag med Torsten Wegener
Fredag den 10. februar fik Hjarup besøg af stor-
vildtsjæger Torsten Wegener, der holdt foredrag 
om Afrika med fokus på elefantjagt. Godt 50  
lokale jagtinteresserede fik fornøjelsen af at 
høre Torsten – alt i alt en rigtig god aften med 
masser af snak, gode historier og gebærder. 
Landsby-foreningen vil gerne takke for den store 
opbakning til arrangementet. Dejligt at se, at 
man med hjælp fra lokale ildsjæle kan gennem-
føre et arrangement af den karakter. 

Generalforsamling i Hjarup Sogns  
Landsbyforening
Tirsdag den 17. april kl. 19.00 afholder Lands-
byforeningen i Hjarup generalforsamling på 
Mejeriet. Indkomne forslag skal gerne være 
formanden i hænde senest 14 dage før gene-
ralforsamling. Dagsorden vil være at finde på 
hjarup.dk

Nyt fra landsbyforeningen i Hjarup

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

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

Søndag den 23. januar var der nytårsparade i 
Hjarup kirke. Vi startede traditionen tro med 
morgenmad i spejderhuset og gik så i samlet flok 
til kirken, hvor vores tropspejdere deltog aktivt 
i gudstjenesten. Se billeder og mere omtale på 
hjarup.dk. 
En rigtig god måde at starte det nye år på, og 
Hjarup-spejderne nyder meget det samarbejde, 
vi har med Maria, og vores store spejdere er  
meget begejstret for at deltage i gudstjenesten 
og få lov til at læse op i kirken. 
Vi var omk. 50 personer til morgenkaffen, 
spejdere og deres familier. Tak til guldbageren i 
Lunderskov for rundstykkerne. 
Alle var flinke til at give en hånd med ved op- 
rydningen, så det blev klaret i en fart. 
D. 24.-26. februar skal vi på lejr på Lurendal i 
Ødis Bramdrup, Hjarupspejderne er jo medejere 
af Lurendal, og vi har besluttet, at vi vil holde 
de fleste af vores efterårs/vinter gruppelejre på 
Lurendal. 

Nytårsparade i 
Hjarup Kirke

Nyt fra landsbyforeningen i Hjarup
Farveladen
Hjarup Kirkes børneklub – vi mødes i  
Kirkeladen fredage fra kl. 16.00 til 17.30.
Har I spørgsmål, kan I kontakte  
nina Friis på tlf.: 75 59 49 19 eller  
mail: nina@enghoejgaard.com

Program for Farveladen fredage kl. 16-17.30
 24. februar:   Vi skal lave fine figurer i salt-

dej
 2. marts:  Vi maler de fine saltdejsfigurer
 9. marts:   Vi skal fremstille fantasi-

fulde skulpturer i ståltråd og 
gipsgaze

 16. marts:   De fantasifulde skulpturer skal 
males farvestrålende

 23. marts:   Kom i Farveladen og gå hjem 
som løve, sommerfugl eller 
påskekylling. Der er ansigts- 
maling og påskepynt på  
programmet.  
Forældrecafé – alle forældre 
er meget velkomne til at få en 
kop kaffe og en snak i køk-
kenet

 30. marts:   Så skal køleskabet pyntes.  
Vi laver sjove magneter.

 6. april:   Ferie. Farveladen holder fri 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
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Af Mette Løvbom

Også i år har skøjtebanen på Østergårdsvej  
været åben for skøjtelystne borgere i Hjarup. 
I det meste af januar og februar har den været 
godt besøgt af både børn, voksne og barnlige 
sjæle. 

Også i år er der 
skøjtebane i Hjarup
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AB ELECTRIC A/S 

Med over 30 år i el-branchen 

og lokal montør i Hjarup, 

er vi klar til at servicere

■   Installationer  

hos private

■  Solcelleanlæg

■  Ventilationsanlæg

■  Energioptimering

■  Industriinstallationer

■  Programmering

■   udvikling af  

PLC-programmer

■  Styringer

■  Robotter

AB Electric A/S
Møllebakken 14
6091 Bjert
Tlf. 75 57 27 77
www.ab-electric.dk 
post@ab-electric.dk

DØGNVAGT

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

Taulov:
Adelvej 34 • 7000 Fredericia
Tlf. 75 56 28 55 • Fax 75 56 38 55

Vamdrup:
Fabriksvej 17 • 6580 Vamdrup
Tlf. 75 58 28 55

www.alpedalens-vvs.dk

Varmeanlæg • Badeværelser
Fjernvarme • Blikarbejde • Solvarme
Nybyggeri • Alt i renovering

Toften 5
Hjarup . 6580 Vamdrup
Tlf. 7559 4284 . Biltlf. 4021 4284

Hold dig orienteret på www.hjarup.dk
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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 JetteRohr Stål & Montage ApS

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

Af Lene Tonnesen

Generalforsamling 2012
“KFuM Spejderne, Hjarup Gruppe” samt den selv- 
ejende institution “Hjarup Spejderhus” afholder 
onsdag d. 29. februar, 2012 kl. 19.30,  
fælles generalforsamling i spejderhuset på  
Østergårdsvej.

Den fælles dagsorden:
1   Valg af dirigent
2   Aflæggelse af beretning for  

“KFuM Spejderne, Hjarup Gruppe”
3   Aflæggelse af beretning for  

“Hjarup Spejderhus”
4   Forhandling om gruppens arbejde fremover, 

herunder indkomne forslag
5   Gennemgang og godkendelse af regnskaber

6   Valg af forældrerepræsentanter i grupperådet 
for “KFuM Spejderne, Hjarup Gruppe” 
– Lene Tonnesen (modtager genvalg)  
– Lissy Skov genopstiller ikke 
– Morten Højsager (modtagergenvalg) 

Suppelant 
7   Valg til institutionen “Hjarup Spejderhus” 

– Erik Sørensen (modtager genvalg)  
– Suppleant, Olav Kjeldsen (modtager genvalg) 

8   Valg af revisorer for “KFuM Spejderne,  
Hjarup Gruppe” 
a. På valg er:  
– Jens Holdt (modtager genvalg) 
– Carlo Jensen (modtager genvalg)

9   Valg af revisor for “Hjarup Spejderhus” 
a. På valg er: 
– Knud Svendsen (modtager genvalg) 

10   Eventuelt

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

 

Kunne du bruge hjælp eller sam-
vær i hverdagen? Så tag et kig her.
Mit navn er René Kristensen jeg er 
23 år og flytter den 1. april ind på 
Sidselbankvej 2 i Hjarup med min 
kæreste Camilla, hvilket vi glæder 
os utrolig meget til.  
I den forbindelse vil jeg gerne 
tilbyde min hjælp ved siden af 
studierne i Kolding som en slags 
studiejob.

Jeg tilbyder hjælp til praktiske 
gøremål: rengøring, havearbejde, 
indkøb og socialt samvær.

Generelt vil jeg imødekomme jeres 
ønsker. Kontakt mig endelig for en 
uforpligtende og hyggelig samtale.

De venligste hilsner
René Kristensen
TLF: 28 68 84 69

Hjælp tilbydes i Hjarup og omegn:

 

Fritidsjob tilbydes
Hjælp til lettere rengøring af privat 
beboelse, beliggende i Gelballe.
Ca. 1,5 time pr uge.

Fleksible og frie arbejdsforhold. 
Kontakt:  22233576

Hold dig 
orienteret på 

www.hjarup.dk



Dagplejernes juletræsfest i  
Kirkeladen torsdag d. 15. dec. 2011
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Af Liselotte Dejgaard Poulsen, på vegne af  
dagplejerne i Hjarup 

Årets juletræsfest i Dagplejernes Legestue blev 
en superdejlig dag. Som altid startede vi dagen 
med morgenbrød og hygge. 

Der blev spillet julemusik på cd-afspilleren, og 
nogle af børnene sang med, når der kom en 
sang, de kendte. Det var bare så kært.

Vi havde fået et juletræ sponsoreret af Poul Friis, 
og det skulle vi have pyntet. Alle børnene deltog 
flittigt – hver med sin kunnen. Og snart var 
træet smukt pyntet på alle grene. 

Imens havde risengrøden stået og simret i køk-
kenet og var nu klar til at blive spist. Selvfølgelig 
med kanel og smørklat. uhm, det var noget bør-
nene kunne lide. Der blev smasket og hygget.

Så var børnene klar til en velfortjent middagslur. 
Zzzzz zzz

Forældre og søskende var inviteret til kaffe, 
æbleskiver og de mange pebernødder, som 
børnene havde været med til at bage ugen før 
i legestuen. Vi fik også besøg af Julemandens 
hjælper “nisse God Jul”. Han bød op til dans om 
juletræet. Der blev sunget mange søde jule-
børnesange, inden nisse God Jul åbnede for sin 
store sæk med lækkerier. Ih, hvor var ham nisse 
God Jul altså bare sød...

Eftermiddagen forsatte med hyggesnak, kaffe 
og glade børn med julelys i øjnene.

Vi siger tak for den store opbakning og for jule-
træet til Poul Friis.

Tak for en dejlig dag.



Café Eftermiddag

Af Jens Staugaard Holdt

Fhv. vognmand Knud Kjeldsen har samlet og frag- 
tet mange vognlæs for kunder over hele landet.

Mandag den 6. februar samlede han rekordbe-
søg til “Cafè Eftermiddag” i det gamle mejeri, 
hvor godt 40 gæster var mødt op for at høre 
Knud vise billeder, fortælle og berette anekdoter 
fra Hjarup gennem tiderne.

Og Knud kender som indfødt om nogen Hjarup 
og Hjarup’perne: hans far startede vognmands-
forretning først i 20’erne efter først at have kørt 
taxa – som dengang hed en lillebil. Etablering af  
vognmandsforretningen var et dristigt forehavende  
– en lastbil var efter datidens forhold en gigan-
tisk investering, rækkevidden var forholdsvis kort, 
og folk stolede mere på deres hest og vogn.

Men Hjarups gårdmænd indså hurtigt, at det ny-
modens transportmiddel havde visse fordele ved 
f.eks. transport af dyr til markedet i Kolding og 
hjemtransport af varer. Vognmand Ellgaard, som 
han hed i daglig tale, fik hurtigt sin forretning 
op at stå og Knud overtog forretningen i 1967. 
På det tidspunkt var vognparken væsentlig ud-
videt og virksomheden drev desuden mølleri og 
handel med grovvarer. udover landmændene var 
byens mejeri, der havde sin storhedstid i 50’erne 
og 60’erne, en væsentlig kunde.

Knud viste nogle sjældne postkort med motiver 
fra Hjarup omkring århundredskiftet. Dengang 
havde byen eget elværk, der forsynede abon-
nenterne med strøm via tykke kobberledninger. 
Landsbybilledet var præget af stærke gårdmænd 
og notoriske håndværkere med hver deres sær-
præg og personlighed. Den gang var der plads 

til en åndsaristokrati, der har overlevet i anekdo-
terne. Dem mestrer Knud i detaljer, så tilhørerne 
næsten kan se både snedkeren, smeden, skoma-
geren og de øvrige stærke personligheder stå 
lyslevende.

Der var smeden, der manglede et par tænder, 
hvilket satte ham i stand til at spytte skråen ud 
uden at åbne munden – og der var møllersven-
den der var uheldig at gå ud af en forkert dør – 
lige ud til møllevingen, der greb fat i hans kittel 
og tog ham en tur med rundt!

Interessant er det også at konstatere, at de fleste 
af de gamle huse fra den gang stadig pynter i 
gadebilledet. Der kan være flyttet en dør eller 
tilmuret et vindue, men de er løbende blevet 
vedligeholdt, og hver især bidrager de stadig til 
harmonien i landsbyen.

Knud kom ind på krigens tid, hvor forældrene 
med stor risiko skjulte frihedskæmpere på loftet 
og måtte føre en daglig kamp for at holde last-
bilerne kørende på sammenflikkede dæk med 
generatorer som energikilde.

En speciel opgave blev Knud og hans far tildelt i 
midten af 50’erne, da Hjarup Kirke blev grundigt 
restaureret. Projektet omfattede bl.a. optagning 
af ølandsfliserne og isolering af kirkegulvet med 
lecabeton. under gravearbejdet, stødte man på 
adskillige knogle- og kranierester, begravet i 
flere lag samt tegn på, at der på stedet har væ-
ret en trækirke tilbage i 1100 tallet.

Knud Kjeldsens viden om Hjarups historie og for-
tællekunst vakte stor begejstring hos tilhørerne 
– nu er der så kun at håber på, at fortsættelse 
følger!



Hold dig opdateret med Budstikken fra 27. feb. til 13. maj 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 09 27. februar til 04. marts Noter
Mandag d. 27.02. Kl. 17.00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 28.02. Kl. 18.00 Kursusaften i Kirkehuset v. Sognekirken

Onsdag d. 29.02. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup
Kl. 19.30 Hjarup spejdernes generalforsamling

Torsdag d. 01.03. Fortælleteater i Kirkehuset i Skanderup Kirkeby

Fredag d. 02.03. Kl. 10.00 noahs ark legestue i Sognekirken, 
Kl. 16.00 Hjarup Kirkes børneklub
Kl. 15.15 Musik i kirken i Skanderup Valgmenighed,  
Trivselsdag på Forbundsskolen

Lørdag d. 03.03.

Søndag d. 04.03.

Uge 10 05. marts til 12. marts Noter
Mandag d. 05.03. Kl. 17.00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet

kl. 14.00 café eftermiddag på Mejeriet

Tirsdag d. 06.03. Kl. 10.00 Kirkecafé i Sognekirken
Kl. 18.00 Kursusaften i Kirkehuset v. Sognekirken

Onsdag d. 07.03. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 08.03.

Fredag d. 09.03. Kl. 10.00 noahs ark legestue i Sognekirken
Kl. 15.15 Musik i kirken i Skanderup Valgmenighed
Kl. 16.00 Hjarup kirkes børneklub

Lørdag d. 10.03.

Søndag d. 11.03.

Uge 11 12. marts til 18. marts Noter
Mandag d. 12.03. Kl. 17.00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 13.03. Kl. 18.00 Kursusaften i Kirkehuset v. Sognekirken

Onsdag d. 14.03. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 15.03. Kirkekoncert med Lene Siel i Sognekirken

Fredag d. 16.03. Kl. 10.00 noahs ark legestue i Sognekirken
Kl. 16.00 Hjarup Kirkes børneklub
Kl. 15.15 Musik i kirken i Skanderup Valgmenighed

Lørdag d. 17.03.

Søndag d. 18.03.

Uge 12 19. marts til 25. marts Noter
Mandag d. 19.03. Kl. 17.00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 20.03.

Onsdag d. 21.03.

Torsdag d. 22.03. Kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste i Sognekirken

Fredag d. 23.03. Kl. 10.00 noahs ark legestue i Sognekirken
Kl. 16.00 Hjarup Kirkes børneklub
Kl. 15.15 Musik i kirken i Skanderup Valgmenighed

Lørdag d. 24.03.

Søndag d. 25.03.

Uge 13 26. marts til 01. april Noter
Mandag d. 26.03. Kl. 17.00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 27.03. Kl. 18.00 Kursusaften i Kirkehuset v. Sognekirken

Onsdag d. 28.03. Kl. 9.30 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 29.03.

Fredag d. 30.03. Kl. 10.00 noahs ark legestue i Sognekirken
Kl. 16.00 Hjarup Kirkes børneklub
Kl. 15.15 Musik i kirken i Skanderup Valgmenighed

Lørdag d. 31.03.

Søndag d. 01.04. Palme Søndag



Hold dig opdateret med Budstikken fra 27. feb. til 13. maj 2012 Uge 14 02. april til 08. april Noter
Mandag d. 02.04. Kl. 17.00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 03.04. Kl. 10.00 Kirkecafé i Sognekirken

Onsdag d. 04.04.

Torsdag d. 05.04. Skærtorsdag

Fredag d. 06.04. Langfredag

Lørdag d. 07.04.

Søndag d. 08.04. Påskedag

Uge 15 9. april til 15. april Noter
Mandag d. 09.04. 2. Påskedag

Tirsdag d. 10.04.

Onsdag d. 11.04.

Torsdag d. 12.04.

Fredag d. 13.04. Kl.10.00 noahs ark legestue i Sognekirken
Kl. 15.15 Musik i kirken i Skanderup Valgmenighed

Lørdag d. 14.04. Forårsklagøring af Hjarup – Fælles arbejdsdag

Søndag d. 15.04.

Uge 16 16. april til 22. april Noter
Mandag d. 16.04. Kl. 17.00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 17.04. Generalforsamling i Landsbyforeningen i Hjarup

Onsdag d. 18.04.

Torsdag d. 19.04. Deadline på Budstikken

Fredag d. 20.04. Kl. 10.00 Kirkecafé i Sognekirken
Kl. 15.15 Musik i kirken i Skanderup Valgmenighed

Lørdag d. 21.04.

Søndag d. 22.04.

Uge 17 23. april til 29. april Noter
Mandag d. 23.02. Kl. 17.00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 24.02.

Onsdag d. 25.02.

Torsdag d. 26.02.

Fredag d. 27.02. Kl. 10.00 noahs ark legestue i Sognekirken
Kl. 15.15 Musik i kirken i Skanderup Valgmenighed

Lørdag d. 28.02.

Søndag d. 29.02.

Uge 18 30. april til 06. maj Noter
Mandag d. 30.04. Kl. 17. 00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 01.05. Kl. 10.00 Kirkecafé i Sognekirken

Onsdag d. 02.05.

Torsdag d. 03.05.

Fredag d. 04.05.  St. Bededag

Lørdag d. 05.05.

Søndag d. 06.05.

Uge 19 07. maj til 13. maj Noter
Mandag d. 07.05. Kl. 17. 00 Hjarup runners, løbetur fra Mejeriet

Tirsdag d. 08.05.

Onsdag d. 09.05. Generalforsamlingi Budstikken

Torsdag d. 10.05.

Fredag d. 11.05. Kl.10.00 noahs ark legestue i Sognekirken
Kl. 15.15 Musik i kirken i Skanderup Valgmenighed

Lørdag d. 12.05. Markedsdag i Hjarup

Søndag d. 13.05. Hjarup Runners deltager i Koldingløbet med hygge og  
samvær efter løbet.



Nyt fra Skanderup
 /Gelballe
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Af Birgitte Kragh

En god aften som traditionen tro starter med 
spisning. 

Efter generalforsamlingen holdt Hans Julius 
Hansen et spændende foredrag om Skanderup 
Brugsforening og livet i Skanderup gennem 100 
år. Hans Christian Rask viste film fra Skanderup 
som er optaget for knap 30 år siden. En film som 
vækker gode minder.

Af kassererens beretning kan vi konstatere, at 
vi igen i år har haft mange medlemmer. Det er 
rigtig vigtigt for os at bringe en stor tak til alle 
medlemmer. uden den støtte ville det ikke være 
muligt at afholde de arrangementer, som vi har 
hvert år.

Det sidste år har været et travlt år i Landsby-
foreningen. Vi sendte sidste år en ansøgning til 
Kolding kommune om midler til multibane og lys 
på stien mellem Søndergyden og Smedegyden. 
Og det viste sig at der var penge på vej til os..

Stedet hvor vi kan søge midlerne fra, er KLF 
Kolding kommunes Landsbyforum. I det forum 
mødes politikere med repræsentanterne fra 17 
landsbyer i kommunen. Det er de 17 repræsen-
tanter som i fællesskab og på lige fod tilgodeser 
hinanden og kommer frem til, hvilke projekter 
de helst vil støtte. Det er et stort puslespil, men 
hvert år finder de i go ro og orden frem til en 
rimelig fordeling. Der findes en overordnet 
prioritering, som prioriterer forskønnelse højest, 
samtidig skal det også være projekter, som ikke 
giver kommunen driftsudgifter. Derudover er det 

Skanderup Landsbyforening 
har afholdt generalforsamling

Den nye bestyrelse består af : (øverst fra venstre) Uve Frank-Jessen, Linda Johansen, Michael Kronga-
ard, Jakob Christiansen, Marianne Baltsersen, Niels Westergaard, Birgitte Kragh, Jacob Malmvig og 
Ane Skovgaard. Suppleanter er Erik Henriksen, Svend Thorgaard og Laust Bøgesvang.
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selvfølgelig sjovest, at give midler til nogen, som 
får rigtig meget ud af dem.

I det år, der nu er gået, har KLF dog besluttet, at 
de vil vælge sig en formand. Det er ikke kommet 
bag på os, at de har valgt Laust Bøgesvang. Laust 
har gennem flere år repræsenteret Skanderup i 
KLF, og det er vi rigtig glade for.

Samtidig er vi så heldige, at vi har nogle enormt 
flittige mænd i landsbyforeningen, de fik etab-
leret multibanen og allerede d. 24.april kunne vi 
indvie multibanen. En dejlig sommeraften, hvor 
det glædede os, at så mange fra byen bakkede 
op ved deres fremmøde. Stor tak for det.

Allerede under oprydningen fra generalforsam-
lingen sidste år, talte vi om et tip vi i Landsby-
foreningen havde fået fra politisk side. At det 
måske var lige nu, der skulle søges om en hal, 
hvis en sådan overhovedet skulle have en chance 
for at blive en realitet de næste mange år ud i 
fremtiden.

Det endte som bekendt ud i en ansøgning til 
kommunen. Ansøgningen har fået en meget 
seriøs behandling, og det er endt med, at hal-
len kom med i budgetforliget i september 2011, 
dog med den klausul, at der skal sælges jord for 
et bestemt, men ikke urealistisk højt beløb, før 
halbyggeriet sættes i gang.

Der er nu nedsat en byggestyregruppe, som 
består af repræsentanter fra Forbundsskolen, 
Idrætsforeningen, Hjarup landsbyforening og 
Skanderup landsbyforening. Det første møde 
med kommunen er lige afholdt, hvilket der kan 
skrives mere om i næste udgave af Budstikken.
Det kan selvfølgelig altid diskuteres, hvad skatte-
kronerne skal anvendes til, og i den forbindelse 
om en hal er nødvendig for Skanderup. Person-
ligt må jeg sige, at tiderne lige nu er sådan, at 
enten sørger man for at være en del af frem-
tidsplanerne, eller også bliver man med tiden i 
større eller mindre grad afviklet. Jeg ønsker ikke 
at opleve, at vores skoledistrikt mister sin skole. 
Vi har et rigtig godt lokalområde med gode 
værdier, som jeg bestemt mener, der er værd 
at investere i. Sådanne stærke velfungerende 
lokalområder er der også brug for i fremtidens 
kommune.

Og det var også én af de ting, som mange brugte 
tid på i marts. nemlig at gøre opmærksom på, 
at det bestemt var en dårlig idé at fjerne special-
klasserne fra forbundsskolen, som man fra em-
bedsværket anbefalede politikerne at vedtage.

Det blev som bekendt anderledes, og faktisk en  
bedre løsning for forbundsskolen end man 
havde turdet håbe på, da sagen kørte. Men det 
havde fået meget store konsekvenser for skolen 
og dermed for lokalområdet, hvis forslaget var 
blevet vedtaget. Jeg ser det som en stadig større 
opgave for Landsbyforeningen at være med til 
at påvirke udviklingen i den rigtige retning. Et 
spændende arbejde, man nemt kan komme til at 
brænde for.

Et andet arbejde vi brænder for i Landsbyfor-
eningen er vores tilbagevendende traditioner 
med afholdelse af: Fastelavnsfest, Sct. Hans, Ef-
terårsfest og Juletræsfest. Det glæder os, at der 
er så god opbakning til arrangementerne. Skulle 
nogen have nye idéer, forslag til fremtidige an-
søgninger, eller ønsker at bidrage med noget, er 
vi altid meget åbne for input.
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Af Axel Jessen

Skanderup Valgmenighed indbyder hermed til 
10 fredage her i foråret 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 børne-
sange med små fagter til, spille på rasleinstru-
menter, lege med fingerdukker og tørklæder 
samt lytte til god klassisk musik. Det varer ca. 45 
minutter pr. gang, hvorefter der vil være en kop 
kaffe og en forfriskning til dem, der har lyst. 

Musik i kirken ligger fra kl. 15.15-16.15 og første 
gang bliver fredag d. 24. februar. 
Tilmelding er nødvendig og prisen for deltagelse 
er 100 kr. for hele forløbet.

Tilmelding sker til Maja Lomholt på tlf. 22261482, 
send evt. sms. Alle er velkomne! Medbring gerne 
tæppe og varme sokker/hjemmesko. 

SE HER 
forældre, bedsteforældre  
eller bare nogen der kender  
nogen med små børn

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

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

Hold dig orienteret på 
www.hjarup.dk
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Af Ane Larsen, Skanderup Landsbyforening

Ca. 140 fremmødte slog Katten af tønden  
i Skanderup.

Fastelavnen i Skanderup blev fejret i gymnastik- 
salen på Skanderup Hjarup Forbundskole. Pira-
ter, prinsesser, riddere, cowboys, tigere, løver og 
mange andre flotte udklædte børn var mødt tal-
rigt frem med deres forældre og bedsteforældre. 

Heldigt var det at fastelavnsarrangementet var 
blevet flyttet fra Friskolen til Forbundskolen, 
for det ville have knebet med pladsen med de 
mange fremmødte. 

Tønderne hang klar og efter fastelavnssangen 
skulle der slås Katten af tønden. Forventnings-
fulde børn stillede sig i kø alt efter alder ud for 
tønderne, og snart lød det ene brag efter det 
andet. 

Hos de store faldt tønden hurtigt og kattekon-
gen og – dronningen blev fundet, mens de hos 
børnehavebørnene måtte have hjælp til, før tøn-
den faldt og kongen og dronningen kunne kå-
res. Tøndernes indhold af karameller forsvandt 
hurtigt og snart var der gang i leg og tagfat.

Imens tøndeslagningen var i gang stemte de 
voksne om, hvem af børnene der var de bedst 
udklædte. Vinderne blev her Mathilde Cacao og 
Tandpastaen, som hver fik en fin elefant. Disse 
blev fotograferet og fejret sammen med katte-
kongerne og kattedronningerne.
Ved bordene sad forældre og bedsteforældre og 
nød kaffen, fastelavnsbollerne og kagerne, mens 
børnene fik spist slik og leget og løbet rundt.
Det var utroligt dejligt at se de mange glade 
børn og voksne, der alle var med til at gøre det 
til en dejlig eftermiddag. Tak til Rema 1000, 
Seest for elefanter og tønder og til dem, der har 
bagt kage og fastelavnsboller til arrangementet.

Fantastisk – vi bliver flere og flere…
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Af Lene Tonnesen

I Skanderup forgik det i gymnastiksalen på 
forbundsskolen, der var i alt 4 tønder, (en for 
børnehaven, en for 0. og 1. klasse, en fra 2. og 3. 
klasse og en fra 4. klasse og op. 
Der var rigtig mange forældre og børn.
Birgitte (Landsbyformand) sagde også, at det var 
godt, de havde flyttet det til gymnastiksalen :O)

Der var slik i tønderne, og børnene havde på 
forhånd fået at vide, at de max. måtte tage 3 
stykker hver, så der var nok til alle. Da en af de 
voksne så spurgte dem fra 4. klasse og op, hvor-
for der stadig lå så meget på gulvet: “Jamen, I 
sagde 3 stykker”. Ja, de unge mennesker hører 
skam efter. De fik så lov til at tage lidt mere :O) 

De voksne kunne sidde og nyde deres kaffe og 
kage, som de kunne købe, mens ungerne slog 
katten af tønden. Alle børn var rigtig flot ud-
klædte, der var mange fantasifulde udklædninger. 

Her er et billede af alle kattekonger og dronnin-
ger og de 2 bedst udklædte. 

I Hjarup startede de traditionen tro i kirken, hvor 
Maria fortale om en blind, der fik sit syn igen. 

Herefter var der tøndeslagning udenfor ved 
mejeriet, det stod spejderne for. Her var der 3 
tønder. Og som I Skanderup var det de smås 
tønde, der sidst blev slået ned. 

Ovenfor er billeder af kattekonger og dronnin-
ger fra Hjarup. 

Bagefter fik børnene slikposer, og der kunne 
købes kaffe og kage inde i varmen på mejeriet, 
det stod landsbyforeningen for. 

En fornøjelse og se alle de glade udklædte  
børn, og både Hjarup og Skanderup bar i dag 
præg af en masse udklædte børn, der var ude 
med rasle. 

Fastelavn i Skanderup  
og Hjarup 

„MASKINBRODERI”
Gerda Jensen

Hylkedalsvej 136
6640 Lunderskov

Tlf. 7559 4229
gks.dk@post.tele.dk

SKOVHØJ LOGO
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Af Laust Bøgesvang

Julemusical 2011
Blev en fantastisk god oplevelse, da ca. 80 med-
virkende i kor, band og drama opførte musicalen: 
“Et barn er er født” i kirken torsdag den 15. dec. 
Forberedelserne havde krævet meget af såvel de 
medvirkende som fra de teknikere, der gennem 
2 dage opsatte lys og lyd i kirken, så rummet 
blev en fantastisk ramme for fortællingen af 
juleevangeliet.

Kristendomskurset
På opfordring fra deltagere fra kristendoms- 
kurset i efteråret starter et nyt kursusforløb  
allerede fra 21. feb. om “højtider”.

Jul, påske og pinse er de 3 store kristne højtider, 
men mens den første er kendt af stort set alle, 
kniber det langt mere med pinsen. Og hvad med 
Kristi Himmelfartsdag og Bededag? Eller konfir-
mation? Hvad er historien og begrundelsen, og 
hvordan foregår den slags andre steder i verden. 
Det er emnet for 5 kursusaftner i Kirkehuset: den 
21. feb., 28.feb., 6. marts, 13. marts og 27. marts.
Aftnerne begynder med spisning kl. 18.00. 
 
Derefter oplæg fra forskellige oplægsholdere  
fra aften til aften med efterfølgende gruppe- 
arbejde. Sluttidspunkt kl. 21.00.  
Pris 200/- for hele forløbet.

Spaghetti-gudstjenester 
er fastlagt til torsdage kl. 17.00, udover den 
veloverståede den 26. jan. også 22. marts og 31. 
maj. Gudstjenesterne har fortsat god tilslutning 
med mellem 80 og 100 deltagere hver gang.

Sognepræsten/Aktivitetsudvalget

Konfirmationstidspunkter
Det er nu vedtaget, at konfirmation i Skanderup 
Sogn skal følge det øvrige Kolding Provsti, så 
konfirmationen fremover ligger i 8. klasse. De 
næste 2 årgange bibeholder vi dog 7. klasse, så 
der ikke skabes rod i for mange indgåede aftaler.

Sognepræsten/Menighedsrådet

Nyt fra Sognekirken
“Mellem Himmel og Jord” 
arrangerer torsdag den 1. marts fortælle-
teater med skuespilleren Hans Rønne, 
som opfører “Josefs Søn” i Kirkehuset,  
Sk. Kirkeby.

Hvor nemt er det lige at være papfar til 
Jesus selv? Og så med den biologiske far 
evigt til stede. Hans Rønne udforsker livet 
for en tømrermester Josef fra nazareth. 
Far og søn-temaet er evigt gyldigt. Hans 
Rønne tager ene mand på scenen hul på 
problematikken hos en familie, der om 
nogen består af arketyper.

Pris: 50/- incl. kaffe og boller.

“Mellem Himmel og Jord” 
arrangerer torsdag den 15. marts kirke-
koncert med Lene Siel i Sognekirken.
Lene Siel er en dansk sanger (født i 
Sæby), der allerede som barn startede 
med at optræde sammen med sine 
forældre, Kurt Siel (guitarist) og Svanhild 
(sanger), på lokale nordjyske scener.  
Lene Siel er gift med musikeren Elo 
“Luffe” Lindhardsen.

Lene Siel er gennem sin musikkarriere 
bl.a. blevet inspireret af sangere og 
musikere som Barbra Streisand, Bette 
Midler, Frank Sinatra og sunget sammen 
med bl.a. John Denver.

Pris 200/-. Billetbestilling ved at overføre 
penge på reg. 7040 1659225 eller ved  
at kontakte Axel Jessen: 
Skanderupvalgmenighed@live.dk
tlf. 6018 1699
Holger Haldrup; hoha@km.dk 
tlf. 7558 5002

Arbejdsudvalget
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Kursen er sat mod 
ungdoms OL
Af Søren og Lone Bruun
Søndergyden 21, Skanderup

I Jyske Vestkysten den 29. december kunne man 
i avisen læse om Søren Bruun fra Skanderup. 
Blandt andet stod der, at 14 årige Søren er et  
af landets største judo talenter, og at han er 
kommet på det danske ungdomslandshold. Men 
ikke mange ved, hvad judo er… Så i det følgen-
de vil Søren kort fortælle om, hvad judo er, samt 
hvad det betyder, at han er kommet på landshol-
det og om, hvordan hans hverdag fungerer, når 
man er 14 år, går i skole, skal lave lektier, have 
tid til venner og andre fritidsinteresser samtidig 
med at en karriere som elitesportsudøver skal 
passes.

Judo er en af verdens mest udbredte sportsgre-
ne, men desværre ikke særligt udbredt i Dan-
mark. Judo er en kampsport, selvom dette er lidt 
misvisende, idet judo er meget selvforsvarsorien-
teret og direkte oversat fra japansk betyder judo 
“Den milde vej”. Her overvinder den mindre den 
større med snilde og teknik og ofte uden brug af 
mange kræfter. 

I judo må man ikke sparke eller slå, men derimod 
kaste eller feje benene væk under sin modstan-
der ved hjælp af indøvede teknikker. Endvidere 
kæmper man også gulvkamp – dvs. at man, hvis 
ens modstander ligger ned, prøver at fastholde 
ham i et holdegreb. En judokamp for ungdoms-
udøvere er typisk 4 minutter, og man vinder på 
point. 

Man kan også vinde en kamp før tid ved at 
strangulere sin modstander (dvs. lukke kortvarigt 
af for blodtilførslen til hovedet) eller ved at lave 
en armlås (jeg tabte en kamp i Tyskland i sep-
tember 2010 på en armlås. Min albue gik af led, 
men den har det godt igen). Hvis man er ved at 

havne i en strangulering eller armlås, kan man 
vælge at slå hånd eller fod i måtten, inden det 
går galt, og så taber man kampen, men man kan 
ikke altid nå at klappe af.

Jeg har gået til judo siden 2004. Jeg startede, 
fordi jeg er meget lille og derfor havde svært 
ved at klare mig fysisk til f.eks fodbold. Min  
far har selv gået til judo og tænkte jeg skulle 
prøve det, fordi at i judo er det ofte en fordel  
at være lille (og jeg er stadig lille og kæmper i 
den mindste vægtklasse for ungdomskæmpere).  
Jeg blev straks vild med sporten, og allerede til 
mit første stævne vandt jeg en medalje. I starten 
trænede jeg kun en gang om ugen, men efter-
hånden som jeg vandt mere og mere, begyndte 
jeg også at træne oftere. For et par år siden fik 
jeg at vide, at hvis jeg blev ved med at træne 
meget og være glad for judo, havde jeg et 
talent, som måske kunne få mig på landsholdet. 
Og resultaterne blev ved med at være gode med 
blandt Danmarksmesterskab og medaljer og 
topplaceringer i Danmark og til internationale 
stævner. Mit mål var nu klart: Jeg ville på lands-
holdet!!!

I 2011 blev jeg af landstræneren udtaget til YOG 
team – vi var nogle udvalgte kæmpere født i 
1997 og 1998 som der skulle være ekstra fokus 
på mht. stævner og træningslejre, idet ungdoms-
OL i Kina netop er for vores årgange.

Jeg havde en lang snak med mine forældre om, 
hvad jeg ønskede og om mine mål. Det første 
mål var at blive optaget på Eliteidrætslinien på 
Brændkjærskolen i Kolding, og næste mål var 
ungdomslandsholdet. Beslutningen var helt min 
egen, men mine forældre lovede at støtte mig 
100%. Jeg er nu elev i 7ID på eliteidrætslinien. 
Lærerne forstår, hvis man er træt efter en hård 
weekend eller sur pga. dårligt resultat.
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nover i Tyskland, Lissabon i Portugal, Edinburg 
i Skotland, Lund i Sverige, Venray i Holland osv. 
Jeg glæder mig.

Eneste store ulempe ved at judo er, at det er en 
forholdsvis lille sport i Danmark, at næsten alle 
aktiviteter skal man selv betale – Team Danmark 
eller andre betaler ikke for rejser, tøj, mad, di-
verse gebyrer osv. selvom man er på landsholdet, 
så mine forældre har travlt med at lede efter 
sponsorer.

Som I kan læse, er jeg en travl ung mand, men 
jeg er også en ganske almindelig teenager.  
Jeg elsker at tegne, spille fodbold, hygge med 
computer og venner både i Skanderup og i 
Kolding og være sammen med min familie. Og 
jeg har tid til det meste. I forhold til vennerne er 
computeren en stor hjælp, for så kan jeg jo tale 
og skrive med dem, når jeg er hjemme og har tid 
(altså efter lektierne er lavet).

Hvis I vil høre mere om judo eller tale med mig, 
må I gerne kontakte mig.

Jeg træner om morgenen mandag, onsdag og 
fredag i 2 timer. Mandag og onsdag træner jeg 
i Fitness One, og fredag er der fællestræning i 
KIF centeret. Det er heller ikke noget problem, 
hvis jeg ikke kommer i skole pga. stævner eller 
træningslejre i udlandet. Jeg får fri uden proble-
mer, og mine lektier får jeg besked om i god tid, 
afleveringsopgaver udleveres i god tid.

I december 2011 fik jeg opfyldt min drøm om 
landsholdet – dejligt :-) Men det kræver også 
megen træning at fastholde pladsen. Jeg træner 
mandag og onsdag i min klub Tomoe. næsten 
hver tirsdag er jeg til træning i Vejle. Derudover 
har jeg en personlig træner, som jeg jævnligt 
træner med og finpudser teknikker og indøver 
nye ting. Ofte i weekenderne er der stævner 
eller træningslejre. Så typisk træner jeg judo 4-5 
gange om ugen og har 3 morgentræninger med 
skolen. Til at passe på min krop har jeg en fysio-
terapeut og en massør, som jeg er skiftevis ved 
hver anden uge både til massage, skadesfore-
byggelse, kostvejledning og mental coaching.

Mit ultimative mål som landsholdskæmper er at 
blive kvalificeret til ungdoms-OL i Kina i 2014. 
Men store mål er også deltagelse ved ungdoms 
VM og EM i 2013. Jeg kæmper alt, hvad jeg har 
lært, for at nå mine mål :-) Men allerede i 2012 
vil jeg få store oplevelser med min sport. Jeg er 
frem til juni udtaget til mange stævner og lejre, 
hvilket betyder, at jeg skal til Bremen og Han-



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: 19. april, 21. juni

Budstikken holder generalforsamling d. 9. maj 2012

Forsidefoto: 
Torsten Wegener fortalte jagthistorier på Mejeriet
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