
•  Kom til markedsdag i  

Hjarup d. 12. maj

•  SHIF oldboys start op med  

7 mands hold

•  Tag med på kursus i  

løbeteknik

•  Krolf sæsonen er startet i 

både Skanderup og Hjarup
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25
Mød op og giv din mening til kende.

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

På valg til bestyrelsen er:
 Bodil Høeg – villig til genvalg.
 Inger Bøgesvang – genopstiller ikke.

Generalforsamling 
i Budstikken 
onsdag 
den 9. maj 2012, 
kl. 19.00 på 
Forbundsskolen

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

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

alle vores trofaste medlemmer og annoncører har 
bladet en økonomi der indikerer, at det også frem-
over vil udkomme. 

Der er med bladet denne gang et girokort til for-
nyelse af medlemskab – tag godt imod det og støt 
bladet med de 100 kr., som et medlemskab koster. 
Kr. 100 kan indbetales på konto 1551 60001995 
eller 7040 1532364.

Vi har brug for alle medlemmer, så tegn eller forny 
dit medlemskab nu! – på forhånd Mange Tak!. 

Budstikken gennem 25 år!
Til juni har bladet eksisteret i 25 år, og vi vil derfor 
næste gang udgive et særligt jubilæumsnummer 
af Budstikken!

Glæd dig til at læse om Budstikkens historie fortalt 
af bladets grundlæggere og flere bestyrelses-
medlemmer gennem årene. Vi kan roligt sige, at 
Budstikken har udviklet sig igennem alle årene, 
både i opsætningen, distributionen og selvfølgelig 
indhold i bladet.

Bladet har overlevet alle årene, nogle gange med 
større overskud end andre gange! Takket være 
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25Af Niels Westergaard

Sommeren er godt på vej og samtidig starter vi 
hoppepuden igen med følgende åbningstider:
Mandag til fredag 15.00 til 17.30
Lørdag og søndag 12.00 til 17.30

Hvis der skulle være behov for at få hoppepuden 
startet på andre tidspunkter f.eks til fødselsdage 
og familiearrangementer, kan man altid kontakte 
niels Westergaard i Enghaven 7, tlf. 2374 5599, 
eller Annedorte og Michael Enghaven 11.

Husk at passe godt på Hoppepuden og at den 
kun må bruges uden sko. 

Hjælp os med at holde legepladsen pæn og ren, 
der er opstillet to skraldespande nu, en markeret 
til dåser og en til almindeligt affald.

Reservering af Bålhytten
Bålhytten kan reserveres til alle former for arran- 
gementer f.eks. fødselsdage eller familiearran-
gementer, dette kan ske igennem Annedorte, 
Enghaven 11, tlf. 2234 1623.

Ved brug af Bålhytten til f.eks. fødselsdage eller 
familiearrangementer vil vi gerne opfordre til, 
at man selv bortskaffer affald og tømmer skral-
despandene. Desværre har jeg været nødt til at 
reparere nettene i målene på vores fodboldbane 
4 gange, da der er nogle unge mennesker, der 
bruger dem som hængekøjer. nogle bruger også 
basketboldnet/holder som klatrestativ, dette er 
heller ikke meningen. 

Jeg vil gerne opfordre til, at man prøver at 
forklare børnene, at tingene kan gå i stykker, og 
man bør passe på tingene på hele legepladsen.

Nyt fra Skanderup
 /Gelballe

Hej Alle brugere af legepladsen 
i Enghaven, Skanderup

Budstikken gennem 25 år!

Af Connie Navne

Vi havde et brag af en gymnastikopvisning og 
satte rekord i både antal aktive børn og antal 
tilskuere, så søndag var en god dag! Tak til alle 
for den store indsats!

Fra idrætsforeningen i øvrigt er Sportsfesten den 
7.-8.-9. juni under planlægning, og vi har brug 
for alle som gerne vil deltage i fællesskabet, og 
som vil give en hånd med boder og aktiviteter. 

Gymnastikopvisning i SHIF
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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 EKrolf  i 
Skanderup
Af Henning Christiansen

Krolf i Enghaven, Skanderup, begynder  
den nye sæson mandag d. 7. maj, kl. 19.00.

Alle kan være med, forhåndstilmelding er 
ikke nødvendig, bare mød op.

Nyt fra Sognekirken
Af Laust Bøgesvang

26. august – Kirkedag 2012.dk 
er en gentagelse af kirkedag 2010.dk, hvor  
ca. 4-500 gik hen over pladsen i løbet af dagen.

Et folkeligt tiltag, hvor ordet “folke”-kirke vil 
leve op til sit navn, ligesom man søger, at så 
mange som muligt udenfor kirkens ansatte og 
råd er arrangører.

Sognekirken inviterer til torvedag , hvor virksom-
heder, skoler foreninger, kirker tilbydes en stand 
ganske gratis. Standene må gerne være arbej-

dende eller på anden måde underholdende, så 
torvemiljøet bliver helt rigtig. Torvet vil i lighed 
med 1010 foregå på pladsen ved kirkehuset og 
ned mod søen.

Dagen begynder med en friluftsgudstjeneste , 
derefter torvedag over nogen timer, hvorefter 
det landskendte orkester “Himmelblå” slutter 
dagen med en friluftskoncert. Derom senere.

Man kan allerede nu tilmelde sig som udstiller 
ved at bl. a. at henvende sig til sognepræsten 
eller på tlf. 40 50 80 88 eller mail:  
laustbogesvang@yahoo.dk

„MASKINBRODERI”
Gerda Jensen

Hylkedalsvej 136
6640 Lunderskov

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

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

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

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

Hold dig orienteret på www.hjarup.dk



Nyt fra Hjarup 

Markedsdagen den 12. maj 2012

Kl. 10.00 -15.00  Markedsdagen og standene  
åbner Spejderaktiviteter og  
konkurrence “Magi i luften”

Kl. 11.00 Hesteridning
Kl. 11.30-12.30  Servering af Helstegt Pattegris  

m/salat og flûtes
Kl. 12.00-13.00  Indlevering af kage til  

kagekonkurrence
Kl. 13.00 Hesteridning og “Magi i luften”
Kl. 13.30-14.30 Kagebord m. kaffe
Kl. 15.00 Tak for i dag

Kom til Markedsdag den 
12. maj på Hjarup Damgaard 
– lige ved siden af præstegaarden i Hjarup

Af Mette Løvbom

 Vi lover masser af overraskelser, konkurrencer og 
magi i luften. Alle er velkommen, husk der vil være 
salg fra flere boder, ligesom du også kan tegne 
medlemskab til både Budstikken og Hjarup Lands-
byforeningen på dagen.

Vi afholder kagekonkurrence for byens borgere 
med en særligt udvalgt dommerkomite, så hvis du 
har lyst og energi til at bage en kage med fantasi 
og dit eget personlige præg, skal du indlevere 
kagen i tidsrummet 12.00-13.00.

Der kan købes mad til billige penge, og når kage-
konkurrencen er afgjort, er der stort kaffebord for 
alle. Vi glæder os til at se jer på dagen.

Udviklingsgruppen i Hjarup

6
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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

Kursus i løbeteknik med 
coach Ole Stougaard 
Mandag d. 14. maj 2012, kl. 17.00 kommer coach 
Ole Stougaard fra Multitesta igen til Hjarup

Emnet er optimal løbeteknik. Hvordan løber vi 
på en måde, så benene belastes mindst muligt 
og hvordan udnytter vi tyngdekraften bedst 
muligt? Hvordan minimerer vi risikoen for løbe-
skader?

Kurset kræver ingen forudsætningen og hen-
vender sig til alle, der enten løber eller gerne vil 
i gang med at løbe. Det kræver ikke god kondi, 
men et åbent sind.

Der vil være praktiske øvelser kombineret med 
teori, så tag løbetøj eller andet passende tøj på.
Det foregår på Mejeriet mandag d. 14. maj 2012, 
kl. 17.00-20.00. Der vil være juice og let mad. 
(sandwich eller lign.)

Pris er kr. 200,- + kr. 10,- for leje af Mejeriet  
– i alt kr. 210,- per person.

Tilmelding foregår ved at sende en mail til  
hjaruprunners@gmail.com, så får du en mail 
retur med betalingsanvisning.  
Der er 15 pladser og tilmelding senest d. 3. maj – 
tilmelding efter først til mølle princippet.

Læs mere om coach Ole og hans firma på  
http://multitesta.dk/ole

Se også dette klip fra TV2 hvor Ole giver en kort 
intro til løbeteknik: http://go.tv2.dk/articledag/
id-49285844:s%C3%A5dan-g%C3%B8r- 
du-l%C3%B8b-legende-let.html?forside

Vores sædvanlige løbetur d. 14. maj er derfor 
rykket til kl. 16.00 for de, som har lyst og mulig-
hed for det!

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

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

Find Hjarup Runners på både Facebook og 
hjarup.dk!

Kolding Løbet 
den 13. maj 2012  
– fælles målsætning for alle i Hjarup Runners
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Rohr Stål & Montage ApS

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

Selskabet Butik i Byen ApS indkalder herved an-
partshaverne til ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 22. maj 2012, kl. 19.30 i Forsamlings- 
salen Hjarup Mejeri med dagsorden ifølge vedtæg-
terne.

Butik i Byen ApS
Bestyrelsen

Selskabet blev stiftet den 25. maj 2002, og kan 
således fejre 10 års jubilæum få dage efter afhol-
delse af dette års generalforsamling.

Stiftere var en kreds af borgere i Hjarup og 
omegn – 95 husstande i alt – der ønskede at sikre 
den markante gamle Brugsbygning fra 1895  
for fremtiden. I første omgang var målsætnin-
gen at bevare en butik i byen, hvilket senere 
efter flere forsøg desværre har vist sig ikke at 
være realistisk.

I dag er bygningens erhvervsdel udlejet til et 
driftigt reklamefirma, Multimarketing, der har 
hovedsæde i Hjarup og produktion forskellige 
andre steder.

Boligdelen tjener som Værested for de større 
børn, der mødes til klubaktiviteter efter skoletid 
under voksent opsyn. Værestedet har åbent på 
alle skoledage mellem kl. 13 og 17 og er for børn 
fra 4. til 7. klassetrin. Det er en underafdeling af 
Skanderup-Hjarup Idrætsforening og finansie-
ring sker dels ved brugerbetaling og dels med 
puljemidler fra Kolding Kommune. En formid-
dag om ugen anvendes lokalerne af en gruppe 
voksne, der mødes omkring EDB-undervisning.

Generalfor-
samling i Butik 
i Byen ApS

Om Butik i 
Byen ApS



Krolf i Hjarup TAK 
fordi du får et, 
eller fornyer 
dit medlemskab
af Landsby-
foreningen!

Af Else-Marie Wind-Friis, Hjarup

Så er Påsken – forhåbentlig godt – overstået og 
traditionen tro går vi i gang med Krolf.

I lighed med de foregående år spilles
der hver mandag eftermiddag:
Kl. 15.30 på plænen foran  
Thomasminde, Søbjergvej 2, Hjarup.

Har du lyst til at være med, så mød op. Man for-
pligter sig ikke til noget.

Det er gratis at deltage, man kommer bare de 
dage, man kan, og køller og kugler kan lånes. 

Du har mulighed for at indbetale dit kontingent 
for 2012/2013

150 kr. pr. husstand eller 100 kr. for pensionister
på følgende måde:
 Indbetaling i bank: 7040 4125141  
  Indbetaling kontant til Gitte Ferslev,  

Vænget 12, Hjarup
  På Markedsdagen den 12. maj

HuSK tydelig angivelse af navn og adresse!

Af Mary Hansen

Det er 10. gang Seniorhøjskolen afvikles i Vam-
drup. Højskolen kommer kun til at vare i 2 dage 
i år. Programmet vil være lig det forrige år med 
interessante talere, god mad, sang og socialt 
samvær. Programmet kommer i næste udgave af 
Budstikken. Reserver dagene allerede nu.

Seniorhøjskole 
28.-29. aug. 2012



Projektbeskrivelse ‘Mejerihaven’
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Af Bodil Høeg 

På generalforsamlingen i Landsbyforeningen 
den 17. april blev projektbeskrivelsen for  
‘MEJERIHAVEn’ præsenteret. Denne er kort  
gengivet herunder. 

‘Mejerihaven’ består af 3 udstykninger på det 
grønne område ved Mejeriet. De udgør tilsam-
men et samlet areal på ca. 5000 m². Heraf bliver 
der pt. anvendt ca. 1/20 til parkeringsplads ved 
Mejeriet.

Borgerne i Hjarup har i foråret 2011 haft mulig-
hed for at komme med input til, hvad disse kva-
dratmeter kan anvendes til. De indkomne forslag 
er her sammenskrevet til én projektbeskrivelse. 
Det er et udtalt og udpræget ønske, at områ-
det skal forblive grønt område til gavn for hele 
landsbyen og dens besøgende. Derudover har et 
grønt område stor betydning for og tilfører stor 
værdi til landsbyens samlingssted, ‘Mejeriet’ og 
dets gæster. Ligeledes er det vigtigt for landsby-
sammenholdet, at vi ved lokale arrangementer 
har muligheden for at samles ved Mejeriet  
(Hjarupdag, grill aftener, loppemarkeder, dyr-
skue mv.). 

når vi bibeholder området som grønt fælles- 
areal, bevarer vi også muligheden for at videre-
udvikle nye idéer for Mejeriet og landsbymiljøet 
og -livet. Herunder cafeliv, salg af lokalt pro-
ducerede produkter og kunsthåndværk, udstil-
linger, undervisning, kursusvirksomhed, events 
mm.).

Kolding Kommune har givet tilsagn om, at vi kan 
købe de 3 grunde, og sammen med ‘Butik i Byen’ 
arbejders der på en finansieringsmodel. Sagen 
ligger pt. i kommunens juridiske afdeling.

Tanker og ideer
  Græs, græs, græs og masser af  

beplantning, små hæk-labyrinter
  naturlegeplads/Tarzanbane med sving- 

bane, balancebom, gynger og vipper
  nyt levende hegn ud mod Sidselbankvej  

(syrener i forskellige farver)
  En sekskantet ‘sladrebænk’ rundt om  

æbletræet
  Shelters
  Et madpakkehus til turister og vores  

lokale dagplejemødre
  Dyrefolde til får, geder, gæs, køer eller  

helt andre dyr
  Evt. en 4x15 meter stor petanquebane  

(internationalt mål)

Vi er bevidste om, at projektet ikke står klar til 
næste sommer, og at der skal investeres mange 
penge, men også mange frivillige kræfter og 
ressourcer i projektet. Det er Hjarupborgernes 
projekt. Formelt bliver det Landsbyforeningen, 
der står som ejer af arealet.

Pengene søger vi ved diverse fonde, men  
arbejdskraften hos byens borgere.

Har du lyst til at være med i projektarbejdet og 
skabe Mejerihaven, så henvend dig til  
Bodil Høeg på tlf. 6074 4550 eller på mail  
hoegfamily@profibermail.dk

Hold dig orienteret på 
www.hjarup.dk



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

Hjarup Sogns Landsbyforenings 
Generalforsamling
Af Bodil Høeg

Tirsdag den 17. april kl. 19.00 på Mejeriet 
Formand for Landsbyforeningen, Mette Løvbom, 
bød velkommen til de ca. 40 fremmødte gæster. 
Johan Helms blev valgt til dirigent, Erik Sørensen 
og Svend Skøtt var stemmetællere og Bodil Høeg 
referent. 

I sin beretning takkede Mette Løvbom alle de 
borgere, der gang på gang tropper op til frivilligt 
arbejde. Efter generationsskiftet i bestyrelsen sid-
ste år skulle den nye bestyrelse finde sit rodfæste, 
og bestyrelsen har haft travlt med at planlægge 
og gennemføre mange forskellige aktiviteter. Her 
har det været en stor hjælp, at der er et korps af 
frivillige kræfter, der kan trækkes på. 

Bestyrelsen opfordrer alle borgerne til at komme 
med forslag til nye aktiviteter, der kan skabe sam-
menhold i byen, og samtidig generere et økono-
misk overskud.

Bestyrelsen har indført brugerbetaling på Meje-
riet, og dette har givet anledning til nogen kritik. 
Bestyrelsen har forståelse herfor, men anser det 
for nødvendigt, da udgiften til drift og vedlige-
holdelse af Mejeriet er steget de sidste par år. 
Gode ideer til indtægtsgivende aktiviteter efter-
lyses. Kolding Kommune har givet tilsagn om, at 

Landsbyforeningen kan købe de 3 grunde ved 
Mejeriet, og der arbejdes på en finansierings-
model, hvor foreningen Butik i Byen låner lands-
byforeningen pengene til købet.

Gitte Ferslev gennemgik regnskabet, der viste et 
overskud på knap 15.000 kr. Indtægterne var dog 
halveret i forhold til det foregående år. Dette 
skyldes bl.a. aflyst arrangement, faldende med-
lemstal og mindre overskud ved fællesarrange-
menter. 

Kontingent for 2012/2013 blev fastsat til 150 kr. 
pr. husstand, 100 kr. for pensionister. 

Carlo Jensen gennemgik regnskabet for Mejeriet, 
der viste et overskud på godt 2.500 kr. Der kom 
forslag fra salen om, at muligheden for ompriori-
tering af nykreditlånet skulle undersøges. 

Grethe Knudsen og Gitte Ferslev var på valg.  
Gitte modtog genvalg og blev sammen med Bodil 
Høeg valgt ind i bestyrelsen sammen med de 2 
suppleanter Bjarne Jørgensen og Carsten navne.

Agnethe Ølholm Petersen afgik som revisor efter 
1 år (særlig aftale), og her blev Jens Holdt valgt 
som revisor for en 1-årig periode. Revisorer for 
Landsbyforeningen og Mejeriet er nu Karen 
Helms og Jens Holdt.



Hold dig opdateret med Budstikken fra 27. april til 08. juli 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 17 27. april til 29. april Noter
Fredag d. 27.04. Kl. 10.00 noahs ark legestue i Sognekirken. Kl. 15.15 Musik i kirken i 

Skanderup Valgmenighed. Kl. 16.00 Farveladen i Hjarup Kirke

Lørdag d. 28.04. Kl. 11.00-16.00 Helikopter Fly-in på Vamdrup flyveplads

Søndag d. 29.04.

uge 18 30. april til 06. maj Noter
Mandag d. 30.04. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Kl. 15.30 Krolf på Søbjergvej 2

Tirsdag d. 01.05. Kl. 10.00 Kirkecafé i Sognekirken

Onsdag d. 02.05. Kl. 9.00 Åbent Værested i Hjarup

Torsdag d. 03.05.

Fredag d. 04.05.  St. Bededag

Lørdag d. 05.05.

Søndag d. 06.05. Kl. 10.30 Konfirmation i Hjarup Kirke

uge 19 07. maj til 13. maj Noter
Mandag d. 07.05. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Kl. 15.30 Krolf på Søbjergvej 2. Kl. 19.00 krolf i Enghaven

Tirsdag d. 08.05.

Onsdag d. 09.05. Kl. 19.00 Generalforsamling i Budstikken på Forbundsskolen

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. Kl. 16.00 Farveladen i Hjarup Kirke

Lørdag d. 12.05. Markedsdag i Hjarup på Hjarup Damgaard

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

uge 20 14. maj til 20. maj Noter
Mandag d. 14.05. Kl. 16.00 – bemærk tidspunkt i dag! Løbetur med Hjarup Runners fra 

Mejeriet. Kl. 17.00 afholder Hjarup Runners kursus i løbeteknik på 
Mejeriet. Kl. 15.30 Krolf på Søbjergvej 2. Kl. 19.00 Krolf i Enghaven

Tirsdag d. 15.05.

Onsdag d. 16.05.

Torsdag d. 17.05. Kristi himmelfartsdag 

Fredag d. 18.05. Kl. 10.00 noahs ark legestue i Sognekirken

Lørdag d. 19.05. Kl. 04.30 Fugletur fra rensningsanlægget

Søndag d. 20.05.

uge 21 21. maj til 27. maj Noter
Mandag d. 21.05. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet. Kl. 15.30 Krolf på  

Søbjergvej 2. Kl. 19.00 krolf i Enghaven

Tirsdag d. 22.05. kl. 19.30 Generalforsamling i Butik i byen på Mejeriet

Onsdag d. 23.05.

Torsdag d. 24.05.

Fredag d. 25.05. Kl. 10.00 noahs ark legestue i Sognekirken. Kl. 16.00 Farveladen i 
Hjarup Kirke. Kl. 17.00 Spis med Gud i Hjarup Kirke

Lørdag d. 26.05.

Søndag d. 27.05. Pinsedag

uge 22 28. maj til 03. juni Noter
Mandag d. 28.05. 2. pinsedag

Tirsdag d. 29.05.

Onsdag d. 30.05.

Torsdag d. 31.05. Kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste i Sognekirken

Fredag d. 01.06. Kl. 10.00 noahs ark legestue i Sognekirken

Lørdag d. 02.06.

Søndag d. 03.06.



Hold dig opdateret med Budstikken fra 27. april til 08. juli 2012 

uge 23 04. juni til 10. juni Noter
Mandag d. 04.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Kl. 15.30 Krolf på Søbjergvej 2. Kl. 19.00 krolf i Enghaven

Tirsdag d. 05.06. Grundlovsdag, kl. 10.00 kirkecafé i Sognekirken

Onsdag d. 06.06.

Torsdag d. 07.06. Kl. 17.00 SHIF sportsfest starter

Fredag d. 08.06. Kl. 10.00 noahs ark legestue i Sognekirken, SHIF sportsfest

Lørdag d. 09.06. SHIF sportsfest og Hjarup Runners motionsløb

Søndag d. 10.06.

uge 24 11. juni til 17. juni Noter
Mandag d. 11.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Kl. 15.30 Krolf på Søbjergvej 2. Kl. 19.00 krolf i Enghaven

Tirsdag d. 12.06.

Onsdag d. 13.06. Hjarup Runners deltager i Kvindeløbet i Geografisk Have

Torsdag d. 14.06. Hjarup Runners deltager i Havbundsløbet ved Mandø 
Deadline på Budstikken

Fredag d. 15.06. Kl. 10.00 noahs ark legestue i Sognekirken

Lørdag d. 16.06.

Søndag d. 17.06.

uge 25 18. juni til 24. juni Noter
Mandag d. 18.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Kl. 15.30 Krolf på Søbjergvej 2. Kl. 19.00 krolf i Enghaven

Tirsdag d. 19.06. kl. 19.00 Sti-tur ved Hjarup øst, mødested er Spejderhuset

Onsdag d. 20.06.

Torsdag d. 21.06.

Fredag d. 22.06. Kl. 10.00 noahs ark legestue i Sognekirken

Lørdag d. 23.06. Sct. Hans i Hjarup v. Landsbyforeningen.

Søndag d. 24.06. Budstikken har 25 års jubilæum!

uge 26 25. juni 01. juli Noter
Mandag d. 25.06. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Kl. 15.30 Krolf på Søbjergvej 2. Kl. 19.00 krolf i Enghaven

Tirsdag d. 26.06. Kl. 10.00 Kirkecafé i Sognekirken

Onsdag d. 27.06.

Torsdag d. 28.06.

Fredag d. 29.06. kl. 10.00 noahs ark legestue i Sognekirken,  
Sidste skoledag på Forbundsskolen før sommerferien

Lørdag d. 30.06.

Søndag d. 01.07.

uge 27 02. juli 08. juli Noter
Mandag d. 02.07. Kl. 17.00 Hjarup Runners, løbetur fra Mejeriet

Kl. 15.30 Krolf på Søbjergvej 2. Kl. 19.00 krolf i Enghaven

Tirsdag d. 03.07.

Onsdag d. 04.07.

Torsdag d. 05.07.

Fredag d. 06.07.

Lørdag d. 07.07.

Søndag d. 08.07.
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Superdejlig mandags-løbetur 
på Sporet i Vådområdet

Natur-ture!

Af Kirsten Rungholm

En mandag i april mødte vi “i Hjarup runners” som 
sædvanlig op på Mejeriet til vores mandagsløbe-
tur. Der var sol og en kold, blæsende vind, der let 
gik igennem vores tynde løbetøj. Vi lavede små 
opvarmningsøvelser, der gav lidt varme i kroppen 
og gjorde os klar til en løbetur. To nye løbere var i 
dag mødt op for at løbe med, hvor herligt.

Vi løb ned igennem byen, drejede af stien ved 
smeden og fortsatte ad Vænget. Forbi det gamle 
rensningsanlæg og så ad Sporet i Vådområdet. 
Flere af vores løbere havde ikke tidligere været 
med på denne rute, og de blev med rette meget 
betaget af den flotte natur, vi har lige her.

Efter en lille gå-pause fortsatte vi hjem til Meje-
riet ad Søbjergvej. Da vi kom hjem spurgte Karen, 

Af Lars V. Lauridsen – Vi ses ude i naturen!

Følgende ture er planlagt på sporene ved Hjarup:
D. 19-5 kl. 04:30 kan I komme på en spændende 
fulgetur i vådområdet med Laue Svend Lund.  
Mødested er ved rensningsanlægget, Fløjbjergvej. 
Ved spørgsmål kontaktes Laue på tlf. 25369229.
D. 19-6 kl. 19:00 kan I komme på en sti-gå-tur på 
sporet ved Hjarup Øst med Carsten navne og Lars 
Lauridsen. Vi skal bla. ud og se den store sten i 
Bønderskoven. Mødested er ved spejderhuset på 
Østergårdsvej. Ved spørgsmål kan Lars kontaktes 
på tlf. 40641298.
D. 23-8 kl. 19:00 kan I komme på en sti-gå-tur på 
sporet ved vådområdet med Gerda Petersen og 
Hans Kjeld. Mødested er ved Søslette, Søbjergvej 
11. Ved spørgsmål kan Hans Kjeld kontaktes på 
tlf. 61775455.

om ikke vi skulle løbe en tur mere… Så løb vi en 
lille tur omkring Lillefut også! 

En sådan helt almindelig mandags løbetur kan 
give en ualmindelig god oplevelse og rigtig dejlig 
start på ugen.

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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Spis med Gud i Hjarup Kirke
Af Maria König

Spis med Gud fredag d. 25. maj kl. 17.00 i Hjarup 
Kirke.

Spis med Gud er en kort og børnevenlig hver-
dagsgudstjeneste for hele familien. Denne gang 
fejrer vi Kirkens fødselsdag, for det er, hvad pinse 
handler om. Efter gudstjenesten inviteres alle til 
aftensmad og fødselsdagsfest i Kirkeladen.  
Maden koster 10 kr. pr. person.

Tilmelding til nina Krabbe Friis: 
nina@enghoejgaard.com

Hjarup Kirke deltager 
i Markedsdag i Hjarup 
den 12. maj 2012
Af Birtha Kjeld

Stedet er stalden på Hjarup Damgård, som er 
nabo til præstegården.

Der vil være forskellige stande med erhvervsliv og 
foreninger.

Hjarup Kirke deltager med en stand

Vi håber, du vil komme og snakke med os om, 
hvordan du ser Hjarup Kirke i fremtiden. Hvad 
synes du, kirken betyder for det lokale samfund? 
Hvad betyder det for dig, at Hjarup har sit eget 
menighedsråd? 

Til november er der valg til et nyt menighedsråd.
Kirkeladen vil være åben for toiletbesøg. 

Karen Marie er ved at male Alberte i Farveladen.

N y T  F R A  H j A R u P  K I R K E

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

Hold dig orienteret på 
www.hjarup.dk

LUND MUS&

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

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

K O M P E T E N C E R

♥ Logo og fi rmaidentiteter 

♥ Magasiner ♥ Medarbejderblade 

♥ Årsberetninger ♥ Brochurer 

♥ Plakater ♥ Annoncer ♥ Gimmicks 

Grafi sk 
tegnestue
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Af Else-Marie Wind-Friis, Hjarup

Mandag, den 9. januar var der bjergbestigning 
på programmet i cafeen. I 1998 vandrede Birthe, 
hendes daværende mand, en guide og 3 bærere 
op til toppen af Kilimanjaro. Kilimanjaro er Afri-
kas højeste bjerg, det er 6000 meter højt, og det 
er en vulkan selvom det er mere end 10.000 år 
siden, den sidst var i udbrud. Det ligger 300 km 
syd for Ækvator, og på toppen er der kun 50% 
ilt. Mange bjergbestigere må derfor opgive at 
nå helt op på toppen og mange dør simpelthen 
undervejs af luftmangel og højdesyge.

Bagage
Birthe ville have udfordringer, så de valgte den 
stort set ikke befærdede Telt-rute, hvor man som 
navnet antyder overnatter i små telte i al slags 
vejr. Man har selv en lille rygsæk med, mens 
bærerne slæber den store oppakning med vand, 
mad, telte, soveposer, tøj osv. Og da hver person 
skal drikke 4-5 liter vand i døgnet, er det ikke 
småting, man bærer på. Bærerne sørger også for 
forplejning og mad undervejs f.eks. lå der hver 
morgen udenfor teltet en fin dug med opdæk-
ning og morgenmad. Birthe synes det er dejligt 
at vandre i bjergene, klatring bryder hun sig 
ikke om, og turen her er også speciel ved, sagde 
hun, at man starter på Savannen og ender i sne 
på toppen i løbet af 4½ dag, og undervejs ser 
man mange planter, som overlever selvom det er 
varmt om dagen og kulde om natten.

Hård tur
Det var hårdt at vandre i sneen, fortalte Birthe, 
og de sidste timer til toppen betegnede hun som 
ganske forfærdelige. Det var klatring på svært 
fremkommeligt terræn, og på et tidspunkt var 
udfordringerne så store, at Birthe skældte sig selv 
ud, og stille sagde, at var da også synd, at hendes 
børn nu skulle blive moderløse. Heldigvis gik det 
godt, og det var selvfølgelig en kæmpe oplevelse 
at nå toppen, selvom der var hunde- hundekoldt, 
men ned skulle de jo igen, og Birthe ønskede 
absolut ikke at gå samme vej, så mod lidt overta-
lelse og ekstra betaling til guiden blev det ordnet 
valgte de en lettere vej. nedturen varede 1½ dag.

I marts var vi i Nicaragua
Grethe Brorson fra Vamdrup, der tidligere har 
vist billeder, fortalt om sin cykeltur i Hanoi og 
besøg på Sumatra, var netop kommet hjem fra 
en oplevelsesrig tur i nicaragua, som er tre gan-
ge så stort som Danmark, indledte Grethe. Be-
folkningen er 5,6 mio., som i DK. Landet grænser 
til Honduras mod nord og til Costa Rica mod syd. 
Der er flere folkegrupper. Der er Mestizer, hvide, 
sorte og mulatter som og det officielle sprog er 
spansk. Der er kun 6 års obligatorisk skolegang 
og 8% er analfabeter. Med hensyn til religion, 
så er 73% af befolkningen katolikker og 15% 
er protestanter og de resterende 12% tilhører 
anden trosretning. Grethes tur startede fra Ham-
borg meget tidligt om morgen med en flyvetur 
på 1½ time til London. Derfra en flyvetur på 10 
timer til Miami, og derfra så en tur på 2½ time til 
Managua, som er hovedstaden i nicaragua.

Flotte ture
Grethe var på mange udflugter bl.a. til: Granada, 
øer i nicaraquasøen, Masaya vulkanen. Med 
bus fra Granada til Rama og flodtur fra Rama 
til Blufields. Fra Blufields med fly til Great Corn 
Island. Så igen med båd fra Great Corn Island til 
Little Corn Island og med fly derfra tilbage til 
Managua. Tilbage i Managua ventede flere ud-
flugter. Med bus gik turen til Leon. Vi så billeder 
af en meget overfyldt bus, hvor man undervejs 
i bussen kunne købe alverdens ting. Fra Leon 
gik turen til Las Petitas, og samme vej retur til 
hovedstaden, hvorfra hjemturen startede. En 
stor oplevelse, sluttede Grethe, som undervejs 
stødte på forhindringer, så som lovede hoteller 
og overnatningsmuligheder, der alligevel ikke 
var reserveret, når de nåede frem, – men, sagde 
Grethe, så fandt vi jo bare ud af noget andet, og 
det lykkedes hver gang at få sin egen seng at sove 
i samt en bruser med omkring fem stråler vand i.

Sommerferie
Cafeen holder nu sommerferie til oktober. Efter 
planen starter vi den 2. mandag i oktober – altså 
8. oktober. Rigtig god sommer til jer alle fra 
kaffebryggerne Ester, Inger, Johanne, Jenny og 
undertegnede.

Caféeftermiddage i foråret 2012
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Af Per Schneidereit

Søndag den 4. marts var den sydlige del af 
Fløjbjergvej til Buffet & Bowling i Bowl’n’fun 
igen. Vi var ca. 30 unge og gamle samlet til den 
årlige dyst. Alle gik til den med krum hals. Ikke 
at vi spiller om noget, ud over æren, men der var 
kamp til stregen.
Børnene havde vi fået placeret på bane 1, så 
det var lidt nemmere at holde styr på dem. På 
den måde får forældrene også mulighed for at 
udfolde sig på banen.
Initiativet til Bowling-arrangementet kommer 
fra Inger og Knud samt Inger og Klaus. De sørger 
for, at der er bestilt baner samt klargjort til lod-
trækning om holdopstillingen. 
Alt foregår tilfældigt, under kyndig vejledning 
fra Klaus, som også holder lidt øje med, at ægte-
fæller ikke kommer på samme hold. Der skulle 
jo nødig udløses en mindre krise i tilfælde af, at 
den forkerte vandt.
Efter ca. 1 times bowling er vi klar til at spise. ud 
fra fremmødet ser det ud til, at alle hygger sig. 
Vi bliver flere og flere fra gang til gang.
Vi glæder os til næste gang, om ca. et år, hvor vi 
mødes igen til en gang Bowling.
Tak til Inger og Knud samt Inger og Klaus.

Af Jan Eldanes – festudvalget SHIF

udelivet er i fuld sving, der cykles, løbes, såes 
– og der mødes rundt omkring – ikke mindst i 
S.H.I.F’s festudvalget.
Vi er ved at få styr på Sportfesten 2012. Der er 
lagt et stort arbejde i at finde (fri)villige til alle 
mulige og (næsten) umulige jobs og gøremål 
i de dage, Sportfesten varer. Glæd jer igen til 
sportslige, festlige og ikke mindst sjove dage på 
pladsen bag Forbundsskolen, – der, hvor vi håber, 
vores nye hal vil komme til at stå. Det har været 
en glæde at tegne annoncer og sponsorater til 
festen. Rigtig mange støtter op om idrætten og 
klubben i vores lokalområde. 
Grisesponsorer er fundet, brændet er også klar. 
Så vi ønsker os bare et par solrige dage med 
højt humør til de mange tiltag, vi også i år har 
på programmet. Det og meget mere vil I kunne 
læse om i festbladet, der vil blive omdelt fra uge 
20. Samtidig vil I kunne købe lodsedler til tom-
bolaen. (Husk at have en 20 kr. eller to hjemme)
Vi glæder os at se alle på festpladsen torsdag 
den 07.06. kl. 17:00 til lørdag den 09.06. 2012 
(uge 23). PS: Vi kan sagtens bruge et par frivillige 
hænder mere på pladsen, så har du nogle???  
– giv os et kald på 29 89 98 96 

Bowlingtur, en årlig  
tradition for naboerne 
på Fløjbjergvej i Hjarup

Forår og Sportsfest  
i Hjarup, Skanderup,  
Gelballe og omegn

jagt søges
af ung ansvarsfuld jæger/naturelsker.
Har du et lille stykke skov eller en mark?
Så er jeg interesseret i at leje jagten.
Jagt er som et frirum for mig, og jeg 
brænder også for vildtpleje.
Alt sammen skal selvfølgelig være på  
jeres præmisser.

Venlige hilsner René
TLF: 28 68 84 69

SHIF oldboys fodbold 

Af John Lønborg, tlf. 60 61 20 29 
Vi er nu igen startet op på 7 mands old-
boys fodbold . Vi mangler spillere, så hvis 
du har lyst til lidt hyggebold og en 3. halv-
legs øl, vil vi rigtig gerne have dig med. Vi 
spiller typisk hver tirsdag aften, og der er 8 
forårskampe. Vi slutter typisk både for- og 
efterår af med en hyggelig aften. Holdet 
er en blanding af spillere fra Hjarup og 
Skanderup, og alderen spiller ingen rolle.
Er dette noget for dig, så ring endelig!
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Af Johan W. Helms, Skoleleder

Forbundsskolen har (igen) været gennem et be-
givenhedsrigt forår. Vi har afholdt to skolefester, 
hvor vores 6. kl. opførte Ole Lund Kirkegårds 
“Albert”. Eleverne gjorde det rigtig flot og fik 
velfortjent ros efterfølgende fra alle sider. Helt 
traditionelt var der begge aftner fælles spis-
ning, fælles indmarch af eleverne, fællesdans og 
diskotek. Ved de yngste elevers fest havde elever 
fra 5. kl. tilbudt at komme og hjælpe med salg 
af pølser og sodavand. De gjorde også et flot ar-
bejde – det er dejligt, at de store tilbyder sig og 
hjælper, så de yngste elever kan få en god fest.

Elevrådet er med til at planlægge trivselsdagen
Den første fredag i marts holder vi trivselsdag 
på skolen. Hele dagen planlægges, så eleverne 
er sammen på tværs af alle klasser, og temaet er 
trivsel. Der er mange aktiviteter denne dag, der 
bliver uddelt venskabsbånd, der leges og danses, 
der produceres lidt spiseligt, der laves plancher 
med udsagn om, hvad en god skole er m.m.
Vi har et velfungerende elevråd på skolen, der 
aktivt går ind i arbejdet med at gøre forholdene 
endnu bedre for alle. Eksempelvis har det gen-
nem flere år været et stort ønske fra eleverne 
at få en koldtvandsautomat. Det lykkedes i år. 
Elevrådet havde sparet 4000 kr op, som de stil-
lede til rådighed, og vi fandt så restbeløbet på 
skolens konto. Alle har været glade for at kunne 
få dejligt koldt vand direkte fra hanen, og den 
bliver brugt flittigt. Anlægget består af to tap-
pehaner, der er placeret på gangen lige udenfor 
aulaen. Elevrådet deltager bla. i planlægningen 
og evalueringen af trivselsdagen, de evaluerer 
skolefesterne, de drøfter ordensregler, de tager 
problemer med toiletter op og forsøger at finde 
måder at sikre, at toiletterne altid er fine osv.

Velkommen til ny lærer
Vi har ansat ny lærer ved Forbundsskolen. Peter 
Madsen havde søgt og fået ansættelse som vice-
inspektør på Ødis Skole, så fra 1. marts stod vi og 
manglede en afløser. Vi slog stillingen op med 
det samme og modtog 139 ansøgninger. Der var 

rigtig mange meget velkvalificerede ansøgere, 
og det var et stort og svært arbejde at skulle ud-
pege vores nye kollega. Valget faldt på Morten 
Thaarup, der starter på skolen 1. maj. Morten 
har været ansat på Sdr. Stenderup skole med en 
fagkombination, der helt matchede det behov, 
skolen har. Det er et stort tab for skolen, at Peter 
er rejst. Alle kommer til at savne ham, men vi 
glæder os til at tage imod vores nye kollega. 
Jeg vil ønske Peter al mulig held og lykke i hans 
nye job. Ødis Skole har fået en fantastisk dygtig 
viceinspektør, de har truffet et godt valg.

Valg til skolebestyrelsen er netop afholdt
I dette forår har vi holdt skolebestyrelsesvalg. På 
Forbundsskolen har vi valg hvert andet år, hvor 
hhv 3 og 4 er på valg. I år er nina Frank-Jessen, 
Bodil Høeg og Camilla Staal-Axelsen udtrådt af 
bestyrelsen. De har alle tre udført et stort og 
engageret arbejde for vores skole. Det er dejligt 
(og nødvendigt) for en skole at have bestyrel-
sesmedlemmer som jer, tak for jeres store ind-
sats. når nogen træder ud, kommer nye til. Vi 
havde valgmøde på skolen i slutningen marts, 
og selvom fremmødet ikke var overvældende, 
var der heldigvis ingen problemer med at finde 
kandidater, der gerne vil indtræde i bestyrelsen. 
Valgmødet sluttede med en vejledende afstem-
ning om opstillingsrækkefølgen – en rækkefølge 
kandidaterne efterfølgende har accepteret. Det 
betyder, at Dorthe Adolph Jensen, Mathilde 
Peitersen og Trine Gundersen er nyvalgte til 
bestyrelsen, mens Chalotte Fagan og Pia Teute er 
suppleanter. Det er fantastisk vigtigt for en skole 
at have en velfungerende skolebestyrelse, og 
jeg ser frem til, at det fortsat gør sig gældende 
på Forbundsskolen. Velkommen til vores tre nye 
medlemmer af bestyrelsen. Tak for at I vil yde en 
indsats til gavn for alle på skolen.

Nye frugttræer foran skolen
I disse dage arbejdes der med at fjerne de gamle 
buske og træer og plante nyt foran skolen. De 
sidste år har træerne været overfaldet af spin-
demider, der har spist alle bladene, og buskene/
hækkene har heller ikke haft det godt. Derfor 

Nyt fra Forbundsskolen
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Af Trine Moustgaard 
ny virksomhed med klare mål og versioner, har 
set dagens lys i Hjarup. Mit navn er Trine Moust- 
gaard, 29 år og tilflytter til Hjarup for ca. 1 år 
siden. Jeg er uddannet økonomiassistent og har 
ca. 7 års erfaring med bogholderi, økonomi og 
regnskabsudarbejdelse. Jeg har bred erfaring 
fra flere forskellige stillinger i bl.a. revisions-
branchen, større detailkæder, handelsstandsfor-
eninger, kommunalt og flere forskellige slags 
erhverv, alt sammen inden for regnskabs- og 
økonomifunktionen. Jeg er i dag ansat som 
økonomisk konsulent, men har et stort ønske 
om at starte min egen virksomhed, og tilbyde de 

erhvervsdrivende hjælp til bogholderi og regn-
skab. Opgaverne kan være mange og forskellige, 
men tilpasses netop kundens behov og ønsker. 
Jeg kører ud til kunden, men opgaven kan også 
løses fra mit eget kontor. Virksomheden hed-
der TM Bogføring & Regnskab, og fra ca. 1.juni 
2012 arbejder jeg fuldtid på at få startet den 
op. Med sloganet “Tal til tiden”, håber jeg, at 
jeg kan få lov at lave bogføring og regnskab for 
flere selvstændige i nærområdet, så de ikke skal 
bekymre sig om f.eks. momsfrister, løndatoer og 
andre indberetningsdatoer. Hos TM Bogføring & 
Regnskab er dit firmas økonomistyring i gode og 
trygge hænder. 
Jeg kan kontaktes på mobil 40590805 eller 
tmoustgaard@gmail.com for en snak om jeres 
behov og et uforpligtende tilbud. 

“Tal til Tiden”

har vi besluttet at fjerne det hele og plante nyt. 
Der bliver nu plantet bøgehæk langs vejen, og 
der kommer et par frugttræer i græsset. Det vil 
give skolen et løft synsmæssigt fra vejen. På sigt 
arbejder vi på, om der kan gøres noget for at 
udvide P-forholdene derude, samtidig med at vi 
fortsat har fokus på at få etableret cykelsti forbi 
skolen. 

Tak til trivselsdagens sponsorere 

Af Lene Tonnesen
Jeg vil sige 1000 TAK til sponsorerne til Trivsels-
dagen på forbundsskolen. I gjorde det muligt 
at vi kunne servere lidt lækkert frugt og grønt, 
samt bage chokoladescones. 
Tak til: Super Brugsen i Lunderskov, Kaj Toft’s 
butik, Rema 1000 i Seest og Hjarup Spejderne. 

Arbejdsdag i Hjarup  
lørdag d. 14 april
Af Lars V. Lauridsen
Hele 15 friske folk, plus div. børn, var mødt frem 
til arbejdsdagen. Vi startede med Bit's hjem-
mebagte horn, så var energidepoterne fyldte. 
Opgaverne blev fordelt, ærmerne smøget op og 
så gik man i gang.  Martinus og niels Kjeld kørte 
i grusgraven og fik drænet, Ole og Kaj kørte grus 
på stien i skoven. Birgit sleb og sleb på gelænde-
ret ved starten på Østergårdsvej, resultatet blev et 
flot rødt gelænder. Morten og Lars fik markeret 
“lille fut” og sat QR koder ved rutestart. En stor 
flok (Mette, Karen, Bodil, Hans Kjeld, Steen, Kis-
ser), under ledelse af Olav og Kim gik i gang med 
at klargøre Rungholms lade til markedsdagen 
d. 12. maj. nu er stier og lade klargjort, og vi vil 
gerne takke alle de fremmødte for indsatsen.
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Referat af generalforsamling i Forbundsvandværket 
den 26. marts 2012, kl. 19.30 på Forbundsskolen

Af referent Flemming Andreassen 

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Jens Erik Sørensen til di-
rigent. Bestyrelsens forslag blev godkendt af 
generalforsamlingen.

2. Bestyrelsens beretning
Formand Henning Christiansen berettede, at der 
har været en del problemer undervejs med byg-
geriet af det nye vandværk, idet vor hovedentre-
prenør Vand Schmidt A/S gik konkurs midt i byg-
geprocessen. Ligeledes har der været problemer 
med en af de nye boringer samt med filterma-
terialet. Alle disse problemer er nu løst, og det 
nye vandværk er færdigt og igangsat. De gamle 
vandværker i Gelballe, Hjarup og Skanderup er 
fjernet. I Skanderup bliver fundamentet brugt til 
en ny bygning til depot og værksted. Omkring 
vandværkets boringer er købt cirka 11.000 kvm 
kildeplads. På trods af de nævnte vanskeligheder 
i byggefasen er det lykkedes at holde det oprin-
delige anskaffelsesbudget. Forbundsvandværket 
er pt. ved at få oprettet ny hjemmeside, som 
forventes at blive etableret inden sommerferien. 
Formanden sluttede af med at takke bestyrelsen 
for et godt samarbejde og rettede en speciel tak 
til Hans Pedersen og Erik Sørensen for samarbej-
det i “byggeudvalget”.
Generalforsamlingen havde ingen spørgsmål til 
beretningen og godkendte beretningen med 
applaus.

3. Det reviderede regnskab forelægges 
til godkendelse
Flemming Andreassen fremlagde regnskabet for 

2011, som udviser et overskud på t.kr. 5 og en 
egenkapital på t.kr. 3.878. Det nye vandværk har 
en anskaffelsessum på t.kr. 6.677, mod et bud-
getteret anskaffelsessum på t.kr. 7.040. Regn-
skabet er forsynet med en såkaldt “blank påteg-
ning” af revisor Bjarne Høi Sørensen.
Årsregnskabet blev godkendt af generalforsam-
lingen.

4. Budget for det kommende år forelægges 
til godkendelse
Flemming Andreassen fremlagde budgettet  
for 2012, som udviser et overskud på t.kr. 70 og 
uændrede priser på både den faste og variable 
afgift på vand (eksklusiv offentlige afgifter).
Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag til behandling.

6. Valg af medlemmer og suppleanter 
til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen var Hans Pedersen,  
Thomas Refslund og Henning Christiansen, som 
alle blev genvalgt af generalforsamlingen.
På valg som suppleanter var Erik Henriksen og 
Jakob Svendsen, som ligeledes blev genvalgt af 
generalforsamlingen.

7. Valg af revisorer
På valg var B.H.S. Revision, som blev genvalgt af 
generalforsamlingen.

8. Eventuelt
Der blev intet drøftet under eventuelt.
Således passeret, Skanderup den 26. marts 2012. 

Helikopter Fly-In i Vamdrup
Fra Air Service Vamdrup, har vi modtaget indbydelse til en spændende helikopterdag.

Kom og oplev Guimbal Cabri G2 – alle interesserede er velkomne.

Lørdag, den 28. april 2012 fra kl. 11.00-16.00 på Koldingegnens Lufthavn i Vamdrup.
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25 piger fra 
Forbundsskolen var 
med i Fodboldraketten 

Nyt fra Hjarup-spejderne

Af Lene Tonnesen

I dag har DBu fodboldraketten været i Lunder-
skov, fra kl. 17 til 20. Hvor piger i alderen 6-12 år 
kunne prøve kræfter med pigefodbold. Der var i 
alt 64 piger, hvoraf 17 ikke spiller fodbold. 
Her på billedet er de 25 piger, der var med fra 
Skanderup Hjarup Forbundsskole. I Skanderup 
har vi 3 pigefodboldhold. Mogens Tersbøl gør et 
kæmpestort stykke arbejde for pigefodbolden i 
Skanderup og sjovt nok er hans 3 piger fordelt på 
de 3 pigefodhold, der er i Skanderup :) 
Synes det er superflot med den opbakning, der er 
fra vores piger fra Forbundsskolen. Alle Mogens 
“fodboldpiger” var med, og der var også nogle 
enkelte, som ikke spiller fodbold til daglig. 
Pigerne havde nogle fornøjelige timer. De blev 
sendt af sted i en “rumraket” og skulle ud på de 
forskellige planeter. De skulle bl.a. – få varen på 
solen – drible på mælkevejen – spille fodbold på 
saturn – være vægtløs på månen. 
 
Pigerne blev fordelt på 7 hold, på tværs af hvor 
de kommer fra, og det var rigtig godt, så de lærte 
nogle nye fodboldpiger at kende. Alle piger fik et 
diplom – flyvercertifikat – et blad “fodbold for tø-
ser” og en lille pung/taske til at have om halsen. 
Et rigtig godt arrangement og en stor tak til alle 
de frivillige og især til LB, der gjorde arrangemen-
tet muligt i Lunderskov.
 
Et rigtig godt initiativ. 

Af Lene Tonnesen

Vi har været på gruppeweekend på Lurendal med 
temaet – KOnGERÆKKE – fra Gorm den gamle til 
prinsesse Isabella. Imponerede at se, hvor meget 
vores spejdere gik op i det emne, skal love for de 
fik lært om kongerækken, på en sjov og anderle-
des måde. De gik op i, hvem de var, hvem de var 
forældre til, hvor mange børn de har haft – og 
med hvor mange koner. De læste frivilligt det, der 
var hængt op om kongerne. Ledere og spejdere 
fik helt styr på, hvem de var, og hvem de andre 
spejdere var. De fik lært, hvad “børn på gule 
plader er” eller uden for ægteskabet, og at nogle 
slog deres søskende og fædre ihjel. Vi havde 
kamp, hvor Jylland skulle forsvares. De store 
spejdere var på natløb. Om lørdagen var alle der 
havde lyst på mørkeløb. Vores unge ledere var 
meget aktive og meget hjælpsomme på denne 
lejr – FLOT GÅET. Tak til alle forældre for lån af 
jeres dejlige børn, for kager og boller, og tusind 
tak til alle ledere for jeres store indsats. Som altid 
en fornøjelse at være af sted, og vi har det rigtig 
hyggeligt.

Vi har haft generalforsamling. Den nye bestyrelse 
består af: Formand Lene Tonnesen. næstformand 
Bent Poulsen. Kasserer Bit Keld. Morten Højsager. 
Jan Haushild. Gitte Husfeldt. Suppelanter: Jette 
Christiansen og Lone V. Vi blev enige om, at bede 
forældrene om hjælp, for vi har mange, der gerne 
vil give en hånd.

Vi skal på landslejr i Holstebro og er tilmeldt med 
47 børn, en del ledere og rigtig mange forældre, 
der kommer med og hjælper. Dejligt med stor 
opbakning. Vi glæder os til fantastiske oplevelser. 

Lørdag den 12. maj er der Markedsdag i Hjarup. 
Spejderne får en seddel med hjem om det. 



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: 14. juni - 23. august - 25. oktober - 6. december

Budstikken holder generalforsamling d. 9. maj 2012

Forsidefoto: 
En ualmindelig dejlig mandags løbetur med 

Hjarup Runners omkring Vådområdet og Lillefut!
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